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A região Sul do Brasil foi responsável 
por 70,91% dos abates de suínos em 

2020.

Fonte: Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA (2021).
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Introdução



Resíduos da produção de suínos
• DEJETO SUÍNO

Mistura de fezes, urina e água de lavação, com ou sem outros materiais (ração, pelos, etc.).

• ANIMAIS MORTOS NÃO ABATIDOS

Animais que morreram ou foram sacrificados nos estabelecimentos rurais ou em acidente durante o 
transporte (mortalidade rotineira).

• DEMAIS RESÍDUOS DA SUINOCULTURA

(placenta, natimortos, etc).
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Amostra
ST            

(% m m-1)
SV                 

(% m m-1)
pH Proteínas        

(%)
Lipidios      

(%)

Dejeto suíno 2,09 1,4 7,49
Carcaça suína 42,45 40,02 5,93 18,8 21,4

Características dos substratos 

Aprox.20 X



Digestão anaeróbia 

A carcaça animal possui um potencial de produção de biogás 5 vezes ao dejeto suíno 

A digestão anaeróbia é uma alternativa promissora 

v

Potencial de produção de biogás da carcaça = 1076± 48 LNbiogas.kgSVadic
-1     

üMonodigestão  propensa a inibições por acúmulo de AGV e amônia; (5)

Codigestão  com dejeto suíno 

Ø Manutenção do pH - Alcalinidade ± 5000 mg.L-1

Ø Diluição de compostos inibitórios ( AOV e amônia)



Digestão anaeróbia

H2 – CO2
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Preciso triturar a carcaça para usar no biodigestor ? 

Ø Melhorar a superfície de contato (substrato x microrganismo) aumentando a  
eficiência na geração de biogás.

Recomendado que não seja superior a 5 cm.

Ø Redução da mão-de-obra com o esquartejamento manual das carcaças.

Ø Redução do  tempo de higienização.



Por que triturar a carcaça? – Tamanho da partícula

Diferentes tamanhos de partícula

Ø A amostra de menor tamanho atingiu a produção 
máximo de CH4 no 28º dia enquanto o pedaço 
maior no 41º dia, ou seja, a trituração acelerou o 
processo de degradação da carcaça.



Trituração

Preparação das carcaças para trituração



Material triturado

Trituração



Problemas com triturador ineficiente:

Ø Falhas nos sistemas de transporte, mistura e higienizador danificando os 
equipamentos.

Ø Sobrecarga da tubulação que leva o material ao biodigestor, causando 
entupimentos;

Ø Falta de uniformidade do material diminuindo a eficiência na geração de biogás.

Trituração



Trituração: Problemas que podem ocorrer

Obstrução da saída do higienizador

Detalhe do material que estava trancando a tubulação



Higienização

Ø Segurança sanitária.

Ø Tratamento térmico para redução de patógenos (≥ 3log 10) 

Tempo e temperatura é função da eficiência do higienizador, (≥ 60 min).

Fonte de calor para o higienizador- Uso de calor do grupo motogerador;

( 60 % do calor é perdido).



Diminuição de problemas com saúde ocupacional

Higienização: Automação



Biodigestor de Lagoa Coberta



CSTR



Laboratório (~160 d)
Campo (~360d)

E os ossos como ficam no biodigestor?



Experimento degradação de dentes

Estrutura externa dos dentes T0 e T118 dias.

Taxa de degradação de 8,3 % ao mês. 
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Resultados e discussões



Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1111944/1/final9232.pdf



Disponível em: 
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstrea
m/item/221896/1/final9654.pdf



https://biogasebiometano.com.br/



Considerações finais

Ø Trituração das carcaças melhora a geração de biogás.

Ø Geração de biogás é potencializada pelo uso de carcaças.

Ø Não usar monodigestão de carcaças.

Ø Atenção aos aspectos sanitários (biosseguridade da produção).



Obrigado!
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