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RESUMO
O aumento da produção de suínos no Brasil pode ter agravado os problemas
ambientais, isto em consequência do descarte inadequado dos dejetos produzidos
pelos animais. Neste cenário, o tratamento dos dejetos por meio da digestão
anaeróbica surge como possível solução para a mitigação dos impactos ambientais,
além de fonte energética alternativa. Neste trabalho, propõe-se realizar uma análise
acerca do potencial produtivo de biogás de uma granja de suínos situada no município
de Toledo, oeste do estado do Paraná. A metodologia quantitativa foi adotada para a
realização do estudo. Foram coletados dados referentes a produção (quantidade) de
suínos e o sistema de manejo adotado pela granja, para a realização do cálculo do
potencial produtivo estimado (quantidade de dejetos produzidos e o potencial de
geração de biogás). Os resultados, apesar de estimativas, sugerem que a granja
possui um grande potencial de geração de biogás. Além disto, o mesmo possui várias
formas de valoração econômica, tais como, a venda direta, o uso para a geração de
energia elétrica ou ainda a purificação para a geração de biometano, além da
comercialização dos créditos de carbono, transacionados pelo MDL –Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo.

Palavras-chave: Suinocultura, Produção Nacional, Créditos de Carbono, Potencial
Produtivo Estimado.

ABSTRACT
The increasing pork production in Brazil may have aggravated environmental
problems, that because of improper disposal of waste produced by the animals. In this
scenario, the treatment of waste through anaerobic digestion is a possible solution for
the reduction of environmental impacts as well as alternative energy source. In this
work, it has proposed to carry out an analysis of the biogas production potential of a
swine farm in the city of Toledo, west of Paraná state. The quantitative methodology
was adopted for the study. Information about the production data (quantity) of swine
and the management system adopted by the farm, for the realization of the estimated
production potential calculation (amount of waste produced and the potential for biogas
generation). The results although estimates suggest that the farm has a great potential
for biogas generation. In addition, it has various forms of economic valuation be for the
direct sale, or for electricity generation or purification for generation of biomethane,
beyond the commercialization of carbon credits traded by CDM – Clean Development
Mechanism.

Keywords: Swine Production, National Production, Carbon Credits, Estimated
Production Potential.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. ASPECTOS GERAIS
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA,
2016), a produção brasileira de carne suína representa cerca de 10% do volume total
exportado no mundo, dado que posiciona o país como o 4º maior produtor e
exportador mundial. Somente no ano de 2015 o setor registrou um crescimento de
4,95%, se comparado com o ano de 2014, totalizando uma produção de 3,643 milhões
de toneladas de carne suína, segundo os dados da Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). A produção nacional se dá de forma descentralizada, em sua maioria
por estabelecimentos de pequeno e médio porte. Somente o estado do Paraná, possui
cerca de 180 mil propriedades rurais, cuja atividade principal é a suinocultura. A matriz
de suínos do estado é de 5.488.216 animais, o que representou no último ano um
valor de 542,29 mil toneladas de carne suína, colocando o estado no 3º lugar do
ranking nacional (ABPA, 2015).
Os dejetos oriundos da produção suína podem causar uma serie de impactos
ambientais: se descartados inadequadamente - sem o devido tratamento - em corpos
d´água, podem causar a eutrofização1 dos mesmos, dado sua elevada concentração
de matéria orgânica; podem ainda, contaminar as águas subterrâneas e o solo - se
descartados diretamente na superfície - devido ao elevado teor de metano e dióxido
de carbono resultantes da decomposição dos dejetos. A Figura1 mostra a eutrofização
de um lago, resultado da atividade pecuária.
De acordo com Gaspar (2003), um suíno adulto (com peso entre 25 e 100kg)
produz em média cerca de 2,3 kg de dejetos por dia, sendo assim, de posse dos dados
de produção supracitados, apenas no estado do Paraná são gerados em média
12.622 toneladas de dejetos por dia, oriundos da atividade. Este valor demonstra a
quantidade imensa de dejetos produzidos pelo Estado, que tem na produção de
suínos uma das suas principais atividades agropecuárias. Faz-se necessário evitar
essa quantidade de dejetos, compostos principalmente por matéria orgânica, seja
lançada nos mananciais de d’água destas regiões, para que não comprometam a

1

A eutrofização das águas significa seu enriquecimento por nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, levando
ao crescimento excessivo das plantas aquáticas, tanto planctônicas quanto aderidas, com consequente
desequilíbrio do ecossistema aquático e progressiva degeneração da qualidade da água (FIGUEIRÊDO, 2007).
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qualidade de vida das populações urbanas e rurais, além da sobrevivência da fauna
e flora das regiões vizinhas aos mananciais.
Ainda não existe, no Brasil, uma legislação nacional especifica que regule e
fiscalize o manejo e tratamento dos dejetos produzidos pela suinocultura, apesar
dessa atividade ser considerada uma atividade de grande potencial de degradação
ambiental. No entanto, de acordo com a Lei 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes
Ambientais, é disposto que o produtor pode ser responsabilizado criminalmente,
desde que seja comprovado danos ao meio ambiente e à saúde dos homens e
animais. Deste modo, cabe ao produtor realizar o tratamento dos resíduos gerado pela
sua atividade agropecuária, visando a não contaminação das águas e dos solos, bem
como a diminuição dos gases que contribuem para o efeito estufa, neste caso,
principalmente o metano e o gás carbônico (MACHADO, 2009).

Figura 1: Eutrofização resultante da atividade pecuária.
Fonte: FIGUEIRÊDO,2007.

Gaspar (2003) sugere a utilização de biodigestores como forma de tratamento
dos resíduos da produção de suínos. Ferreira (2012) afirma que com o uso da digestão
anaeróbica é possível reduzir em mais de 50% o teor de matéria orgânica dos
resíduos, contribuindo para uma diminuição dos impactos ambientais causados pelas
atividades pecuárias. Além de reduzir o teor de matéria orgânica, o tratamento dessa
biomassa por meio de biodigestores acaba gerando dois produtos, um liquido (o
biofertilizante) e outro gasoso (o biogás). O primeiro pode ser utilizado na fertilização
de lavouras, sem comprometer a qualidade do solo. Já o segundo é composto por
grande parcela de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) e se comparado com
outros combustíveis, a sua queima gera menos poluentes atmosféricos por unidade
de energia gerada, sendo assim classificado como combustível limpo (BEUX, 2005).
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A utilização do biogás como combustível contempla várias formas de uso,
desde motores a explosão interna, passando por aquecimento de caldeiras e fornos
entre outros. Existe ainda a possibilidade da comercialização de créditos de carbono,
visto que o Protocolo de Quioto, tratado elaborado para estabelecer metas de redução
de emissões para países desenvolvidos, possibilitou a inserção da suinocultura no
cenário de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), pois se enquadra em um
projeto de redução de emissões de gases de efeito estufa (KOTZ et. al., 2012).
Dentro deste contexto, busca-se com este trabalho realizar um estudo a
respeito do potencial energético do biogás, gerado em uma propriedade rural
produtora de suínos, localizada no município de Toledo, oeste do estado do Paraná.

1.2. OBJETIVOS E METAS DO TRABALHO
Os estudos realizados neste trabalho têm como objetivo principal analisar o
potencial produtivo de biogás, proveniente da biodigestão dos resíduos oriundos da
criação de suínos em uma granja no município de Toledo, no estado do Paraná.
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Descrever a cadeia produtiva do biogás.


Apresentar o panorama de produção de biogás no Brasil.



Estimar por meio de métodos matemáticos o potencial de produção de biogás
da unidade estudada.



Analisar as formas de valorização do biogás gerado.



Avaliar o potencial de redução, por meio do tratamento anaeróbico, da emissão
de gases produzidos pelos dejetos suínos na unidade estudada.
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2. METODOLOGIA
Este trabalho pode ser classificado como exploratório e descritivo, pelo fato de
envolver pesquisa bibliográfica, análise documental e estudo de caso. De acordo com
Trivinos (1987), a pesquisa descritiva busca descrever os fatos e fenômenos de
determinada população. Enquanto a pesquisa exploratória busca proporcionar uma
maior finalidade, tornando mais explicita a problemática.
Foi feito, inicialmente, um levantamento bibliográfico exploratório em artigos
publicados em revistas cientificas, bem como em teses, dissertações e livros que
abordassem a temática não só da produção de suínos no Brasil e a cadeia produtiva
do biogás em propriedades rurais – com as possíveis formas de uso para o biogás,
mas também nas formas de degradação ambiental causadas pelos dejetos da
suinocultura, e a possibilidade da redução da emissão de gases produzidos pelos
dejetos. Esta pesquisa inicial teve o intuito de tornar a temática familiar para se
desenvolver os objetivos específicos. Todo o acabouço legal brasileiro referente à leis,
resoluções e pareceres jurídicos que dispõesm sobre o aspecto punitivo e a
responsabilidade pela degradação ambiental e a criação de mecanismos de
desenvolvimento limpo também foram alvo da pesquisa.
A abordagem escolhida para o estudo de caso foi a de pesquisa quantitativa,
onde a amostra de 5000 suínos – matriz produtiva da granja Nápoles, localizada no
município de Toledo, Oeste do estado do Paraná - foi considerada como base,
objetivando os cálculos referentes ao potencial teórico de produção de biogás e
posteriormente estimar a quantidade de gases reduzidos pelo tratamento dos dejetos.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste tópico buscou-se realizar uma revisão bibliográfica, tomando-se por
artigos publicados em revistas cientificas, teses, dissertações, dentre outras
publicações, as quais abordam como o tema principal, a produção de suínos no Brasil,
a cadeia produtiva do biogás e a purificação do biogás para a obtenção do biometano.

3.1. A CADEIA PRODUTIVA DO BIOGÁS
Na seguinte seção serão abordados aspectos referentes a produção de biogás
através do processo de biodigestão dos dejetos suínos, um tratamento proposto para
a mitigação deste passivo ambiental e foco do presente trabalho.

3.1.1 – O BIOGÁS
O biogás é um biocombustível resultante da degradação da matéria orgânica
na ausência de oxigênio. Essa degradação anaeróbica faz parte do ciclo do carbono,
no qual a matéria orgânica é atacada pela ação digestiva das bactérias
metanogênicas (BLEY JR., 2015).
De acordo com Bley Jr. (2015), além do biogás possuir praticamente a mesma
composição química do gás natural, ele apresenta ainda várias vantagens, sendo
elas:


É derivado de um processo de saneamento ambiental e não de jazidas
petrolíferas, deste modo, considerado um recurso natural.



A degradação anaeróbia contribui para a redução da carga orgânica residual
depositada no solo.



Contribui para a diminuição de emissão de metano na atmosfera, um dos gases
do efeito estufa, o qual apresenta potencial poluidor 21 vezes maior do que o
gás carbônico.



Gera um biofertilizante, parte liquida, com carga orgânica controlada que pode
ser utilizado como adubo em produções agrícolas.
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Na Figura 2 é esquematizado o sistema de produção de biogás, simplificado, a
partir de resíduos da produção de suínos.

Figura 2: Fluxograma do processo de produção de biogás.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em GASPAR, 2013.

3.1.2. BIODIGESTOR
O processo de formação do biogás, degradação da matéria orgânica, recebe o
nome de biodigestão e ocorre naturalmente com toda a matéria orgânica. Porém para
que a degradação ocorra de forma anaeróbica e controlada é necessária uma câmara
fechada que forneça as condições propícias para que as bactérias degradem o
material orgânico. Essa câmara fechada é chamada de biodigestor (GASPAR, 2013).
Ainda de acordo com o autor, existem vários tipos de biodigestor, sendo: o chinês, o
indiano e o canadense os principais modelos utilizados para o uso agrícola.
Modelo Chinês e o modelo Indiano são os mais utilizados, os dois são
construídos com material de alvenaria e o sistema de abastecimento de ambos são
periódicos, porém o modelo de esvaziamento é não periódico para o modelo Chinês
e periódico para o Indiano (BARRERA, 1993).
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O modelo chinês (Figura 3) é um modelo rustico, construído completamente em
alvenaria, ele fica quase que completamente enterrado no solo, não possui
gasômetro, obrigando assim o armazenamento do gás formado no próprio reator
(FERNANDES, 2012).

Figura 3: Modelo de Biodigestor Chinês.
Fonte: DEGANUTTI, 2002.

O modelo Indiano (Figura 4) possui duas câmaras longitudinais que permitem
a circulação do material em fermentação no seu interior. Este modelo também é
considerado um biodigestor de pressão constante por possuir uma campânula
flutuante, que permite o controle do gás no seu interior (DA ROCHA JR., 2013).

Figura 4: Modelo de Biodigestor Indiano.
Fonte: DEGANUTTI, 2002.
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O modelo Canadense (Figura 5), apesar de ser o mais moderno e avançado,
apresenta menos complexidade se comparado com os outros dois modelos. Este
modelo consiste num modelo de biodigestor de fluxo tubular, com uma base retangular
construída em alvenaria e um gasômetro feito em manta flexível de Policloreto de
Vinila (PVC) (Da Rocha jr, 2013).

Figura 5: Modelo de Biodigestor Canadense.
Fonte: DEGANUTTI, 2002.

Nos subitens abaixo, serão descritas sucintamente as etapas do processo de
produção do biogás.
3.1.3. PREPARAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA
A princípio a matéria orgânica que irá sofrer a digestão anaeróbica, dentro do
biodigestor, deverá passar por um tratamento. Este tratamento inicia-se com a
decantação dos resíduos, dentro de uma caixa de carga e decantação. O processo
tem como finalidade eliminar contaminantes sólidos, como plásticos ou vidros e ao
mesmo tempo tornar o resíduo orgânico mais suscetível a degradação, de modo que,
os resíduos sólidos ficam no fundo da caixa e apenas a parte liquida irá para o
biodigestor (MOHSENI, 2012).
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A alimentação do biodigestor pode ocorrer de 3 formas diferentes, dependendo
do regime de operação do biodigestor escolhido. Os regimes de alimentação podem
ser:


Em batelada: os biodigestores trabalham em ciclos, geralmente de 30 dias, de
alimentação, degradação anaeróbica e descarte.



Continuo: a alimentação do biodigestor se dá de forma continua, com entrada
e saída simultânea dos efluentes.



Em Gradeamento: é utilizado um sistema de gradeamento para a retenção de
resíduos, objetivando evitar entupimentos.

3.1.4 – DIGESTÃO ANAERÓBICA
Uma vez dentro do biodigestor, começa a ocorrer o processo de degradação
da biomassa oriunda dos dejetos suínos. Este processo se dá por meio de várias
etapas (Figura 6), dentre as quais se destacam a hidrólise, acidogênese, acetogênese
e metanogênese.
A hidrólise é a primeira etapa do processo de digestão anaeróbica, durante a
qual ocorre a decomposição dos materiais particulados complexos em materiais
dissolvidos menores, mais simples e solúveis ao meio. Na acidogênese ocorre a
metabolização dos produtos oriundos da fase de hidrolise ocorre no interior das
bactérias fermentativas, transformando-os em diversos compostos mais simples. Já a
etapa de acetogênese, funciona como uma etapa intermediaria, pois nesta etapa
ocorre a oxidação do substrato, tornando-os apropriados paras a bactérias
metanogênicas. Por fim, na etapa de metanogênese ocorre a degradação anaeróbica
dos compostos orgânicos em metano, dióxido de carbono e outros gases (BITTON,
2005).
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Figura 6: Etapas da degradação Anaeróbica.
Fonte: BITTON, 2005.

Por último, como consequência do processo de biodigestão anaeróbica têm-se
dois produtos, um na forma liquida (biofertilizante ou digestato) e outro na forma
gasosa (biogás). O digestato apresenta uma carga orgânica estabilizada e pode ser
utilizado na agricultura, como adubos fosfatos e adubos nitrogenados; e também para
corrigir as deficiências nutricionais do solo, podendo aumentar a sua capacidade de
produção.

3.1.5. COMPOSIÇÃO DO BIOGÁS
A composição do biogás, segundo Sganzerla (1983) pode variar um pouco de
acordo com o tipo e quantidade de biomassa utilizada, fatores climáticos e dimensões
do biodigestor, dentre outros fatores. Os valores médios das frações de gases que
compõem o produto – dióxido de carbono, metano e outros – são apresentados na
Figura 7.
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Figura 7: Composição do Biogás.
Fonte: BLEY JR., 2015.

Por possuir o metano, um gás altamente combustível, como seu principal
componente, o biogás apresenta uma ampla gama de utilização como fonte
energética. A energia química do gás pode ser convertida em energia mecânica, por
meio de um processo controlado de combustão, posteriormente, essa energia
mecânica é utilizada para ativar um gerador e assim produzir energia elétrica. O
biogás pode ainda ser purificado e utilizado para a obtenção de biometano e ser
utilizado como gás natural veicular (BLEY JR., 2015).

3.2. POTENCIAL DE PRODUÇÃO NACIONAL
Segundo Bley Jr. (2015), não existem ainda no Brasil estatísticas confiáveis
quanto ao potencial total de biogás produzido. No entanto, por meio de cálculos
especulativos, pode-se considerar que apenas o setor pecuário gera um volume de
biogás que pode chegar a 10% do total da matriz de combustível brasileira. A Tabela1
indica os valores da produção potencial de biogás (milhões de m3) para o setor
pecuário.
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Tabela 1: Potencial de produção brasileira de biogás (milhões de m3) no setor
pecuário.
CATEGORIA
ANIMAL
FRANGOS
LEITÕES
SUÍNOS
ADULTOS
VACAS
PRODUZINDO
BOVINOS
BOVINOS
ABATIDOS
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

158,7
24,2
58

139
22
55,9

152,2
25,1
62,6

126,6
23,7
65

142,3
24,4
67,9

141
24
65,4

155,6
24,6
67,9

160,3
24,7
67,2

151,2
22,9
65,9

159
23,9
67,8

151,5
23,5
63,9

161,2
24,7
66,6

362,8

327

362,8

351,1

362,8

351,1

362,8

362,8

351,1

362,8

351,1

362,8

79,1
40,9

715
33,1

79,1
44,2

76,6
37,1

79,1
46,2

76,6
43,5

79,1
44,3

79,1
47,5

76,6
43,3

79,1
45,9

76,6
42,5

79,1
44,8

714,8
8.577,8

Fonte: BLEY JR., 2015.

Pela tabela tem se que o setor pecuário apresenta um potencial gerador de
8.577,8 milhões de m3 de biogás ano. Apenas a criação de suínos apresenta o
potencial de gerar 1.061,8 milhões de m 3 de biogás por ano. Esses dados são
especulativos, uma vez que não se tem um cadastro completo de todas as unidades
produtoras de animais no país. Tampouco se tem um cadastro completo com relação
as unidades produtoras que fazem uso de biodigestores para o tratamento dos
resíduos sólidos produzidos pela atividade pecuária.
A Figura 8, mostra a quantidade de unidades rurais que fazem o uso de
biodigestores para o tratamento dos resíduos sólidos. Apesar desse cadastro ser bem
completo ele não abrange a maioria das que fazem uso de biodigestores.
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Figura 8: Unidades rurais cadastradas que fazem o uso de biodigestores.
Fonte: http://mapbiogas.cibiogas.org/ (2016).

3.2.1. COMPARAÇÃO DO BIOGÁS COM COMBUSTÍVEIS CONVENCIONAIS
Utilizando os coeficientes propostos por Barrera (1993, p.10) e Gaspar (2013,
p.36) é possível fazer uma comparação entre o biogás e outros tipos de combustíveis
(Tabela 2).
Tabela 2: Comparação entre o Biogás e outros combustíveis

Combustíveis
Lenha (kg)
Eletricidade (kW)
Gás Natural Veicular (m3)

1m3 de biogás equivale a
1.536
1,428
0.53

Fonte: Adaptado de BARRERA (1993).

O biogás produzido pode ser utilizado diretamente para a produção de
eletricidade utilizando um sistema de conversão, motor-gerador. Considerando o
panorama nacional da produção de biogás, 8.577,8 m3 por ano e o seu uso direto para
a produção de eletricidade. Este valor, transformado em energia elétrica equivale a
aproximadamente 12 TWh/ano, o que representa a cerca de 2% do consumo médio
brasileiro, presumido em 50 TWh/ano de energia elétrica. (BLEY JR., 2015).
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Para a utilização veicular é fundamental refinar o biogás. Isto porque a indústria
automobilística exige um produto de qualidade, isento de impurezas e de alto valor
energético para ser utilizado como combustível. O que não pode ser exigido do biogás,
independente da biomassa a ser digerida, já que em sua composição sempre o gás
sempre terá gás metano, gás carbônico e gases traço (como o gás sulfídrico), que
podem provocar elevada corrosão e até a destruição de um motor (GOULDING, 2012).
Portanto, para o uso veicular é necessário a retirada dos gases traços e do gás
carbônico. A retirada do gás carbônico tem como objetivo o aumento do poder
calorifico do gás, o que pode acarretar em uma maior autonomia ao veículo.
Em outras palavras, para o uso veicular, é necessário a purificação do biogás
até se obter o biometano, o qual de acordo com a Agencia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis- ANP, em sua Resolução Nº 8, de 30.1.2015, é considerado
um biocombustível gasoso constituído essencialmente de metano.
Utilizando o coeficiente de equivalência energético apresentado na Tabela 2,
tem-se que 1m3 de biometano (biogás purificado) equivale a 0,53m 3 de gás natural.
Estimando que toda a produção anual de biogás fosse tratada para ser utilizada como
gás natural veicular (GNV), isso representaria 4.5 bilhões de m 3 de GNV no período
de um ano.
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3.3. BIOMETANO
Biometano é um combustível gasoso constituído de metano, derivado da
purificação do biogás. A transformação do biogás em biometano deve ser efetuada
através de um tratamento objetivando a limpeza do gás, reduzindo a concentração
dos seguintes gases: sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono e água. Esses gases
são potencialmente corrosivos e podem comprometer a segurança e a integridades
dos equipamentos utilizados. Do mesmo modo, deve-se retirar o CO2 para aumentar
o poder calorifico e a densidade relativa (HARESEK,2011).

Figura 9: Purificação do biogás para a obtenção de Biometano
Fonte: HARESEK, 2011.

3.3.1. SEPARAÇÃO DOS GASES
Os principais métodos disponíveis para a transformação do biogás são
adsorção, por pressão alternada (PSA), absorção por amina ou água, criogenia ou
membranas.
Para fins deste trabalho apenas a purificação por meio da adsorção por pressão
alternada será analisada.
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3.3.2. ADSORÇÃO POR PRESSÃO ALTERNADA (PSA)
Este processo se baseia na aderência de uma substância liquida ou gasosa a
uma superfície sólida. Geralmente, carbono ativado ou peneiras moleculares são
utilizados como material adsorvente para o CO2 do biogás.
Inicialmente o gás bruto deve ser comprimido para que ocorra a adsorção das
moléculas de CO2 e para que haja a regeneração dos outros gases, assim vai haver
uma redução da pressão dos equipamentos em carga. A figura abaixo, esquematiza
o processo de adsorção por pressão alternada.

Figura 10: Esquema do Processo PSA.
Fonte: IEE, 2013

Segundo Scholz (2013), neste processo o biogás é dividido em dois fluxos, um
rico em CH4 (biometano) e um rico em CO2. A principal vantagem deste método é a
capacidade de alcançar um alto teor de metano (>98%). Porém como nenhuma
tecnologia é totalmente perfeita, apresenta perdas significativas de CH4 misturados ao
gás residual adsorvido. De acordo ainda com o autor, este sistema funciona apenas a
pressões moderadas, o que torna necessário uma compressão adicional do gás
purificado para que ocorra melhor a sua recuperação.
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3.4 – ASPECTOS LEGAIS E REGULAMENTAÇÃO DO BIOGÁS NO BRASIL
No Brasil para que a energia elétrica gerada pela conversão do biogás possa
ter acesso ao sistema de distribuição, ela deve atender as especificações exigidas
pela Aneel, em sua resolução normativa 482/2012. Do mesmo modo, para a utilização
do biometano como biocombustível gasoso e o seu uso como GNV, ele deverá
atender as especificações criadas pela ANP, em sua resolução n8 de 30.1.2015.

3.4.1. (ANEEL) RESOLUÇÃO 482/2012
Resolução normativa número 482, de 17 de abril de 2012, criada pela Aneel,
estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração
distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de
compensação de energia elétricas, e da outra providencias.

3.4.2 - (ANP) RESOLIÇÃO Nº8 de 30 de janeiro de 2015
Criada em 1997 por meio da Lei 9.478, a Agencia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) é uma entidade da administração federal Indireta
que tem como finalidade a regulação, contratação e fiscalização das atividades
integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. Portanto,
o biometano por ser considerado um biocombustível derivado da purificação do biogás
deve passar pela regulação e fiscalização da ANP.
Resolução número 8, de 30 de janeiro de 2015, criada pela ANP, tem como
objetivo estabelecer as especificações necessárias para que o biometano oriundo de
produtos e resíduos orgânicos agrossilvopastoris e comerciais possa ser destinado ao
uso como gás natural veicular (GNV) e as instalações elétricas e comerciais.
Após a transformação do biogás em biometano, este deverá apresentar em sua
composição valores entre os 90-96%mol CH4 e 0-3%mol de CO2. De acordo com a
Resolução Nº 8/2015 da ANP, uma vez que a composição do biometano respeite os
limites da Tabela 3, ele será tratado de forma análoga ao gás natural. Tornando-se
assim, um potencial substituto para o gás natural nas suas diversas aplicações.
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Tabela 3: Tabela de Especificação do Biometano segundo ANP.
CARACTERÍSTICA

UNIDADE

LIMITE

Metano

% mol.

96,5
mín.

Oxigênio, máx.

% mol.

0,5

CO2, máx.

% mol.

3,0

CO2+O2+N2, máx.

% mol.

3,5

Enxofre Total,
máx.(3)

mg/m3

70

Gás Sulfídrico
(H2S), máx.

mg/m3

10

Ponto de orvalho
ºC
-45
de água a 1atm,
máx.
Fonte: Adaptado da Resolução ANP número 8, de 30 de janeiro de 2015.

3.5. MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL) E O MERCADO DE
CRÉDITOS DE CARBONO
Objetivando a redução das emissões de gases que agravem o efeito estufa, o
Protocolo de Quioto determina que países estabeleçam programas de redução da
poluição dentro de seus territórios. Dentre os três mecanismos existentes, o único que
se aplica ao Brasil é o Mecanismo de desenvolvimento Limpo (MDL).
O MDL está previsto no artigo 12 do Protocolo de Quioto, ele foi estabelecido
para conceder créditos (forma de reduções certificadas de Emissões – RCEs) para
projetos que reduzam ou evitem emissões nos países em desenvolvimento. Ele
envolve ainda a comercialização dos créditos de carbono (certificados) entre os países
em desenvolvimento e desenvolvidos. A Figura 11 mostra a quantidade de projetos
MDL, relacionados produção de suínos, ativos no Brasil.
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Figura 11: quantidade de projetos MDL no Brasil relacionados a suinocultura.
Fonte: http://biogas.cetesb.sp.gov.br (2016).

De acordo com Felipetto (2007) as principais vantagens com o MDL são:
melhoria da qualidade ambiental com o uso de tecnologias limpas, a modernização
das atividades produtivas, além do aumento de investimento de países estrangeiros.
Porém para que um projeto seja elegível no âmbito do MDL, ele deve atender os
seguintes critérios: participação voluntaria; aprovação do pais de origem; atendimento
aos objetivos de desenvolvimento sustentável; redução das emissões de forma
adicional ao que ocorreria na ausência da atividade de projeto MDL; contabilização
das emissões que ocorrem fora dos limites do projeto; consulta a todos os atores que
sofrerão os impactos das atividades do projeto; garantia de não causar impactos
colaterais negativos ao meio ambienta local; produção de benefícios mensuráveis
relacionados com a mitigação da mudança do clima; relação com os gases e setores
definidos no Anexo A do Protocolo de Quioto ou com atividades de projetos de
reflorestamento e florestamento.
A fim de que o projeto receba a certificação das Nações Unidas e seja
classificado como um projeto MDL e suas atividades resultem em RCEs, o mesmo
deve passar pelas seguintes etapas do Ciclo do Projeto: elaboração do Documento
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de Concepção do Projeto; validação pela Entidade Operacional designada (EOD);
aprovação pela autoridade Nacional Designada (AND); registro no Conselho
Executivo do MDL; monitoramento; Verificação e certificação pela Entidade
Operacional Designada; Emissão das RCEs pelo Concelho Executivo do MDL;
(FELIPETTO, 2007).
Dentro do Documento de Concepção do Projeto deve ser feita a descrição das
atividades, os participantes do projeto e a descrição das metodologias: de linha de
base, do monitoramento, para o cálculo da redução de emissões de gases de efeito
estufa, para o estabelecimento dos limites das atividades de projeto, para o cálculo
das fugas. O Documento de Concepção do Projeto deve conter ainda, a definição do
período de obtenção de créditos, a justificativa para a adicionalidade da atividade de
projeto, o Estudo de Impactos Ambientais (EIA), o Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) e informações quanto a utilização de fontes adicionais de financiamento
(FELIPETTO, 2007).
Sendo o projeto validado pelo EOD e aprovado pelo AND ele será registrado
no Conselho Executivo do MDL e seguira paras as fases de monitoramento,
verificação/certificação e concessão das RCEs.
A linha de base de um projeto MDL representa as emissões de gases de efeito
estufa por fontes que ocorreriam na ausência do da atividade do projeto proposto. A
linha de base deve ser calculada para cada projeto MDL, com uma metodologia
aprovada pelo Conselho Executivo do MDL. As RCEs são calculadas pela diferença
entre as emissões no cenário de linha de base e as emissões verificadas em
decorrência das atividades do projeto de MDL.
Por convenção, cada tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO 2e) não
emitida ou retirada da atmosfera por um pais em desenvolvimento, corresponde a um
credito de carbono, que poderá ser comercializado no mercado créditos de créditos
de carbono.
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4. OBJETO DE ESTUDO
O estudo realizado no presente trabalho foi feito utilizando dados de uma
propriedade rural da cidade de Toledo, na região oeste do estado do Paraná.
Considerada a capital do agronegócio do Paraná, o município de Toledo apresenta
um clima subtropical húmido, com temperatura média anual de 21ºC e uma
precipitação média anual de 155 mm por ano (Toledo em Números2, 2009).
A granja Nápoles, considerada uma produtora de grande porte, com 5000
suínos que são criados em unidade de terminação. O ciclo dos animais na fazenda
começa com a compra dos leitões, que chegam na fazenda com aproximadamente
25kg, oriundos de uma unidade de produção de leitões (UPL) e permanecem em
exploração de engorda até a sua terminação, que ocorre quando os animais atingem
aproximadamente 100kg. Os animais são criados em confinamento total, em
instalações abertas lateralmente, com cobertura de telhas de fibrocimento. O
tratamento dos resíduos é realizado por meio de biodigestor, apesar da granja possuir
outros animais, apenas os resíduos da criação de suínos são tratados.

Figura 12: Granja Produtora de suínos.
Fonte: www.cibiogas.org (2016)

2

Toledo em Números, disponível em:<http://www.toledo.pr.gov.br/portal/cidade-conheca-toledo/toledo-emnumeros>Acesso: 29 maio 2016.
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5. ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO TEÓRICA DE BIOGÁS
A fim de avaliar o potencial de produção de biogás na granja Nápoles foi
considerado que todos os animais (5000 suínos) são criados em exploração de
engorda. Dentro deste sistema o peso dos animais varia de 25kg na entrada (quando
chegam a granja) até 100kg na saída (abate), desta maneira será considerado um
peso médio de 62,5kg.
5.1. MODELO 1:

5.1.1. ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS
Após um levantamento bibliográfico a respeito das diferentes metodologias
para o cálculo do potencial de produção de biogás, chegou-se à conclusão que esta
estimativa se baseia, basicamente, na produção (quantidade de animais) e na
quantidade de dejetos produzidos.
Segundo Oliveira (1993) a quantidade e dejetos produzido por um suíno é um
dado fundamental para a estimativa de produção, e depende da fase de
desenvolvimento do suíno. Para este trabalho foi considerado que os suínos
apresentam em média 62.5 kg, então de acordo com o autor, um animal deste porte
produz cerca de 2,3 kg/dia de dejetos.
Tabela 4: Estimativa do peso médio dos dejetos produzidos para as diferentes fases
de maturação.

CATEGORIA
Suínos 25 a 100kg
Porcas gestação
Porcas lactação + leitões
Cachaçõ
Leitões na Creche
Média

ESTERCO (Kg/dia)
2,3
3,6
6,4
3
0,35
2,35

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (1993).
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Para o cálculo da quantidade total de dejetos produzidos na granja, utiliza-se a
seguinte equação:
𝑄𝑑𝑒𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 = 𝑁𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑖𝑠 × 𝑀𝑑𝑒𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠

(1)

Sendo:


Qdejetos: quantidade de dejetos produzidos diariamente (kg/dia);



Nanimais: número de animais criados (5000 animais);



Mdejetos: quantidade de dejetos produzida por animal (2,3 kg/dia).
Assim, utilizando a equação (1) temos que a quantidade de dejetos produzidos

por dia é de aproximadamente 11500kg/dia.
Barreira (1993) afirma, que no caso de dejetos suínos como matéria prima, a
produção de 1m3 de biogás requer 12 kg de dejetos. Sendo assim, pode-se calcular a
quantidade de biogás gerado diariamente da seguinte forma:
𝑉𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 =

𝑄𝑑𝑒𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠
12

(2)

Sendo:


VBiogás: volume de biogás produzido diariamente (m3/dia);



Qdejetos: quantidade de dejetos produzidos diariamente (kg/dia).
Para uma produção de 5000 suínos, temos que a quantidade de biogás

potencialmente gerado diariamente é de aproximadamente 958.3333m 3/dia.
A produção anual poderá ser estimada multiplicando a equação (2) pelo tempo
de disponibilidade da planta. Como a disponibilidade dos dejetos é constante, será
considerado que a produção diária só será interrompida caso haja necessidade de
uma eventual manutenção em um dos processos. Para os fins deste trabalho, o tempo
de funcionamento da planta (Tdisponibilidade) será de 365 dias (considerando uma
situação ideal, sem problemas).
𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 × 𝑇𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
A produção teórica anual será de 349.791,66 m3 de biogás/ano.

(3)
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5.1.2. COMPOSIÇÃO DO BIOGÁS
Uma vez calculado a quantidade de biogás potencialmente produzida, a
quantidade de gás metano e a quantidade de gás carbônico podem ser estimadas.
Para tal fim será considerado que o biogás formado apresenta em sua composição
59% de metano e 40% de gás carbônico.
Calculo do volume de metano:
𝑉𝐶𝐻4 = 𝑉𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 × 0,59
𝑉𝐶𝐻4 = 206377,1 𝑚3

(4)

Calculo do volume de dióxido de carbono:
𝑉𝐶𝑂2 = 𝑉𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 × 0,40
𝑉𝐶𝑂2 = 139916,7 𝑚3

(5)

Sendo


VBiogás: volume de biogás produzido diariamente (m3/dia);



VCH4: volume de metano (m3);



VCO2: volume de dióxido de carbono (m3).
Se forem consideradas a pressão atmosfera (1atm), a temperatura de 20ºC

(295,15K), a massa especifica do metano (ρCH4) e a massa especifica do dióxido de
carbono, será igual a 0,67 kg/m3 e 1,8421 kg/m3, respectivamente.
A quantidade de gás metano e gás carbônico, em massa (kg), estimada será:
Calculo da massa de metano:
𝑀𝐶𝐻4 = 𝜌𝐶𝐻4 × 𝑉𝐶𝐻4
𝑀𝐶𝐻4 = 138.272,6453 𝑘𝑔.

(6)

Calculo da massa de dióxido de carbono:
𝑀𝐶𝑂2 = 𝜌𝐶𝑂2 × 𝑉𝐶𝑂2
𝑀𝐶𝑂2 = 257.740,4906 𝑘𝑔.
Sendo


VCH4: volume de metano (m3);



MCH4: massa de metano (kg);



VCO2: volume de dióxido de carbono (m3).



MCO2: massa de dióxido de carbono (m3).

(7)
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5.2. Modelo IPCC:
De acordo com os procedimentos especificados no Guia de Boas Práticas
sobre gases de efeito estufa do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
nível 2, a quantidade de metano liberada para a atmosfera é influenciada pela
quantidade de dejetos produzidos por animal e a fração desses dejetos que se
decompõe anaerobicamente (depende de como os dejetos são manejados).
A seguir será mostrado os cálculos das emissões de linha de base de emissões
de metano (BEy), e da estimativa da produção de biogás (Vbiogás), em m3/ano, serão
feitos com base no IPCC (2006), utilizando a metodologia, AMS.III.D versão 14 –
Captura de metano em sistemas de gestão de dejetos animais da UNFCCC.

5.2.1. EMISSÕES DE LINHA DE BASE (BEY)
Segundo a metodologia aplicada pelo IPCC (2006), a equação (8) deve ser
utilizada para o cálculo das emissões da linha de base (BEy), em toneladas de carbono
equivalente.
Esta formula deve ser aplicada para cada categoria de suíno, uma vez que as
tabelas apresentadas, no anexo 10.A.2 do capítulo 10 do volume 4 do IPCC (2006),
estão divididas de acordo com o tipo de criação do animal.
Para os devidos fins deste trabalho, está sendo considerada que toda a criação
da granja Nápoles é criada em exploração de engorda (abate), então apenas a Tabela
10A-7 é considerada.
𝐵𝐸𝑦 = 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 × 𝐷𝐶𝐻4 × 𝑈𝐹𝑏 × ∑𝑗,𝐿𝑇 𝑀𝐶𝐹𝑗 × 𝐵0,𝐿𝑇 × 𝑁𝐿𝑇,𝑦 × 𝑉𝑆𝐿𝑇,𝑦 × 𝑀𝑆%𝐵𝐼,𝑗

(8)

Onde:


BEy = Emissões da linha de base no ano “y” (tCO2e);



GWPCH4 = Potencial de Aquecimento Global (GWP) do CH4 (21);



DCH4 = Densidade do CH4 (0.000668 t/m3 a uma temperatura de 20ºC e 1atm
de pressão);



MCFj = Fator de conversão anual do metano – este valor é obtido no IPPC
(2006), Tabela 10A-7 e varia de acordo com a temperatura média do local
estudado (MCFj = 0,76);
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B0, LT = potencial máximo de metano produzido pelos sólidos voláteis no
dejeto do animal – este fator varia de acordo com a espécie e a dieta de cada
tipo de suíno. Este parâmetro foi obtido com base no IPCC (2006) e vale
0,45m3 CH4/kg de matéria seca;



NLT,y = Número médio de animais do tipo “LT” no ano “y” (NLT,y = 5000, para a
granja estudada);



MS%Bl,j = Fração do dejeto manipulada no sistema de manejo “j” da linha de
base. Considerando que 100% do esterco suíno produzido é encaminhado
para o tratamento (MS%Bl,j =1);



UFb = Fator de correção para incertezas (0,94).



LT = Índice para todos os tipos de populações de animais;



j = Índice do sistema de manejo de dejetos do animais;

Observando a equação (8) tem-se como incógnita, VSLT,y , que significa a quantidade
de sólidos voláteis da população. O cálculo deve ser feito com base na formula abaixo:
𝑉𝑆𝐿𝑇,𝑦 = (

𝑊𝑠𝑖𝑡𝑒
𝑊𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡

) × 𝑉𝑆𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 × 𝑛𝑑𝑦

Onde:


VSLT,y = Sólidos voláteis da população “LT” no sistema de manejo de dejeto
animal no ano “y”(com base no peso da matéria seca, kg de matéria
seca/animal/ano);



Wsite = Peso médio dos animais da população em estudo (W site =62.5 kg);



Wdefault = Peso médio do animal de uma população definida. Esse dado é
retirado do IPCC (2006) e vale 50kg;



VSdefault = Valor padrão para a taxa de excreção de sólidos voláteis por dia
com base na matéria seca para uma população definida (kg matéria
seca/animal/dia), para os suínos de corte VSdefault =0,3.



ndy = número de dias no ano em que a estação esteve em funcionamento
(365 dias);

(9)
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Tabela 5: Resultado para o cálculo do valor dos sólidos voláteis.

Unidade de
Terminação

Wlocal

Wpadrao

62,5 kg

50 kg

VSpadrao
(kg matéria
seca/animal/dia)
0,3

ndy
(dias)
365

VSLT,y
(Kg de matéria
seca/animal/ano)
136,875

BEy
(tCO2e)
3.177,044

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

5.2.2. PRODUÇÃO DE BIOGÁS
Pelo modelo IPCC (2006) também é possível estimar a produção de biogás na
granja Nápoles. O cálculo é feito utilizando a equação (10), onde os parâmetros: N LT,y,
VSdefault, ndy, MS%BI,j são idênticos aos apresentados no cálculo das emissões da linha
de base (BEy).
𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 𝑁𝐿𝑇,𝑦 × 𝑉𝑆𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 × 𝑀𝑆%𝐵𝐼.𝑗 × 𝑛𝑑𝑦 × 𝐵𝑆𝑉


(10)

BSV = é o valor da taxa de biogás por sólidos voláteis (0,45 m3 biogás/ kg de
SV).

Tabela 6: Resultados para o cálculo da estimativa anual de biogás (modelo
IPCC,2006).

Unidade de
Terminação

NLT,y

VSlocal
(kg matéria
seca/ dia)

5000

0,375

ndy
(Número de dias
de operação da
planta)
365

MS%

BSV
(m3biogas/kg
material seco)

Qbiogas
(m3biogás/a
no)

1

0,45

307.968,75

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

A partir dos resultados obtidos nos modelos matemáticos foi possível comparar
as duas estimativas para a produção de biogás. Apesar do modelo IPCC ter
apresentado a menor estimativa este apresenta um resultado mais preciso, já que as
equações são utilizadas para cada categoria de suíno e depende, além da quantidade
de animais e dejetos produzidos, da forma pela qual os dejetos são manejados (fração
que se decompõe anaerobicamente).
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Estimativa de Produção de Biogás (m3/ano)
- Modelos
360000

349791.6653

350000
340000
330000
320000
307968.75

310000
300000
290000
280000
Modelo 1

IPCC

Figura 13: Estimativa da Produção de Biogás.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

5.3. FORMAS DE VALORIZAÇÃO DO BIOGÁS PRODUZIDO
O biogás apresenta uma ampla gama de utilização como fonte energética. Na
seção a seguir será avaliado o uso desse gás como energia elétrica, vapor ou ainda
como gás natural, para tal será considerado uma situação hipotética, onde todas as
perdas serão desconsideradas, e todo o biogás produzido será aproveitado. Para a
comparação do biogás com as outras fontes energéticas será utilizado os coeficientes
da Tabela 2.

5.3.1. EMPREGO DO BIOGÁS NA PRODUÇÃO DE VAPOR
O uso do biogás para a geração direta de vapor nas caldeiras acarretaria uma
economia significativa para a indústria, uma que se estaria economizando com carvão
mineral ou lenha. De acordo com os coeficientes propostos por Barrera (1993), se
todo o biogás produzido na granja Nápoles fosse utilizado para a produção de vapor
geraria uma redução de 537,279 Toneladas de lenha.

5.3.2 – EMPREGO DO BIOGÁS NA GERÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
O biogás produzido pode ser utilizado diretamente para a produção de
eletricidade, por meio de um sistema de conversão motor-gerador, pelo qual a energia
química contida no gás será convertida em energia mecânica, no motor, e utilizada
para ativar o gerador, assim produzindo energia elétrica. O potencial de geração de
eletricidade é de 499,502 Mwh/ano. A energia elétrica produzida pode ser utilizada
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para um consumo próprio, garantindo a autossuficiência da produção ou em um
sistema de geração distribuída, onde o excedente de energia elétrica produzida na
unidade de suínos é utilizado para deduzir as despesas em contas de energia, desde
que seja da mesma concessionaria e com o mesmo CPF ou CNPJ (MAPA, 2016).

5.3.3 – EMPREEGO DO BIOGÁS COMO COMBUSTÍVEL VEICULAR
De acordo com a ANP o biogás não pode ser comercializado como gás natural
veicular sem que antes seja purificado (produção de biometano) e que atinja as
especificações impostas na Resolução ANP Nº 8, de 30.1.2015. O biometano
apresenta o mesmo valor de mercado que o gás natural veicular. Apesar do alto custo
para purificar o biogás, este apresenta uma grande vantagem em relação ao GNV,
que o fato ambiental, uma vez que o gás natural, em sua maioria, é extraído de jazidas
de petróleo em alto mar, a sua exploração pode trazer risco ambientais ao contrário
da produção de biogás onde você está diminuindo um passivo ambiental, que é o do
manejo dos dejetos oriundos da suinocultura. Se usado os coeficientes de conversão
da Tabela 2, teremos que o biogás produzido na fazenda corresponde a 185.389,5826
m3 de gás natural por ano.
Tabela 7: Resultado da comparação entre o Biogás e outros combustíveis.
Combustível
1m3 de Biogás equivale a:
Lenha (T)
537,279
Eletricidade (MW)
499,502
3
Gás Natural Veicular (m )
185.389,58
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

5.4 – CALCULO DA QUANTIDADE DE CARBONO EQUIVALENTE
De acordo com Signorini (2008), o potencial de dano global (GWP), permite
saber o quanto de dano ambiental foi gerado pela emissão de cada um dos gases de
efeito estufa. Em outras palavras o GWP significa o quanto um gás aumenta o efeito
estufas, se comparado com a mesma quantidade de CO2 emitida ao mesmo tempo.
Ter conhecimento desse potencial é essencial para a estimativa da quantidade de
carbono equivalente evitado. Uma vez que a quantidade de carbono equivalente é
definida pela formula:
𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐺𝑊𝑃𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 × 0,2727

(11)
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Onde, 0,2727 é a quantidade de carbono equivalente referente a 1kg de CO 2.
Segundo Signorini (2008) a molécula de metano tem um potencial de causar danos
ao meio ambiente 21 vezes maior que o dióxido de carbono, o que implica dizer que
1kg de metano tem o mesmo efeito que 21kg de dióxido de carbono - ou seja
GWPmetano = 21. Portanto, pela equação (11), um 1kg de metano equivale a 5,7267 kg
de carbono equivalente.

Para a estimativa da quantidade de carbono equivalente, referente a produção
de biogás, utiliza-se a formula:
𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝑀𝐶𝐻4 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 × 0,2727) + 𝑀𝐶𝑂2 × 0,2727

(12)

Onde:


MCH4 é a massa de metano contida no biogás (kg);



MCO2 é a massa de dióxido de carbono contida no biogás (kg).
Pelo modelo 1 temos que o potencial de produção de biogás é de 349.791,66

m3/ano, o que pela equação (12) equivaleria a 791,8459 tCO 2equivalente que estaria
sendo evitado de ser lançado diretamente na atmosfera por ano.
Para o modelo IPCC, segundo o autor (MONTEIRO, 2015) deve-se considerar
que os biodigestores, em geral, podem apresentar falhas em seu processo, por isso
deve-se levar em consideração um potencial de falha de 27%, sendo assim o cálculo
da quantidade de emissões em linha de base será calculado como sendo:
𝐵𝐸𝐿𝐶𝐻4 = 0,73 × 𝐵𝐸𝑌

(13)

Onde:


BELCH4 = emissões evitadas em toneladas por ano.

Tabela 8: Resultado da Estimativa do potencial de redução de gases produzidos.

Modelo 1
Modelo
IPCC

Emissões
CH4
(ton/ano)
138,272
110,44

GWPCH4 GWPCO2

21
21

1
1

BELCH4

2319,2

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Carbono
Equivalente
(tCO2/ano)
791,8459
632,4573

43

Portanto, se todo o dejeto da criação de suínos for tratado por meio de
biodigestores e consequentemente, todo o biogás gerado for tratado (biometano),
queimado ou utilizado para gerar energia elétrica isso conseguiria reduzir, quase que
por completo, a emissão de dióxido de carbono e metano na atmosfera. Pelos modelos
acima estudados pode-se estimar que aproximadamente 791,84 toneladas de
carbono equivalente (Modelo 1) e 632,46 toneladas de carbono equivalente (para o
modelo IPCC) deixariam de ser lançados na atmosfera anualmente.
Caso a granja Nápoles consiga ser classificada como um projeto MDL, essa
quantidade de carbono equivalente que não são lançados na atmosfera poderá ser
comercializada no mercado de carbono, pode-se assim estimar um valor monetário
gerado pelo projeto MDL. Em um projeto MDL com duração de 10 anos, as reduções
certificadas gerariam cerca de 7918,45 tCO2equivalente (Modelo 1) ou 6324,57
tCO2equivalente (Modelo IPCC).
De acordo com o sitio digital Investing.com (1 junho de 2016), os créditos de
carbono foram negociados a 5,97 Euros. No mesmo período a cotação do Euro era
de R$ 4,001. Assim é possível realizar uma estimativa para um possível retorno
financeiro pela comercialização desses créditos. Caso o esse valor permaneça
constante, para um projeto MDL com 10 anos de duração, as reduções gerariam algo
em torno de R$ 151.030,4211 para o proprietário.
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5. CONCLUSÕES
O presente trabalho buscou dentro da conceituação teórica discutir elementos
que justifiquem o emprego do biogás em uma propriedade rural. Tendo o aspecto
ambiental como o principal benefício, o tratamento anaeróbico, dos resíduos sólidos
oriundos da suinocultura, pode proporcionar também benefícios econômicos para o
proprietário rural.
Foi calculado que na unidade em estudo, cerca de 11.500kg de resíduos
sólidos, apenas na produção de suínos, são produzidos diariamente e o manejo
incorreto desses resíduos pode acarretar a contaminação do lençol freático e o leito
de rios próximos, podendo levar a eutrofização dos mesmos.
Seguindo a tendência dos novos empreendimentos na área de biogás, os quais
são projetados em função de estimativas de produção de biogás por meio de modelos
matemáticos, o trabalho analisou por meio de dois modelos (modelo 1 e o modelo
IPCC) o potencial estimado de produção de biogás anual para a unidade rural em
estudo. Para o modelo 1 estimou-se um potencial de 349.791,66 m3 de biogás/ano e
para o modelo IPCC o valor foi de 307.968,75 m 3 /ano. Essa diferença entre os dois
modelos se dá pelo fato do modelo IPCC levar em consideração, não apenas a
quantidade de animais e dejetos produzidos, mais também a forma a qual os dejetos
são manejados (fração que se decompõe anaerobicamente), sendo assim
considerado o modelo que apresenta uma maior precisão, comparado com o modelo1.
O tratamento de resíduos orgânicos para a geração de biogás, no meio rural,
apresenta um campo bastante promissor para a geração de energia, uma vez que são
inúmeras as formas de valorização desse gás.
Levando em consideração a conversão do biogás produzido em energia
elétrica, calculou-se o equivalente a 499,279 Mwh/ano energia que pode ser utilizada
para uso próprio ou injetada na rede elétrica local e utilizada de acordo com o sistema
de compensação, resolução normativa 482 da Aneel. Outra possibilidade de
valorização vista neste trabalho foi a venda do biogás para usinas termoelétricas, onde
o biogás seria utilizado para a produção direta de vapor nas caldeiras, substituindo o
uso de lenha. O biogás produzido equivale a 537,279 Toneladas de lenha. Por último,
existe a possibilidade de purificação do biogás produzido, gerando assim biometano
que pode ser comercializado como gás natural veicular, desde que atenda aos
requisitos impostos pela ANP em sua resolução número 8.
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Com a possibilidade de inclusão do projeto na categoria de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo, os créditos de carbono, gerados pelo projeto, poderão ser
comercializados no mercado especializado. Considerando o panorama atual, 5,97
Euros por créditos de carbono e considerando a duração do projeto MDL como sendo
de 10 anos, a participação no mercado de credito de carbono geraria
aproximadamente R$ 151.030,4211 reais para o proprietário. Eventualmente, uma
empresa especializada no mercado de carbono poderia entrar como parceira deste
projeto, ficando a empresa responsável pelos trâmites legais e instalação do
biodigestor, em contrapartida passaria a ser proprietária dos créditos de carbono
gerados, desta forma o custo de instalação por parte do proprietário rural seria
reduzido.
5.1. PROPOSTA
Tendo em mente que todos os cálculos realizados neste trabalho foram feitos
de forma estimativa, é proposto como projeto para o Trabalho de Conclusão de Curso
2 o estudo mais a fundo sobre da viabilidade econômica do projeto para esta unidade.
Um estudo dos equipamentos utilizados na granja permitirá a realização de um cálculo
mais preciso a respeito da: quantidade de energia gerada, pois será contabilizado as
perdas em cada processo; a quantidade de carbono equivalente evitado, e a real
possibilidade de venda ou purificação do biogás, com os seus reais valores de
mercado.
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