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RESUMO  

O biodigestor anaeróbico é uma central tecnológica que acelera o processo de 
decomposição da matéria orgânica chamada de substrato. 
é um tema abordado em todo 
ambiente. Entre as energias renováveis, a biomassa se destaca pela excelente 
disponibilidade. A matéria orgânica é abundante e possui uma grande potencial energético 
levando em consideração novas form
biodigestor, obtém-se como um dos elementos finais o biogás, esse produto tem em sua 
composição o gás metano(CH4), que é altamente inflamável diante da produção de energia 
renovável, esse projeto tem como objeti
biogás e biofertilizante a partir da degradação anaeróbica de resíduos de alimentos 
utilizados na cozinha da escola. O biodigestor é uma alternativa para minimizar os impactos 
ambientais negativos causados ao 
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O biodigestor anaeróbico é uma central tecnológica que acelera o processo de 
decomposição da matéria orgânica chamada de substrato. A utilização da energia renovável 
é um tema abordado em todo mundo devido à preocupação com a preservação com o meio 
ambiente. Entre as energias renováveis, a biomassa se destaca pela excelente 
disponibilidade. A matéria orgânica é abundante e possui uma grande potencial energético 
levando em consideração novas formas de energia, se fermentado corretamente em 

se como um dos elementos finais o biogás, esse produto tem em sua 
composição o gás metano(CH4), que é altamente inflamável diante da produção de energia 
renovável, esse projeto tem como objetivo desenvolver um biodigestor para produção de 
biogás e biofertilizante a partir da degradação anaeróbica de resíduos de alimentos 
utilizados na cozinha da escola. O biodigestor é uma alternativa para minimizar os impactos 
ambientais negativos causados ao meio ambiente 
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Estudante  

O biodigestor anaeróbico é uma central tecnológica que acelera o processo de 
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