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• Avaliar critérios de dimensionamento, materiais e métodos de gasodutos rurais; 

 

• Avaliar critérios de dimensionamento, materiais e métodos de sistemas de armazenamento de biogás nas propriedades rurais 

e na central de geração de energia; 

 

• Avaliar critérios de dimensionamento, materiais e métodos de sistemas de filtragem de biogás; 

 

• Avaliar critérios de monitoramento de biogás; 

 

• Avaliar a eficiência de conversão de biogás em energia térmica; 

 

• Avaliar a eficiência de conversão de biogás em energia elétrica; e, 

 

• Avaliar critérios de dimensionamento de equipamentos para uso veicular do biogás.  

 
CONTEXTUALIZAÇAO GERAL DA  APRESENTAÇÃO 

 

Objetivo do PA5 – Elaborar estudos e desenvolver manuais para a produção e utilização do biogás como fonte 

de energia elétrica, térmica e veicular   

Apresentar os resultados alcançados 



AT 01 - Avaliar critérios de dimensionamento, materiais e métodos de redes 

coletoras de biogás em áreas rurais 
 

 

1. Pesquisa e análise sobre o tema na literatura, 

estudos de casos (técnicos e de viabilidade 

econômica), normas e projetos disponíveis referentes à 

gasodutos e/ou redes coletoras de biogás.  

2.Comparativo entre os métodos construtivos e de 

dimensionamento já utilizados pelos CIBiogás e outros 

métodos utilizados para dimensionamento de redes de 

gás natural. 

3. Como objetivo de auxiliar no dimensionamento está 

sendo desenvolvido um software que auxiliará no 

dimensionamento de redes coletoras de biogás. 

1. Finalização do método de dimensionamento de rede 

coletoras de biogás. 

3. Manual de dimensionamento de redes coletoras, 

apresentando materiais e métodos para instalação. 

2. Descrição dos procedimentos para implantação de 

uma rede coletora em área rural. 

  

    RESULTADOS ALCANÇADOS     ATIVIDADES A DESENVOLVER 



AT 02 - Avaliar critérios de dimensionamento, materiais e métodos de sistemas 

de armazenamento de biogás  

 

1. Pesquisa e análise sobre o tema na literatura, 

estudos de casos (técnicos e de viabilidade 

econômica), normas e projetos disponíveis referentes 

sistemas de armazenamento. 

2.Comparativo entre os equipamentos já utilizados 

pelos CIBiogás e outros apresentados na literatura.  

3. Como objetivo de auxiliar no dimensionamento está 

sendo desenvolvido um software auxiliará no 

dimensionamento de sistemas de armazenamento de 

biogás; 

1. Finalização do método de dimensionamento e 

materiais utilizados em sistemas de armazenamento de 

biogás. 

2. Manual de seleção e dimensionamento de sistemas 

de armazenamento de biogás. 

    RESULTADOS ALCANÇADOS     ATIVIDADES A DESENVOLVER 

4. Avaliação de materiais utilizados em sistemas de 

armazenamento de biogás (PVC, PEAD, adsorventes 

sólidos  carvão ativado, quitosana e peneira molecular); 



AT 03 - Avaliar critérios de dimensionamento, materiais e métodos de 

sistemas de filtragem de biogás 
 

 

1. Pesquisa e análise sobre o tema na literatura e 

projetos disponíveis referentes a sistemas de filtragem 

e refino. 

2.Comparativo entre os equipamentos já utilizados 

pelos CIBiogás e outros apresentados na literatura.  

1. Finalização do método de dimensionamento e 

materiais utilizados em sistemas filtragem e refino. 

2. Manual de seleção e dimensionamento de sistemas 

de filtragem e refino de biogás. 



AT 04 - Avaliar critérios de monitoramento de biogás 

 

 

1. Revisão Bibliográfica (biogás; plantas de biogás no 

Brasil; biodigestão anaerobia; monitoramento de 

plantas de biogás – metodologias, parâmetros e 

equipamentos). 

2.Levantamento de equipamentos e metodologias para 

monitoramento da qualidade do biogás - custos. 

3. Aquisição de equipamentos para monitoramento da 

qualidade do biogás. 

1. Monitoramento da Unidade de Demonstração 

Colombari com os equipamentos: Drager + odalogger; 

cromatógrafo; Alfakit calorimétrico e Alfakit com biofoto 

(Amônia e H2S); analisador de biogás.  

3. Proposta de equipamento e metodologia para 

monitoramento do biogás 

2. Análise de custo x benefício dos equipamentos. 

Manual de Monitoramento de Plantas de Biogás 

 

    RESULTADOS ALCANÇADOS     ATIVIDADES A DESENVOLVER 



AT 05 -  Avaliar a eficiência de conversão de biogás em energia 

térmica 
 

 

Relatório Técnico de Caracterização do 

secador de Grãos do Condomínio 

Ajuricaba 

Manual metodológico para avaliação de 

desempenho energético de secadores a 

biogás 

 

Planilha de simulação  de consumo energético 

para um secador de grãos a biogás 

(produtividade, cultura, n° de produtores); 

 Planilha de simulação de viabilidade  

Técnica e econômica para a 

 instalação de um secador de grãos 

 a biogás 

Plano de uso e controle do 

secador de grãos e qualidade 

de grãos 

Manual de procedimentos 

operacionais 

 

 

 

Manual uso térmico do 

biogás em secadores de 

grãos 

 



 

AT 06 - Avaliar a eficiência de conversão de biogás em energia elétrica 

 
 

 

 Levantamento de grupo 

motogeradores e 

conversão em energia 

elétrica 

Levantamento de custos 

de grupos moto geradores 

analisando a conversão de 

energia e a vida útil dos 

equipamentos. 

Planilha de 

dimensionamento de 

projetos. 

Montar cenários/viabilidade para pequeno, médio e grande projeto 



AT 07- Avaliar critérios de dimensionamento de equipamentos para uso 

veicular do biogás 

  

 
Pesquisa bibliográfica (estudos de casos; em normas nacionais e 

internacionais,  tecnologias disponíveis  de compressão, uso e transporte de 

biometano) - atualizar 

Propor cenários com divisão de investimentos em faixas de vazão e tecnologia 

– viabilidade 

Fazer a descrição do case da Granja Haacke (tecnologia, equipamentos e 

investimentos. 

Manual de uso do biometano (dimensionamento de equipamentos e métodos 

para uso do biomentano). 

 



 

QUESTIONAMENTO 

 
 

 

QUAL SERÁ A UTILIZAÇÃO DESTES DADOS APÓS O 

ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO? 
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