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Resíduos  Viagem Técnica Ecocitrus 
  Central de tratamento de resíduos – Compostagem e Biogás  

INTERESSE 

ALTO  
Objeto: Conhecer a central de tratamento de resíduos e o modelo de 
produção de biometano da Cooperativa dos Citricultores do Vale do 
Cai/RS - Ecocitrus 

 

COOPERATIVA 

A Ecocitrus possui como modelo de negócio a produção de suco orgânico certificado, a 

extração de óleo essencial e, a última novidade, a produção de biometano. A Cooperativa está 

localizada na cidade de Montenegro (60 km de Porto Alegre) e é formada por pequenos 

produtores.  

Para viabilizar o cultivo orgânico da citricultura e recuperar as áreas de produção dos 

cooperados, a cooperativa criou uma base de beneficiamento de adubos orgânicos, chamada 

de Usina de Compostagem de Resíduos Agroindustriais. Atualmente, a unidade recebe 16.000 

toneladas/mês de resíduo orgânico, classe II, derivados de agroindústria. A matéria-prima é 

oriunda da sua própria agroindústria (suco de laranja) e de outras empresas parceiras da 

região (150 empresas), recebendo os mais diversos tipos de materiais. 

A central de tratamento de resíduos possui duas rotas para o tratamento de resíduos. A sólida 

via compostagem e a líquida via biodigestão. 

COMPOSTAGEM 

Na linha de produção de resíduos sólidos existem 5 linhas de produção. Fertilizantes orgânicos 

do Tipo A (esterco de matrizeiro, serragem e cavaco), Tipo B (resto de alimentos, lodo de 

estação de tratamento, poda de galho, biomassa entre outros), ambos certificados pelo IBD e 

Tipo D (lodo de estação de tratamento com efluente sanitário – aplicação restrita a 

paisagismo e reflorestamento), todos registrados no MAPA e as linhas de tratamento de 

sementes (gera fertilizante Tipo B não certificado) e tratamento de cinzas (doado como 

corretivo, pH entre 12 e 14). OBS.: quando se recebe lodo de estação de tratamento a 

empresa que destina deve mandar, antecipadamente, laudo de características físico químicas 

e laudo de classificação do resíduo. 

Na produção de fertilizantes orgânicos via compostagem tem alguns aspectos importantes 

sendo monitoradas, como temperatura (que pode variar de 40oC a 80oC dependendo da etapa 

do processo), controle de umidade (por volta de 50%), chorume (recolhido em lagoas e 

reaproveitado para o controle da umidade do composto em circuito fechado), aeração 

(oxigenação e revolvimento das leiras/lotes a cada 10 dias) e o tempo (fermentação inicial – 

60 dias e mais a estabilização natural – 50 a 60 dias ou a estabilização artificial – 10 a 15 dias). 

O processo leva aproximadamente 120 dias e o composto é fornecido, gratuitamente, ao 

cooperado e vendido para terceiros (R$ 80/toneladas, com 50% de umidade).  
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BIODIGESTÃO 

O modelo de produção de biometano, parte de uma iniciativa entre a Ecocitrus, Naturovos 
(maior produtora de ovos do sul do Brasil) e Sulgás (Companhia de Gás do Estado do RS), 
formando o Consórcio VerdeBrasil. O projeto tem potencial inicial de produção de 5 mil m³ 
por dia de gás e o projeto é considerado inédito no Brasil por gerar gás natural com alto teor 
de metano. 

O biogás é chamado na Cooperativa de GNVerde, por possuir uma concentração final de 96% 
de gás metano. A produção é feita a partir de esterco de galinhas, bagaço de frutas, resíduos 
líquidos de agroindústrias (celulose), leite e iogurtes de laticínios entre outros resíduos 
orgânicos e é realizada em etapas (40m³/dia). Primeiramente, o resíduo é lançado em uma 
lagoa de deposição (onde é feito um blend do efluente e inicia a pré-hidrolise), na sequência 
segue para um processo de homogeneização em um “container” (caixa) para depois passar na 
peneiração (retirada das penas e outros materiais grosseiros que são incorporados na 
compostagem) e pelo decantador (retirada dos sólidos como terra e areia). Na fase seguinte o 
efluente vai para o reator 1 (450m3 e 3,5 m de profundidade com fluxo horizontal, tempo de 
retenção de 35 a 45 dias e com agitação) e depois para o reator 2 (900m3 e 12 m de 
profundidade com fluxo ascendente e retenção de 45 dias). Ao final há a produção de 
biofertilizante líquido e biogás (2.200 m3/dia de biogás, com aproximadamente 72% de 
metano). 

Nesta planta, haverá recuperação de energia térmica (água aquecida), eletricidade (para 
indústria) e veicular (quando o gás é purificado à 96% de metano). OBS.: Como o projeto não 
está concluído, alguns destes processos de produção de energia, ainda não estão 
acontecendo. 

ESCLARECIMENTOS: 

1. O projeto tem como foco a produção de energia veicular. A energia elétrica e térmica 
acontece pela recuperação de energia no processo e/ou aproveitamento do gás de 
qualidade menor. 

2. O projeto produz atualmente um pouco mais de 1.000 m3/dia de biometano e foi 
constituído para produção de 20.000 m3/dia. 

3. A eficiência do processo nesta planta é de 70% de redução de carga orgânica, pois a 
cooperativa procura um equilíbrio entre a produção de gás e biofertilizante, em uma 
relação adequada para a adubação orgânica (seu negócio). 

4. Energia elétrica é viável para auto-consumo e principalmente para o horário de ponta. 

5. Não se deve armazenar o gás (produto nobre), mas sim a biomassa (produto bruto). 

6. Motores para transformação de energia, além de serem 50% mais caro, deve-se considerar 
a assistência, pois o custo de manutenção é mais alto. 

 

CONCLUSÃO  

Na concepção de um projeto não importa o tipo do gás ou a matéria-
prima que origina o gás, o importante é entregar o produto com zero 
de gás sulfídrico. 
Na produção de biogás o que interessa é a quantidade de sólidos 
voláteis do efluente e observar sua relação (1000 S.V. = 600 biogás). 
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ANEXO I – FOTOS 
 

  
Foto 01 – Vista aérea da central de 
beneficiamento de resíduos.  

Foto 02 – Lagoa de deposição de dejetos. 

  
Foto 03 – Container de homogeneização. Foto 04 – Processo de peneiração de materiais 

grosseiros. 

  
Foto 05 – Sistema de Flare e aquecimento de 
água para utilização nos biodigestores. 

Foto 06 – Reator 1 (horizontal) em primeiro 
plano, Reator 2 (vertical) em segundo plano e 
dois armazenadores de gás no fundo da foto. 
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Foto 07 – Planta de geração de biogás e 
GNVerde. 

Foto 08 – Sistema de Filtagem de biogás. 

  
Foto 09 – Sistema de Filtagem de biogás. Foto 10 – Bomba de abastecimento de de gás 

veicular (GNVerde) 

  
Foto 11 – Galpão de compostagem de resíduos 
orgânicos. 

Foto 12 – Leiras de compostagem de resíduos 
orgânicos. 
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Foto 13 – Etapa final da produção do 
fertilizante orgânico. Peneiramento do 
composto 

Foto 14 – Detalhe do produto final que vai para 
o produtor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


