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Introdução 

 Os temas sustentabilidade e 

interdisciplinaridade se destacaram nas últimas 

décadas por diversos fatores, entre eles, ambientais, 

econômicos e sociais
1
, pelo rápido desenvolvimento 

da sociedade e na importância da utilização de 

fontes alternativas e renováveis de energia.  

 Considerando a importância e abrangência 

do tema biocombustíveis e da dificuldade 

encontrada pelos professores em integrar de forma 

interdisciplinar conceitos presentes em outras áreas 

do conhecimento, foi proposto neste trabalho a 

construção de um sistema para a produção de 

biogás utilizando-se materiais alternativos e tendo 

como matéria prima o lodo proveniente de uma 

avícola. O tratamento dos resíduos gerados pelas 

avícolas exige grande atenção tendo em vista que 

os efluentes gerados possuem altas concentrações 

de matéria orgânica solúvel ou em suspensão, a 

cidade de Pará de Minas está entre as principais 

produtoras de frango no Brasil e este tipo de 
trabalho ainda não existe nas empresas da cidade, 
esta foi a justificativa para a escolha do tema biogás. 

Uma outra proposta foi a obtenção de etanol 

a partir da mandioca que foi encorajada devido a 

grande produção regional e ao desperdício de 

mandioca em sacolões e supermercados da cidade 

de Pará de Minas, onde o projeto foi desenvolvido. 

Devido a abrangência e relevância dos temas o 

objetivo foi discutir cada etapa da obtenção de 

biogás e etanol e desenvolver conceitos 

relacionados a processos químicos, físicos, 

biológicos e matemáticos para alunos do ensino 

médio. 

  

Resultados e Discussão 

 O projeto foi desenvolvido por 17 alunos do 

segundo e terceiro ano da Escola Estadual 

Fernando Otávio, localizada na cidade de Pará de 

Minas. Inicialmente os alunos fizeram um 

levantamento bibliográfico referente ao processo de 

produção do biogás (terceiro ano) e etanol de 

mandioca (segundo ano). Posteriormente, os alunos 

envolvidos no projeto biogás, fizeram uma visita ao 

abatedouro local onde conheceram todo processo 

de produção e tratamento que é submetido os 

resíduos orgânicos. A terceira etapa foi a construção 

do biodigestor (Figura 1). Após a construção do 

mesmo, a matéria orgânica, fornecida pelo 

abatedouro local, foi adicionada e deixada por um 

período de latência para ser observada a possível 

produção de gás. Foram coletados os gases no 

reservatório, porém devido a problemas na 

confecção do sistema, que permitiu a entrada de ar, 

não foi possível afirmar que o metano foi o gás 

obtido em maior proporção no reservatório. No 

decorrer das etapas foram trabalhados vários 

conteúdos destacando-se o descarte adequado de 

resíduos, reciclagem, reações orgânicas, processos 

físicos, bioquímicos e cálculos matemáticos.  

 Os alunos do segundo ano após o 

levantamento bibliográfico passaram para a etapa 

de hidrólise do amido, que foi realizada em 

condições ácidas. Após a hidrólise foi realizada a 

fermentação da mistura e feitos testes para sugerir a 

obtenção de etanol. Nestas etapas foi possível 

trabalhar conteúdos relacionados a reações 

orgânicas, pH, densidade e métodos de separação 

de substâncias. O etanol de mandioca foi produzido 

com rendimentos que variaram de 30% a 60% de 

pureza. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Sistema para a obtenção de biogás à 

esquerda e destilação do etanol à direita. 
 

Conclusões 

 O trabalho possibilitou explorar temas antes 

vistos pelos alunos como entediantes e difíceis, não 

somente dentro da Química, mas também das 

demais áreas como Biologia, Física e Matemática.  
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