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RESUMO: Dentre os maiores problemas da humanidade no século XXI está o descarte 
inadequado de resíduos, o problema afeta diretamente alguns dos ODS(Objetivos de 
desenvolvimento sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas), sendo eles a 
“água potável e saneamento básico”, “cidades e comunidades sustentáveis” e “consumo e 
produção responsáveis”, tal problema está presente em todo o mundo, em territórios 
brasileiros censos demonstram que apenas 8,2 dos municípios possuem o serviço de coleta 
seletiva e que no ano de 2018 foram produzidas 216.438 toneladas diárias de lixo, o que 
totaliza por volta de 79 milhões de toneladas, tornando o país o maior produtor de lixo da 
américa latina. A pandemia do coronavírus ajudou a diminuir esse número, porém também 
fez com que os números do PIB brasileiro caíssem em 6% e que a taxa de desemprego 
subisse para 14,7%, segundo dados do G1, o que totaliza 1,4 milhões de pessoas 
desempregadas e quase 105 milhões de brasileiros vivem com menos de R$450 por mês. 
O biogás foi descoberto na segunda metade do século XVII pelo cientista britânico Thomas 
Shirley, porém começou a ter suas propriedades estudadas apenas um século depois por 
Alessandro Volta, que descobriu que tal gás é produto da decomposição de materiais 
biológicos por meio de bactérias anaeróbicas, essa decomposição gera gás metano (CH4), 
que possui diversas das propriedades de um gás comum de cozinha. Desse modo, o 
presente projeto visa encontrar uma forma alternativa para o destino de um tipo específico 
de lixo, nesse caso orgânico, e no auxílio de famílias carentes. Para isso busco o 
desenvolvimento de um projeto capaz de, por meio da degradação de biomassa, produzir 
biogás, que seria armazenado em botijões de gás para ser utilizado em cozinhas 
domésticas.  
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INTRODUÇÃO 

 Segundo dados oficiais de pesquisas feitas pelo Banco Mundial, um órgão global, 

em 2019, a humanidade produziu por volta de 2,1 bilhões de toneladas de lixo por ano. Isso 



 
significa que, diariamente, são descartadas aproximadamente 5.400.000 toneladas de lixo, 

sendo que 47% disso (2.538.000 toneladas) é biomassa, ou seja, vem de coisas orgânicas.  

 O lixo urbano é de difícil rastreamento porque está relacionado a diversos 

estabelecimentos e empresas. Porém,  quem acaba produzindo mais são as grandes 

fábricas e empresas, como a Nestlé e o McDonald 's. Todo esse montante de lixo se 

acumula em aterros e lixões, o que  traz altas taxas de poluição. Além disso, essa 

quantidade de lixo causa um grande mal cheiro e a maioria dos lixões e aterros não tem a 

devida proteção do solo, o que pode resultar em poluição de lençóis freáticos, presentes na 

região por conta do chorume que é solto pela quantidade de lixo. O lixo acaba ficando nos 

lixões e aterros sem ganhar uma nova oportunidade, isso ocorre porque apenas 14% do 

lixo é reciclado. Apenas no Brasil, por volta do ano de 2012,eram descartadas 

aproximadamente 230 mil toneladas por ano: 59%  

desse lixo vinha de origem orgânica, porém, apenas 13% de todo esse lixo era reciclado. O 

que significa que gastamos mais de 10 bilhões de dólares por ano por conta da não 

reciclagem. 

 A definição de biomassa é tudo aquilo que vem de coisas vivas, ou seja, é orgânico; 

ela pode ser usada como fonte de energia renovável, além disso, tem um baixo custo e 

baixa emissão de gases poluentes. Desde o século XIX, a biomassa  é utilizada como 

combustível para algumas máquinas. Porém, só no fim do século XX, quando o objetivo de 

diminuir a poluição mundial surgiu, essa fonte de energia passou a ter mais importância e 

visibilidade nos processos energéticos.  

 A pandemia do coronavírus acarretou em grandes mudanças econômicas em todo o 

mundo, e no Brasil não foi diferente, o PIB do país caiu em 6% em menos de um ano e a 

taxa de desemprego subiu para 14,4%, com isso muitas famílias diminuíram drasticamente 

sua renda. Se não bastasse tudo isso a inflação só aumentou, estando em 8,06% segundo 

o G1, isso contribui para que o custo de vida aumente. 

 O biogás é um dos principais produtos da decomposição da biomassa quando não 

se tem oxigênio presente e se dá através da decomposição por bactérias. O biogás foi 

descoberto em 1667, porém apenas um século após seu descobrimento ele começou a ser 

estudado e reconhecido em pântanos. Esse processo é utilizado em alguns países como 

tratamento de resíduos e biomassa, além disso o biogás possui propriedades muito 

parecidas com o gás natural, podendo ser utilizado para aquecimento de chuveiro, casas e 

como gás de cozinha. 



 
 

OBJETIVO  

 GERAL: Elaboração de um protótipo capaz de transformar biomassa em biogás. 

 ESPECÍFICO: Estudos a respeito das diferentes formas de decomposição de 

biomassa em biogás e buscar pela forma mais eficiente de se obter o biogás e a doação do 

biogás produzido para comunidades carentes presentes na região de Londrina. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 Com o aumento do custo da economia doméstica brasileira, percebendo uma 

dificuldade na utilização de fontes de energia renováveis e a grande geração de lixo 

mundial, uma máquina de baixo custo, com a capacidade de reduzir o lixo e ao mesmo 

tempo gerar um produto que serviria de substituto para o botijão de gás seria muito bem-

vinda na situação atual, sendo de grande ajuda para a população mais carente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

 O presente projeto tinha e tem como o foco a produção de um gerador de energia a 

base de resíduos orgânicos.  No ano anterior, como trabalho, construímos um protótipo para 

ser  utilizado como base para a construção de um futuro gerador.   

 Para a construção do primeiro protótipo, era preciso um pouco de estudos sobre o 

funcionamento da pressão dentro de recipientes (no caso do protótipo, o recipiente seria 

uma lata de spray). Assim, foram feitos vários testes para gerar pressão na água da forma 

mais eficiente possível. 

 

 

Figura I - Protótipo 1 



 
Fonte - Autoral 

 

 Após os primeiros testes, foi construído um novo protótipo, de uma forma totalmente 

sustentável e artesanal. 

 

 

Figura 2 - Protótipo 

Fonte - Autoral 

 

 Este ano o projeto tomou um novo rumo. Decidiu-se tentar construir um protótipo 

capaz de produzir biogás através dos resíduos orgânicos e utilizá-lo como gás de cozinha. 

 Para o desenvolvimento do gerador de biogás é necessário uma grande área para 

seus elementos.  

 O biogás se aproveita da degradação de resíduos orgânicos para produzir gases 

como o metano e o dióxido de carbono. 

 No modelo estudado os resíduos biológicos seriam depositados em um recipiente 

(galão de gasolina) para que ocorra sua degradação, sem que o cheiro dos gases 

produzidos atormentem os cientistas, após isso será conectada uma mangueira de gás para 

que o biogás seja transportado entre recipientes, essa mangueira se conectará ao próximo 

recipiente com uma válvula. 

 O gás seria depositado em um vidro, para que sua umidade seja drenada e sua 

utilização seja mais viável, após isso uma segunda mangueira será conectada ao vidro, 

dessa vez direcionando o gás à uma terceira mangueira. 

 A terceira mangueira estará conectada ao compressor de geladeira, o compressor 

direcionaria um ar comprimido para o botijão de gás P2, que finalmente estará pronto para 

uso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 



 
 Se limitarmos o alcance de minha pesquisa apenas para o percentual de descarte de 

lixo brasileiro, podemos perceber que o descarte continua muito desproporcional. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a situação da coleta seletiva 

de lixo no país é extremamente preocupante, pois está pouco presente: apenas 8,2% dos 

municípios brasileiros têm esse tipo de coleta. A quantidade de lixo descartado também 

figura em outra pesquisa feita pelo mesmo órgão. A pesquisa mostra, claramente, que a 

quantidade de lixo produzida no Brasil é alta, chegando a  157.708 toneladas diárias de lixo 

apenas no ano 2000, quantidade essa que aumentou ao decorrer dos anos. No ano de 

2018, foram produzidos, aproximadamente, 216.438 toneladas diárias, o que caracteriza 

um aumento de 37% quando comparado com o ano de 2000. Isso é extremamente 

preocupante quando se trata de um país que está em desenvolvimento e já deveria ter um 

serviço minimamente eficiente quando se trata de coleta de lixo. 

 Além disso, em um primeiro protótipo já foi possível observar que houve a produção 

de biogás, apesar de ser em pequena quantidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como já visto, o problema do descarte de lixo é real e vem se agravando ao redor do 

mundo. Acreditamos que seja possível contornar esse problema e gerar um produto a partir 

dele. 

 O protótipo mostrará as falhas e quais seriam as maneiras mais eficientes de extrair 

o biogás da biomassa degradada.  

 Coletei conhecimentos diversos, que nos auxiliam na busca por um projeto eficiente, 

sempre buscando dados e informações de fontes confiáveis. O lixo é uma fonte de renda 

para diversas pessoas de comunidades carentes, mas, ao mesmo tempo, pode trazer 

malefícios quando o campo de análise é a saúde dos indivíduos pertencentes a essas 

comunidades.  
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