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Resumo 
 
O modelo económico baseado em fontes fósseis é um dos principais desafios societais. A 

transição energética com vista à neutralidade carbónica, de acordo com os objetivos do 

desenvolvimento sustentável, vem incrementando a recuperação bioenergética com 

ênfase na produção de biogás. O estudo visou desenvolver uma ferramenta inovadora para 

cálculo do potencial de produção de biogás em suiniculturas no estado de Santa Catarina, 

Brasil. Para tal, foram consideradas quatro fases: (1) seleção de dados disponibilizados 

por órgãos oficiais e/ou já publicados; (2) seleção de parâmetros qualitativos e 

quantitativos de referência para os chorumes produzidos em Santa Catarina; (3) 

elaboração da matriz simplificada para cálculo do potencial de produção de biogás; e (4) 

construção da estrutura da ferramenta para aplicação futura. A tecnologia apresenta uma 

vertente de suporte ao cálculo, bem como informações essenciais do processo de digestão 

anaeróbia abrangendo os diferentes atores ligados à produção. Com interface gráfica, a 

ferramenta dá ao usuário final, de forma inovadora, acesso a informações de apoio à 

tomada de decisão – com base no cenário de referência, assim como os passos necessários 

para a gestão dos efluentes produzidos na atividade. Neste contexto, a ferramenta 

desenvolvida permite a obtenção de estimativas da produção potencial de biogás, a partir 

da valorização energética dos chorumes produzidos nas propriedades. Após o 

desenvolvimento da “inteligência” da ferramenta, e aplicação desta aos cenários teóricos 

apresentados (UT: 2000 suínos - 816 kWh; CR: 3.600 leitões - 179 kWh; UPL: 800 

matrizes - 587 kWh; CC: 3500 matrizes - 10241 kWh), é possível afirmar que esta se 

encontra apta a ser testada, utilizando-se posteriormente dados primários para validação, 

em função dos sistemas de produção licenciados pelo Instituto do Meio Ambiente.  

 

Palavras-chave: Transição Energética; Suinicultura; Digestão Anaeróbia; Biogás; 

Ferramenta Tecnológica. 
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Abstract 
 

The economic model based on fossil sources is one of the main societal challenges. The 

energy transition towards carbon neutrality, in accordance with the objectives of 

sustainable development, has been increasing bioenergy recovery with an emphasis on 

biogas production. The study aimed to develop an innovative tool for calculating the 

potential of biogas production in pig farms in the state of Santa Catarina, Brazil. To this 

end, four phases were considered: (1) selection of data made available by official bodies 

and/or already published; (2) selection of qualitative and quantitative reference 

parameters for manure produced in Santa Catarina; (3) elaboration of the simplified 

matrix to calculate the biogas production potential; and (4) construction of the tool 

structure for future application. The technology provides support for the calculation, as 

well as essential information on the anaerobic digestion process covering the different 

players linked to production. With a graphic interface, the tool gives the end user, in an 

innovative way, access to information to support decision-making – based on the 

reference scenario, as well as the necessary steps for managing the effluents produced in 

the activity. In this context, the developed tool allows obtaining estimates of the potential 

production of biogas, based on the energy recovery of the leachate produced on the 

properties. After developing the “intelligence” of the tool, and applying it to the 

theoretical scenarios presented (UT: 2000 pigs - 816 kWh; CR: 3,600 piglets - 179 kWh; 

UPL: 800 sows - 587 kWh; CC: 3500 sows - 10241 kWh) , it is possible to state that it is 

able to be tested, using later primary data for validation, depending on the production 

systems licensed by the Institute of the Environment. 

 

Keywords: Energy Transition; pig farming; Anaerobic Digestion; Biogas; Technological 

Tool. 
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1. Introdução 
1.1 Enquadramento do tema 
A discussão sobre as alterações climáticas a nível mundial provocadas, especialmente, 
pela emissão de gases que provocam o efeito de estufa vem crescendo, e evidenciando 
que as atividades humanas são responsáveis pelo aumento da temperatura nas últimas 
décadas. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, a transformação 
do atual modelo económico baseado na utilização de fontes fósseis é, atualmente, um dos 
principais desafios globais (UNFCC, 2021). Abordagens inovadoras para o 
desenvolvimento da sociedade de modo sustentável levarão à definição de novos sistemas 
de fornecimento de energia e a uma consequente transição energética (Martinez-
Hernandez et al., 2017). 
O uso de combustíveis fósseis para a geração de eletricidade é o principal responsável 
pelas emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE) e pelo aquecimento global. De acordo 
com dados disponibilizados, é expectável que a geração mundial de eletricidade líquida 
aumente aproximadamente 93%, até ao ano de 2040; caso os combustíveis fósseis sejam 
usados continuamente de forma exclusiva, o cenário de agravamento dos problemas 
ambientais será ainda maior (Conti et al., 2016). Neste contexto, os países em 
desenvolvimento vêm tentando implantar diferentes tecnologias com novos sistemas de 
energia totalmente renováveis (Cantarero, 2020). Ainda segundo o autor, as energias 
renováveis deverão ser integradas em todos os setores de energia, permitindo assim 
sinergias entre os diferentes setores, pelo que, os sistemas inteligentes desenvolvidos e 
testados em países desenvolvidos apresentam-se como um caminho viável para os países 
em desenvolvimento. 
A Associação Brasileira do Biogás (ABiogás) indica que o Brasil, com uma área de 
8516000 km², tem um elevado potencial para a produção de biogás, atendendo aos 
diferentes tipos de substratos orgânicos disponíveis (ABiogás, 2020). A atividade 
agropecuária é considerada a principal fonte de substratos orgânicos que podem ser 
utilizados para a produção de biogás em sistemas de biodigestão no Brasil. No ano base 
de 2021, o setor agropecuário foi responsável por 80% das plantas de biogás em operação 
no Brasil, enquanto os setores da indústria e saneamento contribuíram em 11% e 9%, 
respetivamente. Santa Catarina contabiliza 63 plantas de biogás em 2021, houve um 
aumento de 46% no volume de biogás produzido em 2021 (CIBiogás, 2022). 
O relatório publicado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), sobre a evolução da Pesquisa Pecuária Municipal no Brasil indicou que para o 
ano base de 2020, a região sul do Brasil, que inclui os estados do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul, apresentou o maior rebanho de suínos 20,6 x 106 cabeças, 
responsável por 50,1% do total nacional (IBGE, 2020). No estado de Santa Catarina, a 
região oeste deteve 77% do rebanho total do estado (6,2 x 106 cabeças). Avaliando o 
potencial de produção de biogás, a região oeste catarinense apresentou uma capacidade 
de geração de 297,1 x 103 Nm³/ano de biogás, podendo ser convertido em 0,62 MWh/ano 
de energia elétrica, aproximadamente. Tal montante seria suficiente para suprir 19% das 
necessidades elétricas no setor rural do estado de Santa Catarina (MCTI, 2020). 
No cenário atual da suinicultura brasileira, especificamente, para o oeste do estado de 
Santa Catarina, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma ferramenta 
tecnológica (aplicação on-line denominada “EasyBiogas”), onde foram integradas 
informações relevantes para o setor e, paralelamente, o acesso a dados de produção de 
biogás para os seus diferentes atores decisórios. O uso da aplicação permitirá de uma 
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forma geral, simplificar a implantação do conceito de transição energética no setor 
suinícola, a partir da produção e uso de biogás nas granjas rurais, tendo como substrato 
principal o chorume produzido pelos animais. O desenvolvimento desta aplicação 
possibilitará ao produtor, por exemplo, determinar o potencial de produção de biogás, 
auxiliando assim, a difusão da tecnologia da Digestão Anaeróbia (DA) tanto no estado de 
Santa Catarina, quanto no país. Os dados obtidos a partir do uso da aplicação, facultará e 
fornecerá ao produtor rural informações sobre o processo de DA: (1) se o uso da 
tecnologia pode impactar no tratamento dos chorumes gerados na sua propriedade; (2) se 
o sistema que tem instalado na sua propriedade, em função do sistema de alojamento, 
número de animais alojados, volume de chorume produzido, entre outros fatores, pode 
ser viável ou não; (3) se o produtor poderá utilizar a aplicação como uma ferramenta de 
tomada de decisão. Adicionalmente, os produtores de suínos poderão efetuar estudo de 
viabilidade para a instalação da tecnologia caso esta não esteja presente na sua 
propriedade. 
Na aplicação desenvolvida, o usuário pode selecionar entre informações já 
disponibilizadas no seu “know-how” ou a sua introdução, sendo as mesmas ajustadas em 
função de diferentes fatores, tais como: (1) sistema de produção; (2) número de animais 
alojados; (3) volume de chorume produzido; (4) características físico-químicas do 
chorume produzidos. Adicionalmente, o produtor que já possua biodigestor instalado 
poderá avaliar a eficiência do seu processo, bem como realizar estudo básico e preliminar 
simplificado, pela análise do resultado do potencial de produção.  
 

1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma ferramenta tecnológica para determinação do potencial de 
produção de biogás visando a transição energética da suinicultura no estado de 
Santa Catarina, Brasil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
o Selecionar os parâmetros qualitativos e quantitativos dos chorumes suinícolas 

produzidos na região oeste do estado de Santa Catarina, em função do sistema 
de produção instalado na propriedade, com base em dados publicados na 
literatura e/ou de entidades oficiais;  

o Elaborar o roteiro de cálculo para determinação do potencial da produção de 
biogás e de energia elétrica, partindo dos parâmetros quantitativos e 
qualitativos selecionados; 

o Apresentar a estrutura simplificada da ferramenta tecnológica (versão beta 
“EasyBiogas” - aplicação para telemóvel), a ser utilizada pelos produtores 
rurais e/ou atores da cadeia de valor do biogás.  
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1.3 Justificativa científica, social e legal 
A opção por um trabalho desta natureza decorre da importância científica de se discutir e 
investigar tecnologias existentes no mercado, para a construção do conhecimento na área 
do biogás. Do levantamento de informação sobre a disponibilidade deste tipo de 
ferramenta tecnológica, foi possível constatar que o seu número é reduzido no mercado 
(acessíveis e gratuitas para o produtor). Adicionalmente, foi também detetado um espaço 
de desenvolvimento da ferramenta considerando o cálculo do potencial de produção de 
biogás a partir da valorização energética do chorume suinícola.  
O estudo realizado também se justifica pela tentativa de sinalização da importância desta 
tecnologia, acreditando-se, por isso, que a disseminação do conhecimento poderá 
contribuir para o incentivo e o aumento do uso do biogás nas explorações suinícolas, bem 
como minimizar e solucionar problemas associados ao processo na sua produção.  
Além dos aspetos expostos acima, o setor suinícola é altamente poluente, tornando-se, 
por isso, evidente a necessidade de tratamento do chorume produzido. Esse trabalho 
poderá viabilizar uma ferramenta para tomada de decisão, sobre a possível instalação de 
um sistema de controle dos chorumes produzidos, gerando a possibilidade simultânea de 
produção de energia, reduzindo a possibilidade de emissão de gases com efeito de estufa 
e auxiliando também no cumprimento da legislação ambiental, quando existente. 
 

1.4 Estrutura da tese 
Esta dissertação adota a estrutura convencional do Instituto Politécnico de Beja (ano 
letivo 2021/2022) contendo 5 capítulos principais: 
Introdução: apresenta o domínio e o foco da ferramenta desenvolvida, apresenta os 
objetivos do trabalho, o campo de aplicação e a justificação científica, social e legal do 
projeto. 
Fundamentação Teórica: revê a teoria relacionada com as mudanças climáticas, a 
transição energética e bioeconomia, o processo de digestão anaeróbia, produção suinícola 
no Brasil, as dificuldades na produção de Biogás e as ferramentas tecnológicas 
encontradas e disponíveis para os diferentes atores associados. 
Materiais e Métodos: apresenta a metodologia do desenvolvimento do trabalho, bem 
como as equações do memorial de cálculo da ferramenta.  
Resultados e Discussão: expõe e analisa os resultados obtidos com vista nos objetivos e 
cenários definidos com dados representativos da região de estudo.  
Conclusões e Recomendações: analisa e expõe as principais conclusões dos resultados 
obtidos, referindo sugestões recomendações para a versão beta da ferramenta apresentada 
no trabalho. 
A dissertação termina com a lista de referências bibliográficas utilizadas no 
desenvolvimento do estudo 
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2. Fundamentação Teórica 
2.1 Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável 
Os países membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC) reuniram-se em Glasgow na Escócia, em novembro de 2021, com o objetivo 
de encontrar um consenso sobre o rumo que o planeta deverá tomar em relação às medidas 
sustentáveis para eliminação do uso de combustíveis fósseis no horizonte 2020-2050. Os 
representantes dos diferentes países presentes na XXVI Conferência das Partes sobre 
Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (COP26), discutiram sobre os 
passos necessários para a aplicação das medidas incluídas no Acordo de Paris, assinado 
em 2015, tendo sido este o marco mais importante e recente das negociações 
internacionais sobre as questões relacionadas com o clima (UNFCC, 2021). 
O documento da Comissão de Meio Ambiente (CMA) da COP26, onde estão 
apresentadas as principais decisões da reunião, ressalta o quanto é alarmante e de extrema 
preocupação o fato das ações antropogénicas terem sido a principal causa para o aumento 
em 1,1°C da temperatura global até à data da conferência, sendo que diferentes impactos 
decorrentes dessa elevação já foram e continuam a ser sentidos em todas as regiões do 
planeta. Neste contexto, a CMA enfatiza a urgência de aumentar as ações de mitigação, 
adaptação e financiamento ainda nesta década, considerada como crítica. No documento 
referido, são indicadas as lacunas existentes dos esforços atuais e quais os caminhos na 
busca do objetivo final da Convenção e a sua meta global de longo prazo (UNFCC, 2021). 
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) divulgou em 2021 um 
relatório onde se encontra referido que a ação humana é responsável pelo recente e 
acelerado aumento da temperatura global, sendo tal observação cientificamente inferida 
como fato, e não mais como probabilidade. Nas últimas cinco décadas, o clima no planeta 
a nível global sofreu alterações sem precedentes, quando comparado a um período de 
quase dois mil anos. Nesse documento, está previsto um aumento da temperatura média 
global acima de 1,5°C nas próximas duas décadas, o que poderá ter como consequência 
o aumento de eventos climáticos extremos tais como ondas de calor, períodos de estiagem 
mais longos e intensos, chuvas com potencial de causar alagamentos, entre outros 
(UNFCC, 2021). 
O Desenvolvimento Sustentável pode servir de instrumento de proteção à população e ao 
meio ambiente quando relacionado com os impactos associados às mudanças climáticas, 
desde que executado no seio de políticas públicas voltadas, por exemplo, ao ordenamento 
do uso e ocupação do solo. A transformação do atual modelo económico de 
desenvolvimento é um dos principais desafios globais, uma vez que este, atualmente, é 
baseado no uso de fontes fósseis, como o petróleo, o gás e o carvão (designado de 
insustentável). Tal fato, apresenta impactes ambientais conhecidos, devendo no futuro, 
ser apoiado o uso sustentável de recursos obtidos a partir de fontes renováveis (Heijman, 
2016). 
Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Na Agenda 2030 são apresentadas 169 metas 
onde se observa a urgência e a necessidade do mundo em providenciar medidas 
transformadoras para que este se enquadre, definitivamente, em um caminho sustentável 
(PNUD, 2015). Considerando os diferentes objetivos, o ODS 7 aborda, especificamente, 
o acesso às diferentes fontes de energia, principalmente as renováveis, eficientes e não 
poluentes. Assim, e no contexto em que se disserta o desenvolvimento sustentável, estas 
fontes de energia são fundamentais para a redução das emissões de GEE, uma vez que a 
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maior fonte de emissão ainda vem da queima de combustíveis fosseis. No seu conjunto, 
o ODS 7 refere cinco metas a serem alcançadas até ao ano de 2030 (PNUD, 2015), sendo 
que o desenvolvimento e realização do presente estudo permitirá contribuir nos itens que 
a seguir se descrevem: (1) assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços 
acessíveis a serviços de energia; (2) aumentar substancialmente a participação de energias 
renováveis na matriz energética global; (3) dobrar a taxa global de melhoria da eficiência 
energética; (4) reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e 
tecnologias de energia limpa, incluindo as energias renováveis, bem como as tecnologias 
de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, promovendo também o investimento 
em infraestrutura de energia; e, (5) expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia 
para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos os países 
em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos. 
As estimativas divulgadas pela Agência Internacional de Energia (AIE) indiciam o setor 
da energia, no âmbito da produção e do consumo, como o responsável por cerca de dois 
terços das emissões de GEE. Neste contexto, para a contenção e adaptação às mudanças 
climáticas, as principais medidas devem ser direcionadas para: (1) a eficiência energética; 
(2) a captura e armazenamento de carbono; (3) o uso de energia nuclear; (4) a transmissão 
e distribuição; (5) o armazenamento de energia, a tecnologia da informação e medição 
avançada, bem como para a manutenção da geração convencional (Calderón et al., 2014). 
 

2.2 Bioeconomia e Transição Energética  
A bioeconomia, apresentada como potencial solução para os desafios globais, pode ser 
entendida como um novo paradigma de desenvolvimento. Neste contexto, esta visa 
substituir a atual economia baseada em recursos não renováveis por uma nova, na qual os 
produtos e serviços advêm da combinação de biomassa, isto é, de recursos e matérias-
primas renováveis, bem como dos resíduos gerados nos processos de produção e 
consumo, da tecnologia, inovação e biotecnologia (CGEE, 2017). Todas as plantas, 
animais e seres vivos dos diferentes ecossistemas, assim como os nutrientes, chorumes e 
bioresíduos são considerados como possíveis fontes de biomassa. O termo biomassa se 
refere a um vasto campo de materiais, com variadas e infinitas finalidades, podendo ser 
utilizada como combustível ou até mesmo como matéria prima (Antunes, 2019).  
A busca pela materialização de um novo paradigma de desenvolvimento renovou o 
interesse dos países na bioeconomia. Para os economistas, a tecnologia define a forma 
como uma organização obtém produtos por meio de insumos, podendo ser um conjunto 
de atividades nas quais os blocos de construção básicos para materiais, produtos químicos 
e energia são derivados de recursos biológicos renováveis (IPEA, 2017). 
A transição para o desenvolvimento de baixo carbono, por meio da bioeconomia circular, 
envolve uma produção de energia mais favorável ao meio ambiente, em forma de 
biocombustíveis, que representa um objetivo inicial para as regiões urbanas. Essa 
transição, não só reduz a poluição ambiental, mas ao mesmo tempo contribui 
positivamente para a valorização dos resíduos que podem ser utilizados como recursos 
para a produção de bioenergia (Paltaki et al., 2021). Nesse sentido, o termo transição 
energética é utilizado para descrever a mudança da composição da fonte primária de 
energia, ou seja, a mudança gradual de um padrão específico de provisão de energia para 
um novo estado do sistema energético (Smil, 2017). Segundo Cantarero (2020), a 
transição de energia é um termo guarda-chuva que abrange especulações de eficiência 
energética, acessibilidade, confiabilidade, menor vulnerabilidade e a capacidade da 
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influência da indústria de combustíveis fósseis e a dependência dessa energia. Em países 
em desenvolvimento, em particular, este conceito também compreende pressupostos de 
crescimento económico, inclusão social, transparência e responsabilidade. 
As transições energéticas são processos complexos e difíceis de aplicar usando um 
pequeno número de recursos (Blazquez et al., 2020). Desde meados da década de 90, as 
políticas públicas têm sido fundamentais para a introdução de tecnologias renováveis, 
tendo um impacto positivo no custo das mesmas e permitindo um consenso de que estas 
tecnologias estão a caminho de uma valoração que se considera competitivo para a 
sociedade. 
A utilização tanto do conceito de transição energética quanto de políticas de mudança, 
testemunhadas desde os tempos revolução industrial, permitirá que a transformação de 
alguns sistemas centralizados de energia exija uma alteração da mentalidade e estrutura 
das instituições atuais. Fundamentalmente, os diversos atores da sociedade, entre eles, as 
suas organizações, a população e a academia devem estar preparadas para dar voz aos 
novos interesses políticos e sociais e novos processos de tomada de decisão quanto à 
influência dos combustíveis fósseis nas corporações (Cantarero, 2020). A transição 
energética, de acordo com o autor, começou, certamente, nos países em desenvolvimento, 
no entanto, o seu progresso tem sido prejudicado por uma série de desafios onde se pode 
incluir a elevada dependência de biomassa tradicional e de combustíveis fósseis. Esta 
“aliança” vem tornando os países em desenvolvimento vulneráveis, bloqueando-os na 
armadilha da pobreza e onde aqueles sem acesso a serviços de energia modernos têm de 
pagar ainda mais pelo que consomem. A transição energética é também, portanto, um 
processo sociotécnico que requer mudanças radicais em três dimensões principais: 
tecnologia, sociedade e política. 
No desenvolvimento tecnológico voltado para a inovação, o desenvolvimento tradicional 
torna-se obsoleto, uma vez que falta o "efeito de atração". Assim, existe a necessidade do 
desenvolvimento de tecnologias que atendam às necessidades do mercado e/ou dos 
setores de manufatura, sendo necessário para superar os obstáculos tecnológicos. Isso é 
designado por “economias de escopo”, afastando-se do conceito convencional de 
“economias de escala”, tal como observado na grande escala industrial que surge, por 
vezes, para dominar uma determinada região (Bezama et al., 2019). Os mesmos autores 
indicam ainda que é imperativo estabelecer estratégias eficazes e claras para obtenção de 
matéria-prima que venham a promover o uso e gestão sustentável da biomassa disponível. 
A um nível regional, a aplicação de estratégias não deve prevenir apenar o uso excessivo 
de recursos e a concorrência desleal dentro de uma área. Estas estratégias devem levar em 
consideração os impactos potenciais (ambientais, económicos e sociais), tanto na 
fronteira como nas áreas vizinhas em função das atividades dentro da região. 
Os processos de transição devem ser propostos na base de quatro princípios de onde 
emerge uma estrutura qualitativa de oferta e procura, bem como uma visão geral e 
diretrizes para os tomadores de decisão (Blazquez et al., 2020). Neste contexto: 
1º Princípio: a transição energética é impulsionada por políticas em vez de melhorias de 
tecnologia; 
2º Princípio: os mercados legais de eletricidade vêm sendo interrompidos por tecnologias 
renováveis; 
3º Princípio: a transição para fontes renováveis será incompleta, dadas as atuais 
tecnologias renováveis disponíveis e a presença de setores difíceis de substituir; 
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4º Princípio: a transição precisa de diferentes modelos de negócios. Atualmente, existe 
uma mudança na preferência dos consumidores, o que reflete a sua disposição de pagar 
por energia limpa. 
No começo do processo, é imprescindível fazer uma discussão em escala regional de 
modo a ser definido o "nexus” entre a disponibilidade de biomassa existente e quais as 
tecnologias mais compatíveis para o seu tratamento, assim como as características da 
própria área em causa (Bezama et al., 2019). Diante do exposto, as tecnologias 
selecionadas devem ser promovidas e implantadas para catalisar o desenvolvimento 
regional em direção a uma bioeconomia sustentável. Embora o desenvolvimento de 
estratégias regionais de bioeconomia sejam um importante desafio, por si só, um estímulo 
adicional será o de como monitorar e avaliar o sucesso dessas tecnologias, 
simultaneamente, com base em processos biológicos de tratamento em diferentes regiões. 
Para análise da implantação da estratégia de bioeconomia, foram identificados três 
grandes desafios, ou um desafio com três vertentes para o desenvolvimento tecnológico 
(Bezama et al., 2019): 
Recursos: existe uma necessidade de estabelecer uma base de matéria-prima regional 
sustentável (biomassa), como parte de uma estratégia também regional e eficaz. Para tal, 
é necessário levar em consideração o atual e futuro desenvolvimento regional do setor 
industrial, assim como as metas de desenvolvimento esperado a nível nacional; 
Colaboradores: é fundamental fomentar clusters e redes da cadeia de abastecimento, 
pois estes fornecerão plataformas de intercâmbio que podem fornecer a massa crítica 
regional necessária (recursos humanos e infraestruturas disponíveis). A inovação 
tecnológica pode ser acelerada, e assim a matéria-prima adicionada ao processo 
biológico;  
Vizinhos: é necessário expandir a análise dos sistemas sociais atuais para captar os 
aspetos mais importantes na escala regional. Isso ajudará na superação dos obstáculos 
com vista à aceitação social das biotecnologias e suas biomassas possíveis. Existe também 
a necessidade de transparência entre o setor industrial e a sociedade. Atualmente, são já 
os vários países em desenvolvimento que estão a se esforçar para implantar novas 
tecnologias visando os sistemas de energia totalmente renováveis (Cantarero, 2020). 
Ainda segundo o autor, a energia renovável deverá ser integrada em todos os setores de 
energia, permitindo sinergias entre eles. Assim, os sistemas inteligentes de energia 
desenvolvidos e testados em países desenvolvidos parecem apresentar-se como um 
caminho viável para os países em desenvolvimento. 
 

2.3 Processo de Digestão Anaeróbia – Biogás  
A digestão anaeróbia (DA) pode ser definida como o processo em que um conjunto de 
microrganismos, na ausência de oxigénio, converte a matéria orgânica em biogás, através 
de uma série de mecanismos interligados – hidrólise, fermentação, acetogénese e 
metanogénese (Rehman et al., 2019). Segundo os autores, o processo de degradação 
ocorre pela ação combinada de diferentes populações microbianas, anaeróbias 
facultativas e/ou anaeróbias obrigatórias, segundo uma sequência de reações que podem 
ser resumidas em quatro etapas principais: (1) hidrólise extracelular da matéria complexa; 
(2) fermentação ou acidogénese dos açúcares e aminoácidos em ácidos gordos voláteis e 
álcoois; (3) acetogénese onde os álcoois e ácidos gordos voláteis são convertidos a 
acetato, hidrogénio e formato; e (4) metanogénese onde o acetato, hidrogénio e formato 
são convertidos em metano. Convém referir que é importante observar se os critérios 
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essenciais de sustentação de vida dos microrganismos anaeróbios são atendidos, ou seja, 
a ausência de oxigénio, a disponibilidade em quantidade suficiente de nutrientes 
orgânicos, a ausência de substâncias tóxicas aos organismos anaeróbios e o teor de 
humidade adequado (César et al., 2016).  
Atualmente, a DA é um processo utilizado em diversos setores económicos para 
estabilizar a matéria orgânica presente nos seus efluentes, por exemplo, em efluentes 
agropecuários e agroindustriais (Fragoso et al., 2020). A Figura 1 apresenta de forma 
esquemática o processo de DA, com foco nas quatro etapas principais referidas 
anteriormente, sendo este, considerado uma alternativa para o tratamento de resíduos 
biodegradáveis.  
 

 

Figura 1: Esquema exemplificativo do processo de digestão anaeróbia. 
Fonte: Cavaleiro et al. (2020). 

 
Do processo de DA, obtém-se como um dos produtos finais o biogás, e ainda, o digerido 
- subproduto resultante da digestão. Tanto o efluente digerido (constituído por biomassa 
bacteriana) quanto o biogás (constituído essencialmente por metano), apresentam um 
elevando potencial de valorização agronómica e energética, respetivamente, dependendo 
para isso das possíveis rotas tecnológicas selecionadas, o que poderá contribuir também 
para a redução e mitigação dos impactes ambientais. A recuperação e aproveitamento do 
biogás tem um papel considerável na gestão de resíduos contribuindo para mitigar o 
aquecimento global (Bharathiraja et al., 2018). O biogás tem uma composição química 
que pode variar consoante o substrato utilizado. Os substratos podem ser utilizados de 
forma singular (substrato único) ou em mistura (processo de codigestão anaeróbia) 
(Duarte et al., 2021). O substrato corresponde a qualquer substância que contenha matéria 
orgânica biodegradável passível de ser degradada e que possa ser convertida em biogás 
(Rajput et al., 2018). O conhecimento da sua composição é muito importante, uma vez 
que pode afetar a eficiência do processo, sendo fundamental para quantificar o volume de 
biogás produzido bem como para avaliar a sua qualidade (Duarte et al., 2021).  
A Figura 2 apresenta de forma esquemática os resíduos orgânicos que podem ser 
utilizados nas plantas de Biogás, bem como os subprodutos resultantes da digestão 
anaeróbia.  
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Figura 2: Produção de Biogás e Subprodutos. 

Fonte: CIBiogás (2022). 
 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na sua 
Resolução N° 8 de 2015, define biogás como o gás bruto obtido da decomposição 
biológica de produtos ou resíduos orgânicos (ANP BRASIL, 2015). O biogás é uma 
potencial fonte de energia em alguns lugares ricos em recursos de biomassa (Ostergaard 
et al., 2020). De acordo com os autores, a tecnologia de biogás não pode apenas fornecer 
energia, mas também é importante para a exploração inclusiva de biomassa na 
suinicultura, pecuária, pesca, economia agrícola, proteção ao meio ambiente, 
intensificando a reciclagem agrícola, bem como melhoria da situação sanitária nas zonas 
rurais. A geração de energia pelo biogás surge, assim, como uma solução adequada para 
unidades pecuárias com expressivo consumo de eletricidade e, consecutivamente, auxilia 
o setor energético a suportar a demanda elétrica em horários de pico, usualmente entre as 
19 e 22 horas (ANEEL, 2019). Cabe destacar que os efeitos positivos da produção de 
biogás vão além de aspetos energéticos e econômicos, sendo o impacto social e ambiental 
de extrema valia para toda a sociedade e sua quantificação e qualificação podem 
representar benefícios estratégicos para os diversos segmentos capazes de explorar esta 
fonte renovável (MCTI, 2020).  
 

2.4 A suinicultura no Brasil e no oeste de Santa Catarina  
O relatório anual da Associação Brasileira de Produção Animal indica que o Brasil 
exportou em 2021, carne suína para mais de 80 países, ocupando o 4º lugar mundial na 
exportação de suínos (ABPA, 2022). Diante dos valores apresentados, e embora a alta 
produtividade de suínos proporcione o desenvolvimento económico e social, é preciso 
ressaltar que o efetivo presente no país 41,1 milhões de suínos produz resíduos altamente 
poluentes, havendo, por isso a necessidade de se indagar as questões ambientais desta 
atividade. Entre as alternativas viáveis, o processo de DA destaca-se pelo tratamento 
destes resíduos como uma forma de promover a reciclagem e a geração de energia, além 
do fato de que a natureza das transformações biológicas durante o processo de digestão 
fornecer como produto final o digerido, com potencial uso fertilizante orgânico (Resende 
et al., 2015). 
Os problemas ambientais associados à produção de suínos surgem como o motivo 
principal para o desenvolvimento de sistemas produtivos equilibrados e sustentáveis. O 
planeamento da produção suinícola é, atualmente, um dos principais pilares para o 
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sucesso da atividade. Através deste instrumento, é possível compreender 
sistematicamente os aspetos e processos associados à produção e, deste modo, definir de 
modo sustentável quais os procedimentos fundamentais para a realização das tarefas ditas 
comuns, nas explorações pecuárias (Tavares, 2016). 
Considerando o relatório anual da Pesquisa Pecuária Municipal (Ano base: 2020), 
publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região sul do Brasil 
(estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) possui o maior rebanho suíno 
(20,6 x106 cabeças) tendo por isso, sido responsável por 50,1% do total nacional, 
correspondendo a um aumento de 2,7% em relação ao ano base 2019 (IBGE, 2020). O 
estado de Santa Catarina, especificamente, manteve a liderança no efetivo suíno, ao 
contabilizar 7,8 x106 cabeças, um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior.  
A Instrução Normativa 11 do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA SC), 
que legisla sobre a suinicultura no estado, foi atualizada em 2022, com o objetivo de 
atender às necessidades atuais do setor rural catarinense. A atualização da instrução 
contou com a colaboração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro 
Nacional Suínos e Aves, que através de pesquisas realizadas, principalmente, nas áreas 
de solos, consumo de água, tecnologias para destinação e tratamento de carcaças nas 
explorações, trouxeram informações fundamentais para promover critérios e controles 
ambientais para a concessão das licenças aos suinicultores. Segundo o IMA SC, a 
instrução define também a documentação necessária ao licenciamento e estabelece 
planos, programas e projetos ambientais para implantação de atividades relacionadas à 
suinicultura de pequeno, médio e grande porte, incluindo tratamento de resíduos líquidos, 
emissões atmosféricas, ruídos e outros passivos ambientais (IMA SC, 2022). 
Para analisar a produção de chorumes produzidos pela suinicultura no oeste do estado de 
Santa Catarina, deve-se levar em conta as fases do processo de criação até o abate dos 
animais. Assim, a suinicultura pode ainda ser classificada, quanto ao sistema produtivo, 
de acordo com a localização geográfica das diferentes fases de produção: 

o Ciclo completo (CC): produção em “one site-system”, em que todas as fases 
fisiológicas do ciclo produtivo dos suínos ocorrem no mesmo local geográfico 
(machos, maternidade, gestação, creche e crescimento-terminação); 

o Unidade Produção de Leitões (UPL): produção em “two site-system”, em que o 
ciclo produtivo dos suínos ocorre em dois locais geográficos (matrizes, machos e 
leitões até 23 kg em uma propriedade, sendo o crescimento-terminação dos suínos 
em outra); 

o Unidade Produção de Leitões Desmamados (UPD): produção em “multisite-
system”, em que o ciclo produtivo dos suínos ocorre em mais do que dois locais 
geográficos (matrizes, machos e leitões até ao desmame – ± 7kg de peso vivo em 
uma propriedade, leitões até 25 kg e crescimento-terminação dos suínos em outras 
duas). 

É importante salientar que da evolução dos sistemas em CC para os sistemas UPL e UPD, 
respetivamente, surgiram os seguintes sistemas de produção: 

o Unidade de Creche (CR): propriedade para leitões, com entrada após desmame (± 
7kg de peso vivo) até à sua saída para as unidades de crescimento-terminação (± 
25kg de peso vivo); 



24 

 

 

o Unidade de Crescimento-Terminação (UT): propriedade para suínos que saíram 
das unidades de creche (± 25kg de peso vivo) até à sua saída para o matadouro (± 
120kg de peso vivo); 

o Wean-to-finish (WF): propriedade que agrega em uma só, os sistemas CR e UT. 
Neste caso, e considerando o seu modelo tradicional – “single stock”, os leitões 
são alojados em média, com ± 7kg de peso vivo sendo mantidos até ao peso de 
abate (± 120kg de peso vivo). No modelo recente – “double stock”, ou seja, duplo 
alojamento, o produtor aloja na fase inicial de CR o dobro do efetivo para 
aproveitar as suas instalações. Neste sistema, quando os leitões atingem um 
determinado peso estipulado, o produtor divide o efetivo, transferindo para um 
segundo edifício de alojamento um determinado número de animais. 

 

2.5 Potencial de geração de biogás a partir de chorumes suínos 
O aumento no interesse do biogás pelo mundo vem sendo sustentado por dois fatores: (1) 
diminui a quantidade de gases que contribuem para a emissão de GEE; e (2) o seu 
conteúdo energético é elevado, e a sua propriedade pode gerar renda ou evitar outros 
custos de produção (Abatzoglou et al, 2009). Mesmo que a qualidade e a quantidade do 
biogás sejam profundamente afetadas por vários fatores, é possível estimar a quantidade 
teórica de biogás gerado a partir de chorumes de animais (Khalil et al, 2019). Os mesmos 
autores relatam que projetos de tecnologias de energia, como a produção de biogás a partir 
de chorumes animais, tem sido considerada como um dos melhores meios para atingir as 
metas de desenvolvimento de energia sustentável em muitos países em desenvolvimento. 
O avanço do agronegócio no Brasil proporciona novas oportunidades para a cadeia do 
biogás no país, sendo o processo de DA um excelente aliado no tratamento de resíduos e 
integração de valor ao mercado. Países que importam produtos agropecuários brasileiros 
têm exigido, cada vez mais, cuidados com parâmetros de proteção ao clima, pelo que a 
produção de biogás pode ser considerada uma peça-chave neste quebra-cabeças (MCTI, 
2020). 
O biogás possui atributos que o caracterizam por ser uma fonte firme de geração de 
energia, podendo contribuir de forma viável na qualidade e segurança energética de 
propriedades rurais e agroindústrias (MCTI, 2020). Segundo dados da ABiogás, o 
potencial anual teórico de produção de biogás brasileiro é de 84,6 x109 metros cúbicos, o 
que seria suficiente para suprir, aproximadamente, 40% da demanda interna de energia 
elétrica (ABiogás, 2021). Em 2021, o setor agropecuário foi responsável por 80% das 
plantas de biogás em operação no Brasil, enquanto o setor industrial e de saneamento 
contribuíram com 11% e 9% no número de plantas, respetivamente (CIBiogás, 2022). O 
desenvolvimento mais relevante do campo de biogás no Brasil ocorreu nos últimos anos, 
uma vez que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro promulgaram legislação específica 
sobre o biogás. Atores importantes na cadeia, sendo parte interessada, criaram duas 
associações da indústria, um centro de pesquisa e uma rede formal de Pesquisa e 
Desenvolvimento (De Oliveira e Negro, 2019) Além disso, iniciativas nacionais para 
promover o conhecimento e projetos de biogás têm surgido de forma acelerada, o que 
levou à disseminação da produção de biogás para outras atividades importantes, como a 
regulamentação do biometano pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) e a sua promoção em projetos de leilões nacionais de energia (De 
Oliveira e Negro, 2019).  
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Neste contexto, em 2018, no estado de Santa Catarina foi instituída e Lei nº 17.542, a 
Política Estadual do Biogás, que estabelece os planos regionais de incentivo à tecnologia, 
delimita o uso do biometano à ANP, define a responsabilidade ao órgão de saneamento 
para biogás no que diz respeito ao reaproveitamento de resíduos, fomenta programas 
sobre percentual mínimo nas propriedades, biometano para frota da indústria e ainda 
menciona linhas de crédito para os projetos (Santa Catarina, 2018). 
A Figura 3 apresenta o mapa do potencial de produção de biogás para os municípios da 
região Sul do Brasil. As regiões do oeste catarinense, noroeste rio-grandense e oeste 
paranaense contabilizam, no total, 69% do potencial anual da suinicultura do sul do Brasil 
(890,8 x 106 m³ no ano). Este potencial tem capacidade para gerar 1,8 x 106 kWh de 
energia elétrica em cada ano, podendo abastecer 700 mil residências, com um consumo 
elétrico médio no ano de 2.640 kWh, ou suprir 6% da demanda rural do país (MCTI, 
2020). 
 

 
Figura 3: Potencial de Produção de biogás da suinicultura para as cidades da região sul do Brasil. 

Fonte: MCTI (2020). 
 
O estado de Santa Catarina também se destaca no quesito do potencial de produção de 
biogás no setor suinícola, uma vez que se estima a geração anual de 10,1 x106 m³ de 
chorume, que uma vez convertido em biogás, apresentaria uma capacidade para abastecer, 
aproximadamente, 310 mil residências com energia elétrica (aproximadamente 8,18 ×105 
GWh no ano) (MCTI, 2019). Segundo o levantamento de dados realizado pelo CIBiogás, 
houve um aumento de 16% no número de plantas em operação e 10% no volume de biogás 
produzido em 2021, quando comparado com o ano anterior. O estado de Santa Catarina 
registou um crescimento de 28% no número de plantas, em operação, contabilizando 63 
plantas de biogás (aumento de 46% no volume de biogás produzido, em relação ao ano 
anterior). Tal fato, é reflexo da instalação de unidades de grande porte nos setores 
agropecuário e de saneamento (CIBiogás, 2022). 
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A Figura 4 exibe a distribuição espacial do efetivo suíno por município, no ano de 2020, 
no estado de Santa Catarina, sendo possível observar que a mesorregião do Oeste 
contempla 75% do potencial anual da suinicultura do estado catarinense, sendo também 
aquela com maior potencial do sul do Brasil (MCTI, 2020). 
 

 

Figura 4: Distribuição espacial do efetivo suíno por município, no ano de 2020, em Santa Catarina. 
Fonte: Adaptado (IBGE, 2020). 

 
2.6 Desafios encontrados na produção do biogás  
Embora o processo de DA seja uma tecnologia difundida, ainda existem muitos desafios 
que precisam ser tratados para a instalação de plantas de biogás com o objetivo de 
produzir eletricidade, para operações de pequena e grande escala. De possíveis fatores a 
referir, aspetos económicos, questões técnicas, políticas públicas, institucionais e sociais 
podem dificultar a instalação deste tipo de tecnologia (Khalil et al., 2019). Algumas 
barreiras locais podem ser destacadas para o desenvolvimento do biogás no Brasil, como 
por exemplo: (1) o pouco conhecimento técnico sobre a fonte de produção de biomassa e 
a necessidade de aumentar a sua competitividade para validação económica de projetos 
de menor escala; (2) a falta de conhecimento de instituições financiadoras para lidar com 
projetos de biogás; (3) a falta de infraestrutura e tecnologia, bem como a necessidade de 
sistematização de banco de dados; e (4) necessidade de compreensão do potencial do país 
para a produção do biogás (Durão, 2017). Neste contexto, também devem ser referidos 
os subsídios que o Brasil aplica aos combustíveis fósseis, dando prioridade ao escoamento 
da produção de gás natural, estimada para quase duplicar nos próximos dez anos. A 
análise destas barreiras mostra que além de fatores técnicos, o país precisa fortalecer e 
criar conexões entre as instituições que regulam e operam os sistemas sociotécnicos 
vigentes (Desclaux, 2019). 
Dados históricos mostram que no ano de 2015, as condições de financiamento foram os 
principais problemas associados ao desenvolvimento de projeto de instalação de plantas 
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de biogás, tendo-se observado posteriormente, que para os projetos rurais, as linhas de 
financiamento de agricultura de baixo carbono têm atendido bem a necessidade para 
pequenos projetos (De Oliveira e Negro, 2019). Segundo os autores, no entanto, os 
produtores de biogás continuaram a enfrentar muitas dificuldades para ter acesso a 
financiamento, especificamente, por falta de garantias financeiras. Paralelamente, o baixo 
nível de desenvolvimento tecnológico sustentou também a necessidade de importação de 
tecnologias, o que mantém os altos custos dos projetos a realizar.  
Outro aspeto a considerar são os próprios recursos utilizados como biomassa e a produção 
consequente de biogás dado que esta depende tanto das características dos substratos 
quanto das quantidades disponíveis. Para melhorar a sua utilização em termos de 
conversão é preciso a integração de diferentes sistemas de tratamento dos chorumes 
(Ostergaard et al., 2020). Diante do exposto, é possível observar que ainda existem muitas 
barreiras para a sua completa utilização e difusão no Brasil, no que diz respeito a 
regulamentações, questões financeiras, tecnológicas e disseminação do conhecimento. 
Recomenda-se que haja mais investigação e estudos nessa área, focada aos setores com 
potencial bioenergético no Brasil, bem como incentivos a políticas públicas e 
investimentos, para que assim possa ocorrer uma expansão e rompimento dessas barreiras 
encontradas (Sobczak e Maldonado, 2019). Embora as partes interessadas reconheçam a 
importância do biogás para o conceito de transição energética, existem visões divergentes 
sobre se o biogás deve continuar a receber apoio económico a longo prazo e como serão 
os efeitos no mercado agrícola (Venus et al., 2021).  
Na região sul do Brasil, por exemplo, foram mapeadas dificuldades nas plantas de biogás, 
que demonstram algumas das barreiras existentes no setor. As questões relatadas e mais 
recorrentes estão relacionadas a falta de incentivos para a produção de biogás, 
necessidade de maior suporte técnico para os equipamentos, entre eles, os biodigestores 
e grupo motor gerador, de automação na monitorização das plantas, necessidade de novos 
fornecedores de equipamentos no mercado, a falta de informações sobre a tecnologia, 
mão- de-obra qualificada, alto custo de manutenção e preço dos equipamentos para 
implantação da planta de biogás e geração de energia (CIBiogás, 2020). 
 

2.7 Crescimento no setor de biogás no Brasil  
Mesmo com os desafios referidos anteriormente, e um cenário aparentemente 
desfavorável, o setor de biogás vem-se revolucionando pelo Brasil. Fatores como: (1) as 
flutuações no preço do barril de petróleo e a alta do dólar que desencadeou o aumento nos 
preços dos combustíveis e do gás natural; (2) a crise hídrica que levou à entrada em vigor 
da bandeira de escassez hídrica no setor elétrico; e (3) a pandemia desde o começo do ano 
de 2020, não foram proibitivos para que a indústria brasileira de biogás continuasse a 
desenvolver esforços para a sua disseminação (CIBiogás, 2022). 
O cenário brasileiro na conjuntura atual, se respalda na inserção de geração distribuída no 
Brasil, tendo-se iniciado em 2012 com a Resolução Normativa nº 482 publicada pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (BRASIL, 2012). Esta resolução, foi 
revisada pela Resolução Normativa nº 687/2015 para aumentar o público-alvo e melhorar 
as informações na fatura do contribuinte, estabelece que o consumidor brasileiro pode 
gerar a sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada 
e, inclusive, fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade (Brasil, 
2015). Em 2021, foi publicada a Resolução Normativa nº 1.000, com o objetivo de reduzir 
os custos e o tempo para a conexão da microgeração e minigeração (Brasil, 2021)., 
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compatibilizando assim o Sistema de Compensação de Energia Elétrica com as condições 
gerais de fornecimento de energia no Brasil (MCTI, 2022).  
Segundo a ABiogás, o desenvolvimento da indústria nacional de fornecedores de bens e 
serviços para o setor de biogás é crescente, e isso tem ajudado a diminuir os custos de 
instalação de plantas de biogás e biometano no país. De acordo com o último 
levantamento nacional do número de plantas de biogás e biometano, realizado pelo 
CIBiogás, o número de unidades em operação passou de 653, em 2020, para 755 em 2021, 
representando um aumento de 16% a nível nacional. No entanto, quando avaliamos os 
cenários por região, é possível destacar estados como Goiás e Santa Catarina, que 
obtiveram aumentos de 24% e 28%, respetivamente, no número de plantas de biogás com 
aproveitamento energético (CIBiogás, 2022).  
Em 2021, as plantas em operação produziram 2,3 x 109 Nm³de biogás. Para 2022, é 
esperado um crescimento de mais de 22% com a entrada em operação das 56 plantas que 
estão em fase de instalação ou em reforma. Com isso, espera-se alcançar uma produção 
anual de pelo menos 2,8 x 109 de m³ de biogás (CIBiogás, 2022). 
 

2.8 Ferramentas tecnológicas 
As ferramentas tecnológicas podem ajudar a tornar o nosso mundo mais justo, mais 
pacífico e mais justo (ONU, 2022). De acordo com a Organização das Nações Unidas 
(ONU), os avanços digitais podem apoiar e acelerar o cumprimento de cada um dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – desde o fim da pobreza extrema até a 
promoção da agricultura sustentável e o trabalho decente e a obtenção da alfabetização 
universal. 
Uma forma de trabalhar com “know-how” é através de portais de conhecimento 
corporativo, pois uma aplicação na web pode ser utilizada a qualquer hora e lugar, 
tornando-se uma ferramenta que pode atender aos interesses dos indivíduos a qualquer 
momento (Werner, 2020).  

 

2.8.1 Ferramentas tecnológicas disponíveis para biogás 

As ferramentas tecnológicas disponíveis para os diferentes atores associados à produção 
de biogás são diversas, no entanto, cada uma com as suas particularidades. Assim, de 
forma a elucidar o motivo do desenvolvimento da ferramenta em forma de aplicativo para 
telemóvel, listam-se algumas dessas ferramentas encontradas. Na sua generalidade, estas 
ferramentas podem ser utilizadas para análise de produção potencial de biogás, no 
entanto, em formato desktop, para computador, ou seja, não são utilizadas em aplicação 
e necessitam de acesso à internet. 
 

2.8.1.1 “Biogas App”  
Origem: Índia 
Descrição: o usuário obtém assistência técnica em tempo real, tendo a aplicação recursos 
disponíveis como: calculadora de biogás, mapeamento de recursos e políticas 
governamentais.  
Modo de uso: paga, para uso em telemóvel – Figura 5 (disponível apenas para sistema 
Android).  
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Entradas e saídas: oferece a possibilidade de uso para 200 substratos, podendo o usuário 
inserir pelo menos seis parâmetros para determinação do potencial de produção. 

 
Figura 5: Imagem ilustrativa Biogas app. 

Fonte: https://biogas-india.com/?service=biogas-app 

 

      
2.8.1.2 “Biogas calculator” 
Origem: República da Macedónia do Norte. 
Descrição: está disponível em diversas línguas, entre elas o inglês, espanhol, francês e 
alemão. Esta ferramenta para determinação do potencial de biogás foi construída a partir 
do projeto “Promoção do biogás e seu desenvolvimento de mercado através de parcerias 
locais e regionais”, implementado pela RenhardSIX – Agência Regional de Energia e 
Ecologia, financiada pela Intelligent Energy Europe (IEE).  
Modo de uso: gratuita, para uso em Desktop – Figura 6. 
Entradas e saídas: permite introduzir o tipo de substrato - embora não diferencie entre 
os diferentes animais, e a quantidade de animais. Apresenta o cálculo do potencial de 
produção de biogás e a produção de energia elétrica. 

 
Figura 6: Imagem ilustrativa Biogas calculator. 

Fonte: https://ceprosard.org.mk/Baza/B_EN/Biogas_kalkulator.aspx  
 

  

https://biogas-india.com/?service=biogas-app
https://ceprosard.org.mk/Baza/B_EN/Biogas_kalkulator.aspx
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2.8.1.3 “Biteco Biogas calculator energy”  
Origem: Itália. 
Descrição: é uma ferramenta de uma empresa privada, permitindo no seu uso a 
introdução de vários tipos de matérias-primas. Os resultados obtidos podem ser 
verificados tanto no website quanto no seu e-mail pessoal, caso o usuário assim o deseje. 
Modo de usar: gratuita, para uso em Desktop – Figura 7.  
Entradas e saídas: esta ferramenta solicita como dados de entrada o grupo de substratos 
(vegetais, gorduras, resíduos animais), especificando-se o tipo (estrume líquido, estrume 
com forragem, silagem de milho) e a quantidade de biomassa em toneladas por dia. O 
resultado do cálculo é a produção de biogás (m³); a eletricidade expressa em kWh e a 
energia térmica poderão ser calculados. 

 

Figura 7: Imagem ilustrativa Biteco Biogas calculator energy. 
Fonte: https://biteco-energy.com/biogas-calculator/ 

 
2.8.1.4 “PlanET biogas global” 
Origem: Alemanha 
Descrição: a empresa que disponibiliza esta ferramenta na web é pioneira em projetos de 
biogás, executando-os desde 1998, e atuando em diversos países no mundo, entre eles: 
Canadá, Espanha, Estados Unidos, França e Reino Unido. Com sede em Vreden na 
Alemanha, a empresa PlanET Biogas está entre as principais construtoras de plantas de 
biogás, prestado serviços para mais de 500 sistemas em todo o mundo. 
Modo de usar: gratuita, para uso em Desktop – Figura 8.  
Entradas e saídas: os dados de entrada solicitados na ferramenta são o tipo de substrato 
(quantidade em tonelada por ano e percentagem de matéria seca); o output da ferramenta 
é a quantidade anual de biogás gerada (m3), a quantidade de biometano (m3/h) e a 
quantidade anual de energia elétrica (kW). 

 
Figura 8: Imagem ilustratriva PlanET biogas global. 

Fonte: https://planet-biogas.com/en/biogas-calculator/ 

https://biteco-energy.com/biogas-calculator/
https://planet-biogas.com/en/biogas-calculator/
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2.8.1.5 “BiogásFORT” 
Origem: Brasil 
Descrição: ferramenta desenvolvida pela Embrapa, onde os indicadores produtivos 
selecionados são baseados em boas práticas de produção animal. 
Modo de usar: gratuita, para uso em Desktop – Figura 9. 
Entradas e saídas: os dados de entrada considerados são os sistemas de produção e o 
número de animais das granjas. Os dados de saída obtidos são: consumo de água, 
produção de dejetos, sólidos voláteis, potencial de biogás, potencial de metano, potencial 
calorífico, potencial energia elétrica, produção de nutrientes e fertilizante equivalente. 

 
Figura 9: Imagem ilustratriva BiogásFORT 

Fonte: https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/biogasfert/calculadora 
 
Diante das ferramentas listadas acima, ressalta-se o objeto proposto neste trabalho 
permitirá o desenvolvimento de uma aplicação gratuita para telemóvel, estando esta 
aliada à gestão do conhecimento, pois permitirá determinar o potencial do substrato da 
propriedade bem como disseminar conhecimentos básicos gratuitos sobre a tecnologia da 
DA, produção de biogás e produção de energia elétrica. Está embasada em conteúdo 
teórico e dados práticos oficiais, e deve-se levar em consideração de que os dados 
calculados e fornecidos pela ferramenta serão de caráter informativo. Nesse sentido é 
importante referir que no início do projeto de instalação de um biodigestor, os parâmetros 
da tecnologia e a biomassa devem ser analisados por profissionais e laboratórios 
habilitados para verificar sua composição química para que se possa determinar o real 
potencial de geração de energia, além de permitir também dimensionar os processos de 
pré-tratamento.  

  

https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/biogasfert/calculadora
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3. Materiais e Métodos 
 

O presente trabalho foi planeado para ser desenvolvido no decorrer de cinco etapas, de 
modo a facilitar a compreensão de como a ferramenta tecnológica foi estruturada e 
responder, consequentemente, aos objetivos específicos da dissertação. Assim, através da 
Figura 10 é possível observar as cinco etapas referidas, em que a realização do presente 
ciclo de estudos está assente. 

 

Figura 10: Etapas para estruturação da ferramenta tecnológica. 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

3.1 Seleção da base de dados e respetivas fontes de recolha de 
informação 

 

A seleção das fontes bibliográficas para elaboração da base de dados foi realizada através 
do levantamento de trabalhos académicos e de investigação realizados sobre suinicultura, 
na região do estudo, ou seja, o Oeste de Santa Catarina. Para tal, foram selecionados 
aqueles já disponíveis na literatura. Assim, das informações levantadas e verificadas na 
literatura, podem ser referidas teses de doutoramento, dissertações de mestrado e artigos 
científicos indexados nos sistemas internacionais.  

Adicionalmente, foram procuradas informações atualmente utilizadas pela entidade 
oficial ambiental do estado, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. Tais dados, 
quando disponibilizados têm em conta o porte da propriedade, ou seja, o número mínimo, 
médio e máximo de animais nas explorações a licenciar no estado, de acordo com os 
sistemas de produção da cadeia suinícola e que apresentados na Instrução Normativa 11 
(IMA SC, 2022).  

5. Ferramenta tecnológica para estimativa do potencial de produção de energia elétrica.

4. Avaliação de cenários potenciais a partir dos dados selecionados.

3. Elaboração do roteiro de cálculo para a ferramenta tecnológica.

2. Seleção dos parâmetros qualitativos e quantitativos para a região oeste de Santa 
Catarina, Brasil.

1. Seleção da base de dados e respetivas fontes de recolha de informação. 
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A Tabela 1 exibe uma lista de estudos encontrados na literatura, que além do número de 
animais instalados nas explorações fizeram análise quantitativa e qualitativa dos 
chorumes produzidos. 
 

Fonte Ano da 
publicação 

Tipologia da 
publicação 

Sistema de 
Produção 

Cazarré 2001 Dissertação CC 

Henn 2005 Dissertação CC 

Alves 2007 Dissertação CC 

Gusmão 2008 Dissertação UT 

Dal Mago 2009 Dissertação UT 

Mohedano 2010 Tese CC 

Tavares 2016 Tese CR e UT 

Oliveira et al. 2020 Artigo UPD 

Tabela 1: Lista de estudos encontrados na literatura.  
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 
Convém referir que a IN-11 do Instituto de Meio Ambiente do estado de Santa Catarina, 
por sua vez, utiliza como base as publicações de Tavares (2016) e Oliveira et al. (2020), 
que apresentam as estimativas de consumo de água e do volume total, bem como as 
características físico-químicas dos chorumes de diferentes sistemas de produção. 
Adicionalmente, os dados mencionados na IN e que foram adotados na ferramenta 
tecnológica do presente trabalho, foram obtidos em função de dois projetos de parceria 
técnico-científica entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a 
Associação das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado de Santa Catarina 
(AINCADESC), o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado de Santa 
Catarina (SINDICARNE_SC), o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 
da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEA-UFSC) e a empresa Brasil Foods 
(BRF) (Tavares, 2016). 

 

3.2 Seleção dos parâmetros qualitativos e quantitativos para a região 
Oeste do estado de Santa Catarina 

A recolha da informação necessária para seleção dos dados relativos aos parâmetros 
quantitativos e qualitativos foi analisada e avaliada de acordo com os objetivos 
previamente definidos. Neste contexto, os valores validados tiveram como foco a 
realidade atual do setor no Oeste de Santa Catarina e, consequentemente, as 
características do chorume suinícola em cada sistema de produção, objeto de estudo para 
estruturação e elaboração da ferramenta tecnológica.  

Após validação dos valores observados, a seleção final dos dados a serem introduzidos 
na inteligência a ferramenta (disponibilização de dados secundários para o algoritmo) foi 
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realizada procurando aqueles que diariamente são utilizados pelo setor suinícola e a 
entidade ambiental do estado de Santa Catarina. 

 

3.3 Elaboração do roteiro de cálculo da ferramenta tecnológica 
A partir das etapas anteriores e após validação e seleção dos dados a introduzir no 
algoritmo, foram selecionadas as equações-base necessárias para realização do roteiro de 
cálculo da ferramenta tecnológica. O roteiro de cálculo adaptado para o presente trabalho 
teve como base, o método proposto pelo Centro Internacional de Energias Renováveis 
(CIBiogás), que propõe a estimativa da produção de biogás definidos pelo Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas no relatório publicado em 2006 (CIBiogás, 
2009). Assim, para o cálculo potencial de produção de biogás de uma determinada 
propriedade suinícola, o roteiro adaptado e utilizado no algoritmo da ferramenta 
tecnológica necessita de alguns dados de entrada (inputs), caso o usuário possua ou não 
dados primários referentes à sua propriedade, ou opte por determinar com base em dados 
secundários. Exemplo de alguns dos dados de entrada pedidos são:  

o Sistema de produção: ciclo completo (CC); unidade produção de leitões (UPL); 
unidade produção de leitões desmamados (UPD); unidade de creche (CR;) 
unidade de crescimento-terminação (UT); Wean-to-finish (WF); 

o Número de animais alojados na propriedade;  
o Volume diário de chorume produzido de acordo com o sistema de produção; 
o Características do chorume da propriedade, em termos de concentração de sólidos 

voláteis. 
Convém referir que segundo as características físico-químicas dos chorumes produzidos 
no Oeste de Santa Catarina, estes possuem baixa concentração de sólidos (aproximado a 
um valor máximo de 3% de sólidos totais), pelo que o modelo de biodigestor 
recomendado para ser utilizado, é o tipo lagoa coberta. Este tipo de biodigestor, de 
construção e operação fácil, vem sendo o mais indicado para uso nas propriedades de 
suínos no meio rural catarinense, mesmo se considerando o baixo nível tecnológico que 
apresenta (Embrapa, 2022). 

 

Cálculo do potencial de produção diária de chorume: 

De acordo com a seleção do usuário (dados primários ou secundários da propriedade 
quanto ao sistema produtivo), e inserção dos mesmos na ferramenta, é calculado o 
potencial de produção diária de chorume de acordo com o efetivo de animais da granja e 
a produção específica de chorume segundo o sistema de produção (Equação 1 IPCC 
(2006) e CIBiogás (2009)). 
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PDC= ∑ Ef x PE (Equação 1) 

 

Onde,  

PDC: Produção diária de chorume (m3·dia-1); 

Ef: Número de animais (suínos); 

PE: Produção específica de chorume segundo o sistema produtivo (m³ animal dia). 

 

Cálculo do potencial de produção anual de chorume: 

A determinação da produção anual de chorume considera três variáveis para o seu 
cálculo, a produção diária, o número de dias do ano e a fração anual de permanência 
(Equação 2 IPCC (2006) e CIBiogás (2009). O cálculo da fração anual de permanência 
depende tanto do número de lotes de produção quando do número de dias de alojamento 
dos animais, considerando o sistema de produção da propriedade (Equação 3) Convém 
ressaltar que o vazio sanitário (número de dias do ano entre cada ciclo de produção, em 
que o edifício de alojamento não tem animais alojados) é fundamental para a 
determinação do número de lotes produzidos por ano (Equação 4), pois este pode variar 
entre propriedades, mesmo naquelas em que a atividade é realizada recorrendo ao 
mesmo sistema de produção. Do ponto de vista da biossegurança e bem-estar animal, o 
valor mínimo recomendado para o vazio é de 7 dias (1 dia para lavagem + 1 dia para 
desinfeção + 5 dias de descanso), tendo sido, por isso, o valor assumido neste estudo. 

PAC=(PDC x Nda x FAP) (Equação 2) 

FAP = [(DC* NL) / Nda] (Equação 3) 

NL= Nda / (DC+Vz) (Equação 4) 

 

Onde,  

PAC: Produção anual de chorume (m3·ano-1); 

PDC: Produção diária de chorume (m3·dia-1); 

Nda: Número de dias do ano (dias); 

FAP: Fração anual de permanência (entre 0 e 1; adimensional); 

DC: Dias alojamento por lote, em função do sistema de produção (dias); 

NL: Número de lotes ano, em função do sistema de produção (adimensional); 
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Vz: Vazio Sanitário (adotado o valor de 7 dias). 

 

Cálculo do potencial de produção anual de biogás: 

A Equação 5 do IPCC (2006) e CIBiogás (2009), exibe a fórmula de cálculo do potencial 
de produção de biogás, sendo possível observar que esta pode ser influenciada por um 
conjunto de fatores, sendo de destacar a concentração de sólidos voláteis presente no 
chorume anual produzido nas propriedades, de acordo com o sistema de produção. 
Assim, quando o usuário não possui dados primários da sua propriedade, o algoritmo, 
automaticamente assumirá os valores que foram validados no decorrer da Etapa 2, tanto 
para o volume de chorume produzido por animal dia quanto para a concentração de 
sólidos voláteis presentes. 

Tanto o fator de conversão do metano, a capacidade máxima teórica de produção de 
metano a partir do chorume e o fator de incertezas (adotado 0,94) pode ser ajustado em 
função da espécie doméstica, do local onde a planta de biogás se encontra instalada e do 
sistema de tratamento utilizado, ou seja, o tipo de biodigestor.  

A temperatura média anual no estado de Santa Catarina ronda os 19,6º C (EPAGRI, 
2021). Assim, e considerando que a temperatura do local da exploração e o tempo de 
retenção do biodigestor podem contribuir nas condições de maneio do sistema de 
produção, o cálculo do fator de conversão de metano (FCM) pode variar de 65 a 80% 
(IPCC, 2006). No presente trabalho adotou-se o valor 65% de FCM. 

O valor adotado para a capacidade de produção máxima de metano para suínos (Bo) foi 
de 0,35 m³CH4·kg-1SV. Este valor corresponde a uma aproximação da média dos valores 
encontrados na literatura (Tabela 2). 

 

Fonte Ano da publicação (Bo) m³CH4·kg-1SV 
IPCC 2006 0,29 

EU-Agro Biogás 2015 0,34 
CIBiogás 2015 0,37 

Tabela 2: Valores na literatura da capacidade de produção máxima de metano em suínos (Bo). 

 

Segundo Singh e Basak (2018), um metro cúbico de biogás, contendo 60% de metano 
em média, produz cerca de 2 kWh de energia elétrica. Sendo assim, utilizou-se dessa 
percentagem e produção média para estimar o potencial energética nas granjas suinícolas 
(CIBiogás, 2021). 

 

PAB=PAC x SVadotado (FCM x Bo x fb) 
(%CH₄)

 (Equação 5) 

 

Onde, 

PAB: Produção anual de biogás (m³ biogás·ano-1); 

PAC: Produção anual de chorume (m3·ano-1); 
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SVadotado: Concentração de sólidos voláteis no chorume de suínos (kgSV·m-3);  

FCM: Fator de conversão de metano (adotado o valor de 65%); 

Bo: Capacidade teórica máxima de produção de metano de chorume de suínos 
(m³CH4·kg-1SV); 

fb: Fator de correção de incertezas (valor adotado de 0,94); 

CH4: Percentagem de gás metano no biogás (adotado o valor de 60%). 

 

Estimativa da produção de energia elétrica a partir da produção de biogás:  

A Equação 8 exibe a fórmula de cálculo da produção de energia elétrica (potencial) nas 
propriedades suinícolas a partir dos chorumes gerados utilizando a tecnologia de DA, 
como referido anteriormente, através da introdução de dados primários pelo usuário ou 
com recurso a dados secundários. Para tal, é necessário determinar a potência disponível 
para o gerador de energia elétrica (Equação 6 IPCC (2006) e CIBiogás (2009), com base 
no caudal de metano produzido anualmente no sistema a partir da produção de biogás 
(Equação 7 do IPCC (2006) e CIBiogás (2009). A percentagem adotada em 1m³ de biogás 
possui uma concentração de aproximadamente 60% de metano e tem um conteúdo 
energético de cerca de 2 kWh. Considera-se também, o poder calorífico do metano 
equivalente a 35.530 kJ.m³ (CIBiogás, 2021). 

Na determinação produção de energia elétrica é adotado o modelo do grupo gerador 
YDNYD-10, fabricante chinês, com potência nominal (kW/kva) 10/12.5, corrente 
nominal de 18A. Este gerador, segundo o fabricante, apresenta uma eficiência 
aproximada de 30 a 35%. 

O número teórico de horas do funcionamento de um gerador é de 8760 horas por ano, 
porém assume-se que 10% dessas horas corresponde ao tempo estimado de paragem do 
equipamento para trabalhos dedicados à sua manutenção. Diante do exposto, o número 
total de horas considerado para o funcionamento do equipamento é de 7.884 horas.  

 

PDisp= QCH4 x PCCH4 (Equação 6) 

QCH4= PAB x 0,6 (Equação 7) 

𝐄 = 𝐏𝐃𝐢𝐬𝐩 𝐱 𝐭 (Equação 8) 

 

Onde, 

Pdisp: Potência disponível em kW  

QCH4: Caudal de CH4 por ano em m³ (60% do valor do PAB)  

PCCH4: Poder calorífico do metano em kJ/m³CH4 (Considerando-se o poder calorífico 
do CH4 equivalente a 35.530 kJ.m³) 

PAB: Produção anual de biogás (m³ biogás·ano-1) 
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E: Energia elétrica disponível em kWh  

t: Tempo de operação da planta de aproveitamento energético em 1 ano em horas. 

 

3.4 Avaliação de cenários potenciais a partir dos dados selecionados 
 

A análise da produção de chorumes produzidos na suinicultura no Oeste do estado de 
Santa Catarina deve ter em consideração as diferentes fases fisiológicas da cadeia 
produtiva dos suínos. Na Etapa 4 foi realizada a avaliação de diferentes cenários 
potenciais de acordo com dados obtidos a partir do Instituto de Meio Ambiente do estado. 
É importante salientar que para a construção dos cenários foram considerados os dados 
de licenciamento do estado. Estes dados foram fornecidos para a elaboração da 
ferramenta, e respeitando a confidencialidade dos mesmos, não serão apresentados no 
documento.  

Com a elaboração e avaliação dos cenários potenciais, pretende-se aplicar, comparar e 
validar a metodologia de cálculo utilizada no algoritmo da ferramenta tecnológica. As 
estimativas da produção de energia elétrica permitiram uma aproximação com os 
resultados obtidos nas propriedades suinícolas, podendo levar a uma maior estabilidade 
para o desenvolvimento da ferramenta no futuro.  

Na Tabela 3 são apresentados os valores pelos quais o IMA SC enquadra as propriedades 
produtoras de suínos no estado de Santa Catarina. Tais valores estabelecem os portes das 
diferentes propriedades, em função do efetivo alojado. 
 

Sistema de 
produção 

Porte das propriedades suinícolas 
Pequena Média Grande 

CC 60 CmáxM≤ 100 100 < CmáxM < 230 CmáxM ≥ 230 
UPL 120 ≤ CmáxM ≤ 360 360 < CmáxC < 800 CmáxM ≥ 800 
UPD 120 CmáxC ≤ 700 700 < CmáxC < 1200 CmáxC ≥ 1200 
CR 1200 CmáxC ≤ 3600 3600 < CmáxC < 8000 CmáxC ≥ 8000 
UT 500 ≤ CmáxC ≤ 900 900 < CmáxC < 2000 CmáxC ≥ 2000 
WF 500 CmáxC ≤ 1000 1000 < CmáxC < 3000 CmáxC ≥ 3000 

Tabela 3: Enquadramento da atividade no órgão ambiental do estado de Santa Catarina, Brasil.  
Fonte: Adaptado do IMA SC (2022). 

 

3.5 Ferramenta tecnológica para estimativa do potencial de produção 
de energia elétrica 

A abordagem metodológica desta etapa teve como base os seguintes pressupostos:  

(1) Desenvolvimento do algoritmo de cálculo; (2) Seleção do conteúdo teórico de apoio 
a ser introduzido para estudo e acompanhamento; (3) Apresentação do design da 
aplicação.   

Para gerar a interface da ferramenta de cálculo, foi desenvolvido um algoritmo que 
consiste em um conjunto de instruções bem definidas, finitas e que, ao serem executadas, 
geram o resultado esperado de potencial de geração de energia elétrica da propriedade 
suinícola a partir da produção de biogás.  
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 A linguagem utilizada é a busca linear, hipotética e de compilação. O algoritmo foi 
realizado usando Typescript para os cálculos matemáticos, bem como HTML, SCSS para 
a parte visual da aplicação de telemóvel, e IONIC 6 para gerar uma aplicação mobile e 
web. O algoritmo desenvolvido para a aplicação “EasyBiogas” permanece em 
confidencialidade, com o intuito de proteger a originalidade do trabalho, os sistemas de 
acesso e a segurança da informação.  

A Figura 10 apresenta um fluxograma explicativo de como o algoritmo foi desenvolvido 
para a ferramenta tecnológica. 

Figura 10: Fluxograma do algoritmo utilizado na ferramenta tecnológica. 
Fonte: elaborada pela autora (2022). 

 
 

3.6 Análise de dados  
Na etapa de seleção das bases de dados e respetivas fontes de recolha de informação, 
foram observados dados da distribuição espacial do efetivo suíno por município no estado 
de Santa Catarina utilizando o software ArcGIS.  

Na etapa de avaliação de cenários potenciais para a ferramenta, foram realizadas análises 
de estatística descritiva ou box plot. Esta ferramenta gráfica permitiu ilustrar os dados 
observados por meio de quartis demonstrando a representatividade das granjas em Santa 
Catarina divididas por portes. Foi possível observar, portanto a dispersão dos dados 
(valores mínimos e máximos), a simetria entre eles, e outliers podendo indicar valores 
discrepantes. 
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4. Resultados e Discussão 
4.1 Etapa 1: Seleção das bases de dados e respetivas fontes de recolha 
de informação 
 

Para a seleção de bases de dados e respetivas fontes de recolha, foram observados dados 
da distribuição espacial do efetivo suíno por município no ano de 2020 do estado de Santa 
Catarina Figura 11, sendo possível observar que a mesorregião do oeste contempla 75% 
do potencial anual. 

Figura 11: Distribuição espacial do efetivo suíno por município, no ano de 2020, em Santa Catarina. 
Fonte: elaborado pela autora (2022) utilizando o software ArcGIS. 

 

Na seleção das bases de dados e respetivas fontes de recolha de informação realizou-se o 
levantamento dos trabalhos na Tabela 1, que exibe uma lista de estudos encontrados na 
literatura, que além do número de animais instalados nas explorações fizeram análise 
quantitativa e qualitativa dos chorumes produzidos.  

Como pode se observar no Apêndice 1, os dados levantados, não apresentam um dos 
inputs necessários para o roteiro de cálculo do presente trabalho. Desta forma, dado que 
a Instrução Normativa 11, atualizada em 2022 do IMA SC, utiliza os dados na íntegra de 
dois dos trabalhos listados na Tabela 1, Tavares (2016) e Oliveira et al. (2020), 
considerou-se os padrões estabelecidos pela normativa, como segue abaixo na Tabela 4.  
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Sistema de 
produção 

Volume de 
chorume 

(L/animal/ano) 

 
ST 

kg/animal ano 

 
SV 

kg/animal ano 

 
 

Animais 
CC 18.486 950,0  695,3 matriz 

UPL 5.696 205,7 137,7 matriz 
UPD 4.162 142,9  90,0 matriz 
CR 478 19,5  14,9 leitão 
UT 1.526 88,8  66,5 suíno 
WF 1.299 73,3 54,9 leitão 

Tabela 4: Produção média de chorumes em sistemas especializados de produção de suínos e Produção 
média de sólidos animal alojado por ano em sistemas especializados de produção de suínos no Estado de 

Santa Catarina. Fonte: Adaptado de IMA SC (2022). 
 

Embora a seleção das bases dos sistemas não seja o foco principal da ferramenta, entende-
se que o funcionamento desta etapa afeta diretamente nos cenários avaliados e na 
comparação dos resultados calculados.  

 

4.2 Etapa 2: Seleção dos parâmetros qualitativos e quantitativos para a 
região oeste de Santa Catarina, Brasil 
 
Os dados selecionados de parâmetros qualitativos e quantitativos, são dados secundários 
que representam o chorume suinícola produzido na região, os mesmos dados são 
utilizados pelo órgão licenciador do estado de Santa Catarina como demonstrado na Etapa 
1 do presente trabalho, e assim adotados no roteiro de cálculo da ferramenta, conforme 
segue na Tabela 5. 
  

Sistema de 
produção Unidade 

SV PE 
kg/animal ano m³ animal 

 
CC matriz 695,3 0,0506 

UPL matriz 137,7 0,0156 
UPD matriz 90,0 0,0114 
CR leitão 14,9 0,0016 
UT suíno 66,5 0,0045 
WF leitão 54,9 0,0037 

Tabela 5: Produção média de sólidos voláteis (SV) e Produção média de dejetos (PE) em granjas de 
produção de suínos no Estado de Santa Catarina. Fonte: IMA SC (2022) e Tavares (2016). 

 

4.3 Etapa 3: Avaliação de cenários potenciais a partir dos dados 
selecionados. 
Nesta etapa foram solicitados dados oficiais das granjas suinícolas do Instituto do Meio 
Ambiente de Santa Catarina, que após resposta positiva, recebemos dados confidenciais 
tais como suiniculturas em operação, porte, quantidade de animais e vencimento das 
licenças ambientais. Os dados disponibilizados pelo órgão ambiental são regidos pelas 
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legislações do licenciamento ambiental catarinense, portanto os cenários desta etapa do 
trabalho foram baseados nos números representativos enviados órgão ambiental.  

 
4.3.1 Descrição dos cenários e cálculos com base nas equações anteriormente 
mencionadas  

Os cenários escolhidos têm em conta o porte da granja e a representatividade do efetivo 
na região através dos dados confidenciais enviados pelo Instituto de Meio Ambiente de 
Santa Catarina. Os cenários testes da ferramenta estão enquadrados na segunda opção do 
usuário na aplicação “EasyBiogas”, ou seja, o usuário não possui dados e/ou 
características específicas da granja suinícola. 

Os dados disponibilizados pelo IMA SC e utilizados nesse trabalho também se encontram 
em sigilo devido à solicitação de confidencialidade do próprio órgão licenciador do estado 
catarinense.   

 
4.3.1.1 Cenário 1: Potencial de geração de energia de uma granja suinícola de porte 
médio em Terminação 

Segundo os dados enviados pelo IMA SC (2022), as granjas suinícolas de médio porte 
em Terminação possuem representatividade de aproximadamente 40% do número total 
de granjas licenciadas nesse sistema de produção. E conferem 84% de todas as granjas do 
estado de Santa Catarina, portanto para o cenário 1, utilizou-se o número máximo de 
animais para porte médio em Terminação para então calcular o potencial de geração de 
energia elétrica na ferramenta tecnológica “EasyBiogas”.  

As figuras dos gráficos a seguir (Figura 12, Figura 13 e Figura 14) justificam a escolha 
do cenário 1 para o sistema de produção em Terminação, segundo dados confidenciais do 
órgão licenciador do Governo do Santa Catarina.  

 

 
Figura 12: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em Terminação. 

Fonte: IMA SC (2022). 
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Figura 13: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em Terminação. 

 Fonte: IMA SC (2022). 
 

 

Figura 14: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em Terminação.  
Fonte: IMA SC (2022). 

 

Para realizar o teste na ferramenta com o cenário 1, insere-se na aplicação “EasyBiogas” 
os seguintes dados de entrada: 

o Número de animais: 2000 (Porte Médio) 

o Sistema de Produção suinícola da propriedade: Terminação 

O resultado obtido na ferramenta como estimativa da produção de energia elétrica a partir 
da produção de biogás para o cenário 1 é de 816 kWh. 

Os resultados desse cenário também se encontram no Apêndice 2 do presente trabalho. 
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4.3.1.2 Cenário 2: Potencial de geração de energia de uma granja suinícola de porte 
pequeno em Creche 

Segundo os dados enviados pelo IMA SC (2022), as granjas suinícolas de pequeno porte 
em Creche possuem representatividade na região cerca de 52% do número total de 
propriedades licenciadas nesse sistema de produção no estado. Para o cenário 2, utilizou-
se o número máximo de animais de uma granja de pequeno porte e calculou-se resultados 
na ferramenta tecnológica deste presente trabalho.  

As figuras dos gráficos a seguir ( 

Figura 15, Figura 16 e Figura 17) justificam a escolha do cenário 2 para o sistema de 
produção em Creche, segundo dados confidenciais do órgão licenciador do Governo do 
Santa Catarina.  

 

Figura 15: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em Creche. 
Fonte: IMA SC (2022). 

 

 
Figura 16: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em Creche. 

Fonte: IMA SC (2022).  
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Figura 17: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em Creche. 

Fonte: IMA SC (2022). 
 

Para realizar o teste na ferramenta com o cenário 2, insere-se na aplicação “EasyBiogas” 
os seguintes dados de entrada: 

o Número de animais: 3600 (Porte Pequeno) 

o Sistema de Produção suinícola da propriedade: Creche  

O resultado obtido na ferramenta como estimativa da produção de energia elétrica a partir 
da produção de biogás para o cenário 2 é de 179 kWh.  

Os resultados desse cenário também se encontram no Apêndice 2 do presente trabalho. 

 

4.3.1.3 Cenário 3: Potencial de geração de energia de uma granja suinícola de porte 
médio em UPL 

Segundo os dados enviados pelo IMA SC (2022), as granjas suinícolas de médio porte 
em UPL possuem representatividade na região cerca de 32% do número total de 
propriedades licenciadas nesse sistema de produção no estado. Para o cenário 3, utilizou-
se o número máximo de animais de uma granja de pequeno porte em UPL e calculou-se 
resultados na ferramenta tecnológica. Os resultados desse cenário encontram-se no Anexo 
2 do presente trabalho.  

As figuras dos gráficos a seguir (Figura 18, Figura 19 e 20) justificam a escolha do cenário 
3 para o sistema de produção em UPL, segundo dados confidenciais do órgão licenciador 
do Governo do Santa Catarina.  
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Figura 18: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em UPL. 

Fonte: IMA SC (2022). 

 

 
Figura 19: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em UPL. 

Fonte: IMA SC (2022). 
 
 

 
Figura 20: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em UPL. 

Fonte: IMA SC (2022). 
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Para realizar o teste na ferramenta com o cenário 3, insere-se na aplicação “EasyBiogas” 
os seguintes dados de entrada: 

o Número de animais: 800 (Porte Médio) 

o Sistema de Produção suinícola da propriedade: UPL 

O resultado obtido na ferramenta como estimativa da produção de energia elétrica a partir 
da produção de biogás para o cenário 3 é 587 kWh. 

Os resultados desse cenário também se encontram no Apêndice 2 do presente trabalho. 

 

4.3.1.3 Cenário 4: Potencial de geração de energia de uma granja suinícola de porte 
médio em Ciclo Completo  

Do total de granjas licenciadas no estado de Santa Catarina, segundo o IMA SC (2022), 
as granjas de Ciclo Completo não possuem quantidades representativas em seu efetivo, 
pois conferem apenas 1,5% aproximadamente das propriedade do estado, atualmente, este 
sistema não é o mais utilizado no estado (Figura 21, Figura 22 e Figura 23).  
 

  

Figura 21: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em Ciclo Completo. 
Fonte: IMA SC (2022). 
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Figura 22: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em Ciclo Completo. 
Fonte: IMA SC (2022). 

 

 
Figura 23: Granjas suinícolas licenciadas em Santa Catarina em Ciclo Completo. 

Fonte: IMA SC (2022). 
 

Para realizar o teste na ferramenta com o cenário 4, insere-se na aplicação “EasyBiogas” 
os seguintes dados de entrada: 

o Número de animais: 3500 (Porte Grande) 

o Sistema de Produção suinícola da propriedade: Ciclo Completo 

O resultado obtido na ferramenta como estimativa da produção de energia elétrica a partir 
da produção de biogás para o cenário 4 é de 10241 kWh. 

Os resultados desse cenário também se encontram no Apêndice 2 do presente trabalho. 
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4.4 Etapa 4: Ferramenta tecnológica para a estimativa do potencial de 
produção de energia elétrica 
 

4.5.1 Desenvolvimento do algoritmo de cálculo 

Para gerar a interface da ferramenta de cálculo, foi desenvolvido um algoritmo que 
consiste em um conjunto de instruções bem definidas, finitas e que, ao serem executadas, 
geram o resultado esperado de potencial de geração de energia elétrica da propriedade 
suinícola a partir da produção de biogás.  

 

4.5.2 Estrutura e seleção do conteúdo teórico de apoio a ser introduzido para estudo 
e acompanhamento 

Ao abrir a ferramenta (Figura 24) o usuário será informado do nome da ferramenta 
denominada “EasyBiogas”, bem como terá acesso a um pequeno texto informativo sobre 
Biogás e da utilidade da ferramenta. Logo após a leitura após será direcionado a clicar 
para inserir os dados da propriedade para efetuar os cálculos de potencial de energia 
elétrica a partir do Biogás que poderá ser produzido.  

No botão da ferramenta denominado por “Boas práticas em Biogás”, haverá um texto 
informativo com tópicos sobre as boas práticas recomendadas para a produção de Biogás 
nas propriedades suinícolas:  

Segue texto abaixo adaptado e disponibilizado na ferramenta, que tem como fonte do 
Ministério da Ciência e Tecnologia (Projeto GEF Biogás Brasil MCTI, 2022).  

...“Um projeto de biogás pode apresentar diversas configurações 
e finalidades, dependendo do modelo de negócios e do arranjo 
tecnológico proposto. Para que o projeto da planta seja realizado 
de forma adequada é importante que ele passe por três fases 
principais: a definição do modelo de negócio e estudo de 
viabilidade técnica e econômica; o planejamento e execução da 
obra e o comissionamento e operação da planta...” 

 

Tipo e disponibilidade de substrato:  

o ...“Determinar o tipo ou combinação de substratos que serão 
utilizados na planta, tais como resíduos agropecuários, resíduos 
agroindustriais, resíduos sólidos urbanos, de estações de 
tratamento de esgoto e demais resíduos orgânicos passíveis de 
tratamento biológico via digestão anaeróbia.  

o Verificar, a médio e longo prazo, a disponibilidade e a 
periodicidade de recebimento dos substratos utilizados, de modo 
a não interferir na operação da planta. Caso não sejam 
produzidos de forma contínua, é importante que sejam previstas 
outras fontes de biomassa para suplementar a demanda ou até 
mesmo estratégias de armazenamento.  
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o Determinar o volume e a disponibilidade diária de substrato por 
meio de análise quantitativa, com aferição do volume in loco e 
com, pelo menos, três medições.  

o Realizar estudos de diversificação de biomassas a serem 
processadas na mesma planta, contemplando sua disponibilidade 
e a distância entre os pontos de coleta e entrega. Essa 
recomendação é válida para os casos em que há a intenção de 
aumentar a produção da planta...” 

 

Características físico-químicas e necessidade de pré-tratamento:  

o ...”Analisar os parâmetros físico-químicos do substrato a ser 
utilizado e seu potencial de produção de biogás por meio de 
análises laboratoriais, pois, muitas vezes, valores de literatura 
podem variar a depender das condições de geração e manejo da 
biomassa, e isto pode impactar nos resultados da produção de 
biogás e no seu aproveitamento energético. 

o Realizar pré-tratamento ou, até mesmo, a separação de 
compostos que podem ser prejudiciais ao processo de 
biodigestão, dependendo da composição da biomassa utilizada. 
Também pode ser necessária a adição de diluente, a fim de tornar 
a mistura bombeável, em casos de sistemas de rota úmida.  

o Realizar análises e monitoramento da biomassa para que a 
biodigestão não seja inibida e para que os patógenos sejam 
eliminados (antes ou após o sistema de biodigestão) visando uma 
destinação segura do digestato. Essa boa prática se aplica à 
biomassa com propensão de patógenos ou de contaminação.  

o Utilizar processos de sanitização em substratos com risco 
biológico, como carcaças de animais, antes da sua inserção no 
processo de biodigestão.  

Analisar as características do substrato para determinação da melhor opção de pré-
tratamento. Essa etapa apoiará na potencialização da produção de biogás e ainda 
contribuirá com o aumento da vida útil do biodigestor...”  

 

Transporte, armazenamento e alimentação do biodigestor: 

o ...”Projetar a área de armazenamento para atender a 
flexibilidade e a variação de características da biomassa, 
incluindo a alteração da quantidade e da consistência, quando 
necessário.  

o Arquitetar a estrutura para evitar perdas das propriedades 
desejáveis do substrato (como sólidos voláteis) no processo de 
digestão anaeróbia, o que reduziria o potencial de produção de 
biogás.  
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o Armazenar a biomassa em tanques, lagoas ou silos, a depender 
de suas propriedades. É importante que os sistemas de 
armazenamento sejam impermeáveis para evitar percolação e 
contaminação do solo, e ou influências de águas pluviais.  

o Garantir o fornecimento estável e contínuo de biomassa para a 
planta, sendo ela de qualidade e em quantidade adequada, 
respeitando a rotina de alimentação estabelecida.  

o Instalar locais de armazenamento da biomassa próximas ao 
sistema de biodigestão, pois grandes deslocamentos na planta 
para alimentação do biodigestor podem implicar em aumento nos 
custos operacionais (em caso de resíduos não bombeáveis ou 
armazenados em silos, por exemplo)...” 

 

4.5.3 Apresentação do design da aplicação  

 

  
Figura 24: Apresentação do design e logo da ferramenta 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Figura 25: Apresentação do design da ferramenta. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

 

  
Figura 26: Apresentação do design da ferramenta. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Figura 27: Apresentação do texto informativo da ferramenta. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

Para melhor visualização a ferramenta tecnológica pode ser acessada pelo link (em 
desktop): https://easybiogas.jspeviprentacar.com.br Ou poderá ser acessada pelo 
QRCold, abaixo (Figura 28):  

 
Figura 28: Apresentação do QRCode da ferramenta. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

O presente trabalho foi apresentado em pôster no 3º International Scientific Conference 
of Ecological and Environmental Engineering (COEE) em 28 de junho a 1 de julho de 
2022 em Poznań na Polônia. Adicionalmente, realizada apresentação oral do estudo no 
IV Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias em 3 de novembro de 2022 em 
Santarém em Portugal.      

https://easybiogas.jspeviprentacar.com.br/
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5. Conclusões e Recomendações 
 

O presente trabalho foi desenvolvido com o propósito de auxiliar os produtores rurais e 
demais atores da cadeia de valor da atividade suinícola, onde se pode inserir, o biogás. 
Neste contexto, a ferramenta desenvolvida permite a obtenção de estimativas da produção 
potencial de biogás, a partir da valorização energética dos chorumes produzidos nas 
propriedades. Após o desenvolvimento “inteligência” da ferramenta, e aplicação desta 
aos cenários apresentados (UT: 2000 suínos - 816 kWh; CR: 3.600 leitões - 179 kWh; 
UPL: 800 matrizes - 587 kWh; CC: 3500 matrizes - 10241 kWh), é possível realçar que 
esta se encontra apta a ser testada e validada em campo, utilizando-se dados primários da 
região do estado de Santa Catarina, em função dos sistemas de produção licenciados pelo 
Instituto do Meio Ambiente.  

A ferramenta apresentada permite aos diferentes utilizadores, o acesso não só de 
informações de apoio à tomada de decisão, mas também de orientações sobre a tecnologia 
a utilizar considerando as novas práticas de gestão da biomassa em propriedades rurais, 
onde se inclui as suiniculturas.  

No momento da passagem da ferramenta para validação do utilizador através da aplicação 
em campo, recomenda-se estruturar a mesma para: (1) análise da viabilidade técnica e 
económica, considerando os custos de instalação da unidade de biogás, (2) os custos 
evitados e (3) outros modelos de negócios como estimativa de geração de biometano. 
Para efetuar a evolução na ferramenta, será importante fornecer os cálculos do potencial 
de biogás e a produção de metano a partir dos chorumes gerados, caso o interesse final 
seja diferente da produção da energia elétrica. 

Para promover a continuidade do desenvolvimento da ferramenta dando acesso à mesma, 
a outros locais no Brasil e mundo, estão a ser desenvolvidos contatos para que a aplicação 
seja incorporada como produto de um projeto de incentivo e desenvolvimento da cadeia 
de valor do Biogás no Brasil, financiado pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente, 
liderado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. A aplicação deve ser validada 
pela Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, como principal 
entidade executora do projeto GEF Biogás Brasil, podendo, posteriormente, ser 
disponibilizada em suas plataformas digitais. 

Sinergias entre produtores, academia e ciência podem ser desenvolvidas, sendo a 
transferência de know-how essencial à disseminação do conhecimento, bem como a novas 
rotas tecnológicas para introdução de conceitos eco-inovadores na agroindústria. 
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7. Apêndices 
 

7.1. Quadro comparativo de caracterização dos chorumes suinícolas no estado de 
Santa Catarina 
 

 
Parâme-

tros 
(mg/L) 

Autores 
 

Cazarré 
 

Henn 
 

 
Alves 

 

 
Gusmão 

 

 
Dal Mago 

 
Mohedano 

 

 
Tavares 

CQO 20005 43368 12578 41800 46600 23065 74800 
ST 17240 43368 73000 35100 17240 18575 58200 
SV 10226 36110 53000 24500 10266 - 43600 
NTK 2487 25230 1600 - 2205 9573 5300 
PT 541 1990 750 - 633 898 1200 

Tabela 6: Quadro comparativo de caracterização dos chorumes suinícolas no estado de Santa Catarina. 
Fonte: elaborada pela autora (2022). 

 
7.2. Resultados dos cenários demonstrados na ferramenta 

 
 

  
Figura. 29: Resultados Ferramenta calculados na “EasyBiogas” Cenário 1 (esquerda) e Cenário 2 (direita).  

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Figura 30: Resultados Ferramenta calculados na “EasyBiogas” Cenário 3 (esquerda) e Cenário 4 (direita).  
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

  

 

 

 

 

 

 

  


