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Problemática 
ambiental

Identificação 
do potencial

Aproveitamento 
energético

Acesso a 
informação



Atividades realizadas 

01 - Banco de dados referente a produção de suínos e bovinos;

02 – Manual de cálculo para estimativa do potencial de produção de 
dejetos, biogás e biofertilizante;

03 – Elaboração de mapas contendo os dados obtidos;

04 – Desenvolvimento do sistema BiogásFert e disposição dos dados 
para acesso.



01 - Banco de dados referente a produção de suínos e bovinos

- IBGE

- MAPA

- Beefpoint

- Milkpoint

- Adapar

- IMEA

- Embrapa

- Publicações

- Censos estaduais



02 – Manual de cálculo para estimativa do potencial de produção 
de dejetos, biogás e biofertilizante

Manual de 
cálculo Simulador Camadas no banco Acesso a 

informação



03 – Elaboração de mapas contendo os dados obtidos



03 – Elaboração de mapas contendo os dados obtidos



04 – Desenvolvimento do sistema BiogásFert e disposição dos 
dados para acesso



04 – Desenvolvimento do sistema BiogásFert e disposição dos 
dados para acesso

- Sistema de camadas público/privado;

- Simulador de cálculo;

- Cadastro de organizações;

- Cadastro de unidades produtivas;

- Estimativa de produção de dejetos, biogás e biofertilizante.



Desdobramentos

» Possibilidade de identificar áreas com maior potencial de produção estimada 
de biogás e biofertilizante;

» Ampliação da base de dados, bem como melhoria na escala de trabalho, 
com a participação de cooperativas e produtores;

» Difusão do conhecimento por meio do Sistema BiogásFert;

» Agregar ao Sistema outros tipos de biomassas, como a oriunda de 
avicultura, agroindústrias, entre outros.



Demonstrativo do sistema

http://www.hidroinformatica.org/biogasfert/


Obrigado! 

Maycon Georgio Vendrame
vendrame@itaipu.gov.br

Jefferson Luiz Gonçalves Silva
jefferson.silva@pti.org.br


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

