
 RELATÓRIO 
 VISITA     TÉCNICA      Brusque-SC,     Brasil. 

 1.  INTRODUÇÃO 

 O  presente  documento  constitui  o  relatório,  baseado  nas  vistorias  realizadas  em  16  de 
 novembro  de  2022,  data  da  assinatura  do  contrato,  junto  à  Comissão  Especial  de  Proteção 
 Ambiental  de  Limeira  e  07  de  dezembro  de  2022  na  E.E.F.  Alberto  Pretti,  UBS  Limeira  Alta, 
 coordenadas  27o06'22.2"S  48o50'46.2"W,  juntamente  com  a  empresa  ARGA,  com  o  objetivo 
 de  identificar  vazamentos  de  gases  e  odores,  acima  dos  limites  aceitáveis,  conforme  relatado 
 por  moradores  da  região  da  frequente  ocorrência  de  mal  cheiro,  atingindo  moradores,  escolas 
 e     unidades     de     saúde. 

 Objetivos     da     inspeção 

 ●  Fiscalização     dos     sistemas     de     recepção; 
 ●  Fiscalização     dos     sistemas     de     produção     de     gás; 
 ●  Expedição  dos  resíduos/insumos  nas  instalações  e  imediações  da  usina  de 

 aproveitamento     de     resíduos     orgânicos     sustentáveis     e     ecológicos; 
 ●  Produção     de     biogás     (in     loco)     com     capacidade     de     255,7     m3/h     de     biogás; 
 ●  Ouvir     relatos     de     membros     da     comunidade     sobre     a     percepção     dos     odores; 
 ●  Identificar  vazamentos  de  gases  e  odores  acima  dos  limites  aceitáveis  pela  legislação  e 

 normas  técnicas,  inclusive  com  análise  dos  registros  documentais  e  eletrônicos  com 
 elaboração     e      apresentação     de     laudo     técnico; 

 ●  Analisar     as     oportunidades     de     aproveitamento     dos     resíduos; 
 ●  Avaliar  e  inspecionar  as  atuais  instalações  da  empresa  ARGA,  para  analisar  a 

 possibilidade     de     readequar     a     quantidade     de     substrato     recebido; 
 ●  Obter  informações  sobre  a  produção  de  substratos  aproveitáveis  como  matéria  prima 

 para     o     processo     de     biodigestão     e     suas     respectivas     análises     físico-químicas; 
 ●  Recolher     informações     de     como     pretendem     aproveitar     o     biogás; 

 Para  a  preparação  deste  laudo,  realizaram-se  visitas  de  campo  e  uma  reunião  com  a 
 comissão  especial  da  Câmara  Municipal  de  Brusque  em  16/11/2022.  A  primeira  visita  de 
 campo  foi  realizada  na  mesma  data  com  a  participação  do  assessor  da  Câmara, 
 representando  a  Comissão  Especial  de  Proteção  Ambiental  da  Área  Industrial  de  Limeira,  o  Sr 
 Johnny  Archer  Gamba  CPF:  050.739.249-32,  proprietário  da  ARGA,  e  o  engenheiro  agrícola 
 Lisandro  Gevieski  CREA  PR  159.258/D  e  Tapajós  Miranda  Rodrigues,  engenheiro  agrícola  e 
 especialista     em     Tec     Cadeia     Prod     Biogás,     representando     a     Ecoparques. 

 Na  data  de  07/12/2022  efetuamos  nova  visita  com  a  presença  de  um  dos  membros  da 
 Comissão  Especial  e  do  nosso  engenheiro  químico  Eduardo  Amaral,  especialista  em  Tec. 
 Cadeia  Prod.  do  Biogás,  com  o  objetivo  de  verificar  o  ponto  de  entrega  dos  substratos, 
 tamanho  do  biodigestor,  estado  dos  equipamentos  de  detecção  de  gases  e  destino  final  dos 
 subprodutos  e  medição  de  CH4-Metano,  CO-Monóxido  de  Carbono,  O2-Oxigênio  e  H2S-gás 
 sulfídrico. 



 Na  oportunidade  foi  realizada  uma  reunião,  envolvendo  comunidade,  órgão  ambiental, 
 comissão     especial     e     proprietário     da     ARGA. 

 Infelizmente,  devido  aos  consequentes  desbarrancamentos  nas  estradas,  de  Curitiba  a 
 Brusque,  a  equipe  de  Curitiba  ficou  impossibilitada  de  chegar  ao  local  e  tiveram  que  retornar, 
 uma     vez     que     percorreram     114     km     em     5:30h,     e     não     havia     previsão     de     horário     de     chegada. 

 Salientamos  que  este  fato  não  prejudicou  nosso  trabalho,  uma  vez  que  já  havíamos  previsto 
 inconvenientes,     sendo     que     nosso     engenheiro     Eduardo     prestou     o     atendimento     necessário. 

 OBS:  Para  não  gerar  afinidade,  foi  enviada  outra  equipe,  altamente  capacitada,  comandada 
 pelo     engenheiro     químico     Eduardo     para     uma     segunda     opinião     a     respeito     do     processo. 

 2.  SITUAÇÃO     ATUAL 

 A  proprietária  do  empreendimento  (ARGA)  tem  uma  permissão  ambiental  para  instalação  e 
 operação  de  uma  usina  de  biodigestão  para  35  t/d  de  resíduos  que,  atualmente  são 
 compostos  somente  por  cama  de  frango  e  inóculo  de  suinocultura,  o  que  corresponde  a 
 menos  de  5  t/d,  ficando  evidente  o  comprometimento  total  do  processo  de  biodigestão  e,  por 
 não  ser  contínua,  compromete  ainda  mais  o  bom  funcionamento  da  planta.  Plantas  entram 
 em  colapso  quando  existe  interrupção  de  entrada  de  resíduos  ou  capacidade  muito  aquém  do 
 dimensionamento. 



 O     empreendimento     conta     com     3     tanques     circulares: 

 -  Tanque  de  recepção  e  fermentação:  com  diâmetro  de  15  metros  e  profundidade  de  5,50 
 metros; 

 -  Biodigestor     com     diâmetro     de     25     metros     e     profundidade     de     5,50     memetros; 
 -  Tanque     de     lagoa     coberta:     diâmetro     de     20     metros     e     profundidade     5,50     metros; 

 -  A  recepção  é  efetuada  por  caminhões  tanques,  os  quais  injetam  o  produto  diretamente  no 
 primeiro     biodigestor     de     fermentação(vista     frontal). 

 A  planta  entrou  em  operação,  segundo  o  Sr  Johnny  em  maio/2022,  não  havendo  retirada  de 
 material  até  a  presente  data.  Esclarecemos  que,  em  um  processo  contínuo,  sem  interrupções 
 e  funcionando  a  carga  que  foi  projetado  o  biodigestor,  isto  dar-se-ia  em  no  máximo  27  dias. 
 Isto     demonstra     o     colapso     do     sistema     como     um     todo. 

 O  sistema,  além  de  não  gerar  energia  elétrica  ainda  possui  um  flaire  (queimador)  desativado, 
 evidenciando     uma     planta     em     colapso. 

 3.  BIODIGESTOR     E     PRODUÇÃO     DE     BIOGÁS 

 De  acordo  com  a  inspeção  realizada,  o  nível  de  recepção  de  resíduos  (menor  do  que  5  t/d) 
 está  muito  abaixo  do  volume  projetado  para  o  biodigestor,  comprometendo  todo  o  processo 
 de  biodigestão.  Para  uma  quantidade  menor  que  5  t/d  necessitaríamos  somente  de  um 
 biodigestor     de     200     m3,     muito     abaixo     do     dimensionamento     de     projeto. 
 Todo  resíduo  pode  ser  aproveitado  em  biodigestores  para  a  produção  de  biogás.  Os 
 biodigestores  são  depósitos  ou  tanques  fechados  hermeticamente.  Podemos  definir  como 
 recipientes  ou  tanques  que  permitem  a  carga  (afluente)  de  substratos  (biomassa)  e  descarga 
 (efluente)  de  biofertilizante  (digestato)  e  possuem  um  sistema  de  coleta  e  armazenamento  de 
 biogás     para     seu     aproveitamento     energético. 



 4.  PROBLEMAS     CONSTATADOS 

 ➔  Recepção:  Não  foi  identificado  uma  válvula  para  o  recebimento,  a  fim  de  evitar  escape 
 de     vapores,     quando     do     recebimento. 

 ➔  Queima  ineficiente:  O  flaire  (queimador)  não  está  em  funcionamento,  indicando  que  o 
 gás  metano  não  está  sofrendo  combustão  ou  não  está  sendo  gerado.  Não 
 identificamos  uma  válvula  corta  chamas,  colocando  em  perigo  a  operação  do 
 biodigestor. 
 A  temperatura  de  auto-ignição  do  biogás  e  o  metano  puro  e  variam  de  650  -  750°C. 
 Segundo  a  construtora  do  empreendimento  (ARCHEA-Erik)  a  queima  está  projetada 
 para  750  °C,  sendo  que  foi  impossível  esta  constatação,  uma  vez  que  o  sistema  está 
 inoperante. 

 ➔  Cobertura  inadequada  do  biodigestor:  A  membrana  de  cobertura  de  PVC  não  é 
 recomendada  para  este  segmento,  por  provocar  microfissuras  não  detectáveis 
 visualmente,  deixando  escapar  os  gases  para  a  atmosfera.  Recomendamos  a  utilização 
 de  membrana  PEAD(polietileno  de  alta  densidade)  com  espessura  de  1,5  mm  ou 
 membrana     PEBDL(polietileno     de     baixa     densidade     com     espessura     de     1,25     mm). 

 Estas     membranas     possuem: 
 -     Alta     resistência     mecânica. 
 -     Facilidade     de     instalação. 
 -     Ótima     compatibilidade     química. 
 -     Permeabilidade     extremamente     baixa. 
 -     Resistencia     aos     raios     UV. 
 -     Maior     durabilidade 

 Constatamos  escapamento  de  biogás  pelo  selo  hidráulico  do  biodigestor,  sendo  que  no 
 primeiro  tanque(recepção),  além  de  não  ser  identificado  o  selo  hidráulico  (válvula  de 
 escape)  nos  pareceu  a  lona  mais  comprometida,  podendo  conter  micro  fissuras, 
 detectadas     somente     por     câmeras     de     infravermelho. 
 Obs:  O  Sr  Erik  Rezzler,  responsável  da  ARCHEA  nos  informou  que  tratava-se  de  uma 
 lona  de  PVC  com  membrana  interna,  especialmente  desenvolvida  para  este  segmento. 
 Entramos  em  contato  com  a  Viniflex,  detentora  da  fabricação  de  lonas,  a  fim  de  solicitar 
 as  especificações  técnicas  do  material,  uma  vez  que  necessitaríamos  fazer  um 
 comparativo  com  as  outras  lonas  recomendadas.  A  empresa  detentora  da  membrana 
 de  PVC  não  nos  enviou  os  dados  técnicos  do  material,  alegando  confidencialidade  com 
 a  ARCHEA,  a  qual  tão  pouco  nos  muniu  do  tal  documento.  Resta  esclarecer  que,  pela 
 nossa  experiência,  trata-se  de  uma  membrana  de  PVC  com  revestimento  interno, 
 utilizada  em  banners  e  não  adequada  a  este  segmento.  Recomendamos  a  substituição 
 da  membrana  por  PEAD  com  espessura  de  1,5  mm,  a  qual  atende  a  especificação  de 
 biodigestores     no     mundo     inteiro. 
 Deste  modo,  constatamos,  através  do  Sr  Amilton  Gamba  CPF  455.169.879-20  RG 
 1.600.539  SESP/SC  que  está  sendo  efetuada  uma  abertura  do  sistema,  ocasionando  o 
 mau  cheiro,  devido  ao  escape  dos  gases,  fato  este  que  poderia  ser  evitado  se  o 
 biodigestor  estivesse  em  plena  carga  e  com  o  sistema  de  combustão  funcionando 
 corretamente,     ou     seja,     acima     de     650     C. 



 ➔  Válvula  de  segurança  e  controle  de  pressão  do  biodigestor.  Para  garantir  que  a 
 membrana  não  se  infle  demasiadamente  e  provoque  rasgos  ou  microfissuras  é 
 necessário  que  se  instale  uma  válvula  de  controle  de  pressões,  a  qual  deverá  ser 
 regulada  para  2  mbar.  Juntamente  com  a  válvula  de  controle  de  pressões,  deverá  ser 
 instalado  um  tubo  de  escape,  que  servirá,  em  caso  de  emergência,  para  deixar  escapar 
 o  biogás.  Segundo  o  Sr  Johnny,  é  feito  através  do  sub,  o  qual  é  acionado  em  4,5  mbar 
 de  pressão.  Esta  regulagem  compromete  o  sistema  de  cobertura,  quanto  ao  prazo  de 
 substituição     e     provocar     microfissuras,     não     visíveis     a     olho     nú. 

 Para     um     melhor     entendimento,     a     figura,     abaixo,     é     auto     explicativa. 

 ➔  Bomba  de  extração  de  lodos:  Não  se  extraem  lodos  pois  a  bomba  está 
 comprometida,  provavelmente  por  ação  do  H2S  (gás  sulfídrico).  A  não  retirada  do  lodo 
 poderá,  em  pouco  tempo,  encaminhar  o  biodigestor  ao  colapso,  inviabilizando  seu 
 funcionamento.  Recomenda-se  a  instalação  de  bombas  de  extração  de  lodos.  Cada 
 bomba  deverá  ter  uma  potência  de  7,5  kW  e  tubulação  de  sucção  com  diâmetro  de  150 
 mm.  Estes  lodos  deverão  ser  secados  ou  serem  encaminhados  a  um  outro  segmento 
 da     usina,     o     qual     não     foi     identificado. 

 ➔  Lagoa  de  Oxidação  -  Tanque  com  diâmetro  de  20  metros  que  encontra-se  coberto, 
 embora     não     haja     necessidade,     uma     vez     que     o     sistema     final     do     biodigestor     é     inerte. 

 ➔  Agitadores  -  Encontramos  um  agitador  fora  de  operação.  Este  agitador  é  fundamental 
 ao  processo,  uma  vez  que  uniformiza  a  biomassa  e  evita  a  formação  de  crostas  que 
 podem  inibir  a  produção  de  biogás  e  o  colapso  do  biodigestor.  Caso  o  mesmo  não 
 esteja  instalado  ou  fora  de  operação,  com  o  passar  do  tempo  são  formadas  crostas 
 sobre  a  superfície  do  substrato  do  biodigestor.  Estas  crostas  vão  se  engrossando  com  o 
 passar  dos  anos  e  podem  chegar  a  formar  2-3  metros  de  espessura,  chegando  a 
 colapsar  totalmente  o  biodigestor.  Os  agitadores  aumentam  a  produção  de  biogás, 
 evitando  pontos  mortos  internos,  desde  que  estejam  com  carga  plena  para  exercer  a 
 sua     função     a     qual     foi     destinada. 



 ➔  Injeção  de  O2  e  módulo  de  carvão  ativado  -  Identificamos  a  injeção  de  O2  para 
 redução  do  H2S  formado  dentro  do  biodigestor,  bem  como  um  módulo  de  carvão 
 ativado.  Recomendamos  a  instalação  de  um  filtro  de  óxido  de  ferro,  a  fim  de  garantir  a 
 excelência     de     limpeza     do     H2S     do     processo. 

 ➔  Presença  de  H2S  -  Encontrado  níveis  de  no  máximo  4  ppm,  o  que  demonstra  estar 
 dentro  dos  limites  permitidos  pela  NR  15,  embora  dependa  do  tempo  de  exposição.  O 
 biogás  contém  impurezas  e  gases  contaminantes  que  corroem  e  danificam  os 
 geradores,  caldeiras,  equipamentos  de  combustão,  etc.  O  biogás  contém  sulfeto  de 
 hidrogênio  (H2S),  compostos  orgânicos  voláteis,  umidade,  siloxanos,  espumas  e 
 partículas  em  suspensão,  as  quais  teremos  que  reduzir  ou  eliminar,  evitando  danos  e 
 garantir  uma  larga  vida  útil  aos  equipamentos.  O  H2S  causa  muitos  danos  para  a  saúde 
 dos     operadores     dos     biodigestores     e/ou     população     próxima     das     dependências     da     usina. 

 O  sulfeto  de  hidrogênio  (H2S)  é  inflamável,  com  odor  de  “ovo  podre”  de  sabor 
 doce  e  perceptível  a  concentrações  de  0,002  mg/litro.  Em  concentrações 
 maiores  de  500  ppm  afeta  a  capacidade  de  percepção  do  nervo  olfativo  e,  com 
 isto,  impede  sua  detecção,  através  do  sentido  olfativo,  tornando-se  mais 
 perigoso. 



 ➔  Equipamentos     de     medição     : 
 Microclip  XL  e  Microclip  X3  (Anexo  1)  com  bip  de  alerta  de  segurança  e  sistema 
 de  alerta  intermitente,  quando  existir  excesso  fora  das  normas.  Programado 
 para     medição     de     H2S,     nível     de     O2,     monóxido     de     carbono-CO     e     CH4-metano. 

 Microclip     XL 

 Microclip     X3-Calibração     anexo     1 



 ➔  Produção  de  biogás:  O  poder  calorífico  do  biogás  é  de  4.700  a  5.500  kcal/m  3  ou  5  -  7 
 kWh/m  3  dependendo  do  conteúdo  de  gás  metano  CH4  e  pode  gerar  uma  quantidade  de 
 calor  equivalente  a  22.000  BTU/m  3  ou  21,5  MJ/m  3  ,  valor  que  pode  variar  entre  19,7  e  23 
 MJ/m  3  .  Sua  temperatura  de  autoignição  é  similar  a  do  metano  puro  e  varia  de  650  - 
 750°C.  O  biogás  poderá  ser  utilizado  como  combustível  em  geradores  para  a  produção 
 de  eletricidade  ou  substituição  de  combustíveis  fósseis  como  GLP,  gás  natural,  diesel, 
 etc. 

 Por  não  havermos  identificado  uma  queima  no  flaire  ou  utilização  em  geração 
 de  energia  ou  mesmo  injeção  na  rede  da  concessionária,  nos  leva  a  crer  que  a 
 maioria  do  gás  constante  no  biodigestor  é  de  CO2,  uma  vez  que  o  processo 
 não     tem     uma     continuidade. 
 Além  disto,  a  cubagem  de  225,7  m3/h  dos  termos  constantes  na  referência  nos 
 parece  exagerados,  uma  vez  que  o  contrato  assinado  foi  para  35  t/d  e  a 
 empresa  ARCHEA  nos  afirmou  estar  dimensionada  para  25  t/d.  Independente 
 do     tamanho,     nos     parece     impossível     a     geração     deste     volume     de     biogás. 
 Esclarecemos  que  o  funcionamento  perfeito,  da  planta,  está  condicionado  ao 
 recebimento  diário  dos  resíduos,  a  qual  foi  projetada,  inviabilizando  a  planta 
 como  um  todo  se  o  mesmo  não  for  seguido  corretamente,  comprometendo 
 totalmente     o     processo     como     um     todo. 

 ➔  Geradores:  Existem  2  geradores  de  300  kVA  dentro  da  planta,  nos  parecendo  um 
 exagero  para  o  tanto  de  biogás  a  ser  gerado,  uma  vez  que  cada  gerador,  normalmente 
 consome  120  m3/h  de  biogás.  Caso  fossem  utilizados,  haveria  praticamente  o  consumo 
 do  que  foi  gerado,  nos  parecendo  que  ainda  faltaria  biogás.  Caso  optassem  pelo 
 biometano,     estes     geradores     poderiam     ser     descartados. 

 ➔  Comunidade:  Na  data  de  07/12/2022  foi  realizada  uma  reunião  com  membros  da 
 comissão,  agentes  ambientais,  proprietário  da  ARGA  e  comunidade.  A  maior 
 reclamação  é  o  odor  da  usina.  Constatamos  que  os  gases  como  CH4(metano),  H2S( 
 gás  sulfídrico)  e  CO(monóxido  de  carbono)  encontram-se  dentro  dos  limites  aceitáveis 
 pelo     meio     ambiente 

 ➔  Monóxido  de  Carbono:  A  usina  e  arredores  apresentavam  números  dentro  das 
 normas,  ou  seja,  menor  que  10  ppm.  Segundo  a  norma  OSHA(Occupational  Safety 
 and  Health  Administration  -  Órgão  de  Saúde  e  Segurança  Pública  dos  Estados 
 Unidos),  a  qual  é  adotada  no  Brasil,  o  teor  de  monóxido  de  carbono  da  atmosfera 
 em  uma  sala,  edifício,  veículo,  vagão  ou  qualquer  espaço  fechado  deve  ser  mantido 
 a  não  mais  de  50  partes  por  milhão-ppm  (0,0039%),  com  um  nível  de  exposição 
 média     de     oito     horas.     Segue,     abaixo,     a     tabela: 



 ➔  Oportunidade  de  utilização  de  resíduos:  Nos  parece  óbvio  que,  o  uso  de  cama  de 
 frango,  é  um  dos  maiores  desafios  dos  resíduos,  sendo  portanto  de  vital  importância  o 
 controle  do  processo  e  continuidade.  A  paralisação  parcial  ou  total  de  entrada  dos 
 resíduos  traz  consequências  desastrosas  ao  processo  como  um  todo.  Vários  resíduos 
 poderiam  ser  utilizados  na  composição  mas  dependem  da  avaliação  da  empresa  que 
 instalou  a  planta,  haja  vista  que  o  processo  é  dominado  por  eles.  Segundo  informações 
 dos  proprietários  da  ARGA,  existe  um  acompanhamento  técnico  promovido  pela 
 ARCHEA. 

 ➔  Sistema  de  aquecimento  do  biodigestor:  Biodigestores,  normalmente,  são  aquecidos 
 pela  própria  planta.  Observamos  que  a  utilização  de  caldeira  ,  alimentada  a  lenha,  para 
 tornar  uma  temperatura  estável,  dentro  do  processo,  além  de  ser  dispendiosa,  é 
 inadequada,  uma  vez  que  existirá  uma  variação  do  poder  calorífico  interno,  impactando 
 diretamente  na  desestabilização  do  processo  como  um  todo.  Um  dos  fatores  que 
 contribui  para  estes  gases  não  serem  gerados  adequadamente  é  o  não  abastecimento 
 de     forma     adequada     e     a     variação     de     temperatura. 

 ➔  Abastecimento  do  biodigestor:  Existe  uma  variável  que  é  chamada  de  carga 
 orgânica  volumétrica(COV),  a  qual  determina  a  quantidade  de  abastecimento  de 
 biomassa  por  volume  do  biodigestor.  Esta  variável  serve  para  alimentar  o  biodigestor  de 
 hora  em  hora,  para  que  as  bactérias  estejam  sempre  bem  alimentadas  e  não  causem  a 
 formação  de  gases  indevidos  e  instabilidade  no  processo,  além  de  servirem  como 
 parâmetro  do  tempo  de  retenção  hidráulica  (TRH),  significando  que  o  produto  interno 
 está  pronto  e  estabilizado  para  ser  descartado.  Após  a  alimentação,  a  massa  deverá 
 ser     agitada,     a     fim     de     causar     a     uniformidade     do     sistema. 

 ➔  Análises  físico-químicas  do  produto  final:  Haja  vista  o  comprometimento  do  sistema 
 como  um  todo,  pela  não  conformidade  de  abastecimento,  estas  análises  não  foram 
 efetuadas,  uma  vez  que  em  nada  acrescentaria  ao  relatório,  dando  uma  idéia  errada  do 
 produto  final.  Estas  análises  deverão  ser,  obrigatoriamente  realizadas,  quando  o 
 processo     mostrar-se     contínuo,     sem     interrupções     de     carga. 



 5.  Esclarecimentos     Finais 

 ❖  A  operação  completa  do  biodigestor  é  imprescindível,  ou  seja,  trabalhar  na 
 capacidade  que  foi  projetado,  sem  interrupções.  Operação  para  5  t/d, 
 atualmente  utilizado,  precisaríamos  de  um  biodigestor  de  200  m3,  muito  aquém 
 do     projetado; 

 ❖  Revisão     de     todos     os     ítens     de     segurança     apontados     acima; 
 ❖  A  Cama  de  frango  possui  um  alto  teor  de  nitrogênio  e  baixa  relação 

 carbono/nitrogênio  (C:N)  que  inibe  o  processo  de  biodigestão.  É  um  dos 
 principais  meios  de  emissão  dos  gases  N2O,CO2,  NH3  e  H2S,  sendo  portanto 
 importantíssimo  um  controle  e  conhecimento  de  estabilização  de  processo.  O 
 íon  amônio  (NH4  +  )  é  a  forma  dominante  de  nitrogênio  na  excreta  de  aves,  o 
 qual  é  convertido  em  amônia  (NH3)  com  a  elevação  do  pH  e  sob  condições  de 
 umidade.  Este  fato  torna  a  amônia  (NH3)  o  gás  mais  nocivo  produzido  em 
 galpões  de  frangos  (Carlile,  1984).  Recomenda-se  verificar  “in  loco”,  onde  são 
 gerados,  a  concentração  destes  gases,  uma  vez  que  poderão  ter 
 concentrações  de  H2S  acima  de  20  ppm,  contrariando  a  NR  15  que  dispõem 
 dos  limites  nocivos  a  saúde  humana,  acima  de  8  ppm.  Todo  o  controle  é 
 necessário     por     estar     utilizando     um     dos     resíduos     de     mais     difícil     trabalho. 

 ❖  O  processo  de  biodigestão  é  uma  cadeia,  se  um  evento  falha,  haverá 
 consequências     em     todo     o     processo. 

 Obs:     Faz     parte     integrante     deste     relatório     o     Anexo     1,     calibração     Microclip     X3 
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