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RESUMO 

 

O sistema produtivo da criação de aves passou para um processo industrializado, 

com aumento em escala. Esse processo, o da criação confinada, gera resíduos que 

causam problemas ambientais e requerem um manejo diferenciado daquele usado 

anteriormente através do uso indiscriminado, “in natura”, que pode gerar um alto 

impacto ambiental. A cama de aviário contém os excrementos e as penas das aves, 

a ração desperdiçada e o material absorvente de umidade usado sobre o piso dos 

aviários, constituindo-se assim, num resíduo com alta concentração de nutrientes 

que pode impactar o solo devido à grande disponibilidade de cama de aviário. 

Dentro deste contexto faz-se necessária uma nova disposição para os resíduos 

produzidos, chamados de biomassa, e sua reutilização. Este trabalho teve como 

objetivo geral avaliar o potencial energético da cama de aviário produzida na região 

Sudoeste do Paraná utilizada como substrato para a produção de biogás. Para se 

alcançar os objetivos deste trabalho, foi realizada uma pesquisa num primeiro 

instante do tipo qualitativa e num segundo instante do tipo quantitativa e exploratória 

onde se levantou dados em bibliografias específicas sobre o assunto e a 

caracterização da produção avícola da região Sudoeste do Paraná. A biomassa de 

frango produzida foi caracterizada quimicamente e posteriormente avaliada em três 

tratamentos sendo: T1 - cama de aviário + biofertilizante de bovinos + água; T2 - 

cama de aviário + biofertilizante e T3 - cama de aviário + água, para se determinar a 

capacidade de produzir biogás pelos três tratamentos. Os resultados mostraram que 

o Sudoeste do Paraná mantém um plantel de frangos de corte de 39.173.367 

cabeças/ano em 38 municípios, gerando assim 51.219,17 toneladas de biomassa na 

forma de cama de aviário / ano. Essa biomassa é constituída de nitrogênio, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio e sulfatos. A biomassa se mostrou capaz de produzir 

biogás nos três sistemas de tratamento avaliado sendo que o tratamento dois se 

mostrou mais viável. O biofertilizante produzido se mostrou rico em macro e 

micronutrientes, destacando-se o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 

sódio, ferro, boro, cobre, zinco e manganês. O pH do biofertilizante variou de 6,58 a 

8,02. Com isso pode-se concluir que o uso da biomassa de cama de aviário é uma 

alternativa viável na produção de biogás, capaz de substituir os combustíveis 

tradicionais e a energia elétrica consumida nas propriedades avícolas da região 

Sudoeste do Paraná. 

 

Palavras-Chave: Biomassa, avicultura, biodigestores, energia, biogás, 

biofertilizante. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The production system of poultry farming came to an industrialized process, with 

increase in scale. This process, the creation of confined, generates wastes that 

cause environmental problems and require different management from that used 

previously by the indiscriminate use, in natura, which can generate a high 

environmental impact. The poultry litter containing excrement and feathers of birds, 

feed and wasted desiccant material used on the floor of poultry houses, thus 

becoming a residue with high nutrient concentration which can impact soil due to its 

big availability. Within this context it is necessary a new provision for the waste 

produced, called biomass, and reuse. This study aimed to evaluate the potential 

energy in the litter produced in the Southwest region of Parana used as substrate for 

biogas production. To achieve the objectives of this study, a survey was conducted in 

the first instant of a second type qualitative and quantitative type and time of 

exploratory data which arose in specific bibliography on the subject and the 

characterization of poultry production in the southwestern region of Paraná. The 

biomass of chicken produced was chemically and then submitted to three treatments: 

T1 - poultry manure + cattle biofertilizers + water T2 - poultry manure + fertilizer and 

T3 - poultry litter + water, to determine the ability of produce biogas for three 

treatments. The results showed that the southwestern Paraná keeps a flock of 

broilers from 39,173,367 head / year in 38 cities, generating 51,219.17 tons of 

biomass in the form of manure per year. This biomass is made up of nitrogen, 

phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulphate. The biomass was 

capable of producing biogas in the three treatment systems evaluated and the 

treatment two was more viable. The biofertilizer proved rich in macro and micro 

nutrients, especially nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sodium, 

iron, boron, copper, zinc and manganese. The pH of the biofertilizer ranged from 

6.58 to 8.02. Thus we can conclude that the use of poultry litter biomass is a viable 

alternative for biogas production, replacing traditional fuels and electricity consumed 

in the poultry properties in the SW region of Paraná. 

 

Keywords: Biomass, poultry, digesters, energy, gas, fertilizer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Desde os primórdios da agricultura os resíduos das criações animais têm se 

constituído em uma fonte de elementos essenciais à manutenção da produtividade 

agrícola. O uso de dejeções dos animais para adubar os campos de cultivo foi 

provavelmente um dos motivos que levou o homem a aproximar animais silvestres 

de seu convívio e a domesticá-los. Vários povos só conseguiram expandir seus 

territórios quando passaram a usar as dejeções animais para enriquecer suas terras, 

depauperadas com os cultivos sucessivos. O homem constatou que, onde os 

animais aproveitavam os restos das áreas de cultivo de cereais e deixavam suas 

excreções, havia uma melhoria nas condições físicas, químicas e biológicas do solo 

com o aumento do rendimento das colheitas seguintes. Entretanto, a maioria dos 

animais nesta época permanecia em grandes áreas, numa baixa densidade, 

propiciando uma distribuição uniforme dos dejetos, de modo que, a oferta e 

assimilação no solo dos nutrientes de suas excreções eram compensadas pela 

posterior extração pelas culturas. 

 O sistema de criação em grandes áreas de terras foi o adotado pelos 

colonizadores quando a grande maioria das atuais espécies exploradas pela 

agricultura foi introduzida no Brasil. Nesta época, confinamentos dificilmente 

ocorriam. Quando as aves foram introduzidas no estado do Paraná, o sistema 

adotado também não foi diferente. Os animais eram criados soltos nos quintais das 

casas, sem grandes cuidados por parte do produtor quanto ao seu manejo e 

alimentação.  

 Este sistema de criação tradicional sofreu modificações significativas a partir 

da década de 1970, quando os agricultores foram fortemente estimulados a 

substituí-lo por um novo sistema, que consistia na adoção de grandes criatórios de 

aves em confinamento, dando início à avicultura industrial.  

 Paralelamente ao aumento da produção e da produtividade e à 

especialização dos empreendimentos, houve a concentração das criações em 

determinadas regiões do estado devido, em grande parte, a algumas características 

locais que facilitavam a instalação de agroindústrias, como a proximidade da 

produção de grãos e a tradição familiar na criação de animais. O Oeste Catarinense, 
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o Sudoeste e o Oeste do Paraná, neste sentido, apresentam as melhores condições 

de alavancar a avicultura industrial brasileira, sendo que atualmente estas regiões 

contribuem com 75% da produção brasileira de frangos (IBGE, 2010).  

 A alta concentração de aves em determinadas regiões tem gerado uma alta 

produção de resíduos, sendo a cama de aviário o resíduo de maior quantidade. A 

cama de aviário contém os excrementos e as penas das aves, a ração desperdiçada 

e o material absorvente de umidade usado sobre o piso dos aviários, constituindo-se 

assim, num resíduo com alta concentração de nutrientes. A extração dos nutrientes 

pelas culturas nestas regiões não estão sendo mais suficientes para reciclar e 

utilizá-los devido a grande disponibilidade de cama de aviário, provocando assim, 

contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

 Este problema é agravado pelas mudanças que vêm ocorrendo na dieta dos 

animais. No modelo industrial de avicultura, os animais são alimentados com rações 

concentradas em nutrientes e, como os alimentos não são aproveitados 

integralmente, os estercos produzidos ficaram mais ricos em nutrientes que os 

produzidos por aves criadas nos modelos anteriores à avicultura industrial. 

 No modelo industrial o ambiente da criação (densidade, temperatura, 

distribuição dos comedouros e bebedouros, ventilação) pode contribuir para diminuir 

a resistência dos animais e permite uma maior exposição aos patógenos. Para 

minimizar e prevenir estes efeitos, a indústria tem usado produtos antimicrobianos 

(antibióticos e quimioterápicos), tanto como promotores de crescimento, como 

produtos de efeito curativo. A grande maioria destes produtos não é absorvida pelo 

frango e, assim, a cama de aviário pode apresentar resíduos destes antimicrobianos 

e/ou de seus metabólitos. O desconhecimento dos impactos destes metabólitos no 

ambiente tornou-se motivo de grande preocupação (FIORENTIN 2005). 

 Um outro tipo de contaminante geralmente presente nas fezes dos frangos 

são os microrganismos patogênicos. Muitos destes são resistentes aos 

antimicrobianos usados no tratamento de doenças em humanos e em outros animais 

de criação doméstica. Assim, quando a cama de aviário é aplicada no solo sem um 

tratamento prévio, estes microrganismos podem contaminar o solo, os mananciais 

de água e a vegetação. Quando infeccionam o homem e outros animais pelo contato 

com a pele e pelo consumo de alimentos, água e animais aquáticos contaminados, 

as doenças causadas geralmente são de difícil tratamento pela inocuidade dos 

antibióticos. 
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 A partir dos problemas de poluição do solo e dos recursos hídricos por 

nutrientes, microrganismos patogênicos e resíduos de produtos químicos usados na 

produção avícola, verificados principalmente a partir da década de 90, com 

repercussões na saúde pública e na economia, começou-se a questionar o uso da 

cama de aviário como fertilizante. Esta preocupação é crescente mesmo porque o 

atual modelo de avicultura continua em expansão, o que aumenta ainda mais a 

produção e a disponibilidade deste resíduo. Assim, faz-se necessário propor e 

desenvolver medidas que possam ser adotadas ou intensificadas para diminuir os 

riscos de contaminação dos ecossistemas. 

 Entre estas medidas, o tratamento de decomposição da cama de aviário 

antes de ser utilizada como fertilizante tem merecido crescente destaque, pois se 

atribui a este tratamento a possibilidade de reduzir ou até mesmo eliminar patógenos 

e resíduos de substâncias químicas. Porém, poucos estudos têm sido desenvolvidos 

com a finalidade de investigar as transformações que ocorrem com a cama de 

aviário durante este processo e de verificar a eficiência desta decomposição em 

diminuir seu potencial de poluição ambiental. 

 Há grandes dúvidas entre os agricultores, técnicos e empresas sobre a 

utilização deste resíduo como fertilizante do solo. Empresas certificadoras da 

Agricultura Orgânica na falta de conhecimento ou informações mais confiáveis, 

respaldadas por comprovações científicas, adotaram diferentes recomendações no 

tratamento desse resíduo antes de sua aplicação no solo. Assim, algumas exigem 

um período de até 180 dias de decomposição do material como medida 

acauteladora. Já outras empresas certificadoras, proíbem incondicionalmente o seu 

uso como fertilizante. Dar um destino alternativo a esse resíduo gerado é oportuno e 

o uso desse resíduo como fonte de energia torna-se imprescindível. 

 Discutir e avaliar aspectos que envolvem o uso da cama de aviário nas fontes 

geradoras é o que se objetivou neste trabalho. Tomou-se como ponto de partida o 

pressuposto de que a cama é uma excelente fonte energética após passar por 

processos de fermentação anaeróbia e gerar resíduos que podem ser utilizados 

como fertilizantes nas áreas agrícolas da Região Sudoeste do Paraná, com isso 

cumprir o dispositivo legal que impede o seu uso direto no solo. 

 As melhorias técnicas nos sistemas e a tecnologia de biodigestão hoje 

despertam o interesse de produtores porque se considera o aproveitamento integral 

do esterco animal, não só para biogás como para biofertilizante. Além disso, grande 
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importância é dada ao tratamento adequado de dejetos, para evitar a poluição dos 

recursos hídricos e a emissão de gases de efeito-estufa. 

 O tratamento de dejetos por meio de biodigestores tem inúmeras vantagens, 

como a destruição de organismos patogênicos e parasitas, a utilização do metano 

como fonte de energia, além da estabilização de grandes volumes de dejetos 

orgânicos diluídos a baixo custo. 

 Um setor no qual essa tecnologia tem tido boa repercussão é na atividade de 

avicultura, que no Brasil tem apresentado um significativo crescimento, gerando uma 

concentração do lançamento dos resíduos em determinadas regiões, trazendo 

preocupação com relação à degradação ambiental e consequente prejuízo à 

qualidade de vida das pessoas.  

 Nesse sentido, o desenvolvimento de alternativas tecnológicas com vistas à 

geração de energia a custos reduzidos para esse segmento pode gerar impactos 

socioeconômicos positivos. Uma das alternativas tecnológicas mais promissoras diz 

respeito ao aproveitamento da biomassa para geração de energia, que propicia uso 

mais racional dos recursos disponíveis na exploração agrícola, reduz a transferência 

de renda para outros agentes e diminui a dependência de fontes externas de 

energia. 

 A economia da região sudoeste do Paraná é bastante dependente da 

agricultura e suas indústrias derivadas. Existem, instaladas na região diversas 

empresas relacionadas ao agronegócio, algumas de expressão nacional como a 

Sadia, Anhambi, Diplomata e agora em 2010 com a entrada da Coasul (Cooperativa 

Agrícola Sudoeste Ltda.) onde a principal atividade desse setor agroindustrial é a 

criação de 37.173.367 aves / ano em sistema de integração (AMSOP, 2010). 

 A partir dos dados fornecidos pela Associação dos municípios do Sudoeste do 

Paraná, verifica-se que dos 42 municípios formadores da região Sudoeste do 

Paraná, 38 apresentam os dados referentes das populações de cabeças de frangos 

criadas anualmente nesta região. Desses 38 municípios percebe-se que a maior 

população de frangos encontra-se no município de Dois Vizinhos com 6.524.000 

cabeças de frangos, seguido de Francisco Beltrão com 4.184.860 cabeças. Esses 

dados estão contidos na Tabela 1. 

 Essa população de frango é resultado da presença de duas das maiores 

unidades de criação e abate de frangos da região Sudoeste do Paraná, pertencentes 

ao Grupo Sadia-Perdigão e que estão localizadas nas cidades de Dois Vizinhos e 
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Francisco Beltrão, PR. Somando-se aos outros 36 municípios verifica-se que a 

região Sudoeste do Paraná possui 39.173.367 cabeças de frangos de corte. 

  

Tabela 1 - População de frangos da região Sudoeste do Paraná. 

Municípios - Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná - (AMSOP, 2010) 

1. Ampére  892.830 

2. Barracão  12.350 

3. Boa Esperança do Iguaçu  679.000 

4. Bom Sucesso do Sul  566.714 

5. Coronel Domingos Soares  11.073 

6. Cruzeiro do Iguaçu  974.000 

7. Enéas Marques  1.747.340 

8. Francisco Beltrão  4.184.860 

9. Itapejara do Oeste  1.952.054 

10. Marmeleiro  1.352.000 

11. Nova Prata do Iguaçu  435.250 

12. Pato Branco  678.035 

13. Pinhal de São Bento  80.000 

14. Pranchita  142.112 

15. Renascença  970.750 

16. Salto do Lontra  2. 523.900 

17. Santo Antônio do Sud.  500.000 

18. São Jorge do Oeste  1.470.500 

19. Sulina  912.594 

20. Bela Vista do Caroba  110.600 

21. Bom Jesus do Sul  87.700 

22. Capanema  1.251.220 

23. Clevelândia  683.372 

24. Coronel Vivida  197.828 

25. Dois Vizinhos  6.524.000 

26. Flor da Serra do Sul  746.000 

27. Manfrinópolis  1.133.500 

28. Mariópolis  101.025 

29. Nova Esperança do Sud.  1.321.000 

30. Pérola do Oeste  178.300 

31. Planalto  267.820 

32. Realeza  658.500 

33. Salgado Filho  525.434 

34. Santa Izabel do Oeste  958.100 

35. São João  1.195.588 

36. Saudade do Iguaçu  606.694 

37. Verê  2.368.000 

38. Vitorino 173.324 

Total 39.173.367 

Fonte: AMSOP (2010). 
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 Com esses dados levantados pode-se calcular o potencial de cama de aviário 

produzida por essa população de frangos levando em consideração a permanência 

desses frangos por um período de 35 dias. 

 A abrangência desta dissertação se restringe à área de avicultura 

representada pela região Sudoeste do Estado do Paraná, que concentra, juntamente 

com o Oeste do Estado de Santa Catarina, a maior parte do rebanho de aves da 

região sul do Brasil. Assim sendo, os resultados alcançados por esta pesquisa terão 

em vista a possível aplicação voltada para esta região. 

 Nesse contexto, o presente estudo avaliou o potencial energético da cama de 

aviário produzida na região Sudoeste do Paraná utilizada como substrato para a 

produção de biogás.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

 Avaliar o potencial energético da cama de aviário produzida na região 

Sudoeste do Paraná utilizada por meio da digestão anaeróbia para produção 

de biogás.  

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Levantar a produção de cama de aviário produzida na atividade avícola da 

região Sudoeste do Paraná. 

 

 Determinar a composição físico-química dessa cama de aviário. 

 

 Verificar o potencial de produção de biogás a partir da digestão anaeróbia da 

cama de aviário em produzir biogás. 

 

 Avaliar a composição físico-química do biofertilizante resultante do processo 

anaeróbio para ser utilizado como fertilizante agrícola. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1. ATIVIDADE AVÍCOLA 

 

 

 A produção avícola intensiva gera uma significativa quantidade de resíduos, 

entre os quais se destacam os resíduos do abate e processamento dos animais e a 

cama de aviário. Esta contém os excrementos e as penas das aves, a ração 

desperdiçada e o material absorvente de umidade usado sobre o piso dos aviários 

(maravalha, casca de arroz, etc.), constituindo-se assim, num resíduo com alta 

concentração de nutrientes.  

 A alta concentração de cama de aviário em algumas regiões onde o solo e a 

extração dos nutrientes pelas culturas não são suficientes para reciclá-la, está 

causando a contaminação ambiental por nutrientes, microrganismos patogênicos e 

resíduos de produtos químicos, com repercussões econômicas, ambientais e de 

saúde pública.  

 Segundo Hahn (2004), os dois elementos presentes em altas concentrações 

na cama de aviário, mais relacionados com a contaminação ambiental, são o 

nitrogênio e o fósforo. A alta concentração de nitrogênio pode contaminar a 

atmosfera, o solo e as águas superficiais e subterrâneas. O fósforo pode contaminar 

o solo e, principalmente, as águas superficiais. A alta concentração de nutrientes, o 

material orgânico e uma constante deposição de fezes pelos animais conferem à 

cama de aviário características de substrato favorável à manutenção e 

desenvolvimento de elevada e diversificada população microbiana, desde que 

manejada adequadamente e sem poluentes, nas excreções e no material 

absorvente. Para minimizar os impactos ambientais o avicultor tem sido orientado 

para aumentar o aproveitamento da mesma cama para vários lotes, fazendo o 

enleiramento (fermentação) da mesma antes de reutilizá-la ou antes de sua 

aplicação como fertilizante.  

 Além dos riscos de contaminação do ambiente com os elementos inorgânicos, 

existe o risco de recontaminação por microrganismos como Salmonella sp. e 

Escherichia coli se não for processada adequadamente antes do seu uso. 
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 Segundo Fiorentin (2005), organismos aeróbios e microaerófilos, originários 

principalmente da excreta, são os principais componentes bacterianos da cama de 

frangos de corte. A composição da população bacteriana da cama é, em geral, muito 

aproximada da composição da biota fisiológica do íleo de frangos, representada por 

aproximadamente 70% de Lactobacilos, 11% de Clostridium sp., 6,5% de 

Streptococcus sp. e 6,5% de Enterococcus sp.  

 Muitos dos microrganismos patogênicos presentes nas fezes dos frangos são 

resistentes aos antimicrobianos usados no tratamento de doenças em humanos e 

em outros animais de criação doméstica. Assim, quando a cama de aviário é 

aplicada no solo sem um tratamento prévio por meio de fermentação, estes 

microrganismos podem contaminar o solo, os mananciais de água e a vegetação.  

 Outro aspecto a ser assinalado é que no sistema industrial os animais são 

criados em condições onde o contato com agentes patogênicos é o menor possível, 

o que os deixa mais susceptíveis a estes agentes. O ambiente de criação (idade dos 

animais, alta densidade, temperatura, distribuição dos comedouros, bebedouros, 

ventilação, aspersão) pode contribuir para diminuir a resistência dos animais e 

permitir uma exposição maior aos patógenos. Para minimizar e/ou prevenir estes 

efeitos são usados os produtos antimicrobianos (antibióticos e quimioterápicos), 

tanto como promotores de crescimento, como produtos de efeito curativo e/ou 

profiláticos.  

 Todo medicamento ao ser ingerido ou injetado na ave sofre um processo que 

envolve basicamente quatro etapas: absorção, distribuição, biotransformação e 

excreção, via sistema urinário e/ou digestório. Dessa forma, o destino final dos 

medicamentos e/ou de seus metabólitos é a excreta das aves, constituída por fezes 

e urina (GONZALES et al. 2005).  

 Portanto, a grande maioria destes produtos não é absorvida pelos frangos e, 

assim, a cama de aviário pode apresentar resíduos destes antimicrobianos e/ou de 

seus metabólitos.  

 O desconhecimento sobre os impactos deste subproduto no ambiente é 

motivo de grande preocupação. Segundo Santos (1992), se a degradação do 

promotor de crescimento na cama avícola não ocorrer rapidamente, o risco de uma 

resistência microbiológica pode ser iminente.  

 Até o ano de 2001, a cama de frango destinava-se à alimentação de 

ruminantes. A preocupação dos pesquisadores, até então, eram os riscos de que os 
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resíduos ali presentes pudessem prejudicar a saúde dos animais e atingir o homem, 

por meio de sua cadeia alimentar. Entretanto, devido à ocorrência de casos na 

Europa de Encefalopatia Espongiforme Bovina, conhecida como “doença da vaca 

louca” ou BSE, com a possibilidade de sua transmissão através da cama de frango, 

o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) proibiu o uso em todo 

o território nacional de excretas de aves para a alimentação de ruminantes. O 

enfoque passou, então, a ter um caráter ambientalista já que agora o destino da 

cama de frango e do esterco de galinha é a sua utilização como adubo orgânico 

(GONZALES et al. 2005).  

 De um modo geral, não há perfeita compatibilidade entre a reutilização da 

cama na criação de frangos e a preservação da saúde animal e humana ou mesmo 

da preservação do ambiente natural. Há portanto a necessidade de esforços de 

parte da avicultura organizada para reduzir os impactos negativos da reutilização da 

cama, sem, porém, aumentar demasiadamente os custos da produção, como seria 

com a substituição da cama a cada lote. O trabalho de Traldi et al. (2007) com o 

objetivo de avaliar o efeito da utilização de probióticos na dieta sobre as 

características da cama reutilizada não mostrou efeitos benéficos sobre a cama 

reutilizada.  

 A utilização de cama nova a cada lote seria o ideal do ponto de vista de 

saúde, mas aumenta o custo de produção e gera um grande volume de resíduos. 

Esta cama acabaria por poluir o ambiente, uma vez que frangos são criados em 

densidade populacional alta e geram grande volume de resíduos em uma área 

específica. Transportar este resíduo a grandes distâncias, onde o solo ainda poderia 

receber os nutrientes oriundos da criação de frangos sem riscos de poluir, sobretudo 

as fontes de água, não têm sido economicamente viável. Além disso, a escassez de 

matéria-prima usada como absorvente, principalmente a maravalha, tem forçado a 

reutilização da cama por vários lotes. 

 

 

3.2. O USO DA CAMA DE AVIÁRIO 

 

 

 O principal destino que tem sido dado à cama de aviário é a sua utilização 

como fertilizante do solo, podendo ser a sua aplicação direta ou pela produção de 
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substrato para produção de mudas. Ultimamente, algumas empresas têm utilizado a 

cama de aviário para produzir fertilizantes organominerais.  

 A cama de aviário era um ingrediente da ração de ruminantes intensamente 

utilizado pelos pecuaristas. Inúmeras pesquisas foram desenvolvidas com o objetivo 

de quantificar os efeitos da incorporação da cama de aviário na ração sobre 

características produtivas de várias espécies animais, tanto explorados 

zootecnicamente quanto espécies não domesticadas. A maioria destas 

investigações tem buscado identificar as melhores proporções de cama de aviário na 

mistura com alimentos convencionais, o aumento de seu valor nutricional e da sua 

palatabilidade e formas de diminuir ou eliminar patógenos, metais pesados e 

resíduos de substâncias antimicrobianas. Os trabalhos de Oliveira (1997) e Oliveira 

(1998) e Oliveira et al. (2003) provêm revisões aprofundadas sobre o uso da cama 

de aviário para esta finalidade. 

 Até o ano de 2001 não havia nenhum impedimento da legislação brasileira 

quanto ao uso da cama de aviário na alimentação de ruminantes. A partir da 

Instrução Normativa No 15, de 17 de julho de 2001, no seu 2o artigo (DOU de 18-07-

01) proibiu-se a produção, comercialização e uso da cama de aviário com esta 

finalidade. Esta decisão foi tomada porque este resíduo pode conter ingredientes de 

origem animal provenientes da ração desperdiçada dos comedouros pelos frangos, 

sendo possível que os bovinos, ao ingerirem esta cama, passem a ser portadores de 

BSE. Como a imagem que o Brasil estava defendendo no comércio exterior era de 

que a carne bovina brasileira era produzida sem a presença de ingredientes da dieta 

com origem animal, a utilização da cama de aviário contrariaria esta imagem.  

 Além deste aspecto, outros inconvenientes do uso da cama de aviário na 

alimentação de ruminantes são apontados por Oliveira (1997) e Ortolani e Brito 

(2001): presença de toxinas produzidas por bactérias (toxina botulínica produzida 

por Clostridium botulinum e aflatoxinas produzidas por Aspergillus flavus ou A. 

fumigatus) quando o material usado no piso do galpão é a casca de amendoim, 

hipocalcemia, algumas enfermidades infecciosas produzidas por Salmonella e 

coliformes, a intoxicação por cobre, amônia, resíduos de substâncias químicas e os 

acidentes pela presença de corpos estranhos. 

 Nos Estados Unidos o uso da cama de aviário para alimentação de 

ruminantes também havia sido proibido. Em 1998 o órgão de licenciamento de 

alimentos e substâncias na produção animal (Federal Drug Administration - FDA) 
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revogou sua decisão e permitiu novamente o uso da cama de aviário na alimentação 

de ruminantes. Mas, neste caso, as normas da Associação Americana dos Oficiais 

de Controle de Alimentos (Association of American Feed Control Officials - AAFCO) 

devem ser rigorosamente atendidas. Estas normas pressupõem a licença ou registro 

da cama de aviário processada e monitorada periodicamente para Salmonella, 

Escherichia coli, metais pesados, pesticidas, drogas, ovos e larvas de parasitas e 

micotoxinas. 

 No Brasil também há pesquisadores que advogam pela revisão da legislação 

para que volte a ser permitido o uso da cama de aviário na alimentação de 

ruminantes, como por exemplo, Bellaver e Palhares (2003), mesmo porque, 

clandestinamente, a cama de aviário continua sendo utilizada para este fim em 

inúmeros confinamentos do Brasil. Segundo estes defensores, há maneiras de 

processar este resíduo que poderiam eliminar a grande maioria de seus 

inconvenientes. O que estaria faltando é uma maior fiscalização para que realmente 

os agricultores fizessem este processamento antes de fornecer a cama aos animais. 

 Mais recentemente têm sido pesquisadas formas de utilização da cama de 

aviário para a geração de energia. A sua conversão em energia pode ser feita 

através de diferentes processos, dependendo do material e do tipo de energia 

desejada. Entre estes processos, a fermentação talvez seja o processo mais viável 

e, em alguns casos, a combustão direta é outra alternativa interessante.  

 Edwards e Daniel (1993) citam que a cama de aviário seca possui a metade 

do poder calorífico do carvão mineral. A cinza residual da queima retém a maior 

parte do fósforo, potássio e micronutrientes da cama, representando ainda um 

excelente fertilizante, apesar das perdas de carbono, nitrogênio e enxofre durante a 

combustão. 

 A fermentação da cama de aviário resulta na geração de biogás, o qual, de 

acordo com Edwards e Daniel (1993), consiste de aproximadamente 60% de metano 

e 38% de dióxido de carbono. Os 2% restantes são vapor d'água, amônia e sulfeto 

de hidrogênio. 

 Lucas Jr. e Santos (2000) descrevem que da cama de aviário produzida por 

1000 aves /ano pode-se obter o equivalente a 10 botijões de 13 kg de gás liquefeito 

pressurizado - GLP, o que corresponde a 300 m3 de biogás. Estes autores sugerem 

biodigestores do tipo batelada, em que a cama é adicionada uma única vez e é 

esvaziado após o término da fermentação. O período de 15 dias entre a retirada dos 
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frangos do aviário e o novo lote de frango coincide com o período necessário para 

um biodigestor atingir o pico de produção de biogás. 

 As primeiras semanas da criação são o período em que o avicultor utiliza 

grandes quantidades de energia para o aquecimento dos pintos e, se ele utilizasse o 

biogás, poderia reduzir sensivelmente os gastos com este insumo. 

 Apesar de proporcionar este benefício, alguns inconvenientes da produção de 

biogás a partir da cama de aviário fazem com que a técnica não seja ainda muito 

adotada. A principal é a dificuldade operacional, tanto antes quanto depois de a 

cama ter sido submetida à fermentação para a produção de energia. A diluição da 

cama em água e o trabalho de fazer a mistura para formar uma pasta homogênea 

antes da cama ir para o biodigestor, representam uma grande dificuldade para o 

agricultor. Após o término da fermentação, a dificuldade de manejar um esterco 

diluído em água aumenta em relação a um esterco com menor teor de umidade. 

Além disso, a possibilidade de ocorrer poluição dos recursos hídricos, de acordo 

com a pesquisa de Hodgkinson et al. (2002), aumenta consideravelmente quando o 

esterco está diluído em água. 

 As pesquisas buscam alternativas de utilização da cama de aviário, como a 

alimentação de ruminantes e geração de energia, merecem uma atenção maior. 

Percebe-se que existem ainda muitas dúvidas com relação à viabilidade e eficiência 

destas alternativas, sendo talvez, por isso, pouco adotadas. 

 

 

3.3. O USO DA CAMA DE AVIÁRIO COMO FERTILIZANTE 

 

 

 Existem poucos trabalhos da composição química dos biofertilizantes e a 

maioria cita os resultados pioneiros obtidos por Santos (1991). O autor avaliou a 

composição química de um biofertilizante obtido de esterco de curral de gado 

leiteiro, aos trinta, sessenta, noventa e cento e vinte dias de fermentação. 

 Elad e Shtienberg (1994) observaram variações na composição química de 

extrato aquoso de composto de gado e de frangos. Castro e Hiroce (1988) 

analisaram biofertilizantes obtidos de cama de aviário, usados na pulverização de 

videiras em declínio e verificaram a seguinte composição: 5 g(B)/kg; 10 g(Mg)/kg; 30 
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g(Zn)/kg; 20 g(Mn)/kg; 38 g(S)/kg; 100 g(N)/kg; 0,4% de aminoácidos; 0,1% de 

ácidos nucléicos e traços de ácidos orgânicos. 

 De modo geral, os trabalhos não apresentam a composição química do 

produto final, mas por ser fermentado e ter como base a matéria orgânica, o produto 

final possui em sua composição quase todos os elementos necessários para a 

nutrição das plantas (TRATCH, 1996; BETTIOL et al. 1998; SANTOS, 1991). 

Portanto, conclui-se que o biofertilizante líquido obtido da fermentação da cama de 

aviário pode ser utilizado de várias maneiras, sendo que o método mais eficiente é a 

aplicação através de pulverização nas folhas, cujo efeito é mais rápido. Durante a 

pulverização o biofertilizante deverá cobrir totalmente as folhas e ramos das plantas, 

chegando ao ponto de escorrimento, para maior contato do produto com a planta 

(SANTOS, 1991; SOUZA e RESENDE, 2003). 

 O horário de aplicação também é importante, pois a aplicação foliar realizada 

nas horas mais frescas e úmidas do dia (pela manhã e ao final da tarde) proporciona 

melhor aproveitamento do biofertilizante, em função da umidade no ar, uma vez que 

abaixo de 60% a vida útil da gota é reduzida, podendo não chegar à planta ou, 

quando a gota atingir a folha, talvez não dê tempo dos nutrientes serem absorvidos 

adequadamente. 

 O biofertilizante pode ser utilizado também na pulverização de mudas, na 

rega de canteiros de germinação, antes do plantio, para promover um expurgo do 

solo utilizado, possuindo efeito bacteriostático quando aplicado puro (SANTOS, 

1992; SOUZA e RESENDE, 2003). 

 A parte sólida do biofertilizante, ou seja, o material que fica retido na peneira 

após filtragem para o uso líquido no campo, também constitui uma excelente fonte 

de matéria orgânica e de nutrientes que pode ser aplicada no solo (BETTIOL et al. 

1998; SANTOS, 1992; SOUZA e RESENDE, 2003). 

 Kelleher et al. (2002) assinalaram que cerca de 60 a 80% do nitrogênio 

eliminado pelas fezes do frango encontra-se tipicamente em formas orgânicas, como 

proteína e ácido úrico. Dependendo das condições de temperatura, umidade, pH e 

ventilação às quais a cama é submetida dentro do aviário, boa parte deste nitrogênio 

orgânico já começa a ser mineralizado.  

 Moreira e Siqueira (2002) relataram que o ácido úrico é decomposto por 

inúmeras bactérias, como as Pseudomonas sp., que o transformam em alantoína e 

depois em ácido alantóico, que é degradado a ácido glioxílico e uréia. 
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 A mineralização é descrita como um processo constituído pela amonificação e 

pela nitrificação. A transformação do nitrogênio orgânico em amônio ( 

4NH ) e amônia 

(NH3) corresponde à amonificação, processo que ocorre sem a presença de 

microrganismos específicos. Muitos organismos quimiorganotróficos são capazes de 

efetuar esta transformação, tanto em condições anaeróbias quanto aeróbias. Já a 

transformação do nitrogênio amoniacal em nitrato ( 

3NO ), chamado de nitrificação, é 

um processo estritamente aeróbio.  

 Quando a cama de aviário apresenta alta umidade, o que pode ocorrer 

durante o inverno, períodos chuvosos ou com intensa utilização de nebulização 

durante o verão, o processo de amonificação é intensificado, ocorrendo emissão 

significativa de amônia para a atmosfera. Além disso, em ambiente 

predominantemente anaeróbio, a nitrificação é bastante lenta. Quando a quantidade 

de amônia inalada é superior a 60 ppm, a ave fica predisposta a doenças, 

aumentando os riscos de infecções bacterianas secundárias no trato respiratório. 

 Quando o nível de amônia atinge 100 ppm, há redução da taxa de respiração, 

prejudicando os processos fisiológicos de trocas gasosas. Por isso, Oliveira et al. 

(2003) destacam que pessoas que trabalham em ambientes com alta concentração 

de amônia apresentam alta incidência de sintomas agudos e crônicos incluindo 

tosse, irritação dos olhos, fadiga, congestão nasal, espirro, dor de cabeça, irritação 

na garganta e febre. 

 Mas os problemas gerados pela liberação de amônia não se restringem 

apenas ao ambiente interior do aviário. A poluição atmosférica por amônia 

representa um papel importante para a ocorrência de chuva ácida em regiões com 

alta produção de resíduos animais.  

 Segundo dados de Nicholson et al. (2002), entre 80% e 90% da amônia 

liberada para a atmosfera na Europa se origina de resíduos animais. Conforme estes 

autores assinalam, a amônia aumenta o pH da água da chuva, o qual permite uma 

maior dissolução de sulfato. O sulfato de amônio formado oxida-se no solo e libera 

ácido nítrico e sulfúrico. Estes produtos, em determinadas situações, podem reduzir 

o pH do solo a valores extremamente baixos (2,8 - 3,5) e elevar os níveis de 

alumínio dissolvido em solos não calcariados.  

 De acordo com Schroder (1985), o nitrogênio depositado via chuva ácida 

triplicou na Dinamarca entre 1955 a 1980. Aumentos dos níveis de nitrogênio na 
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chuva também apresentam uma alta correlação com o conteúdo de nitrato em rios 

dinamarqueses. 

 No Brasil não há ainda muita preocupação com a emissão de amônia em 

áreas de produção animal associada ao fenômeno da chuva ácida. Chuvas ácidas, 

quando são registradas em nosso território, são relacionadas à emissão de formas 

acidificadoras da chuva provenientes de áreas densamente industrializadas e 

urbanizadas (MELLO, 2001). 

 Não obstante as perdas e impactos ambientais devido à volatilização de 

amônia, as maiores perdas de nutrientes e maiores possibilidades de contaminação 

ambiental ocorrem quando a cama é retirada do aviário e utilizada como fertilizante. 

É neste aspecto que, para as condições brasileiras, temos motivos suficientes para 

nos preocupar. 

 A utilização da cama de aviário como fertilizante é desejável 

economicamente, uma vez que representa um recurso interno da propriedade rural e 

é um resíduo contendo uma elevada concentração de nutrientes. Em muitas 

propriedades é a única fonte de nutrientes adicionados ao solo pelos agricultores. 

Entretanto, do ponto de vista ecológico, há grandes restrições ao seu uso, pois este 

resíduo pode ser um poluente do solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

Como já foi citado anteriormente, estes problemas são agravados pela alta 

concentração de confinamentos de frangos e pela diminuição de áreas disponíveis 

para deposição de resíduos. 

 Normalmente os agricultores aplicam a cama de aviário nas suas lavouras 

para poder limpar os aviários, ou seja, o solo tem sido o receptor terminal deste 

resíduo. As necessidades nutricionais das culturas e a otimização da aplicação para 

aproveitamento máximo dos nutrientes pelas culturas, critérios que deveriam 

prevalecer quando se aplica qualquer fertilizante no solo, geralmente não são 

respeitados. Desequilíbrio químico, físico e biológico no solo, o risco de toxicidade 

às plantas e as perdas de nutrientes por erosão e lixiviação podem causar a 

poluição dos recursos hídricos e são sintomas da disposição inadequada deste e de 

outros resíduos. 

 Trabalhos realizados no Brasil há alguns anos, como o de Fialho, Albino e 

Thiré (1984), mostram valores elevados de cobre e zinco na cama de aviário (115 e 

283 ppm, respectivamente). Atualmente o uso de cobre e zinco nas rações dos 

frangos como promotores de crescimento e no controle de doenças, não é mais uma 
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prática comum no Brasil. Assim, a cama de aviário produzida em nossas condições 

não apresenta concentrações elevadas desses elementos na sua composição, ao 

passo que nos Estados Unidos persiste o uso destes metais nas criações animais 

(NCSU, 2003; BELLAVER e PALHARES, 2003) e existe uma grande preocupação 

pelo acúmulo de cobre e zinco no solo pelo uso da cama de aviário como fertilizante. 

Os dados dos Estados Unidos são mostrados na Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Composição da cama de aviário segundo diferentes fontes. 

Nutrientes 

(MS) 
NCSU 

(2003)2 
NCSU 

(2003)3 

Bellaver e 
Palhares 

(2003)
 

Fialho, Albino e 

Thiré (1984)4 
Pastori et 

al. (1986)3 

Umidade (%) - 21,9 30 19,1 20,6 

Nitrogênio (%) 3,3 4,46 3,2 3,38 3,84 

Fósforo (%)1 
3,5 2,1 3,5 1,9 - 

Potássio (%) 2,0 3,0 2,5 - - 

Cálcio (%) 1,86 3,0 - 2,8 - 

Cobre (ppm) 200 557 - 115 - 

Zinco (ppm) 290 484 - 283 - 

Ferro (ppm) 590 2.377 - 510 - 

Notas:  1Fósforo na forma P2O5 

 2North Carolina State University (2003) - Amostra 1 

 3North Carolina State University (2003) - Amostra 2 

 4Citado por Bellaver e Palhares (2003). Valores obtidos de 192 amostras. 

 

 Destaca-se que os valores do ferro estão relacionados à capacidade de 

formar óxidos de ferro e provocar adsorção a matéria orgânica. Normalmente as 

reações de adsorção tendem a ser mais rápidas que os processos de precipitação-

dissolução, de modo que a adsorção na interface sólido-solução deve ser o fator 

dominante para regular a concentração de micronutrientes em solução. 

 Esta preocupação se deve porque os metais pesados estão dentro de uma 

faixa estreita entre necessidade e toxicidade, tanto para microrganismos quanto para 

as plantas. Um pequeno aumento dos teores desses elementos no solo poderá 

afetar negativamente os componentes dos ecossistemas, promovendo alterações 

fisiológicas nas plantas, podendo levar à toxicidade. 

 Ao serem aplicados no solo os nutrientes da cama de aviário, que já foram 

mineralizados e já se encontram na forma inorgânica, somados àqueles que 

rapidamente são mineralizados, podem ser absorvidos pelas plantas. Podem 



30 

 

 

também ser imobilizados pela biomassa microbiana, dissolvidos e carregados para 

águas de escorrimento superficial, perdidos para a atmosfera ou se acumular no 

solo. Inúmeras variáveis influenciam estes diferentes destinos dos nutrientes 

liberados pela cama e, portanto, o impacto ambiental pode ocorrer em diferentes 

formas e intensidades, de acordo com o manejo da cama de aviário adotado pelo 

agricultor. 

 O acúmulo de nitrato, potássio e micronutrientes no solo quando quantidades 

elevadas e contínuas de cama de aviário são aplicadas, pode causar diminuição de 

rendimento de várias culturas agrícolas. Edwards e Daniel (1992) citam resultados 

em que estes efeitos são observados. 

 Aplicações continuadas em longo prazo de cama de aviário (15-28 anos) em 

solos com pastagens de festuca (Festuca arundinacea) no Estado do Alabama, 

Estados Unidos, mudaram significativamente as características químicas do solo em 

relação a solos de pastagem da mesma região que não receberam aplicações de 

cama de aviário, criando assim, um potencial para impactos ambientais adversos na 

região. As aplicações deste resíduo aumentaram significativamente as 

concentrações, nos primeiros 15 a 30 cm de profundidade, de nitrogênio total, 

potássio, cálcio, magnésio, cobre e zinco. A concentração de fósforo extraível 

aumentou em seis vezes (KINGERY et al. 1993). Estes autores citam em seu 

trabalho diversas pesquisas em que ocorrem efeitos adversos em bovinos 

consumindo pastagens fertilizadas há vários anos com cama de aviário (KINGERY 

et al. 1993). 

 A investigação de fatores e variáveis ambientais que intensificam ou 

diminuem a poluição hídrica, tem recebido atenção especial de pesquisadores e dos 

órgãos públicos com o objetivo de mitigar os efeitos adversos causados pela 

aplicação excessiva de cama de aviário e prover melhores recomendações ao seu 

uso (EDWARDS e DANIEL, 1993). 

 Neste sentido, dois aspectos, além da quantidade de cama aplicada, têm sido 

evidenciados como sendo responsáveis pelo aumento da poluição de recursos 

hídricos superficiais por nutrientes provenientes da cama de aviário: a aplicação sem 

incorporação no solo aliada a períodos com intensas e prolongadas chuvas. 

 Com a aplicação superficial podem ocorrer perdas significativas de nitrogênio 

pela volatilização de amônia. Kirchmann e Lundvall (1998) citam que a incorporação 

de cama de aviário numa profundidade de cinco centímetros reduziu a volatilização 
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de amônia em 80%, comparado com aplicação superficial sem incorporação. 

Edwards e Daniel (1992) citam perdas de apenas 1% por volatilização em condições 

de laboratório e de 8% em experimentos a campo quando a cama de aviário foi 

incorporada no solo. 

 Em períodos de intensas e prolongadas chuvas, Edwards e Daniel (1992) 

apontaram que os poluentes potenciais da cama de aviário podem ser transportados 

da superfície de áreas tratadas por um destes modos: (1) em solução/suspensão, (2) 

adsorvidos a partículas do solo e (3) em forma de partículas. Poluentes 

transportados pelo primeiro modo incluem algumas formas de nitrogênio orgânico 

(ácido úrico, por exemplo), fósforo e carbono solúvel, nitrato e amônio. Amônio e 

fósforo podem ser adsorvidos às partículas do solo e serem transportados pela 

erosão, enquanto que o transporte em forma de partículas é possível para formas 

orgânicas de carbono, nitrogênio e fósforo. A contaminação da água por estes 

nutrientes provoca a eutrofização das águas (do grego eu - “bem” e trophein - 

“nutrir”) e traz, como conseqüência, a depleção da quantidade de oxigênio dissolvido 

na água. Isto ocorre porque as algas, que inicialmente aumentaram 

significativamente sua população pelo estímulo proporcionado pela elevada 

concentração de nutrientes na água, entram em decomposição e reduzem o teor de 

oxigênio, provocando a morte de peixes e de outros organismos aquáticos. As 

características organolépticas da água são severamente afetadas, impossibilitando 

seu uso inclusive para fins recreativos. 

 Dentre os elementos presentes na cama de aviário, o fósforo é o elemento 

mais relacionado com a eutrofização dos recursos hídricos. A maior parte do fósforo 

na água de escorrimento superficial encontra-se na forma solúvel (80% a 90%), a 

qual é a forma mais rapidamente disponível para a utilização pelas algas 

(EDWARDS e DANIEL, 1993). 

 O trabalho de McLeod e Hegg (1984) evidencia o efeito da chuva após 

aplicações de cama na superfície do solo. Eles observaram que numa segunda 

simulação de chuva, as formas nitrogenadas diminuíram sua concentração em 80% 

na água de escorrimento superficial e os demais parâmetros avaliados em 

aproximadamente 55%. A primeira simulação de chuva foi feita um dia após a 

aplicação da cama (112 kg de N/ha) e as amostras de água coletadas apresentaram 

concentrações de 40 mg/L de nitrogênio total, 16 mg/L de amônio, 2,5 mg/L de 
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nitrato, 12 mg/L de fósforo total, 25 mg/L de sólidos totais e 250 mg/L de demanda 

química de oxigênio. 

 Assim, pelos dados apresentados, a incorporação da cama de aviário no solo 

teria a vantagem de reduzir significativamente as perdas de nutrientes por 

volatilização e pelo escorrimento superficial da água. Porém esta prática não é 

possível em muitas áreas agrícolas, principalmente após a adoção de formas de 

cultivo que priorizam o revolvimento mínimo do solo, como o plantio direto. A 

incorporação em áreas de pastagens perenes também não é possível. Nestas 

situações, a aplicação da cama deve ser feita em períodos com baixa intensidade de 

chuvas e preferencialmente parcelada para que haja uma maior distribuição da 

disponibilidade dos nutrientes para absorção pelas culturas. Em períodos de 

escassez de chuvas também não é recomendada sua aplicação pela significativa 

perda por volatilização de amônia. 

 Em contrapartida, a aplicação superficial da cama diminui as possibilidades 

de contaminação das águas subterrâneas. Edwards e Daniel (1992) citam que esta 

prática resultou numa redução de 53% de nitrato na água lixiviada comparando com 

cama que foi incorporada. 

 A qualidade da água subterrânea pode ser impactada devido ao movimento 

de água contendo poluentes da cama de aviário. O transporte no perfil do solo é 

dependente das características hidráulicas do sistema solo/resíduo assim como das 

quantidades e formas dos poluentes presentes, os quais por sua vez são 

dependentes das transformações e práticas de manejo adotadas pelos agricultores. 

 Os nutrientes poluentes que mais têm recebido atenção incluem formas 

solúveis de nitrogênio (particularmente nitrato), sais e formas solúveis de fósforo. 

Este último elemento dificilmente está relacionado com a contaminação de águas 

subterrâneas, pois é fortemente adsorvido pela argila e óxidos do solo.  

 Hodgkinson et al. (2002) aplicaram, durante quatro anos seguidos em solos 

da Grã-Bretanha, cerca de sete toneladas de cama de aviário/ano (o equivalente a 

60 kg de P/ha.ano) em um solo contendo 42% de argila. A quantidade de fósforo 

lixiviada até 1,1 metros de profundidade das parcelas que receberam cama de 

aviário não apresentou diferenças em relação às parcelas que não receberam 

aplicação de fósforo. 
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 Verifica-se a perda de fósforo por lixiviação, na forma de fosfato ( 

4PO ), mas 

somente em solos arenosos. O maior contaminante das águas subterrâneas é o 

nitrato que, devido ao saldo de cargas negativo, é fracamente adsorvido pela argila e 

óxidos do solo, percolando com grande facilidade.  

 Seganfredo (2001) cita que concentrações acima de 10 mg/L são 

frequentemente detectadas na água de poços, em solos arenosos, com criação 

intensiva de frangos e uso intensivo de esterco. Concentrações elevadas de nitrato 

na água utilizada para consumo humano podem causar metahemoglobinemia1 e 

formar nitrosaminas e nitrosamidas, desencadeadoras de doenças carcinogênicas. 

O potencial poluidor das águas superficiais e subterrâneas pode ser sintetizado 

através do trabalho de alguns pesquisadores.  

 Aplicações anuais de 13, 27, 54 e 179 toneladas por hectare de cama de 

aviário durante 4 anos em solos arenosos com lavouras de milho resultaram em uma 

concentração de nitrato de 13, 21, 35 e 109 mg/L, respectivamente, no lençol 

freático localizado a três metros da superfície (LIEBHARDT et al. 1979). Resultados 

semelhantes também foram verificados por Kingery et al. (1994). 

 Num trabalho realizado na costa leste dos Estados Unidos, Ritter e Chirnside 

(1987) compararam solos com as mesmas características em duas regiões 

produtoras de milho e soja, sendo que numa região havia alta produção de frangos 

e, por conseguinte alta oferta de cama de aviário, e na outra região eram utilizados 

fertilizantes de síntese industrial. Nesta última, as concentrações de nitrato em 

águas amostradas de poços artesianos de 6 a 34 m de profundidade (7,72 mg/L) 

eram menores do que as concentrações nas áreas com alta produção de frangos 

(10,25 mg/L). Já as concentrações de amônio nas águas amostradas foram baixas 

para ambos locais. Os autores concluiram que a alta disponibilidade de cama de 

aviário a um custo bastante baixo induz os agricultores a fazerem aplicações que 

extrapolam os limites de utilização dos nutrientes pelas plantas. Já as aplicações de 

fertilizantes de síntese industrial são racionadas pelos seus elevados custos. 

 O potencial de poluição da cama de aviário, assim como de qualquer outro 

resíduo, além da concentração de nutrientes é função da velocidade de 

                                            
1
 O nitrito proveniente da conversão do nitrato no sistema digestivo liga-se a hemoglobina do sangue e forma a 

metahemoglobina. Este composto tem uma capacidade de transporte de oxigênio na corrente sanguínea muito 
inferior à hemoglobina, causando a asfixia da pessoa. Este problema é bem maior em crianças de até 3 anos 
pela maior conversão de nitrato em nitrito, o que é favorecida pelo maior pH estomacal 



34 

 

 

decomposição da matéria orgânica do resíduo, ou, em outras palavras, da sua taxa 

de mineralização, o que expressa a proporção de nutrientes disponíveis às plantas 

no decorrer do tempo. Edwards e Daniel (1992) estimam a disponibilidade de 

nitrogênio em 0,75, 0,05 e 0,05 para os primeiros 3 anos após aplicação. Bitzer e 

Sims (1988) observaram que aproximadamente 69% de nitrogênio orgânico da cama 

de aviário incorporado num solo arenoso foram mineralizados depois de 140 dias. 

Resultados próximos foram obtidos por Sims (1986).  

 A cama de aviário por apresentar quantidades bem maiores de nitrogênio que 

a maioria dos demais resíduos, e ao se utilizar valores elevados pode-se estar 

subestimando a quantidade deste elemento disponível às plantas em um cultivo. 

Desse modo, estar-se-ia aumentando a quantidade de nutrientes sujeitos a causar 

poluição. Para o fósforo devem-se liberar valores superiores no primeiro no e 

diminuindo gradativamente no segundo ano. Evidentemente estes valores podem 

apresentar uma grande variação, dependendo dos tratamentos prévios a que a 

cama foi submetida, quantidade e método de aplicação (superficial ou incorporação), 

época do ano, condições climáticas, intensidade e duração das chuvas, topografia, 

tipo de solo, tipo de cobertura vegetal, entre outros fatores. 

 Apesar da importância, poucos estudos sobre a dinâmica de liberação, 

destino e principalmente quanto ao potencial dos nutrientes da cama de aviário em 

poluir o solo e as águas têm sido conduzidos até o momento no Brasil. Na maioria 

dos trabalhos com a cama de aviário, são feitas apenas curvas de resposta do 

rendimento de algumas culturas para doses crescentes de aplicação. Nesse sentido, 

a cama de aviário é considerada apenas como uma fonte de nutrientes para serem 

absorvidos pelas plantas. 

 

 

3.4. A DECOMPOSIÇÃO DA CAMA DE AVIÁRIO 

 

 

 A decomposição da cama de aviário antes de sua aplicação no solo permite, 

em determinadas condições, a transformação biológica da matéria orgânica em 

compostos inorgânicos, num estado em que ela apresenta, ao mesmo tempo, 

elevada qualidade como fertilizante e impacto negativo ao ambiente. O processo de 

decomposição é mais comumente conhecido pelos agricultores por fermentação, 
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pois quando a cama é retirada do aviário para limpeza, geralmente é feita em grande 

quantidade, favorecendo a criação de um ambiente anaeróbio durante a 

decomposição do material. Já quando a cama recebe maior aeração pelo 

revolvimento ou pela adição de materiais que aumentam as trocas gasosas, o 

processo é comumente denominado de compostagem. Em ambos os processos, o 

produto resultante da decomposição apresenta características físicas, químicas e 

biológicas diferentes das do material de origem, devido às inúmeras transformações 

físico-químicas, desencadeadas principalmente pelos microrganismos (ALMEIDA e 

NAVARRO, 1997). 

 A prática da decomposição apresenta a grande vantagem de poder eliminar 

microrganismos patogênicos e resíduos de substâncias químicas pela ação do 

binômio “temperatura - tempo de exposição”, pelo papel bactericida da amônia 

liberada, pela ação de antibióticos produzidos por alguns microrganismos e pela 

competição microbiana. Destaca-se a competição microbiana, que é um fator muito 

importante no controle de patógenos durante a compostagem. A comunidade de 

microrganismos naturalmente encontrada na cama, também chamada de indígena 

ou nativa, é muitas vezes superior à dos patógenos, resultando numa ação de alto 

antagonismo e de intensa competição por nutrientes, sendo os patógenos 

desfavorecidos nesta disputa (GASPAR, 2003; HAHN, 2004). 

 Mesmo que a prática da decomposição tenha sido exitosa na melhoria 

sanitária da cama de aviário, precisa-se considerar que ela, no entanto, não 

assegura que o produto esteja isento de causar problemas ambientais e não exime o 

agricultor da responsabilidade que ele tem em manuseá-lo adequadamente quando 

aplicar na lavoura. A disponibilidade de nutrientes do resíduo e do solo, as 

necessidades nutricionais das culturas, as características topográficas e as 

condições climáticas no momento da aplicação continuam sendo critérios 

imprescindíveis que devem ser respeitados para evitar a contaminação ambiental. A 

decomposição tem a finalidade de diminuir o já alto potencial da cama de aviário de 

causar algum impacto ambiental negativo. E, como se vê, existem maneiras variadas 

de fazer este tratamento e que podem determinar diferentes características do 

produto final. 

 O manejo que é dado à cama de aviário varia de acordo com as normas das 

agroindústrias as quais os agricultores estão integrados, assim como de agricultor 

para agricultor. Uma das práticas usadas pelos agricultores na hora de limpar os 
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aviários é a retirada e o ensacamento ou amontoamento da cama de aviário num 

galpão ou na lavoura em pilhas, cobrindo-as com uma lâmina de polietileno 

(popularmente conhecida por lona plástica) para evitar a infiltração da água da 

chuva. Ao fazer isso, a cama intensifica o processo de decomposição; quando o 

agricultor detecta a redução da temperatura nas pilhas, considera-se terminada a 

decomposição. A detecção da diminuição da temperatura é feita pelo revolvimento 

da cama e percepção do agricultor de que a temperatura diminuiu. Nessas 

condições, ele a aplica no solo ou então a comercializa. A decomposição da cama 

de aviário inicia-se já no momento em que ela é disposta no aviário, mas a 

velocidade das reações é baixa, intensificando-se apenas quando ela é amontoada 

(CEAG, 1978). 

 Existe uma grande discussão entre os agricultores integrantes da Agricultura 

Orgânica e as empresas que certificam este tipo de agricultura com relação ao uso 

da cama de aviário como fertilizante. Enquanto agricultores defendem seu uso na 

produção e apresentam um uso preferencial por este tipo de resíduo orgânico para 

aumentar a fertilidade de seus solos, as certificadoras apresentam inúmeras 

restrições. De modo geral, as certificadoras utilizam como referência a Instrução 

Normativa 007, de 17 de maio de 1999 do Ministério da Agricultura e Abastecimento 

(MDA, 1999). De acordo com essa instrução, “o uso desse resíduo só é permitido 

após sua devida fermentação e desde que não apresente substâncias tóxicas”, 

porém a norma não apresenta nenhum detalhamento de como deveria ser a 

fermentação, qual a duração e quais seriam as substâncias tóxicas. De maneira 

geral essa normativa deveria deixar claro quais as substâncias tóxicas e padrões 

são por ela aceitos. 

 O tratamento de decomposição de uma cama de aviário tem similaridade com 

os processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem no solo, mas ao mesmo 

tempo, apresenta características únicas. A principal diferença entre os processos 

que ocorrem com a cama de aviário e os processos que ocorrem no solo está 

associada à matriz preponderantemente orgânica na cama de aviário. A atividade 

metabólica por unidade de volume é muito maior na cama de aviário do que na 

matriz orgânica do solo como consequência da densidade de substrato. O resultado 

disso é que as variações de umidade, temperatura, população microbiana, 

concentração nutricional, entre outras variáveis, são bem mais fáceis de serem 

detectadas na cama de aviário do que no solo. Além disso, no solo os fatores físicos 
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como temperatura, umidade e densidade são consideravelmente afetados pelas 

mudanças ambientais do exterior, enquanto que em pilhas de decomposição a 

variação destes fatores é consequência de eventos que ocorrem internamente 

(ÁVILA, MAZZUCO e FIGUEREDO, 1992). 

 A decomposição dos compostos orgânicos da cama de aviário depende de 

inúmeros fatores, os quais a aceleram ou a retardam. Dentre estes fatores, destaca-

se a taxa de oxigenação (aeração), a temperatura do ambiente, a umidade, o 

tamanho das partículas e a concentração de nutrientes. Estes fatores condicionarão 

o tipo de processo metabólico da oxidação da matéria orgânica predominante e, 

consequentemente, a quantidade de energia liberada dessas reações e a 

quantidade de nutrientes perdidos. 

 A oxidação de qualquer componente orgânico que possui elevado nível de 

energia sempre é acompanhada pela redução de outra substância, a qual possui 

menor nível de energia, ocorrendo assim a transferência de elétrons da substância 

doadora (que se oxida) para a substância receptora (que se reduz). De acordo com 

a natureza do receptor final de elétrons nas reações de oxirredução, os processos 

metabólicos podem ser classificados em três grupos principais: a respiração aeróbia, 

a fermentação e a respiração anaeróbia (ANCONA e MOÑOZ, 1994). 

 Numa pilha de decomposição podem-se encontrar os três processos atuando 

concomitantemente e ao conjunto das transformações e reações destes processos 

dá-se o nome de atividade biológica. Ela é resultante da atividade de enzimas que, 

no início da decomposição da cama de aviário, estão presentes pela eliminação nas 

fezes das aves e, posteriormente, são produzidas pelos microrganismos (SAMPAIO, 

SCHOCKEN-ITURRINO e SAMPAIO, 1997). 

 A respiração aeróbia é o processo preponderante no início da decomposição 

da cama de aviário devido à alta concentração inicial de oxigênio. A primeira fase da 

respiração aeróbia envolve a conversão de constituintes orgânicos complexos, 

incluindo proteínas, carboidratos, ácidos nucléicos e lipídios em glicose, ácidos 

orgânicos, ácidos graxos, álcoois e aminoácidos livres, entre outros produtos. Esta 

primeira conversão é comumente referida como uma transformação ácida pela 

redução do pH do material. Uma segunda fase envolve a conversão dos produtos 

hidrolisados a gás carbônico (CO2), em novos produtos e a liberação de nutrientes. 

Uma alta produção de formas nitrogenadas amoniacais - amônia (NH3) e amônio 
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( 

4NH ) - eleva sensivelmente o pH do material pela retenção de prótons hidrogênio 

(H+). Posteriormente pela redução das formas nitrogenadas a nitrato ( -
3NO ), haverá 

novamente uma fase ácida pela liberação de H+ (HIMATHONGKHAM e RIEMANN 

1999). 

 Devido à intensa decomposição dos compostos orgânicos durante a 

respiração aeróbia, ou seja, à intensa atividade biológica, há uma grande liberação 

de energia dos compostos orgânicos, tanto na forma de calor (temperaturas podem 

chegar até 80 °C), ou na forma de energia transferida para compostos fosfatados 

(ADP/ATP) e dinucleotídeos (NAD+/HADH e FAD/FADH) oxidados, onde é 

armazenada como elétrons nestes compostos (PEREIRA NETO, 1996).  

 É durante a respiração aeróbia que as altas temperaturas agem na redução 

ou eliminação de patógenos e substâncias químicas e quanto mais prolongada a 

ação da temperatura mais efetiva será a redução/eliminação dos contaminantes. 

Apesar dessa vantagem, ocorre uma perda excessiva de nitrogênio, pela 

volatilização de amônia, e de carbono, pelo gás carbônico formado. Além disso, 

quando se prolonga a aeração das pilhas pelo revolvimento manual, o que 

caracterizaria o processo de decomposição de compostagem, as tarefas que devem 

ser realizadas tornam-se tarefas bastante laboriosa (PEREIRA NETO, 1996).  

 Após a respiração aeróbia, o processo metabólico que geralmente predomina 

é a fermentação. Os compostos que não foram oxidados na respiração aeróbia ou 

os compostos intermediários formados são utilizados por microrganismos e, em 

condições anaeróbias, parcialmente oxidadas. Neste processo, há liberação de 

apenas parte da energia contida no composto original, e os produtos finais das 

reações ainda apresentam uma considerável concentração de energia. Assim, após 

o pico de temperaturas elevadas durante a respiração aeróbia, verifica-se uma 

diminuição na produção de calor com a redução das temperaturas (PEREIRA NETO, 

1996). Costumeiramente diz-se que a pilha “esfriou”.  

 Na fermentação, pela ausência de receptores externos de elétrons (oxigênio), 

os receptores são gerados intracelularmente nas moléculas em degradação. Os 

fermentadores primários produzem monômeros diversos: ácidos propiônico, butírico 

e acético, succinato, etanol, butanol e lactato, enquanto os fermentadores 

secundários oxidam estes compostos em outros mais simples, como H2, CO2 e 

HCO2, radicais finalizados com metila (CH3R), acetato (CH3COOH) e metano (CH4). 
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As bactérias produtoras de metano, de grande interesse na produção de biogás, são 

chamadas de metanogênicas e são obrigatoriamente anaeróbias. Para seu bom 

desenvolvimento, necessitam de condições de umidade que geralmente a cama de 

aviário não oferece (HAHN, 2004). 

 Como produtos finais da fermentação têm-se também mercaptanas da 

desaminação (perda grupamentos aminado NH3) parcial de aminoácidos sulfurados. 

Exemplos destes compostos incluem o dimetildissulfeto, dimetilsulfeto e 

metilmercaptanas, além de outros produtos contendo enxofre, todos de odor 

desagradável. 

 O terceiro processo metabólico presente numa decomposição é a respiração 

anaeróbia. Este processo é caracterizado por reações de oxirredução de compostos 

orgânicos em que os receptores de elétrons são os íons nitrato  -
3NO  e sulfato 

 2
4SO- , sendo o processo muito semelhante ao que ocorre na respiração aeróbia. O 

nitrato é o mais facilmente usado e durante o processo é reduzido a nitrito  -
2NO , e 

nos gases óxido nitroso (N2O) e nitrogênio atmosférico (N2). Este processo, 

chamado de desnitrificação, é intermediado por microrganismos facultativos, ou seja, 

que também são capazes de utilizar oxigênio como receptor de elétrons. Nesta 

segunda opção metabólica, chamada de redução assimilatória, o nitrato é 

novamente convertido em amônio. Pelo maior potencial de redução do oxigênio, a 

energia obtida utilizando-se nitrato como receptor de elétrons é cerca de 10% inferior 

a que se obteria usando-se oxigênio. No entanto, o processo representa uma 

alternativa que pode permitir a sobrevivência do microrganismo quando o ambiente 

se torna anaeróbio (HAHN, 2004). 

 O sulfato também pode ser usado como receptor de elétrons por algumas 

bactérias durante a respiração anaeróbia. Durante a redução dos sulfatos é formado 

o gás ácido sulfídrico (H2S) que também apresenta odor extremamente 

desagradável. 

 Muitos dos compostos produzidos durante a fermentação apresentam toxidez 

às plantas. Moreira e Siqueira (2002) afirmaram que os ácidos propiônico e butírico, 

mesmo em baixas concentrações (5 mmol/L), podem inibir o crescimento de raízes 

de várias espécies. 

 Haug (1993) e Miller (1992) mencionaram o mesmo efeito para o ácido 

acético e para a amônia. As maiores concentrações desses compostos ocorrem 
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geralmente nos primeiros dias da decomposição, quando também são verificadas as 

mais elevadas temperaturas das pilhas.  

 A aplicação no solo da cama nestas condições pode afetar severamente as 

plantas, as quais ficam “queimadas” nas regiões onde a cama entra em contato.  

 A umidade exerce um papel importante na decomposição da cama de aviário. 

Para Kiehl (1998), a umidade entre 40% e 60% é tida como ideal para prolongar a 

decomposição. Já a umidade acima de 75% inibe o início do processo de 

decomposição. 

 O aumento da temperatura é a primeira e uma das principais indicações de 

que a cama de aviário iniciou a decomposição. Altas temperaturas são um bom 

indicador da alta velocidade de decomposição do material orgânico, ou seja, da 

elevada atividade biológica. Bakshi e Fontenot (1998) registraram a temperatura 

máxima de 65 °C no sétimo dia de fermentação à profundidade de 45 centímetros 

em pilhas de cama de aviário. Com isso verifica-se que a temperatura em pilhas de 

cama de aviário posta para fermentar aumenta rapidamente. Depois de 20 horas do 

início da decomposição foram verificadas temperaturas de 55 °C, as quais se 

mantiveram até 16 dias, quando lentamente começaram a reduzir. Além disso, 

percebe-se que as perdas de calor de uma pilha de decomposição para a atmosfera 

podem acontecer por meio de dois mecanismos: pela perda de vapor d'água e pela 

transferência de calor sensível.  

 

 

3.5. GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA CAMA DE AVIÁRIO 

 

 

 A cama de aviário está sendo produzida em grande quantidade, devido ao 

crescente aumento da avicultura de corte nos últimos anos, como base, 

principalmente, na tecnologia dos galpões, o que significa maior dependência 

energética e econômica destes sistemas (GIROTTO e ÁVILA, 2003; ÁVILA, 

MAZZUCO e FIGUEIREDO, 1992).  

 O biogás produzido a partir da biodigestão da cama de frango pode ser 

utilizado para o aquecimento dos pintinhos, por meio de equipamentos onde ocorre 

a queima do biogás e consequente produção de calor, fundamental para 

sobrevivência nas duas primeiras semanas de vida destes animais. Pode também 
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substituir a energia elétrica, como por exemplo: na iluminação (lampiões), no 

aquecimento da água (para esterilização de equipamentos, lavagem das 

instalações, chuveiros, etc.), em fogões, na moagem de grãos, etc. (SANTOS, 2001; 

SANTOS, 1997). A Figura 1 mostra o ciclo da produção de biogás, a partir da cama 

de frango, evidenciando a importância econômica, social e ambiental deste processo 

para avicultura. 

 Para um desenvolvimento econômico atrativo a partir da digestão da 

biomassa de resíduos animais, é necessário que haja compatibilidade das 

propriedades físicas e químicas do resíduo com o projeto de biodigestor 

considerado. Assim, se faz importante entender os princípios de operação da 

maioria dos biodigestores para ajudar na seleção e planejamento do modelo de 

tratamento a partir da biodigestão anaeróbia. A importância deste conhecimento está 

relacionada à elevada produção de metano e às taxas de produção de biogás, que 

são dependentes da relativa contribuição do resíduo e custo do biodigestor para o 

custo final do biogás (SANTOS, 2001). 

 

 

Figura 1 - Ciclo da produção de biogás, a partir da cama de frango. 
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 A conversão biológica da cama de frango em biogás vai depender de vários 

fatores, tais como: tipo de ração, estação do ano, densidade de alojamento das 

aves, tipo de substrato de cama, nível de reutilização da cama e características das 

excretas das aves. 

 O biogás produzido nos biodigestores é constituído basicamente de 60% a 

70% de metano (CH4) e de 30% a 40% de dióxido de carbono (CO2), além de traços 

de O2, N2, H2S, etc.. A composição do biogás irá depender do resíduo que alimenta 

o biodigestor e também das condições de operação. Fatores como a temperatura, 

pH e pressão no interior do biodigestor, podem alterar a composição do gás 

levemente (MAZUNDAR, 1982; SANTOS, 2001). 

 O metano tem um poder calorífico de 9.100 kcal/m3 a 15,5 °C e 1 atm, sua 

inflamabilidade ocorre em misturas de 5% a 15% com o ar. Já o biogás, devido à 

presença de outros gases que não o metano, possui um poder calorífico que varia 

de 4.800 a 6.900 kcal/m3. Em termos de equivalente energético, 1 L de gasolina 

corresponde a 1,3 a 1,9 m3 de biogás, enquanto 1 L de óleo diesel equivale a 1,5 a 

2,1 m3 de biogás (KIRB e BILJETINA, 1987). 

 Sugere-se que a reutilização da cama de maravalha, além de ser benéfica ao 

meio ambiente, pois menor quantia de substrato será consumida e menor 

quantidade de resíduo será gerada, também é vantajosa quando objetiva-se a 

produção de energia. 

 O biogás, até pouco tempo, era considerado como um subproduto obtido por 

meio da decomposição de lixo urbano, do tratamento de efluentes domésticos e 

resíduos animais. Porém, a alta dos preços dos combustíveis convencionais e o 

crescente desenvolvimento econômico vêm estimulando pesquisas de fontes 

renováveis para produção de energia tentando criar, deste modo, novas formas de 

produção energética que possibilitem a redução da utilização dos recursos naturais 

esgotáveis (FIGUEIREDO, 2007). 

 Em termos ambientais a utilização do biogás representa uma melhoria global 

no rendimento do processo. Como, em geral, o biogás é um resíduo do processo de 

decomposição da matéria orgânica, os benefícios atribuídos a sua utilização estão 

vinculados ao tipo de aproveitamento a que ele será destinado. As duas principais 

alternativas para o aproveitamento energético do biogás são a conversão em 

energia elétrica e o aproveitamento térmico (FISHER et al. 1979). 
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 A emissão de biogás para a atmosfera provoca impactos negativos ao meio 

ambiente e para a sociedade, na medida em que contribui para o agravamento do 

efeito estufa por meio da emissão de metano para atmosfera. Além disso, provoca 

odores desagradáveis pela emissão de gases fétidos e tóxicos, devido à 

concentração de compostos de enxofre presentes no gás, além de uma pequena, 

porém não desprezível presença de bactérias responsáveis pela digestão anaeróbia 

dos resíduos orgânicos (COSTA, 2002; COSTA, 2006). 

 Quando convertido em energia elétrica, as vantagens da utilização do biogás 

estão relacionadas às emissões evitadas pela geração de energia elétrica utilizando 

uma fonte renovável, à eficiência dos sistemas de conversão e à redução da 

dependência de energia da rede, diminuindo a sobrecarga local (OLIVEIRA e 

RIBEIRO, 2006). 

 O biogás possui diversas aplicações de caráter energético. Embora sua 

principal aplicação seja como combustível em um motor de combustão interna a gás, 

que movimenta um gerador de energia elétrica, ele pode ser direcionado para outros 

fins. Dentre suas aplicações destacam-se o uso do biogás em aquecedores a gás 

para produção de água quente para condicionamento ambiental ou para calor de 

processo, uso para secagem de grãos em propriedades rurais, secagem de lodo em 

ETE’s, queima em caldeiras, no aquecimento de granjas de suínos, uso veicular, 

iluminação a gás, entre outros (PECORA, 2006). 

 O biogás é composto, em sua maior parte, por dois gases: o metano (CH4), 

que é o constituinte energético, e o dióxido de carbono (CO2), visto que cerca de 

95% em volume do mesmo é constituído por estes dois gases (AZEVEDO NETTO, 

1961; VAN HAANDEL e LETTINGA, 1994; METCALFY e EDDY, 1991; SILVA et al., 

2005). 

 O aproveitamento energético do biogás, além de contribuir para a 

preservação do meio ambiente, também traz benefícios para a sociedade, pois 

promove a utilização ou reaproveitamento de recursos “descartáveis” e/ou de baixo 

custo, colabora com a não dependência da fonte de energia fóssil, oferecendo maior 

variedade de combustíveis, possibilita a geração descentralizada de energia, 

aumenta a oferta de energia, possibilita a geração local de empregos, reduz os 

odores e as toxinas do ar, diminui a emissão de poluentes pela substituição de 

combustíveis fósseis, colabora para a viabilidade econômica dos aterros sanitários e 

Estações de Tratamento de Efluentes, otimiza a utilização local de recursos e 
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aumenta a viabilidade do saneamento básico no país, permitindo o desenvolvimento 

tecnológico de empresas de saneamento e energéticas (OLIVEIRA, 1996; 

BARRERA, 1993; ROSS et al. 1996). 

 

 

3.6. BIODIGESTORES 

 

 

 Um biodigestor compõe-se, basicamente, de uma câmara fechada na qual a 

biomassa (em geral detritos de animais) é fermentada anaerobicamente, isto é, sem 

a presença de ar. Como resultado desta fermentação ocorrem a liberação de biogás 

e a produção de biofertilizante. É possível, portanto, definir biodigestor como um 

aparelho destinado a conter a biomassa e seu produto, o biogás. Como definiu 

Barrera (1993), "o biodigestor, como toda grande ideia, é genial por sua 

simplicidade". Tal aparelho, contudo, não produz o biogás, uma vez que sua função 

é fornecer as condições propícias para que bactérias metanogênicas degradem o 

material orgânico, com a consequente liberação do gás metano. 

 Existem vários tipos de biodigestor, mas, em geral, todos são compostos 

basicamente de duas partes: um recipiente (tanque) para abrigar e permitir a 

digestão da biomassa, e o gasômetro (campânula), para armazenar o biogás.  

 Em relação ao abastecimento de biomassa, o biodigestor pode ser 

classificado como contínuo ou intermitente, quando utiliza sua capacidade máxima 

de armazenamento de biomassa, retendo-a até a completa biodigestão. Então, 

retiram-se os restos da digestão e faz-se nova recarga. O modelo de abastecimento 

intermitente é mais indicado quando da utilização de materiais orgânicos de 

decomposição lenta e com longo período de produção, como no caso de palha ou 

forragem misturada a dejetos animais (ALVES, MELO e WISNIEWISKI, 1980). 

 

 

3.6.1. Biodigestor Modelo Indiano 

 

 

 Este modelo de biodigestor (Figura 2) caracteriza-se por possuir uma 

campânula como gasômetro, a qual pode estar mergulhada sobre a biomassa em 
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fermentação ou em um selo d'água externo, e uma parede central que divide o 

tanque de fermentação em duas câmaras. A parede divisória faz com que o material 

circule por todo o interior da câmara de fermentação (ALVES, MELO e 

WISNIEWISKI, 1980). 

 O modelo indiano possui pressão de operação constante, ou seja, à medida 

que o volume de gás produzido não é consumido de imediato, o gasômetro tende a 

deslocar-se verticalmente, aumentando o volume deste, portanto, mantendo a 

pressão no interior deste constante. O fato de o gasômetro estar disposto ou sobre o 

substrato ou sobre o selo d'água reduz as perdas durante o processo de produção 

do gás. 

 O resíduo a ser utilizado para alimentar o biodigestor indiano, deverá 

apresentar uma concentração de sólidos totais (ST) não superior a 8%, para facilitar 

a circulação do resíduo pelo interior da câmara de fermentação e evitar 

entupimentos dos canos de entrada e saída do material.  

 

 

 



46 

 

 

Figura 2 - Biodigestor do tipo Indiano.  

Fonte: Ortolani, Benincasa e Lucas Junior (1991). 

 

onde: 

 H - é a altura do nível do substrato;  

 Di - é o diâmetro interno do biodigestor; 

 Dg - é o diâmetro do gasômetro; 

 Ds - é o diâmetro interno da parede superior; 

 h1 - é a altura ociosa (reservatório do biogás); 

 h2 - é a altura útil do gasômetro; 

 a - é a altura da caixa de entrada; 

 e - é a altura de entrada do ducto com o afluente. 

 

 O abastecimento também deverá ser contínuo, ou seja, geralmente é 

alimentado por dejetos bovinos e/ou suínos, que apresentam certa regularidade no 

fornecimento (LUCAS JÚNIOR, 1987).  

 Do ponto de vista construtivo, apresenta-se de fácil construção, contudo o 

gasômetro de metal pode encarecer o custo final, e também a distância da 

propriedade pode dificultar e encarecer o transporte inviabilizando a implantação 

deste modelo de biodigestor. A figura 2 mostra a vista frontal em corte do 

biodigestor, realçando os elementos fundamentais para sua construção (ORTOLANI, 

BENINCASA e LUCAS JUNIOR, 1991).  

 

 

3.6.2. Biodigestor Modelo Chinês 

 

 

 O biodigestor modelo chinês (Figura 3) é formado por uma câmara cilíndrica 

em alvenaria para a fermentação, com teto abobadado e impermeável, destinado ao 

armazenamento do biogás. 

 Este biodigestor funciona com base no princípio de prensa hidráulica, de 

modo que aumentos de pressão em seu interior resultantes do acúmulo de biogás 

resultarão em deslocamentos do efluente da câmara de fermentação para a caixa de 

saída, e em sentido contrário quando ocorre descompressão (LAGRANGE, 1979). 
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 O modelo chinês é constituído quase que totalmente em alvenaria, 

dispensando o uso de gasômetro em chapa de aço e reduzindo os custos. Contudo 

podem ocorrer problemas de vazamento do biogás caso a estrutura não seja bem 

vedada e impermeabilizada. 

 

 

Figura 3 - Biodigestor modelo Chinês.  

Fonte: Ortolani, Benincasa e Lucas Junior (1991). 

 

onde:  

 D - é o diâmetro do corpo cilíndrico;  

 H - é a altura do corpo cilíndrico;  

 Hg - é a altura da calota do gasômetro; 

 hf - é a altura da calota do fundo;  

 Of - é o centro da calota esférica do fundo; 

 Og - é o centro da calota esférica do gasômetro;  

 he - é a altura da caixa de entrada;  
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 De - é o diâmetro da caixa de entrada;  

 hs - é a altura da caixa de saída;  

 Ds - é o diâmetro da caixa de saída;  

 A - é o afundamento do gasômetro. 

 

 Neste tipo de biodigestor uma parcela do gás formado na caixa de saída é 

libertado para a atmosfera, reduzindo parcialmente a pressão interna do gás, por 

este motivo as construções de biodigestor tipo chinês não são utilizadas para 

instalações de grande porte (LAGRANGE, 1979). 

 Semelhante ao modelo indiano, o substrato deverá ser fornecido 

continuamente, com a concentração de sólidos totais em torno de 8%, para evitar 

entupimentos do sistema de entrada e facilitar a circulação do material.  

 

 

3.6.3. Biodigestor Modelo Batelada 

 

 

 Trata-se de um sistema bastante simples (Figura 4) e de pequena exigência 

operacional. Sua instalação poderá ser apenas um tanque anaeróbio, ou vários 

tanques em série.  
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Figura 4 - Biodigestor modelo batelada.  

Fonte: Ortolani, Benincasa e Lucas Junior (1991). 

 

onde: 

 Di é o diâmetro interno do biodigestor;  

 Ds é o diâmetro interno da parede superior;  

 Dg é o diâmetro do gasômetro; 

 H é a altura do nível do substrato;  

 h1 é a altura ociosa do gasômetro;  

 h2 é a altura útil do gasômetro;  

 h3 é a altura útil para deslocamento do gasômetro;  

 b é a altura da parede do biodigestor acima do nível do substrato; c é a altura 

do gasômetro acima da parede do biodigestor. 

 

 

 Esse tipo de biodigestor (Figura 4) é abastecido de uma única vez, portanto 

não é um biodigestor contínuo, mantendo-se em fermentação por um período 

conveniente, sendo o material descarregado posteriormente após o término do 
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período efetivo de produção de biogás (ORTOLANI, BENINCASA e LUCAS 

JUNIOR, 1991).  

 Deve-se destacar que para um desenvolvimento econômico atrativo a partir 

da digestão da biomassa de resíduos animais, é necessário que haja uma 

compatibilidade das propriedades físicas e químicas do resíduo com o projeto de 

biodigestor considerado. A escolha do adequado biodigestor, para um particular 

resíduo, é a chave para um desenvolvimento e processo apropriados. Assim, se faz 

importante entender os princípios de operação da maioria dos biodigestores para 

ajudar na seleção e planejamento de um modelo de tratamento a partir da 

biodigestão anaeróbia. A importância de se ter este conhecimento está relacionado 

a elevada produção de metano e as taxas de produção de biogás, que são 

dependentes da relativa contribuição do resíduo e custo do biodigestor para o custo 

final do biogás. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA AVÍCOLA DA REGIÃO SUDOESTE 

DO PARANÁ 

 

 

 Foram levantados dados sobre a produção de frangos nos 42 municípios da 

região sudoeste do Paraná, em número de cabeças de frango por ano, bem como as 

quantidades de cama de aviário produzida na região. 

 Essa pesquisa foi realizada em artigos científicos e dados contidos na página 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. Desenvolvimento Agrário como 

estratégia: balanço - MDA - período de 2003-2009 (MDA, 2009). Esses dados são 

importantes para se determinar o potencial energético da região Sudoeste do 

Paraná, considerando os volumes da cama de aviário produzida. 

 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA CAMA DE AVIÁRIO 

 

 

 Para determinação da composição química da cama de aviário, foram 

coletadas 45 amostras em 45 propriedades distribuídas nos 42 municípios do 

Sudoeste do Paraná. As amostras pesando 2,5 kg foram armazenadas em um único 

tambor, onde foram homogeneizadas e dessa mistura foram coletadas três sub-

amostras.  

 Esse material foi identificado e transportado ao Laboratório de Solos da 

Universidade Federal Tecnológica do Paraná - UTFPR - Campus de Pato Branco, 

PR, onde foi caracterizado quimicamente. 

 Para tanto, as amostras foram digeridas, utilizando-se o digestor Digesdahl® 

fornecido pela Hach, que promove a digestão total da matéria orgânica à base de 

ácido sulfúrico (H2SO4), com posterior adição de 10 ml de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) até 440 °C, obtendo-se um líquido translúcido ou extrato. 
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 Com esse extrato foram determinados os teores de nitrogênio, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, cobre, manganês, zinco, sódio, segundo procedimento 

estabelecido por Bataglia (1983). 

 Para a determinação de nitrogênio foi utilizado o microdestilador Kjeldahl, cujo 

princípio baseia-se na transformação do nitrogênio amoniacal ((NH4)2SO4) em 

amônia (NH3), a qual é fixada pelo ácido bórico (H3BO3) e posteriormente titulada 

com ácido sulfúrico (H2SO4) até nova formação de (NH4)2SO4 na presença do 

indicador ácido/base, conforme metodologia descrita por Silva (1983). 

 Os teores de fósforo foram determinados pelo método colorimétrico utilizando-

se espectrofotômetro Marca Fento. Esse método baseia-se na formação de um 

composto amarelo do sistema vanadomolibdofosfórico com acidez de 0,2 a 1,6 

mol/L, onde a cor desenvolvida foi medida em espectrofotômetro, determinando-se 

assim a concentração de fósforo das amostras, através da utilização de uma curva 

padrão traçada previamente a partir de concentrações conhecidas, entre 0 e 52 

µg/mL P. Os padrões são preparados conforme metodologia descrita por Malavolta 

et al. (1991). 

 Os demais minerais foram quantificados por absorção atômica que é 

realizada através de equipamento de absorção atômica – modelo Optima 2000 

acoplado a um computador contendo o software para identificação e quantificação. 

Nele, as amostras digeridas são comparadas com padrões segundo o elemento que 

se esteja analisando.  

 

 

4.3. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS 

 

 

 A capacidade de produção de biogás a partir de camas de frangos foi 

avaliada pelo processo de biodigestão anaeróbia em ensaio com operação batelada, 

utilizando para isso um biodigestor do tipo indiano com capacidade para 60 litros. 

Todos os ensaios foram realizados seguindo a metodologia descrita por Seixas 

(1980). 
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4.3.1. Descrição do Biodigestor 

 

 

 O biodigestor utilizado é do tipo Batelada com capacidade de 60 litros e que 

foi abastecido de uma única vez em cada um dos experimentos, mantendo-se em 

fermentação pelo período conveniente, sendo o material descarregado 

posteriormente após o término do período efetivo de produção de biogás.  

 

 

4.3.2. Abastecimento do Biodigestor em Batelada 

 

 

 As camas de frango foram obtidas de um galpão de frango convencional com 

1200 m2 instalado na propriedade rural localizada nas coordenadas geográficas 

25° 44’ 06’’ S e 53° 04’ 52’’ W do município de Dois Vizinhos, PR, onde se fez o 

reaproveitamento da cama de 3 lotes de frangos criados por 40 dias, em média.  

O substrato utilizado na forração do piso era de serragem de pinus e a 

espessura da cama inicial era de aproximadamente 12 cm, volume incrementado 

com a colocação de novos substratos para aproveitamento nos demais ciclos de 

produção sob mesma cama. Porém, com a finalidade experimental foram retiradas 

camas do terceiro lote, o qual foi utilizado no experimento. Foi abastecido um (01) 

biodigestor indiano em batelada. Esse biodigestor foi desenvolvido pela Prof. Dra. 

Maria Alessandra Mendes do LACTEC e tinha o cunho didático o qual foi adaptado 

para a aplicação da metodologia deste trabalho. As características do biodigestor 

utilizado estão apresentadas na Figura 5. 
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Figura 5 - Biodigestor modelo indiano em batelada utilizado no processo.  

 

onde: 

1. Entrada do substrato. 

2. Depósito para manter o fluxo regular. 

3. Condutor do fluxo. 

4. Câmara de fermentação. 

5. Câmara de depósito do gás. 

6. Válvula saída do gás. 

7. Saída do material fermentado. 

8. Registro de controle do fluxo do material. 

9. Registro para a limpeza. 

 

 

4.3.3. Descrição dos Ensaios 

 

 

 Os ensaios foram realizados durante os meses de maio de 2008 a março de 

2010, com temperatura mínima de 15 °C e máxima de 37 °C, segundo o Simepar. 

Neste perído foram realizados os seguintes ensaios: 

 

1o Ensaio:  Cama de Frango + Água - [CF + A]1 

Período de realização: maio a setembro de 2008 

30 kg CF + 30 kg A 
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2o Ensaio:  Cama de Frango + Água - [CF + A]2 

Período de realização: setembro de 2008 a maio de 2009 

15 kg CF + 45 kg A 

 

3o Ensaio:  Descrição dos tratamentos:  

Período de realização: setembro de 2009 a março de 2010 

 T1 - Cama de Frango + Biofertilizante + água, (CF+B+A) – sendo: 28,25 

kg de água + 28,25 kg de biofertilizante + 3,5 kg de cama. 

 T2 - Cama de Frango + Biofertilizante (CF+B) – sendo: 56,5 kg de 

biofertilizante + 3,5 kg de cama. 

 T3 - Cama de Frango + Água (CF+A) – sendo: 56,5 kg de água + 3,5 kg 

de cama 

 

 O biofertilizante utilizado nesses ensaios se caracteriza como o inóculo 

adicionado ao processo, vizando viabilizar o início do processo de fermentação em 

um menor espaço de tempo, e foi obtido de processos fermentativos anteriores com 

cama de aviário, sendo constituído de uma flora microbiana oriunda desses 

processos fermentativos. 

 A produção de biofertilizantes é decorrente do processo de fermentação, ou 

seja, da atividade dos microrganismos na decomposição da matéria orgânica e 

complexação de nutrientes, o que pode ser obtido com a simples mistura de água e 

esterco fresco (TIMM, GOMES e MORSELLI, 2004; SANTOS, 1992). 

 Os experimentos foram conduzidos por um período de 56 dias e os volumes 

do biogás produzido foram observados através de um êmbolo a cada 7 dias onde os 

valores foram anotados e as médias de biogás produzido foram quantificadas. 

 

 

4.3.4. Produção de Biogás 

 

 

 A quantificação do biogás foi realizada conforme se observava o acúmulo na 

produção, com acompanhamento realizado diariamente e ao menos a cada 07 dias 

foi realizada a leitura. 
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 A leitura consistiu, na medida da altura do deslocamento vertical do 

gasômetro por meio de régua fixada junto ao biodigestor, localizada junto à 

campânula. Após cada leitura os gasômetros foram zerados utilizando-se o registro 

de descarga do biogás.  

 

 

4.4. ANÁLISE DE MACRO E MICRONUTRIENTES DO BIOFERTILIZANTE 

 

 

 A análise de macro e micronutrientes foram realizadas em três amostras 

líquidas dos afluentes e em três amostras líquidas dos efluentes, para quantificação 

dos minerais presentes nas mesmas. Para tanto, as amostras foram digeridas, 

utilizando-se o digestor Digesdahl® fornecido pela Hach, que promove a digestão 

total da matéria orgânica à base de ácido sulfúrico (H2SO4), com posterior adição de 

10 mL de peróxido de hidrogênio (H2O2) até 440 °C, obtendo-se um líquido 

translúcido, ou extrato. 

 Com esse extrato pode-se determinar os teores de Nitrogênio, Fósforo, 

Potássio, Cálcio, Magnésio, Cobre, Manganês, Zinco, Sódio (BATAGLIA, 1983).  

 Para a determinação de nitrogênio foi utilizado o método Kjeldahl, com micro 

destilador, que se baseia na transformação do nitrogênio amoniacal em amônia, a 

qual é fixada pelo ácido bórico e titulada com H2SO4 até nova formação de 

(NH4)2SO4, na presença do indicador ácido/base, conforme metodologia descrita por 

Silva (1983). 

 Os teores de fósforos foram determinados pelo método calorimétrico 

utilizando-se um espectrofotômetro. Esse método baseia-se na formação de um 

composto amarelo do sistema vanadomolibdofosfórico em acidez de 0,2 a 1,6 mol/L, 

em que a cor desenvolvida foi medida, determinando-se assim a concentração de 

fósforo das amostras, através da utilização de uma reta padrão traçada previamente 

a partir de concentrações conhecidas, entre 0 e 52 µg de P/mL. Os padrões são 

preparados conforme metodologia descrita por Malavolta (1991). 

 A absorção atômica foi realizada através de um equipamento modelo GBC 

932 AA acoplado a um computador contendo o software GBCAA. Nele, as amostras 

digeridas são comparadas com extratos padrões segundo o elemento que se esteja 

analisando. A concentração de Cálcio, Magnésio, Potássio, Cobre, Ferro, 
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Manganês, Zinco e Sódio foram determinadas dessa forma. As análises químicas 

foram realizadas com amostras no Laboratório de Solos da UTFPR - Campus de 

Pato Branco - PR. 

 

 

4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os dados obtidos para os potenciais de produção de biogás por kg de cama 

de aviário e as quantidades de macro e micro nutrientes foram analisados, 

utilizando-se para isso três amostras.  

 Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e foram 

calculados as médias e o desvio padrão, a partir do qual foi possível comparar um 

conjunto de dados ao mesmo tempo. Neste caso foram agrupados nove (09) dados 

obtidos em três diferentes tratamentos. As médias obtidas nos três diferentes 

tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey. Para todas as análises utilizou-

se um nível de significância mínimo de 5% (P<0,05). Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. SETOR AVÍCOLA DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ 

 

 

 Nesse sentido, considerando a população de frango da região sudoeste é de 

39.173.367 cabeças (AMSOP, 2010) teremos a seguinte fórmula: Total de cama de 

aviário = população de frangos  quantidade de esterco  0,5 kg / cabeça. 

 Assim: Total de cama de aviário = 39.173.367  2,615  0,5 = 51.219.177,35 

kg de cama de aviário produzidos na região Sudoeste do Paraná. Esse valor 

equivale a 51.219,177 toneladas de cama de aviário / ano. Com esses dados será 

possível determinar o potencial energético da região Sudoeste do Paraná, baseados 

na biomassa de cama de aviário. A Figura 6 mostra a disposição da cama de aviário 

em uma das propriedades analisadas. 

 

 

Figura 6 - Cama de aviário produzida nos diversos ambientes de criação de frangos da 
região Sudoeste do Paraná. 
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5.2. POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS 

 

 

 No desenvolvimento dos ensaios para se determinar um modelo viável de 

utilização da cama de aviário para produção de biogás por meio de processo 

fermentativo anaeróbio em biodigestor indiano em batelada, foram realizados três 

ensaios em três repetições. 

 Os resultados obtidos mostraram que os dois modelos dimensionados e 

caracterizados como ensaios [CF+A]1 e [CF+A]2, se mostraram inviáveis do ponto de 

vista dos processo de produção de biogás. Esses dados podem ser observados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Produção a cada 7 dias (m
3
/kg de biomassa) de biogás para o biodigestor tipo 

batelada abastecido com cama de frango e acrescido de água [CF+A]. 

Dias de processo [CF+A]1 [CF+A]2 

0 0,0 0,0 

7 0,0123 0,0093 

14 0,0172 0,0134 

21 0,0234 0,0212 

 

 

 O que se pode observar por esses ensaios é que a digestão anaeróbia 

mostrou-se lenta no início para a produção de biogás, apresentando assim uma fase 

lag muito longa, com tempos superiores a 15 dias. Dessa maneira essas duas 

bateladas foram encerradas aos 21 dias, com produções de 0,0234 e 0,0212 m3 de 

biogás nos tratamentos [CF+A] e [CF+A]2. Deve-se destacar que esse ensaio passou 

por apenas duas repetições e assim, sobre ela não foram aplicados programa 

estatísticos. 

 O ensaio caracterizado como número 3, se mostrou viável, e capaz de ser 

utilizado como modelo no uso da biomassa formada basicamente com cama de 

aviário. Dessa maneira a discussão deste trabalho, se baseia neste ensaio onde se 

adotaram três tratamentos característicos. 

 Os potenciais médios de produção de biogás no ensaio 3, estão apresentados 

na Tabela 4, em m3 de biogás por kg de matéria seca. 
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Tabela 4 - Produção a cada 7 dias (m
3
/kg de biomassa) de biogás no biodigestor tipo 

batelada abastecido com cama de frango diluída em biofertilizante de aves e água. 

Dias de processo 
CF+B+A CF+B CF+A 

Vol. Vol. Vol. 

0 0,0 0,0 0,0 

7 0,0482 0,1242 0,0161 

14 0,1684 0,1875 0,0183 

21 0,3682 0,3745 0,1285 

28 0,3823 0,5289 0,1546 

35 0,4230 0,5529 0,1573 

42 0,4554 0,5593 0,0862 

49 0,4420 0,5293 0,0558 

56 0,3251 0,4286 0,0265 

Média* 0,32640,0243B 0,41060,0128A 0,08040,0023C 

Total do período  2,611  3,284  0,643 

Cinética de ordem 2 
y = -0,0004x2 + 

0,0312x - 0,159 
y = -0,0004x2 + 

0,0352x - 0,1496 
y = -0,0002x2 + 

0,0142x - 0,0904 

* Médias seguidas da mesma letra na horizontal, não diferem entre si pelo Teste de Tukey 

ao nível de 5% de significância. 

 

 

 De acordo com os resultados obtidos na Tabela 4 e demonstrados na Figura 

7, notaram-se produções superiores de biogás quando abastecidos com cama de 

frango + biofertilizante em relação aos biodigestores abastecidos com cama de 

frango + biofertilizante + água e cama de frango + água. Onde se verifica que a 

mistura que menos produziu biogás foi a mistura cama de frango + água (T-3). Esse 

comportamento foi observado durante todo o processo. 

 Comparando-se as médias obtidas nos três tratamentos, verifica-se que o 

tratamento T2, se mostrou superior ao nível de 5% pelo Teste de Tukey, na 

produção de biogás, durante o período sobre os outros dois tratamentos (T1 e T3), 

pois os valores médios foram de 0,41060,0128, 0,32640,0243 e 0,08040,0023 

m3 de biogás por kg de biomassa adicionada ao processo, respectivamente para 

cada uma das avaliações realizadas. Os dados relativos às produções volumétricas 

de biogás estão apresentados nas Figuras 7 e 8. 

 Considerando os resultados obtidos com os tratamentos, verifica-se que o 

tratamento CF+B, produziu maior quantidade de biogás durante os 56 dias e 

apresentou um pico de produção de biogás aos 42 dias e observou-se uma queda 

na produção a partir dos 49 dias, mantendo essa produção em queda até o final do 
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processo, sendo que no final do processo apresentou uma cinética igual a 

y = 0,0004x2 + 0,0312x  0,159 com coeficiente de correlação R2 = 0,9641. 
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Figura 7 - Produção acumulada de biogás para cada tratamento durante o processo. 

 

 

 Deve se destacar que a variável tempo foi importante nesta análise, pois os 

volumes de biogás produzido foram aumentando no decorrer dos tempos 

analisados. Isso se torna importante, pois o conhecimento da faixa de maior 

produção de biogás num determinado tempo é fundamental para o 

dimensionamento do aproveitamento do biogás gerado. 

 O que pode ser observado é que os outros dois tratamentos apresentaram o 

mesmo comportamento, porém com início de produção um pouco mais tardio, onde 

o tratamento CF+B+A somente alcançou os volumes verificados no tratamento CF + 

B no tempo próximo aos 14 dias. Sendo assim, as cinéticas referentes aos 

tratamentos CF+B+A e CF+A, que representa o comportamento de cada tratamento 

e estão expressos por meio de curvas de ajustes poligonais, foram y = 0,0004x2 + 

0,0312x  0,159 com R2 = 0,9641 e y = 0,0002x2 + 0,0142x  0,0904, com um R2 = 

0,7944, respectivamente, observando-se que o tratamento que menos produziu 

biogás foi o CF+A. 
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CF+B: y = -0,0004x2 + 0,0352x - 0,1496

R2 = 0,9534

CF+B+A: y = -0,0004x2 + 0,0312x - 0,159

R2 = 0,9641

CF+A: y = -0,0002x2 + 0,0142x - 0,0904

R2 = 0,7944

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 10 20 30 40 50 60

Tempo em Dias

B
io

g
á

s
 (

m
3

)

CF + B + A CF + B CF + A

Polinômio (CF + B) Polinômio (CF + B + A) Polinômio (CF + A)

 

Figura 8 - Cinética do comportamento polinomial de ordem 2 de cada um dos sistemas 
durante o processo. Equações de seguidos de coeficiente de determinação para cada 

tratamento R
2
. 

 

 

 O coeficiente de determinação, R2, é a porcentagem da variação da variável 

dependente explicada pela variável independente. Deve-se esclarecer que quanto 

mais próximo de 1,0 for o R2 menor será a diferença entre os dados reais e os 

pontos na curva de ajuste de comportamento ou a cinética do comportamento da 

variável observada. 

 Em uma análise geral, referente aos valores totais de produção de biogás, 

percebe-se que os volumes dos três tratamentos chegaram a 2.611,20 + 3.284,80 + 

0,643,20 m3, respectivamente para CF+B+A, CF+B e CF+A, totalizando 

aproximadamente 6.540 m3.  

 Calculando as porcentagens de cada um dos tratamentos em relação ao 

volume total de biogás produzido nos três experimentos, verifica-se que o tratamento 

CF+B+A produziu 40%, o tratamento CF+B produziu 50% e o tratamento CF+A 

produziu 10% do biogás. 

 Os valores indicam a influência do período nos potenciais de produção de 

biogás encontrados neste experimento e são semelhantes aos estudos de Ortolani 
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et al. (1991) que encontraram diferença altamente significativa para as médias dos 

potenciais de produção de biogás entre três ensaios.  

 Por meio da visualização do comportamento nas curvas de ajustes referentes 

aos volumes de biogás dos tratamentos é possível planejar um sistema que atenda 

determinada demanda de energia. A antecipação dos picos de produção de biogás 

do tratamento CF+B pode ser claramente observada na Tabela 4. Este fato 

provavelmente foi devido à adição da presença do biofertilizante em associação com 

a cama de frango acelerando as fases de biodigestão anaeróbia e aumentando a 

velocidade de produção de biogás. 

 Para planejar a produção de biogás para geração de energia, deve-se 

considerar as áreas com produção de biogás mais expressiva nos desenhos das 

curvas para que não falte energia quando a demanda por esta for alta. Por exemplo, 

utilizando a produção de biogás através da biodigestão anaeróbia de cama de 

frango, deve-se fazer um planejamento adequado, levando em consideração a fase 

de maior produção de biogás em relação aos lotes de frango, aumentando assim a 

viabilidade do biodigestor e a geração de energia.  

 Nessas condições, verifica-se que o melhor tratamento foi aquele em que se 

utilizou cama de frango associada ao biofertilizante, seguido do tratamento onde se 

utilizou cama de frango associada ao biofertilizante de bovino, mais água. Os 

menores resultados foram observados no terceiro tratamento, cuja mistura foi cama 

de frango e água.  

 Magbanua Junior et al. (2001) testaram digestão anaeróbia usando resíduos 

de aves suplementados com biofertilizantes de suínos e bovinos em várias 

proporções, concluindo que os resíduos que receberam o biofertilizantes de suínos, 

bovinos e aves juntos produziram mais alto rendimento de biogás comparado com 

os resíduos (cama de aviário) de aves isoladamente. Esses dados vêm de encontro 

com os dados aqui obtidos que tiveram o mesmo comportamento. Esse 

comportamento se baseia no uso de microrganismos presentes nesses diferentes 

materiais que atuam como inoculantes que ativam mais rapidamente o sistema. 

 Deve-se destacar que o biogás é formado por uma mistura de gases 

produzidos durante o processo fermentativo. Os principais gases componentes do 

biogás são o metano e o gás carbônico. O metano é um combustível por excelência 

e o biogás é tanto mais puro quanto maior o teor de metano (MAGALHÃES, 1986; 

SANTOS, 1992). 
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 Sendo a cama de frango um resíduo produzido em intervalos de tempo, ou 

seja, a disponibilidade não é contínua devido ao modo de produção e considerando 

suas características físicas e químicas como alto teor de sólidos, baixa umidade e 

tamanho das partículas, o tipo de biodigestor ideal, pelas suas características de 

desenho e desempenho, para uma perfeita digestão anaeróbia da biomassa é o 

biodigestor batelada, podendo este ser manejado em forma de bateria ou 

sequencialmente. A desvantagem do manejo em forma de bateria está relacionada à 

velocidade de fermentação da cama, que é lenta, dificultando o aproveitamento do 

biogás (MAGALHÃES, 1986).  

 Pode ser necessário que a cama tenha que sofrer um pré-tratamento antes de 

ser adicionada ao biodigestor, o mais indicado seria uma moagem, pois as partículas 

de maravalha podem ser muito grandes e isso pode diminuir a eficiência das 

atividades dos microrganismos. Observando-se o teor de umidade da cama se faz 

necessária a adição de água nesta para diminuição do teor de sólidos e diluição do 

conteúdo (SANTOS, 1992). 

 O inóculo tem a função de acelerar o processo, principalmente em 

decorrência dos altos teores de celulose e lignina, materiais difíceis de serem 

digeridos e que estão presentes na cama. O inóculo pode ser um esterco já 

biofertilizado de bovinos, aves, suínos, etc., que contém uma grande flora 

microbiana de bactérias acidogênicas e metanogênicas fundamentais na digestão 

(SANTOS, 1992). 

 

 

5.3. POTENCIAL ENERGÉTICO DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ 

 

 

 Considerando que os três tratamentos avaliados neste trabalho, 

apresentaram produção de biogás, sendo o tratamento T2 o mais viável, onde o 

volume de biogás produzido no período foi de aproximadamente 3,3 m3/kg de 

biomassa de cama de aviário, pode-se determinar a capacidade energética da cama 

de aviário produzida na região sudoeste do Paraná. 

 Nesse contexto, para cada kg de biomassa de cama de frango tem-se 2,611 

m3 de biogás utilizando o sistema cama de frango + biofertilizante + água; 3,284 m3 



65 

 

 

de biogás no sistema cama de frango + biofertilizante e 0,643 m3  de biogás no 

sistema cama de frango mais água.  

 Dessa forma, para o cálculo da capacidade da região Sudoeste do Paraná em 

produzir biogás, levando em consideração o gás produzido por kg de cama de 

frango, será utilizado apenas o tratamento T3 do terceiro ensaio cuja composição foi 

cama de aviário + água. 

 Considerando que nos três experimentos dimensionados e monitorados, 

observaram-se valores variáveis entre 0,643 a 3,284 m3/kg de cama de aviário, nos 

cálculos que serão realizados, serão usados os menores valores levando em 

consideração que inúmeras variáveis podem interferir no processo de produção de 

biogás levando a obtenção de valores inferiores aos obtidos neste trabalho que foi 

de 3,284 m3/kg de cama de aviário. 

 Assim a CPB (Capacidade de Produzir Biogás) = 0,643 m3/kg de cama de 

aviário  51.219.177 kg de cama de aviário nos 38 municípios da região sudoeste do 

Paraná / ano, tem-se um volume de 32.933.931 m3/ano de biogás, que poderiam ser 

produzidos em toda a região Sudoeste do Paraná, utilizando apenas o sistema cama 

de frango + água. Caso considerarmos os três tratamentos, os volumes seriam muito 

superiores, pois a produção de biogás nos tratamento 1 e 2 foram significativamente 

maiores que o tratamento 3. Esses dados podem ser observados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Capacidade da região Sudoeste em produzir biogás. 

Tratamento Volumes totais (m3/ano) 

T1 136.344.271 

T2 168.203.177 

T3 32.933.931 

 

 

 Levando em consideração os valores obtidos e utilizando o poder calorífico do 

biogás produzido, pode-se estimar a economia no uso de outros combustíveis, 

usando a equivalência de 0,61 litros de gasolina, 0,58 litros de querosene, 0,55 litros 

óleo diesel, 0,45 litros gás de cozinha; 1,5 quilos de lenha e 0,79 litros de álcool 

hidratado para cada m3 de biogás. Dados referentes a essa economia encontram-se 

na Tabela 6. 
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 Deve-se destacar que acordo com Silva et al. (2005), o biogás normalmente é 

armazenado a baixa pressão e pode ser utilizado em equipamentos para geração de 

calor como fogões, fornalhas, campânulas de aquecimento, etc. Boa parte dos 

equipamentos em operação com biogás ainda está empiricamente adaptada, porém, 

com o aumento no número de biodigestores, fomentados por projetos relacionados 

ao mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL), espera-se rápida evolução na 

qualidade dos queimadores e motores ofertados no mercado. 

 

Tabela 6 - Equivalente uso do biogás em relação a outras fontes. 

Economia 

T1 - CF+B+A 

136.344.271 
m3/ano 

T2 - CF+B 

168.203.177 
m3/ano 

T3 - CF+A 

32.933.931 
m3/ano 

Gasolina - L 83.170.005 102.603.937 20.089.697 

Querosene - L 79.079.677 97.557.842 19.101.679 

Óleo diesel - L 74.989.349 92.511.747 18.113.662 

Gás de cozinha - L 61.354.921 75.691.429 14.820.268 

Lenha - kg 204.516.406 252.304.765 49.400.896 

Álcool hidratado - L 107.711.974 132.880.509 26.017.805 

 

 

 Dessa forma, levando em consideração o poder calorífico do biogás (ROSS et 

al. 1996) é possível calcular os valores totais de energia levando em consideração 

cada sistema adotado.  

 Os dados apresentados na Tabela 6 mostram a viabilidade do uso da cama 

de aviário na produção de biogás, pois a matéria prima para a sua produção está 

disponível em toda a região sudoeste do Paraná. A apresentação dos três 

tratamentos mostrou-se importante, pois nos três sistemas foi possível produzir 

quantidades expressivas do biogás, podendo com isso substituir principalmente os 

combustíveis não renováveis como os derivados do petróleo. 

 Deve-se considerar que o crescente nível tecnológico e a elevada atividade 

industrial da sociedade moderna tornaram-se possíveis graças às diversas formas 

de energia disponíveis. A dependência energética do setor agrícola em relação aos 

combustíveis fósseis é uma questão que merece ser discutida. O consumo de 

combustíveis desta origem representa aproximadamente 60,5% da energia 

consumida no setor agrícola. O preço elevado, a futura escassez e a contaminação 

ambiental causada pelo uso dos mesmos são questões de importante interesse 
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econômico e ambiental. Outro aspecto a se considerar é o desperdício da energia 

quando não se aproveitam os resíduos agroindustriais e a poluição ambiental 

causada pela disposição não controlada destes no ambiente. 

Não pode-se deixar de mencionar as responsabilidades de redução nas 

emissões de gases causadores do efeito estufa assumidas pelos países através da 

adesão ao Protocolo de Quioto e as oportunidades que o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo oferece para o crescimento dos países em 

desenvolvimento. 

Neste contexto, as energias renováveis devem ser consideradas como uma 

grande oportunidade, seja para redução das emissões de gases de efeito estufa e 

dos impactos ambientais associados, seja para a geração de energia em 

comunidades isoladas, contribuindo para a melhoria das condições sócio-

econômicas dessas regiões. Lembrando-se que as fontes de energia precisam ser 

utilizadas de maneira sustentável, econômica e ambientalmente, para que possam 

garantir sua utilização de forma contínua e segura. 

Outro fator a ser destacado é a geração de empregos que tem sido 

reconhecida como uma das maiores vantagens das energias renováveis, em 

espacial a biomassa. Isso porque a geração de empregos diretos e indiretos 

promove um ciclo virtuoso de aumento dos níveis de consumo e qualidade de vida, 

inclusão social, geração de mais atividades econômicas, fortalecimento da indústria 

local, promoção do desenvolvimento regional e a redução do êxodo rural. Em 

especial a produção de biomassa é uma atividade que envolve muitos empregos, 

porém com mão-de-obra barata. 

A demanda por projetos de aproveitamento de biogás está crescendo 

principalmente devido às oportunidades oferecidas pelo Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. Nos sistemas agrícolas todos os 

resíduos acumulados podem ser utilizados em processos de fermentação e a 

decomposição destes resíduos e a produção de biogás. Assim, a utilização do 

biogás para geração de eletricidade é uma atividade que pode obter os Certificados 

de Emissões Reduzidas, os chamados “créditos de carbono”.  

Dessa forma, usar a cama de aviário para produzir a própria energia é de 

grande valia e pode ajudar na redução da poluição ambiental, a manutenção do 

homem no campo, e melhorias na sua qualidade de vida. 
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5.4. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA CAMA DE AVIÁRIO 

 

 

 As características químicas da cama de aviário produzida na região Sudoeste 

do Paraná estão apresentadas na Tabela 7 e na Figura 9. 

 

Tabela 7 - Composição química da cama de aviário obtida de 45 amostras da região 
sudoeste do Paraná em comparação com a literatura. 

g/kg de matéria seca* 

AM N P K Ca Mg SO4 

1 26,612,6a* 13,65,6a 26,312,6a 23,614,2a 5,01,2a 4,82,5a 

2
 

20,209,4b 13,63,7a 23,415,4a 23,310,6a 6,72,2a 4,51,8a 
* Valores apresentados em grama / quilograma de matéria seca. 

*Os valores seguidos da mesma letra minúscula na vertical não diferem entre si pelo Teste 

de Tukey ao nível de 5% de significância. 
1Amostras coletadas na região Sudoeste do Paraná 
2Dados fornecidos por Carneiro et al. (2004). Cama de aviário da região de Londrina, PR. 

AM = Amostras analisadas. 
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Figura 9 - Composição química da cama de aviário obtida de 3 amostras da região 
Sudoeste do Paraná. 

 

 Comparando os valores obtidos neste trabalho com valores observados em 

cama de aviário analisadas da região de Londrina por Carneiro et al. (2004), verifica-

se que os valores são semelhantes entre si, não diferindo estatisticamente pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de significância, corroborando os resultados obtidos. 



69 

 

 

 A comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os dados da NCSU 

(2003) e de Bellaver e Palhares (2003), mostra que a cama de aviário produzida na 

região Sudoeste do Paraná, possui níveis de nitrogênio inferiores ao produzido nos 

Estados Unidos da América, pois dados desses dois trabalhos mostram que nos 

EUA a cama de aviário chega a níveis de 33,00 g/kg de massa seca. 

 

 

5.5. CARACTERIZAÇÃO MINERAL DO AFLUENTE E DO EFLUENTE 

 

 

 As características nutricionais dos afluentes e dos efluentes obtidos dos 

processos fermentativos, sob condições anaeróbias utilizando os três tratamentos: 

T1 - cama de frango + biofertilizante oriundo de dejetos de aves + água, (CF+B+A); 

T2 - cama de frango + biofertilizante oriundo de dejetos de aves (CF+B) e T3 - cama 

de frango + água (CF+A), estão sumarizadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Composição química do biofertilizante produzido de forma anaeróbica em um 
biodigestor, tendo como substrato cama de aviário. 

Valores calculados com base na matéria úmida*. 

Parâmetro 
Afluente Efluente 

CF+B+A CF+B CF+A CF+B+A CF+B CF+A 

N g/L) 9,21 12,53 8,45 15,02b 19,23a 13,65b 

P (g/L) 11,08 20,12 15,95 15,04b 20,27a 18,84ab 

K (g/L) 8,46 9,32 5,89 14,26a 15,01a 10,43b 

Ca (g/L) 8,23 13,25 14,45 30,20b 38,76a 39,25a 

Mg (g/L) 6,68 10,56 9,53 15,99b 18,43a 19,65a 

Na (g/L) 11,21 9,24 8,20 15,00a 11,98b 13,55b 

Fe (mg/L) 6,45 4,02 4,23 9,08c 16,23a 11,98bc 

Mn (mg/L) 1,54 1,35 1,43 2,56b 5,02a 4,99a 

Cu (mg/L) 0,56 0.96 1,02 1,02b 3,67a 2,56ab 

Zn (mg/L) 4,32 4,56 3,98 8,79b 13,65a 9,86b 

pH (CaCl2) 6,58 6,76 6,66 7,81a 8,02a 7,98a 

*Valores representados pelas médias de oito amostras. 
2Médias seguidas da mesma letra minúscula na horizontal, não diferem entre si, pelo Teste 

de Tukey ao nível de 5% de significância. 

 

 Analisando-se os dados contidos na tabela 8 verifica-se que, de modo geral, 

os tratamentos diferiram estatisticamente entre si para os teores de macro e 

micronutrientes nos efluentes avaliados. Os teores de nitrogênio e fósforo, 
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observados para o tratamento CF+B, foram os que tiveram os maiores resultados, 

diferindo estatisticamente dos tratamentos CF+B+A e CF+A. 

 Comparando o afluente com o efluente, os teores de micronutrientes na saída 

foram os que apresentaram mais variações em comparação ao material afluente, 

principalmente o cobre e o zinco. 

 Os teores de N e P foram os mais significativos para o tratamento CF+B, 

observando-se maiores valores no efluente em relação aos demais nutrientes, o que 

evidencia que os minerais ficaram muito mais concentrados nesse tipo de 

tratamento e que a matéria orgânica saiu na forma de biogás. É importante 

considerar que o aumento da concentração de nutrientes pode contribuir para 

aumento da produção de biogás, pois oferece um meio mais propício ao 

desenvolvimento dos microrganismos anaeróbios, assim como permite a obtenção 

de um efluente com maior concentração de elementos fertilizantes. 

 Portanto esse tipo de associação da cama de frango + biofertilizante é de 

grande importância para o produtor que trabalha além da criação de aves e/ou 

bovinos, com sistemas de integração lavoura-pecuária, minimizando os custos com 

fertilizantes químicos, utilizando assim o biofertilizante como uma fonte alternativa na 

propriedade. 

 No que diz respeito composição química, o biofertilizante apresentou macro e 

micronutrientes assimiláveis pelo vegetal, tais como: nitrogênio, fósforo, potássio, 

cálcio, magnésio, sódio, ferro, boro, cobre, zinco e manganês. O seu pH pode variar 

de 6,6 a 8,0, sugerindo com isso que o processo de fermentação foi adequado, pois 

índices de pH inferiores são indicativo de fermentação incompleta (SANTOS, 1992). 

 Deve-se destacar que a composição, a quantidade e as características da 

cama de frango variam de acordo com o material, densidade, duração do ciclo, 

número de lotes criados, tempo de armazenagem, além de técnicas de manejo das 

aves, fatores ambientais e fisiológicos. Estas variações irão conferir diferentes 

concentrações de macro e micronutrientes nas camas o que tem influência no 

processo de biodigestão anaeróbia e na qualidade do biogás e do biofertilizante.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 Após a realização deste trabalho, com os dados obtidos pode-se concluir que: 

 

 As amostras de cama de aviário produzida na região Sudoeste do Paraná são 

constituídas de nitrogênio (26,6012,60 g/kg), fósforo (13,605,67 g/kg), potássio 

(26,3012,67 g/kg), cálcio (23,6014,21 g/kg), magnésio (5,071,23 g/kg) e 

sulfato (4,852,54 g/kg). 

 O processo de biodigestão anaeróbia foi eficiente em produzir biogás no Ensaio 

3 e os três tratamentos avaliados produziram volumes de biogás diferentes, 

sendo que o melhor tratamento foi aquele em que se utilizou cama de frango 

associada ao biofertilizante (T2 - CF+B) sugerindo que o biofertilizante atuou 

como sistema que ativou o processo, seguido do tratamento em que se utilizou 

cama de frango associada ao biofertilizante mais água (T1 - CF+B+A). Os 

menores valores observaram-se no terceiro tratamento, cuja mistura foi cama de 

frango e água (T3 - CF+A). 

 O biofertilizante apresentou macro e micronutrientes assimiláveis pelos vegetais, 

tais como: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, sódio, ferro, boro, 

cobre, zinco e manganês. O seu pH pode variar de 6,6 a 8,0, sugerindo com isso 

que o processo de fermentação foi adequado, pois índices de pH inferiores 

promovem a fermentação incompleta, uma vez que permite a geração de ácidos 

capazes de inibir o processo fermentativo. 

 Os teores de macro e micronutrientes dos biofertilizantes produzidos diferiram 

estatisticamente entre si nos efluentes avaliados em relação ao afluente do 

sistema. Os teores de nitrogênio e fósforo foram os que tiveram os maiores 

resultados, no tratamento CF+B, diferindo estatisticamente dos tratamentos 

CF+B+A e CF+A. 

 A utilização da cama de aviário como fertilizante é desejável economicamente, 

uma vez que representa um recurso interno da propriedade rural e é um resíduo 

contendo elevada concentração de nutrientes. 
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 O uso da cama de aviário na agricultura é limitado pelos níveis de nitrogênio 

contidos nesta cama e pelas características físico-químicas e de conservação de 

cada solo. 

 

 

6.1. TRABALHOS FUTUROS 

 

 

A partir da revisão bibliográfica e do trabalho experimental realizado, gostaria 

de comentar alguns aspectos relevantes e apresentar recomendações e 

perspectivas para orientar estudos nessa área. 

Nesse sentido, este trabalho nos permitiu esclarecer algumas dúvidas com 

relação a possibilidade de se produzir biogás a partir desta biomassa disponível, 

mas ao mesmo tempo, suscitou inúmeras outras questões durante e após a sua 

realização, as quais deverão ser investigadas futuramente. 

A grande disponibilidade de cama de aviário em muitas regiões e as 

tendências do aumento de sua produção para os próximos anos exige que cada vez 

mais esforços sejam direcionados para a pesquisa e disseminação de técnicas que 

permitam o aproveitamento máximo de seu potencial como fertilizante e na produção 

bioenergia, ao mesmo tempo, ações que reduzam a carga de elementos 

potencialmente causadores de contaminação ambiental. 

A intensificação das criações de frangos de corte e a aplicação em larga 

escala dos resíduos gerados são ainda recentes para as principais regiões agrícolas 

do Brasil. Isto contribui para que muitos dos efeitos adversos e a dimensão do 

problema ainda não sejam percebidos ou as nossas ferramentas de análise ainda 

não sejam suficientemente precisas para detectá-los. 

Em países onde a criação intensiva de animais é mais antiga, parece não 

haver dúvidas entre os pesquisadores e órgãos governamentais que o uso 

excessivo da cama de aviário e em aplicações em longo prazo têm impactado os 

ecossistemas pela poluição por nutrientes, patógenos (muitos resistentes a 

antibióticos) e substâncias químicas. Estes impactos atualmente são considerados 

problemas de saúde pública. Além disso, a expansão das criações animais é 

limitada com cobrança pecuniária para quem não reduzir a produção de resíduos 

nas propriedades agrícolas. 
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Para evitar que daqui mais alguns anos também estejamos adotando tais 

medidas, desde já se faz necessário um planejamento da atividade avícola através 

do diálogo entre promotores de políticas públicas, empresas avícolas, agricultores e 

pesquisadores. A expansão da avicultura deve ser evitada em áreas que já estejam 

ambientalmente comprometidas, isto é, com uma produção já expressiva deste e de 

outros resíduos. A ampliação da avicultura numa propriedade agrícola só deve ser 

permitida com a observação da disponibilidade de área de cultivo para distribuir a 

cama de aviário dentro das recomendações de adubação, além de considerar a 

criação de outras espécies na propriedade. Quando o produtor não dispuser de área 

suficiente e depender de áreas de terceiros, deverá fazer acertos prévios com os 

agricultores que irão utilizar estes resíduos. 

As pesquisas que visam estudar formas alternativas de utilização da cama de 

aviário, como a alimentação de ruminantes e geração de energia, entre outros, 

merecem receber uma atenção maior. Percebe-se que existem ainda muitas dúvidas 

com relação à viabilidade e eficiência destas alternativas, sendo talvez por isso, 

pouco adotadas. 
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