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RESUMO 

 

O estudo busca analisar a utilização de fontes renováveis para a geração de energia elétrica, 

especificamente a partir da produção de biogás e sua consequente transformação em energia 

elétrica, bem como busca analisar os benefícios ambientais e econômicos do aproveitamento 

da biomassa advinda da pecuária no Estado do Paraná, através de levantamento bibliográfico. 

Desta forma, o estudo pretende discorrer as tecnologias e processos empregados na produção 

de biogás, como também efetuar um levantamento da capacidade energética possível advinda 

do uso sustentável dos rejeitos orgânicos de origem animal no Estado do Paraná, de forma a 

contribuir para a proteção ambiental e para o fomento da diversificação da matriz elétrica do 

referido Estado. 

 

Palavras-chave: Biomassa. Biodigestor. Geração Distribuída.  

 

 

STUDY OF THE ELETRIC POWER GENERATION POTENTIAL FROM BIOGASS 

OF LIVESTOCK SUBSTRATUS FROM PARANÁ STATE. 

 

ABSTRACT 

 

The study aims to analyze the use of renewable sources for the electricity production, specifically 

from biogas production and its consequent transformation into electricity, as well as to analyze 

the environmental and economic benefits of the agriculture and livestock biomatter production 

from Paraná State through a blibliographic suvery. Thus, the study aims to describe those 

technologies and processes used in the biogas production, as well as to conduct a survey of the 

possible energy capacity arising from the sustainable use of animal origin organic waste in 

Paraná State, in order to contribute to environmental protection and the promotion of 

diversification and expansion of the energy of that state´s matrix. 

 

Keywords: Biodigester. Biomass. Distributed generation.  
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1  INTRODUÇÃO  

 

O consumo de energia elétrica cresce diuturnamente no Brasil. O aumento do 

consumo no ano de 2019, em relação ao ano de 2018, de acordo com o Balanço Energético 

Nacional (EPE, 2019), foi de 14,9 TWh. 

Este significativo aumento, aliado à importância de minimizar os impactos ao meio 

ambiente relacionados à geração de energia elétrica, faz surgir a necessidade de se buscar a 

diversificação da matriz energética, visando o maior aproveitamento de fontes renováveis, 

com consequente uso racional dos recursos escassos.  

A matriz elétrica do Brasil é constituída majoritariamente de fontes renováveis, diante 

da abundância de recursos, possuindo 12% da disponibilidade de água doce do mundo (ANA, 

2020). É natural entender a quantidade de energia gerada a partir de hidroelétricas, estatística 

diferente do restante do mundo, em que grande parte da energia elétrica gerada advém de 

combustíveis fósseis (BEN, 2020). 

A fonte hídrica, dentro da gama de energias renováveis existentes no Brasil, é a mais 

utilizada como fonte de geração de energia elétrica. Ocorre que, mesmo sendo considerada 

uma fonte limpa, a produção hidroelétrica não é isenta de impactos ambientais negativos, já 

que a mesma demanda grandes dimensões de terra para servir de reservatório de água, e 

podem ser responsáveis por expulsar moradores de suas residências, conforme ocorreu com a 

construção da represa de Itaipu (DACHER; SEVERGNINI; BARBISAN, 2014). 

Longe de ser uma crítica a este modelo produtivo extremamente limpo, se comparado 

com modelos termoelétricos movidos a combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo, este 

modelo requer grandes investimentos e grandes obras, muitas vezes distantes dos polos 

consumidores. 

Assim, há grande fomento estatal para o aproveitamento de outras fontes renováveis, 

como o aproveitamento da radiação solar e o aproveitamento de biomassa, que além de 

possuírem baixo impacto ambiental, possuem a vantagem de serem construídas próximos aos 

centros consumidores, economizando, inclusive, energia elétrica com transmissão (MAPA, 

2016). 

A utilização de biomassa como fonte de energia é bem ampla, principalmente ao 

considerar os seus diferentes estados de matéria, como a florestal, animal e a urbana 

(CARDOSO, 2012). 



5 

 

Ao se considerar as alternativas de geração de energia, destaca-se grande 

disponibilidade de biomassa para tratamento ou reaproveitamento, oriunda da produção 

agrícola e pecuária do Brasil (IBGE, 2018). 

O setor agropecuário cresce em ritmo acelerado, com destaque para o crescimento da 

produção de proteína suína, que, em 2019, cresceu cerca de 29% em relação ao ano de 2018 

(IBGE, 2019). Uma consequência direta deste crescimento é a produção de dejetos animais, 

matéria que necessita tratamento, o qual possui um excelente potencial energético. 

Estes dejetos, muitas vezes desperdiçado, podem ser utilizados para a produção 

elétrica a partir de biodigestores, que proporcionam a reciclagem e consequente tratamento, 

com o benefício direto de produção de biogás e biofertilizantes renováveis (KUNZ; 

OLIVEIRA, 2006). 

Desta forma, o aproveitamento de dejetos animais, restos vegetais, entre outros, para a 

produção de biogás, oferece uma solução ecologicamente adequada para o descarte desses 

rejeitos, e o que seria antes um problema para o produtor, valoriza economicamente o recurso 

energético. 

 

Objetivo Geral: 

 Apresentar o processo de produção de biogás e demonstrar, através de estudos e 

dados, o seu potencial de geração de energia elétrica no estado do Paraná, bem como seus 

benefícios ambientais e sua viabilidade econômica. 

 

Objetivos Específicos: 

- Descrever tecnologias e processos empregados; 

- Levantar dados da pecuária que possam ser utilizados como fonte de energia; 

- Estimar o potencial de geração de energia elétrica; 

- Analisar a contribuição dessa fonte para matriz energética do estado. 
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2  DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 BIOMASSA  

 

A biomassa, segundo o Balanço Energético Nacional de 2020 (BEN, 2020), representa 

8,4% de toda a matriz elétrica brasileira, de maneira que, diante de todo o seu alto potencial 

de produção energética, é uma das fontes renováveis mais subaproveitadas. 

A figura 01 mostra os tipos de biomassa, como é o processo de obtenção do biogás, os 

subprodutos do biodigestor, e como o biogás pode ser utilizado. 

 

Figura 01 – Processo do biogás 

 

Fonte: Atlas de Biomassa do Estado do Rio Grande do Sul, 2016 

 

A biomassa pode ser conceituada como toda matéria de princípio orgânico, tanto de 

origem animal quanto de origem vegetal ou humana, classificadas em resíduos sólidos ou 

resíduos líquidos (CARDOSO, 2012). 

Trata-se de fonte renovável de grande abundância no Brasil, ainda mais ao se 

considerar toda a produção agrícola e pecuária do país, já que o agronegócio representa 
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23,71% do Produto Interno Bruto nacional, conforme dados levantados pelo Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA, 2020). 

A extração do potencial energético da matéria orgânica pode ser feita de diversas 

formas, como pela combustão direta de sólidos, a exemplo da queima de madeira, ou pela 

produção de biocombustíveis a partir de reações químicas e biológicas, como no caso do 

álcool e do biogás. 

Cerca de 45% do substrato utilizado para a produção de biogás advém da 

agropecuária, principalmente originários da suinocultura e bovinocultura. Outra importante 

fonte relacionada à agroindústria é a matéria orgânica proveniente de laticínios e abatedouros, 

os quais contribuem com 3% do total (CIBIOGÁS, 2016). 

Segundo levantamento realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2018), a pecuária e a agricultura são, juntas, responsáveis por 14% de 

toda a emissão de gases de efeito estufa em nível global. 

Desta forma, o Plano ABC (plano de agricultura de baixa emissão de carbono) tem 

por função fomentar a adoção de projetos de racionalização e reparo de danos ao meio 

ambiente, cada vez mais popularizados no meio produtivo. 

No território nacional, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL, 2016), existem 410 usinas termoelétricas movidas à matéria advinda da 

agroindústria, com capacidade de produção elétrica outorgada de 11.121.446 kW. 

 

 

2.2  DESCOBERTA DO BIOGÁS E CONVERSÃO DO BIOGÁS EM ELETRICIDADE  

 

A descoberta da existência do biogás se deu no início do século XVII, por acaso, ao 

ser observado o grande potencial inflamável de um pântano em determinada região. Já o 

metano, especificamente, foi identificado pelo cientista Italiano Alessandro Volta, ainda no 

século XVIII (CLASSEN; LIER; STAMRS, 1999). 

A partir de então, o potencial de geração de energia do biogás, mais especificamente 

do metano, tem sido explorado majoritariamente sob a forma de combustão térmica. 

O início da utilização do biogás no Brasil se deu a partir da crise do petróleo no ano de 

1979, a qual foi, incialmente, considerada uma tecnologia promissora, mas que acabou sendo 

abandonada diante de dificuldades advindas da escassez de mão-de-obra qualificada, bem 

como diante do seu alto custo inicial de produção (KUNZ; OLIVEIRA, 2006).  
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A segunda onda de produção de biogás no Brasil é iniciada pela preocupação com a 

emissão de gases de efeito estufa, nos anos de 2000, sendo vista como uma alternativa para a 

produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. 

Ocorre que, diante da inexistência de regulamentação específica, esta geração de 

energia elétrica, em sua forma distribuída, somente se iniciou em 2010, já que a matéria 

somente foi regulamentada pelo Governo Brasileiro em 2008, com a da Resolução 

Autorizativa n° 1.482/2008 da ANEEL (CIBIOGÁS, 2020). 

A produção do biogás se dá a partir da ação de biodigestores, estrutura formada por 

um recinto isolado, para a digestão anaeróbica da matéria orgânica, de forma a necessitar a 

ausência de oxigênio em sua forma gasosa (BAUNGRATZ, K.L., et al, 2013). 

Assim, a biomassa é depositada no biodigestor, que, na presença de microorganismos 

específicos, possibilitam diversos processos bioquímicos que resultam na digestão de tal 

matéria, com a produção de gases inflamáveis, como consequência. 

A figura 02 mostra as reações das bactérias, até, finalmente, a transformação em 

biogás. 

 

Figura 02 – Processo de obtenção do biogás 

 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

As etapas de aquisição do biogás envolvem, em seu primeiro estágio, a Hidrólise, 

fenômeno químico no qual há a quebra de moléculas em partículas menores com a ação de 
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íons provenientes da ionização da água. Por isso é importante a biomassa em forma líquida 

nos biodigestores (KUNZ; STEINMETZ, 2006). 

Posteriormente, ocorre a Acidogênese, que consiste na produção de ácidos pela 

fermentação de carboidratos, proporcionando o crescimento de comunidades microbianas. Em 

seguida, ocorre a Acetogênese, grupo de bactérias responsável pela oxidação dos produtos 

transformados na etapa anterior. O resultado dessa reação envolve hidrogênio, ácido acético e 

dióxido de carbono. 

Por fim, no processo de digestão anaeróbica, sucede a Metanogênese, momento da 

obtenção do metano. 

Ao se produzir o biogás, objetiva-se a maior concentração de metano (CH4) possível, 

já que este gás é de especial interesse para a produção de energia elétrica através de sua 

combustão. Isto porque a porcentagem de metano no biogás pode variar a depender da matéria 

orgânica utilizada no biodigestor, sendo que a quantidade usual de metano se encontra entre 

60 a 80% da quantidade de gás gerado (COLATTO; LANGER, 2011) . 

Assim, a aplicação do biogás pode variar de acordo com a concentração de metano, 

gás com maior interesse econômico. Outros gases que geralmente são produzidos 

conjuntamente com o metano são: dióxido de carbono (CO2), normalmente entre 20 a 25%, 

hidrogênio (H), gás sulfídrico (H2S), oxigênio (O2), amoníaco (NH3), nitrogênio (N2) 

(CETESB, 2020).  

Os subprodutos advindos do processo de produção de biogás são divididos em sólidos 

e líquidos. Estes últimos costumam ser utilizados como biofertilizantes nas próprias 

propriedades que os produzem, já que os mesmos são ricos em fósforo (P) e nitrogênio (N), 

dois excelentes fertilizantes. 

Mesmo após o processo de biodigestão anaeróbica, o biogás gerado pode conter 

diversas impurezas indesejadas, em que as mais comuns são o dióxido de carbono, amônia e 

água, que podem, conjuntamente, representar até mesmo 6% de todo o gás obtido (KUNZ; 

STEINMETZ, 2006). 

Considerando os fatores de produtividade que toda atividade econômica demanda 

atualmente, é imprescindível que seja utilizado tecnologia que possibilite a purificação deste 

biogás, fazendo com que possua a maior concentração possível de metano, já que é esta 

concentração que irá ditar o modo em que o biogás poderá ser utilizado para a produção de 

energia elétrica. 
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O grau de concentração de metano no biogás utilizado para a geração de energia 

elétrica figura entre a casa dos 60 e 70%, uma vez que tal concentração irá determinar 

diretamente o grau de eficiência elétrica da geração. 

Duas são as possibilidades de utilização do biogás rico em metano para a produção de 

energia elétrica, quer sejam, a sua utilização em motores a pistão adaptado ou a sua utilização 

em termoelétricas. 

Em ambos os casos, a combustão completa do metano, para que a reação seja 

eficiente, exige uma molécula de metano para dois volumes de oxigênio, para, assim, 

converterem-se em duas moléculas de dióxido de carbono e duas moléculas de vapor de água 

(TOMASI, 2019).  

Desta forma, sempre que a mistura for pobre em metano, tal razão estequiométrica de 

combustão não será obedecida. Consequentemente, a combustão terá sua eficiência 

diminuída. 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

Na modalidade de produção de energia elétrica, através de motor de combustão 

interna, utiliza-se motor de Ciclo de Otto acoplado a um gerador elétrico. Ainda que tal motor 

normalmente seja operado a partir de gás natural, após sua adaptação, o mesmo pode 

funcionar com o biogás. 

A segunda modalidade possível de geração se dá a partir de sua queima em sistema de 

aquecimento de água, que poderá ser utilizada tanto para mover uma turbina acoplada a um 

gerador de energia elétrica quanto para a sua utilização em processos industriais que 

demandem tração mecânica através de vapores de água (FREIRE, 2017). 

Assim, a eficiência na conversão do biogás em energia elétrica está totalmente ligada 

ao método utilizado para sua queima e também o quão alta é a porcentagem de concentração 

de metano presente. 

 

2.3 PRODUÇÃO DE BIOGÁS NO ESTADO DO PARANÁ 

 

A título de exemplificação, o Paraná é o maior produtor de frango de corte do Brasil, 

sendo, ainda, o segundo maior produtor de suínos, sem contar a sua alta produção de grãos, 

como milho e soja (IBGE, 2018). 

Esta grande disponibilidade de matéria orgânica demanda o tratamento de dejetos, 

sendo considerado, por vezes, uma despesa inoficiosa, mas quando tal disponibilidade é 
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utilizada para a geração de energia através de biodigestores, o tratamento de tais dejetos 

transfigura-se de um ônus a um bônus. 

O Estado do Paraná é responsável pela produção de 10,5% de toda a geração de 

energia elétrica do país, segundo o Balanço Energético Anual (BEM, 2020), com potência de 

geração de energia elétrica instalada de 93.737 GWh, em que, deste total produzido, a zona 

rural consome 2.417 GWh. 

Diante da necessidade de preservação ambiental e consumo racional dos recursos 

escassos, a produção de energia limpa, através de fontes renováveis, é uma necessidade. Neste 

panorama, o Estado do Paraná tem um bom desempenho na produção de Biogás, gerando 

cerca de 16,4 milhões de Normal por metro cúbico ano (NM3/ano), conforme aponta o Global 

Environment Facility (GEF, 2019), sendo destaque entre os estados da região sul do Brasil. 

Já no âmbito nacional, o Estado do Paraná ocupa a terceira posição entre os produtores 

de biogás, conforme pode ser visto no gráfico 01. 

 

Gráfico 01 – Ranking de produção de biogás entre os principais estados brasileiros 

 

Fonte: CIBIOGÁS, 2020 

 

Notório o destaque paranaense no cenário nacional na geração de energia elétrica, e 

recentemente foi inaugurada no Estado a primeira usina termoelétrica com a utilização de 

biogás, com capacidade de geração 480kV, recuperando por dia 215 toneladas de agente 

poluidor. 
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2.4 PECUÁRIA PARANENSE  

 

O Estado do Paraná, reconhecido pela 5º maior economia do país, tem seu mercado 

movimentado em grande parte pelo setor agroindustrial, destacando-se tanto na produção de 

grãos quanto na industrialização dos mesmos para agregar maior valor econômico, 

sobressaindo-se também na produção pecuária (IBGE, 2018).  

 

2.4.1 Bovinos  

 

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), 

o Estado do Paraná possuía, naquele ano, um rebanho bovino composto por 9,2 milhões de 

cabeças de gado.  

Uma vez que o sistema de criação de gado extensivo não permite a reutilização dos 

dejetos, para este estudo somente será considerado o gado confinado, vez que, em tal 

modalidade de criação, os dejetos ficam acumulados em pequeno espaço, necessitando serem 

retirados e tratados. 

O Estado do Paraná apresenta um rebanho bovino confinado de 66 % do rebanho total, 

sendo essa parcela da produção pecuária objeto deste estudo. 

Um boi adulto produz cerca de 10 quilogramas de dejetos diários, quando criado em 

sistema de confinamento. Deste modo, ao multiplicar a quantidade 6,1 milhões de bois 

criados em sistema de confinamento, o Estado do Paraná possui uma produção de dejetos 

bovinos aproveitáveis para a geração de biogás de 2.2 milhões m³/ano, o que poderiam ser 

utilizados para produzir até 1.182GWh/ano, caso fossem aproveitados em sua integralidade e 

desconsideradas as perdas produtivas, as quais este estudo não cabe analisar. 

 

2.4.2 Suínos 

 

O Estado do Paraná possui um rebanho total de suínos de 6.899.545 cabeças 

(IPARDES, 2018).  

A suinocultura é um caso de especial importância para o tema, já que os dejetos 

suínos, quando não tratados, possuem uma grande capacidade de impacto ambiental negativo, 

podendo, além de poluir o meio ambiente, ser fonte de contaminação verminosa aos humanos. 

A suinocultura demanda, obrigatoriamente, tratamento de dejetos, que podem ser 

muito custosos aos produtores rurais. Desta forma, a utilização de tais dejetos para a produção 



13 

 

de biogás pode ser uma alternativa extremamente salutar, pois poderá transformar tais dejetos 

em valorosas matérias-primas. 

Os dejetos, antes indesejáveis e custosos, poderão se tornar fonte de renda. Através da 

sua biodigestão, podem fornecer biogás em nível industrial, além de biofertilizantes de baixo 

custo para os produtores locais, já que os custos de transporte serão amortizados pelo fato de a 

sua produção ser local. 

 

2.4.3 Aves 

 

No que tange à produção de galináceos, o Estado do Paraná é destaque nacional na 

produção de frango de corte, possuindo, no ano de 2018, cerca de 384.277.793 cabeças, sendo 

responsável por 32% de toda a produção nacional (SEAB, 2019). 

Cada frango produz uma média de 180 gramas de dejetos por dia. Com isso, a 

quantidade de dejetos de frango, somente no Estado do Paraná, pode alcançar cifras em torno 

de 25 milhões de toneladas por ano. 

Apesar de haver outras utilidades para os dejetos de frango, como a adubação direta, 

vale ressaltar que o seu uso em biodigestores pode ser ambientalmente vantajoso, dado que 

manterá a produção de biofertilizantes e poderá fornecer quantidades significativas de biogás, 

sem contar a neutralização de possíveis patógenos incubados em tais dejetos, já que o devido 

tratamento no biodigestor é hábil a eliminá-los. 

 

2.5 EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA  

 

Considera-se Gás de Efeito Estufa (GEE), quaisquer gases presentes na atmosfera com 

capacidade e propriedade de absorver e reemitir calor, em que sua presença eleva a 

temperatura terrestre. Os principais compostos responsáveis por essa conservação de calor são 

o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), oxido nitroso (N2O) e ozônio (O3). 

(FERNANDES; FERNANDES, 2018). 

O Brasil, como voluntário em reduzir quantidade de emissão de gases de efeito estufa, 

deu início, em 2010, à criação do Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono), 

plano com objetivo de incentivar o uso de tratamento de dejetos animais para geração de 

biogás e de compostos orgânicos. E junto com a idealização do plano foram criadas 
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estratégias para sua aplicação, tal como a abertura de crédito rural para aumentar a viabilidade 

de projetos nesse segmento. 

O levantamento de dados do Sistema de Estimativas de Emissão e Remoção de Gases 

de Efeito Estufa (SEEG) para 2018 estima que 47% da quantidade total de GEEs emitidos 

pelo Paraná foram ligados ao setor agropecuário. 

A partir disso, a utilização dos biodigestores nesse setor é considerada uma medida de 

redenção ao meio ambiente pelos problemas ambientais proporcionados pela pecuária e 

agricultura. Isso porque, além das vantagens com geração de energia e ainda proporcionar o 

tratamento de dejetos com alto potencial poluidor, os biodigestores permitem a redução de até 

40% de gases de efeito estufa (JUNIOR; PIRES; CUNHA, 2016)  

 

2.6 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA  

 

Com o intuito de proporcionar um agente facilitador para a geração de energia elétrica, 

em 2012 a ANEEL publicou a Resolução Normativa Nº 482, que previa a inserção de 

pequenas centrais geradoras no sistema de produção e distribuição de energia elétrica 

brasileira, com a intenção de adiar investimentos em expansão dos sistemas de transmissão e 

distribuição, reduzir impactos ambientais, moderar o carregamento das redes, e a minimizar as 

perdas de energia, bem como favorecer diversificação da matriz energética (ANEEL, 2020). 

Atualizada em novembro 2015, a Normativa Nº 687 descreve e regulamenta a 

microgeração e minigeração da energia elétrica, bem como expõe os parâmetros e definições 

para geração de energia elétrica conectada à rede da concessionária. 

Com isso, entende-se por microgeração distribuída central geradora de energia 

elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, 

conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na 

rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

Para a minigeração distribuída, a unidade geradora de energia elétrica é delimitada por 

potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor 

ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para 

as demais fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de 

instalações de unidades consumidoras. 

O sistema de compensação de energia elétrica fica a cargo do medidor bidirecional 

quantificar a energia consumida da rede e registrar a energia fornecida para a mesma. Quando 
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registrada a inserção de energia na rede de distribuição da concessionária, esse valor ficará em 

crédito para unidade geradora, a qual funcionará como uma “bateria” para a unidade 

fornecedora de energia, podendo ser abatida posteriormente na fatura de consumo. 

Existem ainda outras modalidades como o autoconsumo ou a geração compartilhada, 

sendo que o autoconsumo permite que a unidade geradora forneça seus créditos a uma 

segunda unidade com a mesma titularidade; já a geração compartilhada permite a reunião de 

consumidores dentro de uma mesma área de permissão, que possua unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas 

quais a energia excedente será compensada. 

Já a geração compartilhada permite a reunião de consumidores dentro de uma mesma 

área de permissão, de forma que a microgeração ou minigeração seja distribuída e 

compensada em locais diferentes do local da produção. 

 

Figura 03 – Geração distribuída com biogás 

 

 
 

 

Fonte: CHP Brasil, 2020 

 

 

Pressupostos Metodológicos 

 

O estudo teve início com a definição do tipo de biomassa a ser utilizada para a 

produção do biogás, determinado por utilização de matéria orgânica de origem animal. A 

partir disso foi analisado o levantamento do rebanho apresentado pelo IBGE 2018. Com isso, 

dentre pesquisa em materiais existentes, foram definidos fatores que envolvem a geração de 
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biogás, como a quantidade de dejetos produzidos por cada espécie, e fator de conversão de 

dejetos para quantidade de produção de biogás por espécie, de acordo com a concentração de 

metano (CH4). 

Posteriormente a essas definições, foram efetuados cálculos para estimar a quantidade 

de matéria orgânica disponível para ser utilizada como matéria-prima e a potência elétrica que 

esses dejetos poderiam proporcionar a partir da digestão anaeróbia. 

 

2.7 VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

Uma vez que a geração de biogás, o armazenamento, transporte e uso para a produção 

de energia geram custos que, por vezes, poderiam superar os benefícios financeiros quando 

considerados os produtores individualmente. 

Por isso, para aumentar a viabilidade econômica, é necessária uma escala mínima de 

produção, que pode facilmente ser alcançada a partir da cooperação entre diversos produtores 

rurais. 

Em busca de analisar a viabilidade econômica, visando o menor rebanho possível para 

possibilitar ganho positivo com a implementação de um biodigestor, tem-se a sugestão de 

quantidade mínima proposta de animais por espécie, uma vez que consumo de energia elétrica 

por animal pode variar de acordo com a estrutura do local de criação, conforme a tabela 01. 

 

Tabela 01 - Dados de produção diária de biogás e consumo de energia elétrica por 

animal 

 

Origem do 

Material  

Rebanho 

(cabeças) 

Total de dejetos/Dia 

(kg)  

Biogás 

(m³/dia) 

Consumo elétrico por dia 

(kWh/cabeça)   

Suíno 145 326,25 20,23 0,0237 

Bovinos 55 550,00 20,35 0,0399 

Aves 2.100 378,00 20,79 0,0042 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

A tabela 02, a seguir, mostra os materiais utilizados na construção de um biodigestor 

modelo canadense, com observação para os custos gastos com terraplanagem, que podem 

variar de acordo com o solo e a dimensão do biodigestor. 
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Tabela 02 - Materias usados em biodigestor tipo modelo canadense. 

Equipamento Qtd Uni. Preço Um. Total 

Manta PVC(4 X 12) 156m3  1,00 PC  R$    9.617,00   R$   9.617,00  

Manta Geotêxtil 176,4 m²  R$           7,00   R$   1.234,80  

Lagoa Aeróbica (PVC 0,80mm) 196 m²  R$         29,52   R$   5.785,92  

Dispositivo Gerador Descarga 1 PC  R$    8.500,00   R$   8.500,00  

Válvula de alívio 1 un  R$       250,00   R$      250,00  

Flange 6 polegadas 4 un  R$         44,00   R$      176,00  

Inversor WEG CFW-300 5CV 1 PC  R$    1.163,00   R$   1.163,00  

Motogerador Bioflex Branco 9,5kVA 1 PC  R$  18.870,00   R$ 18.870,00  

Instalação 3 Di  R$       850,00   R$   2.550,00  

Demais custos 1 -  R$    1.000,00   R$   1.000,00  

   

 TOTAL   R$ 49.146,72  

Fonte: Kons (2020). 

 

A tabela abaixo mostra os gastos com manutenção preventiva. Tendo em vista o bom 

funcionamento dos demais equipamentos, a utilização de limalha de ferro serve para eliminar 

compostos de enxofre, que podem estar presentes no biogás, material que se perde com as 

reações químicas e necessita ser trocado de tempos em tempos. 

Tabela 03 - Estimativa de gastos com manutenção preventiva. 

Equipamento Qtd Uni.  Preço Um.   Total  

Limalha de Ferro 64,5 Kg  R$            6,00   R$        387,00  

Manutenção gerador 1 -  R$         300,00   R$        300,00  

   

 TOTAL   R$        687,00  

Fonte:Kons (2020). 

 

 

2.7.1 Biodigestor 

 

No Brasil, o biodigestor mais utilizado é modelo canadense, pelo melhor custo-

benefício e por melhor aproveitamento de área de sol. Tal equipamento consiste em uma cava 

aberta em solo, com a disposição de uma manta geotêxtil, onde será depositada a biomassa e 

onde será gerado e armazenado o biogás. 

Para o dimensionamento dessa câmera de fermentação, deve ser levando em conta a 

quantidade de dejetos/dia e o período de retenção desses dejetos. 
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Ligado totalmente a melhorar a eficiência de produção de biogás, é recomendado o 

uso de uma bomba autoescorvante que possibilita a agitação dos dejetos para que as reações 

bacterianas ocorram de modo uniforme sobre a matéria depositada no biodigestor. 

 

2.7.2 Geração de energia  

 

A máquina proposta é um gerador monofásico de 9,5kVA de potência máxima e 

8,0kVA de potência nominal, com consumo de 4,0m³ de biogás por hora de trabalho, com 

saída de 220V. 

A quantidade diária de biogás disponível para alimentar o gerador é de 20m³, produção 

que possibilita a geração de 32kWh (KONS, 2020).  

 

2.7.3 Payback  

 

O payback consiste no tempo de retorno de um investimento, ou seja, o tempo que o 

investimento demorará para “se pagar”. 

Na tabela 04 analisamos o valor em reais da energia fornecida da concessionária com a 

aplicação de todo os impostos envolvidos, valor estimado a receber pelo biofertilizante 

proporcionado pelo biodigestor, e custos com manutenção. 

 

Tabela 04 - Payback de intenção de biodigestor com dejetos suínos  

Suínos 

Ano 
Valor 

kWh 
 Biofertilizante  

Remuneração 

pela energia 

 Manutenção 

Preventiva/ 

ano  

Fluxo de Caixa  

0 - - - - -R$49.146,72  

1 0,420  R$   2.000,00   R$    2.857,68   R$     687,00  -R$44.289,04  

2 0,445  R$   2.000,00   R$    3.029,14   R$     687,00  -R$39.259,90  

3 0,456  R$   2.000,00   R$    3.101,26   R$     687,00  -R$34.158,64  

4 0,483  R$   2.000,00   R$    3.287,34   R$     687,00  -R$28.871,30  

5 0,494  R$   2.000,00   R$    3.359,46   R$     687,00  -R$23.511,84  

6 0,523  R$   2.000,00   R$    3.561,03   R$     687,00  -R$17.950,81  

7 0,534  R$   2.000,00   R$    3.633,15   R$     687,00  -R$12.317,66  

8 0,566  R$   2.000,00   R$    3.851,14   R$     687,00  -R$  6.466,51  

9 0,577  R$   2.000,00   R$    3.923,26   R$     687,00  -R$     543,25  

10 0,611  R$   2.000,00   R$    4.158,66   R$     687,00   R$   5.615,41  

11 0,622  R$   2.000,00   R$    4.230,78   R$     687,00   R$ 11.846,19  
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12 0,659  R$   2.000,00   R$    4.484,63   R$     687,00   R$ 18.330,82  

13 0,670  R$   2.000,00   R$    4.556,75   R$     687,00   R$ 24.887,57  

14 0,710  R$   2.000,00   R$    4.830,16   R$     687,00   R$ 31.717,72  

15 0,720  R$   2.000,00   R$    4.902,28   R$     687,00   R$ 38.620,00  
Fonte: Autor (2020). 

Assim, ao se considerar que o número de suínos para a produção da mesma quantidade 

de biogás é muito menor do que a quantidade de bovinos, o trabalho levou em conta, para fins 

de definição de payback, a suinocultura.  

Desta forma, conforme pode-se observar na tabela 04 acima, a instalação e 

manutenção de um biodigestor ligado à suinocultura demorará cerca de 9 anos para equalizar 

o seu custo de instalação, passando, após tal prazo, a ser efetivamente lucrativo. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Expondo os dados que possibilitam a possível geração de biogás com a utilização de 

excrementos animais e levando em consideração os existentes rebanhos em 2012 registrados 

pelo IBGE, o potencial energético estadual foi estimado em 1.846,56 GWh/ano (SENAI/PR, 

2016). 

A tabela abaixo mostra os rebanhos paranaenses no ano de 2018, a quantidade de 

dejeto produzido por cada espécie e também o fator de conversão de quilo de dejeto para 

quilo de biogás. 

 

Tabela 05 - Levantamento de rebanhos e quantidade-gerada de dejetos  

 

Origem do Material  
Rebanho 

(cabeças)ᵃ 

Kg de esterco 

(dia.unidade 

geradora)-1ᵇ 

Kg de biogás Kg de 

esterco-1ᵇ 

Suíno 6.899.545 2,25 0,062 

Bovinos 6.121.679 10,00 0,037 

Aves 384.277.793 0,18 0,055 
Fonte: ᵃIBGE, 2018 

ᵇCOLATTO; LANGER, 2012 

ᶜSGANZERLA, 1983. Índice de conversão de biogás em energia de 1,43 kWh/m3 

 

A seguir, a tabela 06 mostra o total de dejetos produzidos por dia no estado, e quantos 

metros cúbicos de biogás é possível obter com esses dejetos e, posteriormente, se 

convertêssemos o biogás em eletricidade, qual quantidade de energia que seria obtida. 
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Tabela 06 - Produção de biogás e bioeletricidade a partir da biodigestão de 

dejetos de aves (frangos de corte), suínos e bovinos confinados 

 

Origem do Material  
Total de dejetos/Dia 

(kg)  

Biogás Total 

(m³/ano) 

Potencial 

Energético/GWh 

anoᶜ 

Suíno 962.486,53 351.307.582,54 502 

Bovinos 2.265.021,18 826.732.730,04 1.182 

Aves 3.804.350,15 1.388.587.805,01 1.986 

  

Total do Potencial 3.670 

Fonte:Autor (2020). 

 

Os últimos dados levantados pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística mostram o aumento dos rebanhos, de forma que o potencial de geração de biogás 

também aumentou.  

Desta forma, o crescimento do potencial energético se mostrou ser quase duas vezes 

maior, em que o potencial advindo da reciclagem da biomassa produzida pela pecuária 

paranaense atingiu o montante de 3.670 GW/h. 

Conforme a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2019), a média 

do consumo de energia elétrica por habitante do Paraná é de 250,2 kWh/mês. Propondo a 

exploração do potencial de geração do biogás, seria possível fornecer energia elétrica para 1,2 

milhões de habitantes, equivalente a alimentar 3,6 vezes a população da cidade de Maringá. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Como exposto no presente trabalho, o aproveitamento da biomassa tende a ser um 

mercado de energia promissor e com enormes benefícios.  

O uso de biodigestores para tratamentos de dejetos gera muitos efeitos positivos, com 

destaque para a reciclagem de matéria de origem animal, já que utiliza fontes renováveis para 

a geração de energia elétrica, diminuindo consideravelmente a emissão de carbono, sendo, 

inclusive, uma excelente maneira de compensar as consideráveis emissões lançadas pela 

pecuária. 

Além da geração de energia limpa, o processo de digestão anaeróbia ainda fornece 

subprodutos gerados nos biodigestores, que são os biofertilizantes, que podem ser utilizados 

pelos próprios produtores rurais em suas propriedades, proporciona a diminuição de custos 
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com agroquímicos, diminuindo a contaminação no solo e efluentes, riscos nos quais dejetos 

não tratados podem contribuir ainda mais. 

Com a utilização de toda essa matéria orgânica de origem animal disponível, pode-se 

concluir que a contribuição para matriz elétrica do Paraná será bem significativa, pois, 

baseada no consumo por habitante, a geração possibilita suprir até 10,6% da demanda de 

energia elétrica da população do Estado. 

Vale ressaltar que há, ainda, maior potencial energético ao se considerar outras fontes 

de matéria orgânica advinda da agricultura como, por exemplo, resíduos da produção de soja 

e milho. Deve-se considerar também a diminuição de gastos com transporte de materiais e 

diminuição de perda de energia elétrica através de longas linhas de distribuição, vez que a 

produção se daria próxima aos centros consumidores. 
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