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BIODIGESTORES

RURAIS
Uma Alternativa 

à Sustentabilidade 
Ambiental?

O livro 
Biodigestores: 

uma 
alternativa à 

sustentabilidade 
ambiental? relata 

a possibilidade 
de utilizar 

biodigestores em 
propriedades rurais 

para o aproveitamento 
de resíduos orgânicos e 

transformá-los em matérias 
primas que gerem renda para 

os produtores beneficiando 
sua qualidade de vida e o meio 

ambiente. Abordamos no texto 
capítulos que possam facilitar a 
aplicação de implantação e uso de 

biodigestores com o intuito de reduzir a 
poluição ambiental pela emissão de gases 

do efeito estufa. Durante o livro o leitor tem a 
possibilidade de se informar sobre a transformação 

da biomassa em biogás e biofertilizante, aplicabilidade 
dos produtos oriundos da biodigestão, planejamento 

da construção do biodigestor, processo de construção do 
biodigestor e funcionamento e manejo do biodigestor.
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