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RESUMO 
 
 

Na bovinocultura brasileira, parte dos resíduos de produção, no caso o esterco, é passível de 
coleta e de aproveitamento como biofertilizante após estabilização bioquímica via a biodigestão 
natural, seguida de vermicompostado e assim convertido a húmus que também é vendido em 
lojas de PET Shop como adubo orgânico de fácil aceitação no mercado. Entretanto, no 
processo produtivo tradicional a biodigestão é realizada em leras a céu aberto e acabam 
descartando descontroladamente para a atmosfera gases de efeito estufa(GEE), sendo um 
deles o metano (CH4), cujo impacto ambiental é cerca de 23 vezes maior que o do CO2. 
Durante o processo de estabilização bioquímica do resíduo por meio de biodigestores 
anaeróbio é promovido o saneamento do resíduo e também é gerado biogás combustível 
passível de aproveitamento no aquecimento e secagem de húmus e minhocas e podendo ser 
aproveitado como fonte de energia renovável para suprir parte das necessidades do 
empreendimento dependendo de seu volume de resíduo processado.. A presente proposta visa 
o aproveitamento ecoeficiente do resíduo de bovinocultura e outros compostos orgânicos 
agroindustriais, com uma nova tecnologia verde capaz de aproveitar energeticamente o biogás 
no empreendimento para baixar custos de produção, e vender além de húmus de minhoca que 
por sinal possui pouco valor agregado, embalagens contendo minhocas e derivados 
desidratados por meio de aproveitamento de energia solar. Além da produção de proteína na 
forma de minhoca desidratadas, a empresa em sinergia de processos produz também 
composto orgânico na forma de húmus de lodo de tratamento de efluente de cervejaria. Como 
o produto húmus já existe, o que se pretende é melhorar o seu processo produtivo e aproveitar 
a sua rede de distribuição para venda de proteína para ração animal PET na forma de 
minhocas desidratadas em tamanhos pequeno e médio, além de ovos a partir de composto 
biodigerido anaerobiamente de esterco bovino ou lodo de tratamento de efluente de cervejaria 
e outros resíduos agroindustriais passíveis de biodigestão anaeróbia. A produção é sustentável 
e agrega valor aos produtos, pois o produto é oriundo da associação de saneamento ambiental 
com energização renovável. Os estudos e o desenvolvimento da tecnologia acabaram por 
gerar oportunidade de novos produtos e serviços. Como produtos podemos citar embalagens 
contendo porções de ovos de minhoca e minhocas pequenas desidratadas para peixinhos de 
aquário e para tartarugas aquáticas baby além de minhocas médias e adultas desidratadas 
para peixes e animais maiores. Desenvolveu-se uma tecnologia de produção e processamento 
dos produtos através de um sistema biodigestor anaeróbio para a estabilização bioquímica do 
esterco e uma caixa de vermicompostagem separadora de húmus, ovos e minhoca que 
otimizando bastante o processo quando comparado com o sistema convencional. Atualmente, 
a maioria das rações contendo vermes, peixes e crustáceos desidratados é importada e seu 
custo é alto, isso abre portas para comercialização de uma ração no caso a minhoca 
desidratada com apelo ambiental pois é produzida de forma sustentável em corroboração com 
tecnologia verde de redução de GEE e aproveitamento energético de biogás e energia solar no 
processo produtivo. Os principais concorrentes são alimentos importados contendo crustáceos 
e vermes desidratados. Também existem as rações nacionais produzidas a partir de 
crustáceos, do tipo o Gammarus sp, que são capturados diretamente da natureza sem 
qualquer controle ambiental. Após pesquisa informal no Vale do Paraiba, compreendendo as 
cidades de SJC, Taubaté, Jacarei, caçapava, pindamonhangaba e Tremembé, estimou-se que 
na região é movimentada cerca de cinco toneladas mensais de ração dso tipo, o que 
movimenta um mercado de cerca de R$ 1.000.000,00 / mês, se conseguir uma produção de 
uma tonelada por mês é possível absorver 20% do mercado regional e faturar cerca de R$ 
200.000,00 por mês. 


