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Resumo  

O progresso das atividades agrícolas e industriais, aliado ao crescimento populacional 

resultou em uma maior demanda por energia e intensificação das ações antrópicas sobre o 

meio ambiente. Para atender essa demanda com um menor impacto ambiental, revelam-se 

viáveis as fontes alternativas de energia. O biogás proveniente da biomassa residual da 

suinocultura é sustentável, pois preconiza utilizar o dejeto produzido pelos animais como 

fonte de energia e promover o seu tratamento, evitando passivos ambientais. Portanto o 

estudo do potencial energético da biomassa residual de suínos surge como uma ferramenta 

técnico-científica para embasar políticas de incentivo ao uso do biogás. A região oeste do 

Paraná destaca-se devido as suas atividades econômicas voltadas à agropecuária, daí a 

importância de analisar o potencial de produção de biogás dos efluentes da suinocultura. 

Para isso foram utilizados dados do IBGE referente ao plantel de suínos distribuídos por 

município, e aplicados dois métodos de estimativa de biogás com o objetivo de compará-los: 
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IPCC (2006) e CIBiogás-ER (2009). Por fim, esse potencial teórico foi convertido em 

potencial de geração de energia elétrica e comparado com o consumo da região, visando 

demonstrar a importância dessa fonte de energia para o setor energético do oeste do 

Paraná. 

 

Palavras-chave: biodigestão, suínos, energia renovável 

 

Abstract 

The progress of agricultural and industrial activities coupled with population growth resulted 

in an increased demand for energy and intensification of human activities on the 

environment. The alternative energy sources proved to be viable to attend this demand with 

lower environmental impact. Residual biomass biogas from swine waste is sustainable 

because it prioritizes the usage of manure produced by animals as a source of energy and 

promotes its treatment, avoiding environmental liabilities. Therefore, the study of the energy 

potential of swine waste emerges as a technical and scientific tool to support the use of 

biogas policies. West of Paraná stands out because of its economic activities related to 

agriculture, hence the importance of analyzing the biogas potential of swine wastewater. In 

view of this, IBGE database was used based on swine breeding distributed by municipality 

and two biogas estimation methods were applied in order to compare them: IPCC (2006) and 

CIBiogás-ER (2009). Finally, this theoretical potential has been converted into potential 

electricity generation and consumption and it has been compared to the region in order to 

demonstrate the importance of this source of energy for the energy sector in western Paraná. 

 

Keywords: digestion, swine, renewable energy 
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1. INTRODUÇÃO  

A ampliação da atividade agropecuária no Brasil, somada ao desenvolvimento 

tecnológico nos sistemas de produção pecuária, resultaram no aumento na geração de 

dejetos, que por vezes são direcionados inadequadamente para os corpos d’água ou 

depositados diretamente no solo (AQUINO et al., 2014).  

Para reduzir o efeito poluidor, é necessário tratar os efluentes das atividades 

agropecuárias, e dentre as opções disponíveis os biodigestores destacam-se por 

associarem o tratamento e a produção de biogás. Assim, a produção do biogás pode 

viabilizar a conversão dos dejetos em fonte de energia, pois o mesmo é constituído por 

metano (CH4), gás com alto poder calorífico, dióxido de carbono (CO2), gás amônia (NH3), 

sulfeto de hidrogênio (H2S) e nitrogênio (N2) (BARROS et al., 2009). 

A utilização do potencial de geração de energia elétrica proveniente do biogás 

contribui para o desenvolvimento de fontes renováveis e de menor impacto ao meio 

ambiente, pois auxilia na redução das emissões de gases de efeito estufa, diminui a carga 

orgânica que outrora poderia ser direcionada aos ecossistemas aquáticos, proporciona 

subprodutos como o fertilizante e viabiliza a diversificação das fontes de energia (BLEY JR, 

2015). Portanto o estudo do potencial energético da biomassa residual da agropecuária 

compreende uma ferramenta técnico-científica para embasar políticas de incentivo ao uso 

do biogás, principalmente na região oeste do Paraná onde a suinocultura é uma das 

atividades agropecuárias mais representativas.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento da pesquisa iniciou com a aquisição de dados referentes ao plantel 

de suínos por município no oeste do Paraná, conforme o censo agropecuário de 2006, 

fornecido pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Os dados obtidos se 

referiam a três categorias: suínos em engorda, suínos de reprodução (matrizes) e suínos de 

reprodução (varrões).  
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Após a tabulação dos dados referente ao plantel dos 50 municípios pertencentes a 

região, foi calculado o potencial de produção de biomassa residual, adotando a média de 

produção diária de dejetos para suínos e suas respectivas categorias, conforme descrito por 

Oliveira (1993), que preconiza para suínos em engorda 7 L/dia, para suínos em reprodução 

(matrizes) 27 L/dia e para suínos em reprodução (varrões) 9 L/dia.  

O cálculo de estimativa do potencial teórico de produção de biogás foi realizado a 

partir da aplicação de duas metodologias. A primeira delas é a desenvolvida pelo 

Intergovernernmental Panel on Climate Change (IPPC, 2006) e a segunda pelo Centro 

Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás-ER, 2009). 

A metodologia proposta pelo CIBiogás-ER trata-se de uma adaptação do modelo 

IPCC, e embora este modelo preconize estimar o potencial de emissões de gases de efeito 

estufa, o mesmo tem sido amplamente aplicado/adaptado para fins de estimativas de 

potencial teórico de produção de biogás.  

Embora as duas metodologias de cálculo tenham a mesma lógica, os parâmetros de 

entrada diferem. O cálculo proposto pelo CIBiogás-ER considera o peso médio, o peso 

padrão dos animais e o tempo de confinamento diário, além de parâmetros similares ao do 

IPCC como número de animais, sólidos voláteis (SV), potencial máximo de produção de 

biogás (Bo), fator anual de conversão de metano para a linha de base do sistema de lagoa 

aberta (MCF) e fator de correção para incertezas – Uncertainties Factor (Fb ou UFB). Os 

parâmetros adicionais à metodologia do IPCC são utilizados para adaptá-los ao sistema 

produtivo brasileiro, caso do tempo de confinamento, e à genética dos suínos. 

Todavia, os dados referentes ao peso médio e peso padrão aplicados na fórmula 

proposta pelo CIBIOGÁS provêm do próprio IPCC (Tabela 1), assim como os valores de SV, 

Bo, MCF e Fb ou UFB, conforme a Tabela 2 demonstra. 

 

Tabela 1. Valores de peso médio (PM) e peso padrão (PP) por categoria de suínos 

(IPCC, 2006) 

Categoria de Suínos Peso médio (PM) Kg Peso Padrão (PP) Kg 

Engorda 70 50 
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Reprodução – Matrizes 190 198 
Reprodução – Varrões  250 198 

 

Tabela 2. Valores dos parâmetros aplicados nas metodologias de quantificação teórica 

do potencial de biogás (IPCC, 2006) 

Parâmetro Valores Unidades 

SV 0,3 Kg
-1

cab
-1

dia 
Bo 0,29 m³Ch4

 
KgSV

-1
 

MCF 0,79 % 
Fb ou UFB 0,94 adimensional 

 

As Equações 1 e 2 referem-se ao modelo IPPC (2006) e a Equação 3 refere-se ao 

modelo do CIBiogás-ER (2009). No caso do IPCC, foi adotada a modalidade Tier 2, no qual 

o fator de emissão é calculado a partir da entrada de dados correspondentes as 

características do dejeto e do seu manejo. Isso é importante, uma vez que, principalmente 

em países de extensão territorial significativa, como no Brasil, e plantéis de animais 

expressivos, as particularidades regionais tendem a ocorrer, e portanto o Tier 2, por ser 

mais específico apresenta-se como o método mais adequado. 

 

𝑬𝑭 =  𝝂𝒔 × 𝟑𝟔𝟓 × (
𝜷𝒐×𝟎,𝟔𝟕×

𝑴𝑪𝑭

𝟏𝟎𝟎
×𝑴𝑺

) 

Onde:  

EF: Fator de emissão por população/categoria (Kg Ch4-1cab-1ano) 

VS: Sólidos Voláteis (Kg-1cab-1dia) 

Bo: Capacidade máxima de produção de metano (m³Ch4 KgSV-1) 

MCF: Fator de conversão de acordo com o manejo (%) 

MS: Fator do sistema de gerenciamento dos resíduos (adimensional) 

 

𝑪𝒉𝟒 𝑫𝒆𝒋𝒆𝒕𝒐𝒔 =  ∑  
𝑬𝑭 × 𝑵

𝟏𝟎𝟔
 

Onde: 

Equação 1. Fórmula para determinar o Fato de 

Emissão (IPCC, 2006) 

Equação 2. Fórmula para determinar a emissão de Ch4 

(IPCC, 2006) 
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Ch4 dejetos: Emissão de Ch4 durante o manejo de dejetos (Gg Ch4 ano-1) 

EF: Fator de emissão por população/categoria (Kg Ch4-1cab-1ano) 

N: Número de animais pertencentes à categoria em questão (Número inteiro) 

 

𝑷𝑫𝑩 = 𝑵º 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒊𝒔 + (
𝑷𝑴

𝑷𝑷
) × (

𝑻𝑪

𝟐𝟒
) × 𝑺𝒗 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐 × (

𝑭𝑪𝑴 × 𝑩𝒐 × 𝒇𝒃

% 𝑪𝒉𝟒
) 

Onde: 

PDB: Produção diária de biogás (m³ biogás-1) 

Nº animais: número de animais (numero inteiro) 

PM: Peso médio (Kg) 

PP: Peso padrão (Kg) 

TC: Tempo de confinamento (horas) 

Sv padrão: Sólidos voláteis (Kg Sv-1cab-1dia) 

FCM: Fator de conversão de metano para a linha de base do sistema (lagoa aberta) 
(adimensional) 

Bo:Capacidade máxima teórica de produção de metano por dejeto produzido (m³Ch4KgSV-1) 

Fb: Fator de correção de incertezas (adimensional) 

%Ch4: Porcentagem de metano do biogás (%) 

Por fim, o potencial teórico de produção de biogás (m³/ano) foi convertido em potencial 

de geração de energia elétrica (MW/h) baseando-se na equivalência de que 1 m³ de biogás 

representa energeticamente 1,43 kW/h (COLDEBELLA et al., 2008). Em seguida este 

resultado foi comparado ao consumo de energia elétrica da região oeste do Paraná, 

fornecido pela Companhia Estadual de Energia Elétrica do Paraná – COPEL. 

 

 

 

 

Equação 3. Fórmula 

para determinar a 

produção de biogás 

(CIBiogás-ER, 2009) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O plantel de suínos levantado na pesquisa junto ao IBGE, juntamente com os 

resultados quanto às estimativas teóricas de produção de biogás pelas duas metodologias 

adotadas neste trabalho estão descritos na Tabela 3, assim como o potencial teórico de 

geração de energia elétrica a partir do biogás.  

 

Tabela 3. Potenciais teóricos de produção de biogás e energia elétrica 

 Engorda 
Reprodução - 

Matriz 

Reprodução - 

Varrões 

Plantel de Suínos 1.913.570 1.565.94 18.542 

Potenciais Teóricos Calculados IPCC (2006) CIBiogás - ER 

Potencial teórico de biogás (m³/ano) 48.977.129,58 110.697.002,37 

Potencial teórico de energia elétrica (MWh) 70.037,30 158.296,71 

 

Observa-se que os potenciais teóricos de produção de biogás pelas metodologias são 

divergentes, de maneira que o resultado apresentado pelo CIBiogás-ER (2009) chega a ser 

2,6 vezes superior ao demonstrado pela metodologia do IPCC (2006).  

Esta diferenciação ocorre devido aos dados de entrada, que conforme mencionado 

anteriormente, apesar de serem semelhantes, uma vez que metodologia do CIBiogás-ER 

(2009) compreende uma adaptação da desenvolvida pelo IPCC, é notório que a relação 

direta que o CIBIOGÁS realiza entre produção de dejetos e geração de biogás proporciona 

uma estimativa maior de produção.  

Essas divergências em estimativas de produção de biogás já foram observadas por 

Marques e Silva (2014), que inclusive propõem uma metodologia adaptada do IPCC, 

viabilizando a relação entre número de animais, produção de dejetos e produção de biogás, 
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semelhante ao que o modelo do CIBiogás-ER (2009) preconiza, sendo que o do IPCC 

relaciona apenas o número de animais e a produção de biogás diretamente.  

Além disso, é importante salientar as discrepâncias entre os modelos propostos pelo 

IPCC, denotadas por Mito et al., (2013) que aborda as divergências entre os parâmetros 

delimitados para a América Latina e a Europa, que são distintos principalmente em função 

da forma de manejo e produção,  da  alimentação  dos animais, e do manejo dos dejetos . 

E embora o método Tier 2 do IPCC possibilite o incremento de dados por categoria de 

animais, nem sempre isso se concretiza, pois os dados de entrada para calcular o Fator de 

Emissão (EF) são apenas o SV e Bo, e  portanto se faz necessário a adoção de valores 

padrão estabelecidos pelo próprio IPCC para a região. Nesse caso, a região analisada 

compreende toda a América Latina, sendo reconhecido que a grande extensão territorial e 

as particularidades dos países pertencentes a este espaço geográfico impossibilita 

assegurar que estes valores realmente sejam os ideais para a região oeste do Paraná. 

Portanto o ideal seria a determinação dos valores de SV e Bo específicos para cada 

unidade produtiva por meio de coletas de amostras e testes laboratoriais. Todavia, para 

estudos de potencial de produção de biogás de regiões, estados ou países, essa 

especificidade é desnecessária e, até impraticável. No entanto, apesar das carências da 

metodologia do IPCC no sentido de regionalização dos parâmetros, é inquestionável que 

possui grande relevância, uma vez que serve de base para modelos adaptados, para a 

realidade de determinada região. Enfim, a escolha do método de determinação do potencial 

de produção de biogás visando o aproveitamento energético é uma etapa decisiva, uma vez 

que serve de base para estudos posteriores, como a escolha de tecnologias e a análise da 

viabilidade técnica e econômica da planta (MARQUES e SILVA, 2014; BLEYJR, 2015). 

Os valores obtidos nas estimativas de potencial de produção de biogás, se convertidos 

em energia elétrica representariam um incremento significativo na oferta energética da 

região oeste do Paraná. Como forma de exemplificar, entre janeiro e a agosto de 2015, 

registrou-se um consumo de 3.475.422 MWh nesta região (COPEL, 2015), e assim, o 
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potencial teórico de biogás atenderia aproximadamente 2% (IPCC) e 4% (CIBiogás-ER) da 

demanda total do período.  

4. CONCLUSÃO 

As metodologias de estimativas de potencial teórico de produção de biogás 

apresentam resultados distintos, porém considera-se que a metodologia do IPCC pode ser 

uma opção viável para adaptações que levem em consideração as particularidades de 

manejo da região/país. O potencial energético da biomassa residual de dejetos suínos não 

pode ser desprezado e para que se converta em plantas de produção, é importante o 

avanço em pesquisas e politicas públicas para torna-lo viável e representativo na matriz 

energética brasileira. 

Neste sentido, destaca-se a necessidade de projetos e iniciativas que visem À 

definição de parâmetros de produção de biogás específicos para regiões, sistemas 

produtivos, categorias e espécies de animais. Um bom exemplo disso é a Rede BiogásFert, 

coordenada pela Embrapa e Itaipu Binacional, que vem trabalhando com uma rede de 

laboratórios de todos o Brasil na construção de um banco de dados com parâmetros de 

diversos substratos, inclusive da suinocultura. 
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