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Resumo 

 

A Ecologia Industrial representa a inter-relação propondo uma visão total do sistema e 

uma troca simbiótica de matéria e energia diminuindo os impactos negativos dessas 

atividades, mesmo em segmentos distintos como a pecuária e a metalurgia. 

A pecuária é uma atividade que altera significativamente as condições ambientais, 

principalmente quando utilizada na produção intensiva, onde a alimentação fornecida é 

industrial e a quantidade de excrementos sólidos rejeitados pela digestão é grande. Os 

resíduos podem ser tratados e reutilizados através da fermentação anaeróbica em 

biodigestores, produzindo o biogás, um combustível gasoso com um conteúdo 

energético elevado semelhante ao gás natural, composto, principalmente, por 

hidrocarbonetos de cadeia curta e linear.  

A metalurgia já utiliza a tecnologia de injeção de combustível auxiliar em altos-fornos. 

Os combustíveis mais utilizados são o gás natural e o carvão pulverizado, por issoo 

objetivo desse estudo é avaliar o potencial brasileiro de utilização do biogás pecuário 

em substituição à importação de gás natural trazendo vantagens sociais, econômicas e 

ambientais. Dentre elas, destacam-se a criação de fonte de renda em pequenas cidades, 

ao menor custo de investimento e do produto em comparação ao gás natural, a 

diminuição do uso de combustíveis fósseis e da emissão de gases de efeito estufa, além 

da produção de fertilizantes como subproduto nos biodigestores.  

Para esse estudo foram analisadas as características do biogás produzido pelos dejetos 

bovinos e suínos. O biogás derivado dos dejetos bovinos foram produzidos em 

laboratório em biodigestores de menor escala. O biogás de dejetos suínos além de sua 

produção em laboratórios foi realizado o acompanhamento em uma granja na região de 

Oratórios, MG. A viabilidade técnica do comportamento do biogás no alto forno foi 

realizada por simulações computacionais e para o planejamento energético e estudo de 

viabilidade do transporte do biogás, avaliou-se a região de Urucânia e Oratórios, no 

Estado de Minas Gerais, propondo assim a criação de uma Rede Industrial Ecológica. 

Os resultados apontaram que o biogás apresenta viabilidade técnica para ser utilizado 

como combustível auxiliar em alto forno e que o transporte mais viável para essa 

realização é a construção de gasoduto. A avaliação apontou que apenas 15% do rebanho 

nacional de suínos já possui o poder calorífico suficiente para a demanda de gás natural 

no setor. Logo, com a efetivação da pesquisa, além dos ganhos sociais, a atividade 

deixaria de enviar para a atmosfera 46.280,81 CH4t/ano e 89.648,81CO2t/ano, principais 

gases responsáveis pelo efeito estufa. 

Palavras-chaves: Biogás, Gases do Efeito Estufa, Política Energética, Ecologia 

Industrial, Siderurgia. 
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Abstract 

 

The Industrial Ecology represents the interrelation that proposing a total vision of the 

system and a symbiotic exchange of matter and energy, reducing the negative impacts 

of these activities, even in distinct segments such as livestock and metallurgy. 

Livestock is an activity that significantly alters environmental conditions, especially 

where intensive production is used, where the feed supplied is industrial and the amount 

of waste discarded by digestion of the animals is larger. The waste can be treated and 

reused through anaerobic fermentation in biodigesters, producing biogas, a gaseous fuel 

with a high energy content similar to natural gas, composed mainly of short chain and 

linear hydrocarbons. 

Metallurgy already uses auxiliary fuel injection technology in blast furnaces, the most 

commonly used fuels are natural gas and pulverized coal. The purpose of this study is to 

evaluate the Brazilian potential for the use of biogas in cattle, replacing the importation 

of natural gas Social, economic and environmental advantages. Among them, the 

creation of a source of income in small cities, the lower cost of investment and the 

product compared to natural gas, the reduction of fossil fuel use and the emission of 

greenhouse gases, besides the production of Fertilizer as a by-product in biodigesters. 

For this study the characteristics of biogas produced by bovine and swine manure were 

analyzed. Biogas derived from bovine manure were produced in the laboratory in 

smaller scale biodigesters. The biogas of swine manure in addition to laboratory 

production was carried out on a farm in the region of Oratórios, MG. The technical 

feasibility of the biogas behavior in the blast furnace was performed by computational 

simulations and for the energy planning and feasibility study of the biogas transport, we 

evaluated the Urucânia and Oratórios region, Minas Gerais, thus proposing the creation 

of an Industrial Network Ecological. 

The results indicated that biogas presents technical feasibility to be used as auxiliary 

fuel in blast furnace and that the most feasible transport for this accomplishment is the 

construction of pipeline. The evaluation pointed out that only 15% of the national herd 

of pigs already has sufficient calorific power for the demand of natural gas in the sector. 

Therefore, with the effectiveness of the research, besides the social gains, the activity 

would not send 46,280.81 CH4 t / year and 89,648.81 CO2 t / year, the main gases 

responsible for the greenhouse effect. 

 

Keywords: Biogas, Greenhouse Gas, Energy Policy, Industrial Ecology.
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1. Introdução 

 

Como qualquer ser na natureza, o ser humano retira e manufatura recursos do meio 

ambiente para prover a sua subsistência. Em um ambiente natural de ciclo fechado, as 

sobras de uma atividade ou um organismo, ao se decomporem, devolvem ao meio 

ambiente materiais que serão provavelmente absorvidos posteriormente por outros seres 

vivos, de modo que esse ciclo sempre se repita e que tudo será reaproveitado.Porém, 

essa realidade não é muitovivenciada no cotidiano das atividades humanas, as sobras 

das ações humanas em sua maioria são descartadas de forma errada e resultam no que se 

denomina genericamente de poluição.  

 

A pecuária é um bom exemplo de atividade cujos rejeitos ainda são descartados, em sua 

maioria de forma a produzir um volume imensurável de poluição, pois é responsável 

por grande emissão de gases na atmosfera o que contribui de forma negativa para o 

efeito estufa. Embora a tecnologia tenha avançado de forma efetiva para ser aplicada 

para o aproveitamento dessa poluição, transformando-a em energia positiva e renovável, 

a atividade pecuária ainda não conseguiu construir uma visão sistêmica que permita 

elaborar conexões entre sistemas de aproveitamento, a fim de criar uma analogia a um 

ecossistema, efetivando assim uma ecologia industrial.(MARTINS, 2012b). 

 

Na Ecologia Industrial a inter-relação acontece entre empresas, como por exemplo, a 

pecuária e a metalurgia, entre seus produtos (biogás e metal) e processos em escala 

local, regional e global. A visualização total do sistema permite visualizar as indústrias 

como elementos dentro de um sistema e ainda, seu relacionamento com os demais 

elementos em um conjunto maior. Dessa forma, o sistema global, que é resultado de 

várias contribuições menores causará, como um todo,menor impacto ambiental do que 

aquele causado pela soma dos impactos das unidades individuais. 
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De acordo com o balanço energético de 2016 a oferta de energia de 2015 teve uma 

redução de 2,1%, atingindo 299,2Mtep, consequência da retração econômica do PIB de 

3,8%. Nesse período aconteceu a retração da oferta interna de petróleo e derivados de 

7,2% resultado do superávit de exportação e importação. (BEM,2016). 

 

Além da retração do petróleo, a energia elétrica também retraiu em 1,3% (8,4TWh) 

devido as condições hidrológicas desfavoráveis. Positivamente, a participação da 

energia renovável aumentou 0,9% onde a energia eólica ultrapassou a geração de 

energia nuclear, com um aumento de 77,1%, com uma expansão de sua potência de 

56,2%. Esses valores contribuíram para o Brasil ter uma emissão antrópica de dióxido 

de carbono equivalente (Mt CO2-eq) 26% menos que a economia europeia, 51% menos 

que a economia americana e 73% menor que a economia chinesa, com uma média de 

139,6 kg de CO2 para produzir 1MWh para o setor elétrico. 

 

Assim como a oferta o consumo de energia também teve queda, 3,1% no setor industrial 

e 2,6% no setor de transporte. Essas quedas se devem principalmente à queda de 

consumo de carvão vegetal, bagaço de cana e eletricidade no setor siderúrgico. No 

transporte, a queda do consumo de óleo diesel, redução na do consumo de gasolina com 

aumento do etanol e a queda na venda de automóveis. A participação do biogás teve um 

aumento de 44% em 2015, porém ainda representa apenas 0,7% da matriz energética 

nacional.  

 

A suinocultura no Brasil consolidou-se como uma atividade que está presente 

predominantemente em pequenas propriedades rurais (FIALHO e cols., 2001). Porém, 

um grave problema associado ao confinamento de suínos é a grande quantidade de 

dejetos produzidos diariamente, sendo considerada pelos órgãos ambientais como uma 

atividade de grande potencial poluidor. Os dejetos lançados diretamente no solo e nos 

mananciais de água podem causar desequilíbrios ambientais, acarretando problemas de 

saúde às pessoas e animais (TUCCI, 2003). Os diversos nutrientes contidos nesses 
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resíduos (principalmente nitrogênio, fósforo e potássio) podem também estimular o 

crescimento de plantas aquáticas e gerar eutrofização (CAMPOS e cols., 2002). Além 

disso, a poluição ambiental provocada pelos dejetos animais pode causar problemas, 

como por exemplo, a contaminação do solo, lagos e rios, a infiltração de águas 

residuárias no lençol freático e o desenvolvimento de moscas e gases malcheirosos 

(CAMPOS, 1997). Os dejetos de suínos possuem elevadas concentrações de DBO, 

sólidos em suspensão e nutrientes, fonte potencial de poluição. 

 

No entanto, os dejetos de animais podem, quando bem manejados, constituir-se em 

alternativa econômica para a propriedade rural, sem comprometimento da qualidade 

ambiental (OLIVEIRA e cols., 2000). Além disso, a Política Nacional sobre Mudanças 

do Clima explicita a obrigatoriedade de redução das emissões de Gases de Efeito Estufa 

(GEE), dos quais os resíduos orgânicos são grandes geradores, e a necessidade de 

estimular processos e tecnologias que propiciem maior economia de energia 

(MARTINS, 2012b). 

 

Atualmente a tecnologia de injeção de combustível auxiliar em alto-forno é uma prática 

recorrente na siderurgia. Uma das formas mais utilizada é a injeção de carvão 

pulverizado, que tem sido praticada no mundo inteiro (ASSIS, 1993). É conhecido que 

existem mais de 400 altos-fornos que utilizam da injeção de materiais como 

combustíveis auxiliares em alto-forno. Representando o percentual no mundo de 

aproximadamente 70% de todos os alto-forno de algum tipo de injeção de material 

sólido como combustível auxiliar (ASSIS, 2005).  

 

A indústria siderúrgica tem como objetivo a fabricação e o tratamento do aço a partir do 

minério de ferro. Segundo Cavaliero e Jannuzzi (1998), pelas análises das emissões de 

CO2 do sistema energético no setor industrial nacional, é importante a participação do 

segmento siderúrgico, devido ao alto consumo de coque de carvão metalúrgico no 

balanço energético siderúrgico.  
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De acordo com Araújo (1997), a maior parte do consumo energético de uma usina 

siderúrgica ocorre na etapa de redução, sendo por isso a etapa na qual se concentram as 

medidas de redução de energia, destacando-se a injeção de combustível auxiliar, que já 

vem sendo adotada pelas principais usinas siderúrgicas nacionais. Uma das formas mais 

utilizadas é a injeção de carvão pulverizado, que tem sido praticada no mundo inteiro 

(ASSIS, 1993). Sabe-se que existem mais de 400 altos-fornos que utilizam da injeção de 

materiais como combustíveis auxiliares, representando o percentual de 

aproximadamente 70% de todos os altos-fornos. 

 

A injeção de combustível auxiliar na siderurgia representa não apenas um ganho 

econômico, mas também um ganho ambiental (MAXIMO,2015b). Ao analisar as 

emissões do sistema energético nacional observou-se a importante participação do 

segmento siderúrgico do setor industrial nacional (Cavaliero & Jannuzzi, 1998), 

decorrente do alto consumo de coque de carvão metalúrgico no balanço energético 

siderúrgico, mostrando o predomínio de usinas integradas a coqu. 

 

A etapa de redução é responsável pela maior parte do consumo energético de uma usina 

siderúrgica e, por isso, é nesta etapa que se concentram as medidas de conservação de 

energia. Dentre elas, destaca-se a injeção de combustível auxiliar em alto forno que já 

vem sendo adotada pelas principais usinas siderúrgicas nacionais (Araújo, 1997).  

 

O risco de aquecimento global em função do aumento da concentração de gases do 

“efeito estufa” vem sendo confirmado por milhares de cientistas, tornando cada vez 

maior a preocupação com as mudanças climáticas vividas nas últimas décadas (World 

Bank, 1998). Dentre os gases que contribuem para o “efeito estufa” destaca-se o dióxido 

de carbono (CO2), cujas altas taxas de emissão são decorrentes principalmente da 

utilização (queima) de combustíveis fósseis e da perda da cobertura vegetal nos diversos 

setores de atividades (Barker et al, 1995), principalmente na geração de energia elétrica 

e nos setores de transportes e industrial. 
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Ao lado da siderurgia, outra atividade econômica que contribui significativamente para 

a emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global é a pecuária. No mundo, as 

emissões de metano pela fermentação entérica de ruminantes contribuem com 22% (70 

a 100 milhões t/ano) de todo o gás produzido pela humanidade através de outras 

atividades como o cultivo de arroz inundado, esgoto doméstico, aterros, queima de 

biomassa. Já no Brasil, com o rebanho de 185 milhões de cabeças, há uma emissão de 

9,4 milhões de ton CH4/ano, ou seja 2,5% de todo gás produzido mundialmente, porém 

o equivalente a 69% das emissões brasileiras de CH4 (MARTINS, 2015a). 

 

Umas das alternativas para a mitigação do impacto gerado pelos dejetos da pecuária é a 

produção de biogás. Esta alternativa tem agregado vantagens para o pequeno produtor, 

como baixo investimento e lucro alto, e também ajudado e muito na conservação do 

meio ambiente. Além do biogás, no processo de produção que dura de 30 a 35 dias nos 

biodigestores, os resíduos podem ser usados como fertilizantes (chorume), sem 

problema de mau odor, uma vez que se perde durante o processo. Esta tem sido a 

melhor forma para o manejo dos dejetos, antes lançados na natureza (MARTINS, 

2015b). 

 

A oferta de gás natural no Brasil é composta principalmente pela produção interna, em 

campos associados, e pela importação proveniente da Bolívia, através do Gasbol 

(Gasoduto Brasil-Bolívia). Nos últimos anos, reservas expressivas deste gás foram 

encontradas em território nacional. Entretanto, o desenvolvimento e a produção desses 

campos não são imediatos e o país precisará importar gás natural para aumentar a oferta 

interna, se quiser atender a demanda projetada para os anos seguintes (PAIVA, 2010). 

 

A fim de associar essas duas tecnologias, produção de biogás e combustível auxiliar, é 

que se estabelece essa pesquisa que tem por objetivo obter um novo combustível, para 

ser utilizado na injeção auxiliar e agregar valor ao rejeito pecuário, muitas vezes 

apresentado como passivo ambiental.  
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2. Objetivos 

 

O objetivo da presente pesquisa é apontar a possibilidade e a viabilidade da a utilização 

direta do biogás, gerado a partir dos dejetos suínos e bovinos, em altos-fornos e a sua 

conversão direta em energia, diminuindo assim a emissão de CO2 atmosférico e 

encontrar uma forma ecologicamente correta de utilização dos rejeitos agropecuários 

criando uma integração energética entre os dois setores econômicos. 

 

2.1. Objetivos Específicos: 

  

 Determinar a eficiência dos biodigestores para o tratamento dos dejetos; 

 Caracterizar os dejetos; 

 Caracterizar o biogás produzido; 

 Determinar o potencial de geração de biogás;  

 Estudar o potencial energético do uso do biogás em altos-fornos; 

 Estimar o potencial energético brasileiro para a produção de biogás suíno; 

 Estudar a viabilidade de transporte do gás para a siderurgia; 

 

3. Revisão bibliográfica 

 

3.1. Ecologia Industrial(EI) 

Em 1989, Robert Frosch e Nicholas Gallopoulos, dois executivos da General Motors 

(EUA), publicaram um artigo intitulado “Strategies for Manufacturing”, na revista 

americana Scientific American. Este artigo foi amplamente lido, e considerado o marco 

sobre o conceito de ecossistema industrial. Frosch and Gallopoulos (1989) 

argumentaram que: 
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As limitações ambientais exigiam novas concepções sobre a produção 

industrial. O atual processo de produção absorvia matéria prima do meio 

ambiente, e após transformá-la em produtos e resíduos úteis, descartava 

resíduos. Contudo, com o aumento dos níveis de população e consumo, 

fortes pressões seriam submetidas ao meio ambiente. A fim de atender a 

estas demandas futuras, sem causar danos ambientais irremediáveis, os 

autores concluíram que o sistema industrial precisaria imitar o 

funcionamento dos ecossistemas que não geram resíduos devido à 

existência de ciclos complexos utilizados para a reutilização de resíduos 

descartados. 

 

Kiperstok e Marinho (2001, p. 272) apontam que: 

 
“A lógica de processamento interno de materiais e energia, com a 

recuperação de valores incorporados a elementos que seriam rejeitos de 

alguns processos, por sua utilização como a alimentação de outros, é que leva 

à associação com a ecologia. O modelo ideal de referência seriam os sistemas 

naturais fechados, nos quais não cabem os conceitos de resíduos e matéria 

prima”. 

 

 

A Figura 1 apresenta o ecossistema natural e o sistema industrial vistos sob a ótica 

tradicional e a ótica da EI, onde o sistema industrial se torna parte integrante do 

ecossistema natural. 

 

 

 

Garner e Keolean (1995) afirmam que o conceito de EI pode ser entendido como o 

estudo das interações entre o ecossistema ecológico e o sistema industrial, que sob a 

perspectiva da EI, e que segundo Erkman (2001), passa a ser considerado como um 

ecossistema industrial. Graedel et. al (1995) ressaltam: 

“Requer que um sistema industrial não seja visto de forma isolada de  

sistemas entorno deles, mas em conjunto com eles. É uma visão sistêmica, 

em que se procura otimizar o ciclo de materiais total, a partir de matérias-

primas virgens, a materiais acabados, a componentes de produto, a produtos 

Figura3.1-Ótica tradicional x Ótica da Ecologia Industrial Fonte Adaptado de Chertow et. al (2002) 
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obsoletos, e a disposição final. Os fatores a serem otimizadas são recursos, 

energia e capital”. 

 

A EI tem como premissa básica a emissão zero, ou seja, busca-se prover o total 

uso/reuso dos componentes de um processo, prevenindo a poluição com a diminuição 

da demanda de matéria prima e energia, assim como a diminuição do descarte de 

resíduos ao meio ambiente. Ainda que preconize a redução de resíduos ao longo dos 

processos, a EI considera que pode ser admitida, ou que até seja útil, a geração de 

algum resíduo ou subproduto, em um determinado processo, se esse servir como 

matéria-prima para a empresa seguinte da cadeia de produção, contribuindo, assim, 

para a manutenção do fluxo.  

 

Dessa forma, busca-se utilizar ciclos fechados entre os sistemas industriais, de forma 

análoga ao que ocorre nos sistemas ecológicos e, também se compatibilizando com a 

natureza quando não for possível a eliminação de resíduos, viabilizando assim, o 

processamento de tais resíduos pelos meios naturais. “Em um ciclo, a matéria flui por 

caminhos cíclicos, ou seja, ela é continuamente reaproveitada ou reciclada, enquanto 

que a energia é degrada sob a forma de calor, sem poder ser novamente utilizada” 

(FRAGOMENI, 2005, p. 26)  

 

Sendo assim, observa-se que um único processo do fluxo de materiais, afeta 

diretamente o processo seguinte. Estes reprocessamentos podem fazer com que 

alguns processos sejam eliminados e/ou reduzidos normalmentetornando o sistema 

maiseficiente. 

 

 
 

Figura 3.2-Diagrama básico de fluxo de materiais. EPA U.S., 2001 apud FRAGOMENI, 2005, p. 28 
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Sob a perspectiva da Lei de Conservação de Massa, os resíduos materiais gerados, 

podem ter duas possibilidades para seu destino, em longo prazo: 

a) Reciclagem, reutilização ou reuso; 

b) Perdasdissipativas. 

 
“Um estado de equilíbrio sustentável se faz menos dependente da 

disponibilidade de recursos do que da reciclagem ou reutilização eficiente. 

Quanto maior for o índice de reciclagem, reutilização ou reuso, menos 

resíduos serão dissipados no meio ambiente e vice-versa. Uma boa medida de 

insustentabilidade é o uso dissipativo. Isto levanta a distinção entre os usos 

inerentemente dissipativos e para os materiais que poderiam ser reciclados ou 

reutilizados, mas não é aplicável. Este último poderia ser denominado de 

potencialmente recicláveis. Assim, existem três categorias distintas de 

materiais: (1) aqueles cujos usos são economicamente e tecnologicamente 

compatíveis com a reciclagem, considerando os preços praticados e 

legislação vigente; (2) aqueles cujos usos não são economicamente 

compatíveis com a reciclagem, mas para os quais já  existe  disponível  

tecnologia  para  estafinalidade. São exemplos desta categoria materiais cujo 

“gargalo” do processo encontra-se no sistema de coleta; (3) aqueles cuja 

reciclagem é inerentemente incompatível como resultado do uso dissipativo 

de materiais. (...). De uma forma genérica, podemos considerar que as 

maiorias dos metais estruturais estão na primeira categoria. Outros materiais 

estruturais e as embalagens, assim como a maioria dos solventes e fluidos 

refrigerantes, enquadram-se na segunda categoria. Finalmente, pigmentos, 

pesticidas, herbicidas, floculantes, explosivos, reagentes, detergentes, 

fertilizantes, combustíveis, lubrificantes, entre outros, são exemplos de 

materiais da terceira categoria. De fato, é fácil observar que a maioria dos 

produtos químicos pertence a esta última categoria, com a exceção daqueles 

que são efetivamente incorporados na composição de produtos acabado, tais 

como plásticos, borracha ou fibras sintéticas. (AYRES, 1994, p.31-32)”. 

 

Sob essa perspectiva o que não é agregado à composição final do produto desejado é 

descartado ao meio externo. Dessa forma, busca-se a sustentabilidade pela 

minimização dos usos dissipativos dos materiais da terceira categoria e maximização 

dos usos economicamente e tecnologicamente compatíveis com as práticas de 

mercado dos materiais da primeira categoria. 

 

A EI aborda uma análise sistemática do funcionamento dos sistemas industriais e 

biológicos, a partir de balanços de energia e material, buscando-se minimizar os 

impactos ambientais gerados não só pelas atividades industriais, mas também através 

dos impactos gerados pelas atividades humanas no meio ambiente, como agricultura, 

construção civil, geração de energia e transporte. Erkman (2001) ressalta que, a EI 

não analisa apenas o funcionamento dos sistemas industriais, da forma como ocorre 

no metabolismo industrial, mas ainda propõem a reestruturação do ecossistema 
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industrial de forma compatível aos ecossistemas naturais, considerando também a 

ótica da sustentabilidade. Erkman (1997) esclareceque: 

“Metabolismo Industrial' é o conjunto fluxos de materiais e de energia que 

atravessam o sistema industrial. É estudada através de uma abordagem 

essencialmente analítica e descritiva (basicamente é uma aplicação do 

princípio de balanço de materiais), que visa a compreender a circulação de 

materiais e fluxos de energia ligados a atividade humana, desde sua 

extração inicial até a sua inevitável reintegração, mais cedo ou mais tarde, 

aos ciclos biogeoquímicos”. 

 

Braga (et al, 2005) afirma que “um ciclo biogeoquímico é o percurso realizado no 

meio ambiente por um elemento químico essencial à vida”. Ao longo dos vários 

ciclos existentes nos ecossistemas, observamos que cada componente é absorvido e 

reciclado por componentes bióticos e abióticos, podendo, às vezes, se acumular por 

longos períodos em um mesmo lugar. São a partir destes ciclos biogeoquímicos que 

elementos e compostos químicos são permutados entre os ecossistemas. Estes 

processos, quando resultam na reciclagem parcial/total de matéria são extremamente 

importantes, considerando-se que os recursos na Terra são finitos e a vida nela 

existente depende do equilíbrio natural destes ciclos. Segundo Gertler (1995): 

“Ao passo que as abordagens tradicionais de gestão ambiental se 

concentram nos processos individuais e nas unidades industriais 

isoladamente, a EI analisa as interações entre os sistemas industriais e os 

sistemas biológicos e entre atividades humanas e o meio ambiente, de 

forma sistêmica, mais abrangente e com uma visão de longo prazo”. 

 

Podemos destacar alguns princípios da EI segundo Lowe (2001 apud VEIGA, 2007, 

p.12-13): 

Integração entre a indústria e o ecossistema industrial, através 

demecanismos de reuso e reciclagem de materiais, redução no 

consumo de energia, água e matéria prima e minimização dos 

resíduos provenientes da atividade industrial; 

odução: substituição de tecnologias tradicionais 

por novas tecnologias; 

 

Planejar os sistemas industriais considerando as necessidades 

econômicas e sociais da comunidade: novas oportunidades de 

emprego, melhores condições de trabalho e diminuição dos 

impactos resultantes da atividade industrial no meio ambiente. 
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Segundo Frosch and Gallopoulos (1989), a EI promove benefícios para o meio 

ambiente, como a redução do consumo de recursos, a redução da poluição, o aumento 

da eficiência energética, a redução do volume de resíduos e ainda agregar valores aos 

resíduos. 

 

Chertow (2000) sugere a divisão da EI em três níveis diferentes: dentro da própria 

indústria (interno), entre indústrias e em nível regional ou global. A EI permite 

aplicar suas ferramentas nos três níveis, dentro da própria indústria, pode-se utilizar 

de ferramentas como Projeto para o Meio Ambiente (Design for the Environment – 

DfE), Prevenção à Poluição e Contabilidade Verde.  

 

No segundo nível, que ocorre entre indústrias, pode-se mencionar a Simbiose 

Industrial, o Parque Industrial Ecológico (PIE), a Análise de Ciclo de Vida (ACV) 

dos Produtos, e algumas iniciativas no setor.  

Finalmente, a nível regional ou global, a análise de orçamentos e ciclos, do Fluxo de 

Materiais (Metabolismo Industrial). A Figura 05 demonstra estes níveis de 

abrangência e as suas respectivas ferramentas, pode-se observar que a EI é aplicável 

em várias situações. 

 

 
Figura 3.3-Níveis de abrangência da Ecologia Industrial. Adaptado de Chertow (2000) 
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3.1.1. Simbiose Industrial(SI) 

 

A definição de Simbiose Industrial (SI) faz referência à simbiose ecológica, que é a 

associação entre indivíduos de espécies diferentes, que não se relacionavam 

anteriormente, e após a permutação de materiais, energia ou informações, passam a 

colher benefícios coletivos maiores que a soma dos benefícios individuais das 

espécies envolvidas. A SI envolve organizações, que ao estarem separadas, abordam 

uma vantagem competitiva que consiste no intercâmbio de matéria-prima, resíduos, 

água e energia. Tem a capacidade de integrar as atividades econômicas ao meio 

ambiente e ao bem estar das comunidades locais, uma vez que reduzem os danos 

resultantes da atividade industrial e os custos operacionais das indústrias envolvidas. 

Segundo Chertow (2000, p.314): 

A SI, parte integrante da EI, estuda o intercâmbio de matéria, resíduos, água e 

energia em uma economia a nível local ou regional. A SI tem por objetivo 

integrar  as indústrias que operam de forma isolada a operarem de forma 

coletiva, onde a cooperação e o intercâmbio físico de matéria, resíduos, água 

e energia entre as indústrias resulta em vantagens competitivas. O sucesso da 

SI depende da cooperação, da integração e de possíveis sinergias 

desenvolvidas entre indústrias localizadas em uma mesma 

localidadegeográfica. 

 

De acordo com Pereira et al. (2007), a SI está baseada em três pilares: (1) Informação 

Geográfica, (2) Informação Organizacional e (3) Informação Sobre Processos. As 

atividades industriais estão interconectadas através destes três pilares, que através de 

um diálogo mútuo, oferece suporte ao intercâmbio de subprodutos e a construção de 

umarede de interconectividade produtiva local. 

 

O intercâmbio pode ocorrer em um Distrito Industrial (DI) ou entre empresas 

vizinhas que buscam a utilização de resíduos e subprodutos nas suas atividades 

industriais. A percepção trazida pela SI fornece a base à interconectividade das 

atividades industriais no nível local e facilitam o planejamento de sistemas industriais 

mais eficientes com ciclos de materiais cada vez mais fechados. A ausência de 

qualquer um desses pilares invalida teoricamente o processo de simbiose, que visa 

somente essa sinergia de resíduos entre empresas vizinhas ou em umDI. 
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3.1.2. Parques Industriais Ecológicos(PIE) 

 

Os Parques Industriais Ecológicos (PIE) são ecossistemas industriais, onde as 

indústrias buscam uma gestão ambiental cooperativa e o desenvolvimento de 

parcerias, entre elas e em conjunto com a comunidade local, buscando atingir o 

desenvolvimento sustentável ao integrar os três pilares biopsicossociais, ou seja, 

buscam trabalhar com mesmo grau de importância os fatores ambientais, econômicos 

e sociais. 

Uma comunidade de empresas de serviço e manufatura que atingem um 

melhor desempenho ambiental, econômico e social através de parcerias, 

cooperação e integração entre os atores envolvidos. A cooperação pode 

ocorrer na gestão integrada  de   resíduos,   co-geração  de  energia,  

intercâmbio  de   tecnologias,   e intercâmbio de infra-estrutura, intercâmbio 

de serviços, entre outros. A integração ocorre entre as indústrias, entre estas e 

a comunidade e entre as indústrias, comunidade e o meio-ambiente. 

Trabalhando de forma integrada, os parceiros buscam alcançar benefícios 

coletivos que são maiores do que os benefícios alcançados de forma 

individual, caso cada um deles procurasse otimizar sua atividade. (US-EPA, 

1994). 

 

As indústrias otimizam a produção, aumentam o lucro (reduzem os gastos a partir da 

aquisição de matéria prima substituídas por resíduos, gastos com transporte e com a 

disposição de resíduos) e reduzem os impactos ao meio ambiente e à saúde da 

comunidade ao trabalharem de formaintegrada. 

Uma comunidade de indústrias que cooperam entre si e com a comunidade 

local para de forma eficiente permutar recursos e serviços (matéria-prima, 

energia, água, infra-estrutura, informação, transporte, etc.), resultando em 

ganhos econômicos, na qualidade do meio ambiente e em uma melhor 

qualidade de vida para os trabalhadores e para a comunidade local, obtidos 

através de uma gestão ambiental mais cooperativa entre os atores envolvidos. 

(President Council of Sustainable Development – PCSD, 1996, Indigo 

Development, 2005). 

 

O que diferencia o PIE da SI é que na SI o foco central está no intercâmbio de 

resíduos, enquanto que para PIEs, o intercâmbio de resíduos é apenas um de seus 

elementos. O conceito de PIE é mais abrangente, seu foco central está em uma gestão 

ambiental mais cooperativa entre as indústrias, gestores, setor público, setor privado, 

comunidade e demais atores envolvidos. Lowe (2001) sugere que, o PIE integra os 

princípios da EI, da SI, da gestão ambiental cooperativa, da prevenção da poluição, do 

planejamento, da arquitetura e das construções sustentáveis. As indústrias ao formarem 

parcerias aumentam sua vantagem competitiva. 
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De acordo com Starlander (2003), as duas principais motivações que levam as 

indústrias a engajarem nesta iniciativa são a pressão institucional externa e a busca 

por uma maior vantagem competitiva. Para atender a crescente pressão institucional 

externa Starlander (2003) sugere que as indústrias cooperem entre si, cumprindo com 

a legislação em vigor, e quanto à vantagem competitiva, devem compartilhar seus 

recursos físicos e tecnológicos, a fim de obter um uso mais eficiente dos recursos 

naturais, utilizando resíduos como insumos no processo produtivo e fomentar a troca 

de conhecimentos, experiências e informações entre asmesmas. 

 

Mitchell (2002) define o PIE como uma estrutura flexível, que pode variar em função 

das condições do mercado e das limitações oferecida pelo meio ambiente. “O sucesso 

de umaPIE não depende somente de seu desempenho ambiental, mas é resultante, 

principalmente de sua habilidade de competir no mercado” (CÔTÉ & ROSENTHAL, 

1998). O perfil das indústrias e os aspectos sócio, econômico e cultural da região são 

variáveis que influenciam na definição de um PIE, um importante fator para o seu 

sucesso e desenvolvimento é o grau de cooperação e parceria entre diversos setores – 

público, privado e membros da comunidade se a consolidação destes elementos não 

estiver concretizada o desenvolvimento do PIE pode ser prejudicado. 

 

3.1.2.1. Tipologias dePIEs 

 

Existem diferentes terminologias usadas na literatura para designar conceitos e outros 

instrumentos bastante semelhantes a SI, sendo assim, denominou-se de 

Desenvolvimento Eco Industrial (DEI) a aplicação dos princípios da EI para o 

desenvolvimento industrial e econômico regional. 

 

Starlander (2003) definiu duas tipologias de DEI: os Parques Industriais Ecológicos 

(PIE) e as Redes Industriais Ecológicas (RIE). Segundo o autor, a principal diferença 

entre PIEs e RIEs é que no primeiro caso as indústrias se localizam em “clusters” 

industriais enquanto que no segundo caso as indústrias estão distribuídas em uma 

região (em diferentes áreas, municípios). No caso do PIE, a maior proximidade entre 

as indústrias facilita o desenvolvimento de sinergias e existindo uma maior chance de 

integração e a cooperação entre os atores envolvidos. Por outro lado a RIE oferece 
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uma maior possibilidade de sinergias entre as indústrias, pois como a área de 

abrangência é maior, a diversidade de atores envolvidostambém. 

 

Lowe (2001) ressalta que nas RIEs, as sinergias podem ocorrer entre indústrias 

independentes, que existem isoladamente, entre indústrias localizadas em um DI ou 

mesmo entre indústrias localizadas em um PIE, a Figura 06 demonstra estas possíveis 

sinergias. 

 

Os PIEs podem ser desenvolvidos em brownfields, ou seja, em DIs abandonados ou  

em funcionamento, onde as indústrias estão em operação e algum tipo de relação já 

existe entre elas, ou serem planejados em greenfields, áreas onde não existe qualquer 

intervenção econômica, onde os PIEs são implementados dozero. 

 

 
Figura 3.4-Sinergia entre indústrias Lowe (2001) 

 



16 

 
 

Segundo Gertler (1995) o benefícioao se desenvolver um PIE em um brownfield, 

estána re-utilização de uma área já degradada, ou seja, uma área “marrom” ao invés 

de contaminar uma área que ainda é “verde”, onde os ecossistemas não foram 

comprometidos. Outro fator a considerar é a infra-estrutura pré-existente que pode ser 

adaptada para atender as necessidades dos novos sistemas, facilitando a ligação entre 

as indústrias. Por outro lado, a implementação de um PIE em um greenfields, 

influência na decisão das indústrias quanto a sua localização, visto que o “cluster” 

industrial é planejado considerando-se desde o início possíveis permutações entre as 

indústrias. De acordo com o autor, quando o PIE é totalmente planejado as indústrias 

que ali se instalam estão cientes dos princípios e diretrizes a serem seguidos e estão 

dispostas a cooperar e a desenvolver parcerias entre si, a possibilidade de ocorrerem 

sinergias entre as indústrias deve ser prevista ainda na etapa de planejamento, 

permitindo assim uma flexibilidade maior. Desta forma, a integração e a cooperação 

entre as indústrias ocorrem de forma muito maisnatural. 

Para Mitchell (2002), planejar um PIE sobre um greenfield permite que cada indústria 

seja alocada buscando a otimização dos fluxos de resíduos e matéria prima entre elas. 

As técnicas construtivas e arquitetônicas e os materiais selecionados possibilitam uma 

maior economia dos recursos naturais (emprego das técnicas sustentáveis). 

 

Chertow (2000) definiu assim, as cinco possíveis tipologias de PIEs: (1) Intercâmbio 

Externo de Resíduos, (2) Intercâmbio Interno de Resíduos, (3) Indústrias Localizadas 

em um Mesmo Parque Industrial, (4) Indústrias Não Localizadas em um Mesmo 

Parque Industrial e (4) Indústrias Organizadas Virtualmente. 

 

A implantação e/ou desenvolvimento de PIEs resulta em benefícios para um 

desenvolvimento biopsicossocial sustentável: benefícios econômicos, sociais e 

ambientais. As indústrias, a comunidade e o governo e o meio ambiente permutam 

bens e serviços (trabalho, capital e insumos) com outros membros locais e com 

participantes externos (consumidores e fornecedores). 

Uma vez apresentados aos principais atores (indústrias, comunidade local, 

trabalhadores, governo) os benefícios tornam-se incentivos para estes 

engajarem nesta iniciativa. As indústrias buscam melhorar sua imagem no 

mercado (marketing verde), aumentar o seu nicho mercadológico (acesso a 

novas camadas do mercado) e consequentemente maximizar o lucro. Quanto 
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à comunidade, a principal motivação é o desenvolvimento local (saúde, 

emprego, educação, qualidade de vida). Para o governo, a motivação é o 

maior cumprimento da legislação em vigor, aumento na base tributaria além 

da redução dos danos causados ao meio ambiente resultante da atividade 

industrial. (VEIGA, 2007) 

 

Ao analisarmos as considerações sobre o ponto de vista das indústrias, observamos que 

uma série de fatores devem ser analisados, em conjunto com uma gestão eficiente do 

PIE, que ao consumir mão-de-obra, recursos (energia, água), insumos e capital, geram 

produtos, resíduos e despesas. Dessa forma, “percebe-se que a indústria em sua 

avaliação locacional”, mesmo considerando os fatores ambientais e os sociais na sua 

decisão de integrar um ou não PIE, em decisão final considera o fator econômico (saldo 

final receita x despesa = lucro)” (VEIGA, 2007). 

 

3.2. Pecuária e seus impactos 

 

A suinocultura ocupa lugar de destaque na matriz produtiva do agronegócio brasileiro, 

destacando-a como uma atividade de importância no âmbito econômico e social e 

atualmente tem ganhado ainda mais importância, principalmente no mercado 

internacional, por algumas vantagens comparativas que tornam a atividade competitiva 

no cenário externo, como disponibilidade de insumos básicos para a produção, 

principalmente de grãos essenciais como soja e milho, disponibilidade de terras 

agriculturáveis e investimentos em tecnologia. 

 

Dessa forma, a produção de suínos no Brasil apresenta custos inferiores aos principais 

competidores mundiais, como Estados Unidos, França e Espanha (BATISTA, 2002). 

Assim, o Brasil vem se consolidando como um importante investidor no mercado 

mundial de carne suína e com potencial para ampliar ainda mais sua participação 

relativa nesse mercado, porém um aumento da produção ocasiona também um aumento 

de dejetos produzidos, que gera impactos negativos ao meio ambiente. 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta 

com atualmente1.546.170.998 cabeças em seu rebanho total efetivo sendo 38.795.902 

de suínos (Tabela 1), supondo que cada animal produz em média 8,60 litros de dejetos 

por dia, conforme Tabela 2, portanto em um dia é gerado cerca de 333,6 milhões de 

litros de efluentes.  

 

De acordo com Mogami (2005) em termos comparativos, a geração de dejetos suínos 

corresponde a quatro vezes o equivalente populacional humano. 

Tabela 3.1-Efetivo dos rebanhos no Brasil entre 2006 a 2012. 

Tipo de rebanho 2006 2008 2010 2012 

Bovino 205.886.244 202.306.731 209.541.109 211.279.082 

Equino 5.749.117 5.542.182 5.514.253 5.363.185 

Bubalino 1.156.870 1.146.690 1.184.511 1.261.922 

Asinino 1.187.419 1.130.639 1.001.587 902.716 

Muar 1.386.015 1.313.563 1.277.419 1.221.756 

Suíno 35.173.824 36.819.017 38.956.758 38.795.902 

Caprino 10.401.449 9.355.014 9.312.784 8.646.463 

Ovino 16.019.170 16.630.408 17.380.581 16.789.492 

Galos/Frangos/Pintos 819.893.591 990.992.544 1.028.151.477 1.032.038.992 

Galinhas 191.622.110 207.711.504 210.761.060 213.230.493 

Codornas 7.207.830 8.976.816 12.992.269 16.436.164 

Coelhos 299.738 262.514 226.359 204.831 

TOTAL 1.295.983.377 1.482.187.622 1.536.300.167 1.546.170.998 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal 
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Tabela 3.2Produção média diária de dejetos nas fases produtivas dos suínos. 

Fonte: Oliveira (2004). 

O volume de dejetos líquidos produzidos varia de acordo com fatores zootécnicos 

(tamanho, sexo, raça e atividade), fatores ambientais (temperatura e umidade) e  fatores 

dietéticos (digestibilidade, conteúdo de fibra e proteína). A composição química dos 

dejetos está associada ao sistema de manejo adotado e apresenta grandes variações na 

concentração dos elementos componentes, mas basicamente são constituídos por fezes, 

urina, água desperdiçada pelos bebedouros e de higienização, resíduos de ração, pelos, 

poeiras e outros materiais decorrentes do processo criatório. As fezes dos animais 

contém matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, sódio, magnésio, 

manganês, ferro, zinco, cobre e outros elementos incluídos nas dietas dos animais. 

(DIESEL e cols., 2002). 

 

De acordo com Schultz (2007) os principais impactos ambientais deste efluente são: 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas, alteração das características dos 

solos, poluição do ar pela emissão de gases e maus odores e a presença de insetos. 

 

O odor desagradável dos excrementos ocorre devido à evaporação dos compostos 

voláteis, que causam efeitos prejudiciais ao bem estar humano e animal. Os 

contaminantes do ar mais comuns são: amônia (NH3), metano (CH4), ácidos graxos 

voláteis (–COOH), sulfeto de hidrogênio (H2S), óxido nitroso (N2O), etanol (C2H6O), 

propanol (C3H8O)(DIESEL e cols., 2002). Esses gases podem causar graves prejuízos 

Categoria 
Esterco 

(Kg/dia) 

Esterco + 

Urina (Kg/dia) 

Dejetos Líquidos 

(L/dia) 

Suínos 25 a 100 kg 2,30 4,90 7,00 

Porcas na gestação 3,60 11,0 16,00 

Porcas na lactação + leitões 6,40 18,00 27,00 

Cachaço 3,00 6,00 9,00 

Leitões na creche 0,35 0,95 1,40 

 Média 2,35 5,80 8,60 
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às vias respiratórias do homem e animais, bem como a formação de chuva ácida através 

de descargas de amônia na atmosfera, além de contribuírem para o aquecimento global 

da Terra (DARTORA e cols., 1998). 

 

O excesso de nitrogênio e o fósforo podem levar a ocorrência do fenômeno de 

eutrofização nos corpos hídricos, pois funcionam como nutrientes para algas 

proporcionando sua proliferação, impedindo a passagem de luz na água causando a 

interferência na sua qualidade e causando a morte dos organismos dependentes do 

oxigênio para sobreviver. A contaminação do solo, dependendo de algumas 

características, tais como: permeabilidade, porosidade e composição, pode também 

comprometer o lençol freático contaminando as águas subterrâneas. 

 

Os grandes centros produtores de suínos, a exemplo da Europa, enfrentam dificuldades 

para manter os seus rebanhos, como decorrência do excesso de dejetos, da saturação das 

áreas para disposição agronômica, da contaminação dos recursos naturais e dos altos 

investimentos para o tratamento dos efluentes. Esta situação é uma oportunidade de 

crescimento nos agronegócios para os países do Mercosul, especialmente o Brasil, que 

dispõe de clima tropical e extensas áreas para a utilização do dejeto como fertilizante 

agrícola (PERDOMO, 2001). 

 

3.3. Caracterização do material de entrada do biodigestor/dejetos produzidos 

 

O peso do animal, o tipo de alimentação consumida, a digestibilidade do alimento, a 

quantidade de água ingerida, a estação do ano entre outros fatores influenciam 

diretamente nos teores de umidade e de matéria seca, na composição química e na 

quantidade de dejetos produzidos por dia (CAMPOS, 1997). Na Tabela 3 pode ser 

visualizada a produção de dejetos em relação ao peso vivo do animal. 
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Tabela 3.3-Produção diária de resíduos líquidos e esterco de diversos animais 

Fonte: Konzen (1980), apud Oliveira (1993) apud Salomon & Lora (2005), modificada. 

 

De acordo com o registrado por Oliveira (1993 apud Assenheimer 2007), a produção 

média de resíduos líquidos de suínos é da ordem de 5,1L.dia-1 e de esterco, de 2,3 a 

2,5kg.animal-1.dia-1. 

 

Tabela3.4-Características químicas dos dejetos em unidade de crescimento de suínos da EMBRAPA, em 

Concórdia (SC) 

 

 

 

 

 

3.4. Legislação Ambiental 

 

A Lei nº 6.938/81 dispõe sobre Política Nacional de Meio Ambiente, por meio da qual 

foi criado o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e “tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental própria à vida, visando 

assegurar ao país condições de desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses de 

segurança nacional e de proteção da dignidade da vida humana” (Brasil, 1981). 

 

Resíduos Unidade Suínos  Frango Corte Ovinos Gado Corte Gado Leite 

Líquidos %/dia(ƒ PV) 5,1 6,6 3,6 4,6 9,4 

Sólidos Kg/animal/dia 2,3 - 2,5 0,12 - 0,18 0,5 – 0,9 10 - 15 10 - 15 

Parâmetro Mínimo (g/L) Máximo (g/L) Média(g/L) 

Sólidos Totais 12,70 49,43 22,40 

Nitrogênio Total 1,66 3,71 2,37 

Fósforo Total 0,32 1,18 0,58 

Potássio Total 0,26 1,14 0,54 
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A lei 9605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabelece responsabilidades 

administrativas, civis e penais para as pessoas físicas e jurídicas que atentarem contra o 

meio ambiente, os principais dispositivos desta são os crimes contra a fauna, flora e de 

poluição, nos quais são estabelecidas as multas e sanções penais, administrativas, 

independentemente da obrigação destes de repararem os danos provocados ao meio 

ambiente. No artigo 54, da Seção III é determinado pena de um a cinco anos para aquele 

que: “causar poluição de qualquer natureza que resultem ou possam resultar danos à 

saúde humana, ou que provoque a morte de animais ou a destruição significativa da 

flora” (Brasil, 1998). 

 

Por meio da Resolução CONAMA 01/86 foram estabelecidos os critérios básicos e as 

diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 

como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. As atividades 

agropecuárias, apesar de causarem impactos ambientais, que são “qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades 

sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a 

qualidade dos recursos ambientais” (Brasil, 1986), não foram incluídas como uma 

atividade que dependia de elaboração de estudo de impacto ambiental (EIA) e relatório 

de impacto ambiental (RIMA), a serem submetidos à aprovação do órgão estadual 

competente, ou do IBAMA, para o funcionamento legal. 

 

Somente em 1997, foi realizada revisão dos procedimentos e critérios utilizados no 

licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento 

como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio 

Ambiente, e por meio da Resolução CONAMA 237/97 as atividades agropecuárias 

passaram a ser licenciadas. 
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No estado de Minas Gerais, o Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), em 

1990 por meio da Deliberação Normativa (DN) 01/90, classificou o potencial 

poluidor/degradador das atividades, este era classificado em pequeno (P), médio (M) ou 

grande (G), em função das características da mesma. 

 

Para a criação de suínos o potencial poluidor/ degradador geral da atividade era 

classificado como médio, e de acordo com o número de cabeças o porte do 

empreendimento era enquadrado em pequeno, médio e grande. A partir do cruzamento 

desses dois dados era definida a classe e verificada a necessidade ou não do processo de 

licenciamento ambiental. 

 

No ano de 2004, a DN 01/90 foi revogada e a DN 74/04 passou a vigorar. Esta 

estabelecia critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de 

empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização 

ambiental de funcionamento (AAF) ou de licenciamento ambiental no nível. 

 

Em janeiro de 2009, foi promulgada a DN 130/09 que alterou a DN 74/04 para as 

atividades agrossilvipastoris. De acordo com a deliberação a suinocultura é dividida em: 

“G-02-04-6 Suinocultura (ciclo completo) 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G  Solo: M Geral: M 

Porte: 

20 < Número de matrizes ≤ 200: Pequeno 

200 < Número de matrizes ≤ 1.000: Médio 

Número de matrizes > 1.000: Grande 

 

G-02-05-4 Suinocultura (crescimento e terminação). 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: M Geral: M 

Porte: 

200 < Número de cabeças ≤ 1.000: Pequeno 

1.000 < Número de cabeças ≤ 10.000: Médio 

Número de cabeças > 10.000: Grande 

G-02-06-2 Suinocultura (unidade de produção de leitões). 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: M Geral: M 

Porte: 

50 < Número de matrizes ≤ 500: Pequeno 

500 < Número de matrizes ≤ 2.000: Médio 
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Número de matrizes > 2.000: Grande” (Minas Gerais, 2009). 

 

As licenças ambientais estabelecem condições/condicionantes para que a atividade 

cause o menor impacto possível ao ambiente. Caso o suinocultor que deva realizar este 

processo não tenha executado, o mesmo pode sofrer às sanções previstas em lei, que vão 

de advertências à suspensão das atividades do empreendimento (SCHULTZ, 2007). 

Os dejetos da suinocultura para serem lançados em corpos hídricos devem atender aos 

requisitos exigidos pela Resolução CONAMA n
o
 430/11, que“dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 

357, de 17 de março de 2005, CONAMA”. 

 

O artigo 16 da Resolução CONAMA n
o
 430/11 estabelece que: 

“os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 

diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e padrões 

previstos pela mesma. É estabelecido que o pH do efluente deva ser entre 5 a 

9, com o objetivo de proteger a vida aquática, assim como a temperatura não 

deve exceder 40ºC. Os materiais sedimentáveis devem estar virtualmente 

ausentes, e a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C) deve 

ter uma remoção mínima de 60% de DBO, sendo que este limite só poderá 

ser reduzido no caso de existência de estudo de autodepuração do corpo 

hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo 

receptor”. 

 

Além da Resolução CONAMA n
o
 430/11, deve-se atender aos requisitos da Resolução 

CONAMA n
o
 357/05 que “dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências”. 

 

A Resolução CONAMA n
o
 357/05, estabelece que o despejo de resíduos da produção 

animal não é permitido em rios de Classe I, cujas águas são destinadas ao abastecimento 

doméstico. Nos rios de Classe II, III e IV, o despejo pode ser feito desde que o efluente 
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seja tratado para obter os mesmos padrões qualitativos da água do rio, ou seja, deve 

possibilitar a autodepuração, que é umprocesso biológico de purificação e recuperação 

das características naturais, iniciado pelo próprio corpo ou substância que recebeu uma 

carga poluidora. 

 

3.5. Biodigestão 

 

Biodigestão é um processo fermentativo realizado por bactérias que se multiplicam em 

ambientes anaeróbios, no processo de digestão de matéria orgânica (CRAVEIRO e 

cols., 1982) e pode ser representado pela Figura1: 

 

 

Figura 3.5-Esboço do sistema de biodigestão. Torres e Pedrosa, 2012. 

 

A conversão da matéria orgânica complexa, que resulta em biogás e biofertilizante, 

ocorre pela ação das bactérias anaeróbias que, por sua vez, são denominadas com base 

em suas características metabólicas típicas. Esse processo é dividido em quatro etapas: 

hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese (CHERNICHARO, 1997). As 

etapas do processo de biodigestão anaeróbia de resíduos orgânicos estão apresentadas 

de forma esquemática na Figura 3.6. 
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Figura 3.6-Passos metabólicos envolvidos na digestão anaeróbica. Souza (2009). 

 

1. Hidrólise: é a fase inicial, em que a matéria orgânica particulada é convertida 

em materiais dissolvidos mais simples. Essa degradação ocorre pela ação das 

bactérias hidrolíticas, sendo necessária a produção de exoenzimas excretadas 

pelas bactérias fermentativas hidrolíticas que degradam proteínas, aminoácidos e 

carboidratos em mono e dissacarídeos e convertem lipídeos em ácidos graxos de 

cadeia longa e em glicerina. 

2. Acidogênese: é a conversão de produtos solúveis da hidrólise em compostos que 

incluem ácidos graxos voláteis, álcoois, ácido lático, gás carbônico, hidrogênio, 

amônia e sulfeto de hidrogênio, por meio da ação das bactérias fermentativas 

acidogênicas, que são bactérias estritamente anaeróbias. 

3. Acetogênese: as bactérias acetogênicas são responsáveis pela conversão de um 

espectro amplo de composto gerados na fase acidogênica em substrato 

apropriado para as bactérias metanogênicas. Os produtos gerados são: 

hidrogênio (H2), dióxido de carbono (CO2) e acetato (C4H8O2). 
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4. Metanogênese: é a etapa final do processo de degradação anaeróbia, em que são 

produzidos o metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2). 

A importância da digestão anaeróbia no tratamento de resíduos aumentou 

significativamente nas últimas décadas, principalmente por apresentar um balanço 

energético mais favorável em relação aos processos aeróbios convencionais, com baixo 

consumo de energia, baixa produção de lodo e a possibilidade de recuperação e 

utilização do metano como gás combustível (MORAES, 2005). Alguns fatores como 

temperatura, pH, tempo de detenção interferem no processo da sequencia de reações 

metabólicas realizadas por bactérias anaeróbicas. 

 

A faixa ideal de temperatura para a biodigestão é entre 30 ºC e 35ºC, pois é a que 

combina as melhores condições para o crescimento das bactérias e para a produção de 

metano, com o mínimo de tempo de retenção da matéria orgânica (COELHO, 2003). 

Porém variações bruscas na temperatura podem levar as bactérias digestoras à morte, 

causando desequilíbrio no processo (BLEY, 2009). 

 

O tempo de residência ou tempo de detenção é o período em que um substrato qualquer 

passa no interior de um digestor, isto é, o tempo entre a entrada e a saída dos diferentes 

materiais. Este varia em função das características da biomassa e do digestor. De modo 

geral, situa-se na faixa de 4 a 60 dias. Normalmente o tempo de digestão para esterco de 

animais domésticos situa-se na faixa de 20 a 30 dias (COMASTRI, 1981). 

 

O potencial hidrogeniônico (pH) ideal para que os micro-organismos se estabelecerem e 

desenvolveram as atividades de digestão está entre a faixa de 6,0 a 8,0, tendo como 

ponto ótimo, 7,0. Ao se iniciar a fermentação é normal que o pH fique mais ácido, 

podendo chegar a um valor menor do que 6, fato que ocorre devido a ação das bactérias 

acidogênicas que produzem gás carbônico (CO2). 
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3.6. Biodigestores 

 

Os biodigestores, por definição, são ambientes criados artificialmente onde ocorre 

desenvolvimento das bactérias anaeróbias que realizam a digestão da biomassa por via 

anaeróbia (MAGALHÃES, 1986), gerando biogás e biofertilizante. 

 

Com a utilização de biodigestores pode-se transformar os dejetos de animais, visto pela 

maioria como poluente ambiental, em biogás, como destacado por Martins (2009) é 

uma mistura de gases, contendo principalmente metano, gerados pela digestão da 

matéria orgânica pelas bactérias. Segundo Comastri (1981), devido ao seu alto poder 

energético, é comumente utilizado no meio rural, principalmente, para cocção, 

iluminação, refrigeração, aquecimento, no acionamento de motores a explosão e 

geração de energia elétrica, proporcionando redução de custo ao proprietário. 

 

O biofertilizante é outro produto do biodigestor, um adubo orgânico isento de agentes 

causadores de doenças e pragas às plantas, aprimorando as propriedades físico-químicas 

do solo, favorecendo a atividade microbiana do solo, que tem importante papel na sua 

estruturação e fixação de nitrogênio atmosférico (COMASTRI, 1981). 

 

O biodigestor pode ser de caráter aeróbico ou anaeróbico, isso dependerá da natureza do 

aceptor de elétrons. Nos biodigestores aeróbios, ocorrerá a formação de CO2 e H2O, 

através do aceptor de elétrons onde é utilizado o oxigênio molecular, já nos 

biodigestores anaeróbios, a degradação do CO2 e CH4 ocorrerá quando oxigênio 

molecular está ausente, sendo que algumas formas de carbono, enxofre e nitrogênio 

participam como aceptores de elétrons (FREIRE e cols., 2000). 
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De acordo com Sánchez e colaboradores (2005) apud Backes (2011) tratar os dejetos 

através da digestão anaeróbia possui várias vantagens, como a destruição de alguns 

organismos patogênicos e parasitas, a utilização do metano como fonte de energia, a 

produção de menor volume de dejetos a menores custos devido à produção de baixa 

biomassa, a capacidade de estabilizar grandes volumes de dejetos orgânicos a custo 

reduzido, além de reduzir o nível de odor. 

 

O modo de operação de um biodigestor e sua eficiência na produção de biogás é 

definido por três parâmetros básicos: tempo de retenção de micro-organismos (TRM), 

tempo de retenção hidráulica (TRH) e tempo de retenção de sólidos (TRS). O TRH é o 

intervalo de tempo necessário para que a biodigestão ocorra completamente. Os TRM e 

TRS são os períodos que os micro-organismos e sólidos permanecem no interior dos 

biodigestores, tais períodos são expressos em dias. Para longos TRM e TRS, obtém-se 

altas produções de metano (FERRAREZ, 2009). 

 

3.6.1. Modelos de Biodigestores 

 

Vários modelos de biodigestores têm sido desenvolvidos e adaptados buscando a 

estabilizacao de residuos, o aumento da eficiência e a redução dos custos de 

implantação. Em todo mundo, a construção dessas estruturas varia em função de sua 

complexidade, dos materiais de construção utilizados e dos custos. Os modelos de 

biodigestores mais conhecidos são o indiano, o chinês e o do tipo tubular. Nessas 

estruturas, a biomassa se move através da diferença de potencial hidráulico entre o 

substrato que entra e o biofertilizante que sai do biodigestor. 
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3.6.2. Modelo indiano 

 

A Figura 3.7 mostra o modelo indiano de biodigestor que tem como característica 

principal o uso de uma campânula flutuante como gasômetro, sendo que a mesma pode 

estar mergulhada sobre a biomassa em fermentação. Existe ainda uma parede central 

que divide o tanque de fermentação em duas câmaras, onde a função desta divisória é 

fazer com que o material circule por todo o interior da câmara de fermentação de forma 

homogênea. O biodigestor possui pressão de operação constante, ou seja, à medida que 

o biogás produzido não é consumido, o gasômetro desloca-se verticalmente, 

aumentando o volume deste, mantendo dessa forma a pressão constante em seu interior. 

Do ponto de vista construtivo, apresenta-se de fácil construção, contudo o gasômetro de 

metal pode encarecer o custo final, e também a distância da propriedade pode dificultar 

e encarecer o transporte, inviabilizando a implantação deste modelo de biodigestor 

(PEREIRA, 1986). 

 

 

Figura 3.7-Biodigestor indiano. Fonte: Fonseca e cols., 2009, p. 10 

 

Os principais componentes de um biodigestor modelo indiano são (SOUZA,2009): 

1. caixa de carga (local de diluição dos dejetos); 
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2. tubo de carga (condutor dos dejetos diluídos da caixa de carga para o interior do 

biodigestor); 

3. câmara de biodigestão cilíndrica (local onde ocorre a fermentação anaeróbia com 

produção de biogás); 

4. gasômetro (local para armazenar o biogás produzido formado por campânula que se 

movimenta para cima e para baixo); 

5. tubo-guia (guia o gasômetro quando este se movimenta para cima e para baixo); 

6. tubo de descarga (condutor para saída do material fermentado sólido e líquido); 

7. caixa ou canaleta de descarga (local de recebimento do material fermentado sólido e 

líquido); 

8. saída de biogás (dispositivo que permite a saída do biogás produzido para ser 

encaminhado para os pontos de consumo). 

 

3.6.3. Modelo Chinês 

 

Os principais componentes de um biodigestor modelo Chinês são os seguintes: caixa de 

carga, tubo de carga, câmara de biodigestão cilíndrica com fundo esférico, gasômetro 

em formato esférico, galeria de descarga e caixa de descarga (SOUZA, 2009). 

 

O modelo chinês é mostrado na Figura 4 sendo confeccionando sob a forma de uma 

câmara de fermentação cilíndrica em alvenaria (tijolo ou blocos), com teto 

impermeável, destinado ao armazenamento do biogás. Este biodigestor funciona com 

pressão hidráulica, onde o aumento de pressão em seu interior resulta no acúmulo do 

biogás na câmara de fermentação, induzindo-o para a caixa de saída.  

 

O biodigestor é constituído quase que totalmente em alvenaria, dispensando o uso de 

gasômetro com chapa de aço, obtendo uma redução de custos, porém podem ocorrer 
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problemas com vazamento do biogás caso a estrutura não seja bem vedada e 

impermeabilizada. Neste tipo de biodigestor uma parte do biogás produzido na caixa de 

saída é liberada na atmosfera, reduzindo em parte a pressão interna do gás e devido a 

isso, o mesmo não é indicado para instalações de grande porte (PEREIRA, 1986). 

 

 

Figura 3.8-Biodigestor chinês. Fonte: Fonseca e cols., 2009, p. 9. 

 

3.6.4. Modelo Tubular ou Canadense 

O digestor conhecido como canadense é chamado de biodigestor de fluxo tubular, o 

qual possui uma construção simplificada do tipo horizontal com câmara de biodigestão 

escavada no solo (Figura 5) e com gasômetro do tipo inflável feito de material plástico 

ou similar (SOUZA, 2009). 



33 

 
 

 

Figura 3.9-Biodigestores Tubulares da Granja São Francisco, Ponte Nova - MG 

 

Steinhauser (2008) informa que esse biodigestor é um modelo tipo horizontal, 

apresentando uma caixa de carga em alvenaria e com a largura maior que a 

profundidade, possuindo, portanto, uma área maior de exposição ao sol, o que 

possibilita grande produção de biogás, evitando o entupimento. Durante a produção de 

biogás, a cúpula do biodigestor infla, pois é feita de material plástico maleável (PVC), 

podendo ser retirada. 

 

O biodigestor de fluxo tubular é amplamente difundido em propriedades rurais e é, hoje, 

a tecnologia mais utilizada dentre as demais. Embora o biodigestor descrito apresente a 

vantagem de ser de fácil construção, possui menor durabilidade, como no caso da lona 

plástica perfurar e deixar escapar gás (SOUZA, 2009). 

 

3.7. Alternativas de despejos 

 

Atualmente no Brasil existem algumas tecnologias de manejo ou tratamento de dejetos 

suínos sendo desenvolvidas, além dos biodgestores citados anteriormente, há também a 
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esterqueira, as peneiras, o decantador de palhetas, as sistemas de lagoas, as lagoas 

aeradas, a compostagem e um sistema de cama sobreposta. 

 

As esterqueiras e lagoas, desde que corretamente dimensionadas e operadas, são uma 

opção de baixo custo para produtores que possuem áreas de cultivo suficientes, onde 

esses resíduos possam ser utilizados como biofertilizante. Para esterqueiras, o tempo de 

armazenamento recomendado para uma certa estabilização da matéria orgânica e 

inativação de patógenos gira em torno de 120 dias, esse período varia de acordo com 

legislações estaduais. Durante o armazenamento, o dejeto sofre certa degradação 

anaeróbia, podendo ocorrer liberação de gases responsáveis pela geração de odores, 

principalmente nos meses de verão, quando o aumento da temperatura ambiente 

favorece a atividade biológica e a volatilização de gases.  

 

Como alternativa tecnológica, as lagoas de tratamento de dejetos de suínos são, 

basicamente, um sistema primário de separação da fase sólido-líquido, que é 

fundamental para diminuir o assoreamento do sistema e aumentar sua vida útil. A 

separação de fases é seguida por quatro lagoas em série: primeiro, duas anaeróbias, 

depois uma facultativa e, por último, uma lagoa de aguapés (PERDOMO e cols., 2003).  

 

Esse sistema mostra-se bastante interessante para produtores que dispõem de área para 

implementação do sistema e apresenta altas taxas de remoção de matéria orgânica e 

nutrientes. As desvantagens do sistema são alto tempo de detenção hidráulico 

(geralmente maior de 100 dias) e a baixa controlabilidade do processo, que podem 

tornar-se críticos durante o inverno. 

 

Outra alternativa tecnológica é a compostagem de dejetos líquidos, visando sua 

conversão em matéria sólida para facilitar seu manejo e exportação de áreas com 
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densidade de produção muito alta. A primeira dificuldade para a compostagem de 

dejetos de suínos é a necessidade de remoção da umidade do dejeto, através da adição 

de serragem e maravalha. Após a incorporação e a compostagem propriamente dita do 

dejeto de suíno, o produto final, devido a seu valor agronômico, pode ser aplicado como 

fertilizante no solo ou exportado para outras regiões (GOLUEKE, 1991).  

 

O sistema de criação de suínos em cama sobreposta representa uma tecnologia de 

manejo de dejetos de suínos na fase sólida onde a cama, constituída de maravalha, 

serragem ou outros substratos, é utilizada em substituição ao piso convencional para a 

alocação dos animais (OLIVEIRA, 2007).  

 

Esse sistema permite a incorporação das fezes e urina do animal diretamente na cama, 

eliminando o dejeto líquido e diminuindo a geração de odores e a proliferação de 

moscas. Uma outra vantagem refere-se aos baixos custos de implementação e 

operacionalização do sistema, o que diminui a necessidade de estruturas de processos 

complementares de tratamento, haja vista que a estabilização do dejeto já se inicia na 

própria cama e é acelerada pelo revolvimento dela pelos animais.  

 

Algumas limitações do processo, que impedem uma maior difusão da tecnologia, ainda 

dizem respeito a aspectos de sanidade animal, principalmente relacionados ao 

aparecimento de linfadenite (lesões granulomatosas causadas pelo Micobacterium do 

complexo avium). 
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Tabela 3.5-Comparativo de algumas tecnologias de manejo ou tratamento, desenvolvidas no Brasil, para 

dejetos suínos. Fonte: (Kunz, 2008). 

 

 

3.8. Alto-forno 

O alto-forno continua sendo o principal equipamento para produção de ferro-gusa, 

responsável por cerca de 60%  da produção mundial de aço (MORAES, 2005). Segundo 

Fernandes (2007), ele se divide em cinco zonas distintas, mostradas na Figura 6. 

• zona granular: região onde toda a carga se encontra no estado sólido; 

• zona de amolecimento e fusão (zona coesiva): região onde os componentes da 

carga metálica e fundentes iniciam o amolecimento e se fundem; 

• zona de gotejamento: onde o metal e a escória, já na forma líquida, escoam em 

contracorrente com os gases através de um empilhamento de coque parcialmente 

reagido, localizado logo abaixo da zona coesiva, que fornece coque para a 

combustão nas ventaneiras (zona ativa) e para o homem-morto (zona 

estagnante); 

• zona de combustão (raceway): região altamente turbulenta em frente às 

ventaneiras onde ocorre a combustão do carbono do coque da zona ativa com o 
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oxigênio do ar soprado. O raceway pode ser descrito como uma cavidade 

formada pelo efeito do jato de ar emergindo da ventaneira, na qual as partículas 

de coque são circuladas e recirculadas numa alta velocidade. Como a maior parte 

do coque que entra no forno é consumida e a maior parte dos gases redutores é 

produzida no raceway, o movimento da coluna de carga e a distribuição dos 

gases (portanto o desempenho do forno), são governados em grande extensão 

pelos parâmetros do raceway; 

• zona de cadinho: composta pelo empilhamento de coque do homem-morto 

junto com a escória e gusa depositado no fundo do reator, que serão removidos 

do forno. 

 

 

As injeções auxiliares são feitas através das ventaneiras, sendo a zona de combustão a região de 

maior importância a ser estudada neste trabalho. 

 

Figura 3.10-Esquema da região interna do alto-forno, mostrando suas várias zonas (CAMPOS, 1984). 
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Ar pré-aquecido em temperaturas da ordem de 1200°C, enriquecido em oxigênio, além de 

combustíveis auxiliares, é soprado pelas ventaneiras do reator e entra em contato com o coque 

na zona do raceway. O contato do oxigênio do ar com o carbono do coque aquecido a 1500°C 

provoca inicialmente a reação de formação do dióxido de carbono (CO2). Essa reação, altamente 

exotérmica, produz grande quantidade de calor para o processo. O dióxido de carbono reage 

imediatamente com carbono do coque formando monóxido de carbono (CO), segundo a reação 

de solution loss ou Boudouard (C(s) + CO2(g) = 2CO(g)), altamente endotérmica. A umidade 

(H2O) contida no ar soprado reage com o carbono do coque, gerando os gases redutores CO e 

H2(FERNANDES, 2007). 

 

Embora essas reações sejam endotérmicas, o resultado efetivo associado à saída de gases 

redutores do raceway é o aporte de grandes quantidades de calor para a sequência do processo, 

gerando temperaturas de chama superiores a 2000°C. Durante o restante do seu trajeto no forno, 

o gás ascendente suprirá calor para as camadas de carga metálica descendentes, deixando o topo 

do forno com temperaturas da ordem de 100 a 150°C (FERNANDES, 2007). 

 

Devido às necessidades diferenciadas de calor para uma série de reações químicas que ocorrem 

em vários níveis do forno, o perfil de temperaturas assume uma forma característica: uma zona 

superior de pré-aquecimento (0-800ºC) separada de uma zona inferior de fusão (900-1500ºC), 

por uma zona vertical de reserva térmica cuja temperatura situa-se na faixa de 800-1000ºC. A 

zona de reserva térmica, na qual ocorre muito pouca troca de calor entre gás e sólidos, chega a 

ocupar 40 a 50% da altura total do forno. Os perfis de temperatura sólido e gás, e o de redução 

são mostrados na Figura 7. 
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Figura 3.11-Reações químicas e distribuição de temperaturas de gás e sólidos ao longo da altura de um alto-

forno. 

 

3.9. Utilização de combustível auxiliar em alto fornos 

 

Na literatura têm se trabalhado e comprovado a utilização de injeção de combustível 

auxiliar em alto fornos para a produção de ferro gusa. Essa prática pode reduzir em até 

65% o consumo energético de uma usina. As maiores usinas nacionais já fazem uso 

dessa prática, pois além da redução do consumo de coque há um considerado ganho em 

produção e redução de custo de produção do gusa.  

 

Nessa prática os combustíveis mais utilizados são o gás natural, gás de coqueria, 

alcatrão, óleo combustível e carvão pulverizado. Esses são introduzidos nas ventaneiras 

do fornos. Esses combustível substituem o carbono do coque o que promove o 

aproveitamento do hidrogênio dissociado do redutor (Araújo, 1997). 
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Além dos exemplos já citados a utilização de finos de carvão, como combustível 

auxiliar já é uma realidade, desde década de 90 já se utiliza essa prática numa proporção 

de 150 kg/t gusa (Sampaio, 1993 a).Essa prática é de grande lucratividade, pois o fino 

não necessita apresentar características de qualidade como o coque. 

 

A injeção desses combustíveis além dos ganhos, necessita também de grande pesquisa, 

pois influenciam em uma série de parâmetros técnicos que não podem ser 

desconsiderados para que se possa extrair o máximo de benefício(Tabela 13). 

 

Tabela 3.6-Impacto da utilização de combustível auxiliar em alto-forno (CAVALIERO, 1999). 

DADOS Alto forno 1 

(carvão vegetal) 

Alto Forno 2 

(coque) 

Produção de ferro gusa com injeção (t/gusa)  -  Pc/inj 185.000 377.600 

Consumo específico da carga redutora (carvão vegetal - CV - ou coque) enfornada 

com injeção e aumento de produtividade (t/tgusa)  -  Cc/inj+Ptv. 

0,418 0,458 

Taxa de injeção (tCVfino/tgusa) Tinj 0,154 0,120 

Taxa de substituição (tcarga redutora enfornada/tCVfino)   -  Tsubst.   0,900 0,750  

Aumento de produtividade  -  Ptv     0,20 (máx.) 0,20 (máx.) 

 

A utilização de injeção de combustível auxiliar nos alto fornos pode representar uma 

economia de 35% do total de carvão vegetal utilizado. Para o coque essa economia 

chega à 28% , esses valores ganho para a mesma produção de gusa (CAVALIERO, 

1999). 

 

Essas análises feitas na COSIPA representaram uma economia 13 % do consumo total 

de coque. 
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3.9.1. Controle de emissão de CO2 

 

Os experimentos vistos acima, como ganho econômico na produção, também 

apresentam vantagens em termos ambientais, a injeção de combustível auxiliar provoca 

uma redução da emissão de CO2, diminuindo o consumo de coque, o que representa  

diminuição direta na emissão de CO2 na atmosfera. 

 

De acordo com CAVALIERO, 1997 a injeção de combustível auxilia provou na 

ACESITA, em 1997, uma diminuição de cerva de 27% da emissão total anual de  CO2, 

representando  um volume de  198 GgCO2  (54 GgC) no alto forno 2  (coque). Na 

COSIPA a emissão evitada foi da ordem de 693 Gg CO2 (189 GgC) em 1997, o que 

representa a taxa de 10% . 

 

Analisando as duas organizações juntamente podemos perceber que apenas a injeção do 

combustível auxiliar representa um montante de 890 GgCO2 em 1997, que representa 

2% das emissões do segmento em âmbito nacional. Esses valores levando em 

consideração que se trata de um combustível auxiliar, o gás natural, sendo esse 

combustível uma fonte renovável, como biogás, os ganhos ecológicos poderão ser bem 

maiores. 

 

A introdução da técnica de injeção de combustíveis auxiliares na indústria teve início na 

década de 1960, com ênfase principalmente na injeção de óleo combustível de petróleo. 

Com as crises de petróleo da década de 1970, fontes alternativas de energia começaram 

a ser buscadas e estudos mais intensivos da técnica de injeção de combustíveis 

auxiliares no alto-forno foram iniciados (FERNANDES, 2007). 
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O coque é considerado o permeabilizador da carga do alto-forno. Este papel não pode 

ser assumido por nenhum outro combustível, uma vez que ele é o único material capaz 

de manter a permeabilidade do leito ao gás ascendente, bem como a da escória líquida e 

metal quente descendente. O coque permanece sólido nas condições de altas 

temperaturas reinantes no forno e mantém níveis de resistência às diferentes solicitações 

que sofre no interior do forno. Isso permite com que ele mantenha tamanho e 

distribuição de tamanhos adequados a uma boa permeabilidade, sem a qual a fabricação 

de gusa em alto-forno seria impossível (FERNANDES, 2007). 

 

Entretanto, os papéis térmicos e químicos podem ser exercidos, em parte, por outros 

combustíveis líquidos (óleo combustível de petróleo e alcatrão de carvão mineral), 

gasosos (gás redutor, gás natural e gás de coqueria) ou sólidos (principalmente carvão 

mineral), injetados pelas ventaneiras do alto-forno. Teoricamente, qualquer material que 

contenha alta porcentagem de hidrocarbonetos pode ser injetado. A escolha do material 

mais adequado para injeção passa pela análise dos aspectos operacionais, ambientais e 

econômicos. 

 

Uma das vantagens da injeção de carvão pulverizado é que o carvão usado não precisa 

ter características de qualidade como as exigidas para a produção de coque. Esta medida 

também proporciona a redução do consumo específico de coque (ou de carvão vegetal), 

o aumento de produtividade e a diminuição do custo final de ferro gusa.Do mesmo 

modo, os sistemas de limpeza e regeneração dos gases de topo tornam-se mais eficientes 

tecnologicamente. Os seus inconvenientes são o maior custo da moagem e secagem do 

carvão, a abrasão nas tubulações e a necessidade de ar seco para transportá-lo (SILVA, 

2009).   

 

Quando se trata da tecnologia de injeção de gases pelas ventaneiras, não é necessário 

haver grande investimento de capital ou equipamento especial se comparado à injeção 

de carvão pulverizado (apenas de um distribuidor e um regulador da pressão do gás), 
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sendo uma tecnologia usada em várias usinas do mundo. A prática de injeção de gás 

natural chegou ao Brasil em 1985, através da Companhia Siderúrgica Nacional. 

(MEDEIROS ET AL, 1987). Em algumas usinas, inclusive no Brasil, é realizado o 

processo de co-injeção, no qual é realizada a substituição parcial do carvão injetado nas 

ventaneiras por algum desses gases citados anteriormente. 

 

Dentre os benefícios da co-injeção de carvão pulverizado e gás natural, destacam-se: a 

estabilização de marcha; a redução do consumo específico de combustíveis; o aumento 

do poder calorífico do gás do alto-forno; melhoria da qualidade do gusa; e a redução da 

emissão de CO2 e SO2.  

 

3.9.2. Efeitos da injeção 

Entretanto, a injeção de combustível auxiliar influencia uma série de parâmetros 

técnicos, no interior do alto forno, cujos efeitos devem ser bem conhecidos para que se 

possa extrair o máximo de benefício dessa técnica. (CAVALIERO, C.K.N.; 

MARTINO, G.,1999) 

 

Tabela 3.7-Efeito do tipo de combustível auxiliar pelas ventaneiras do alto-forno sobre a temperatura de 

chama e sobre o consumo específico de coque. (ASSIS,2008) 

Parâmetro Unidade Valor Alteração na 

Temperatura de 

Chama ºC 

Alteração no 

COke Rate  

(kg/t) 

Injeção pelas ventaneiras 

Carvão vegetal  Kg/tgusa +100 -155 -83 

Antracito Kg/tgusa +100 -162 -91 

Carvão alto 

Volátil 

Kg/tgusa +100 -218 -76,1 

Óleo Kg/tgusa +100 -321 -98,4 

Gás Natural Kg/tgusa +100 -513 -82,6 

Sopro 

Umidade g/Nm³ +10 -58 +7,7 

Temperatura  ºC +100 +83 -15,5 

*Eo2 % +1 +54 -1,4 
*Enriquecimento do ar em oxigênio 
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A principal influência da injeção de gás natural é na temperatura de chama (Tch), além 

de interferir na redução direta e nas condições dinâmicas dos gases dentro do alto-forno. 

A temperatura de chama é, por definição, a temperatura na qual os gases saem da zona 

de combustão. Esta temperatura é calculada através de balanços de massa e térmico da 

zona de combustão. Normalmente, neste cálculo são consideradas condições 

adiabáticas, ou seja, as perdas térmicas não são levadas em conta. Desse modo, a 

temperatura de chama calculada é sempre maior que a real (ASSIS,1993). 

 

A temperatura de chama é influenciada pelas condições da zona de combustão. Em 

termos qualitativos, pode-se dizer que ela aumenta se a temperatura do ar soprado ou a 

porcentagem de oxigênio no ar de combustão aumentam. A injeção de combustível 

pelas ventaneiras reduz a temperatura de chama principalmente por ser necessário 

aquecer o combustível frio, para que este reaja com o oxigênio, em vez de essa reação 

ocorrer com o coque quente descendente no forno. 

 

A redução da temperatura de chama reduz o nível térmico provocando a redução do 

volume de gases. Porém, os espaços vazios permanecem os mesmos. Assim, a 

velocidade dos gases diminui, reduzindo o atrito no contato gás/sólido e provocando 

queda de pressão dos gases. Esta queda provoca a redução de engaiolamento ou 

arriamento da carga.Em termos de marcha operacional, a injeção de combustíveis 

auxiliares aumenta o fluxo gasoso na parede do alto-forno, pois haverá uma maior 

geração de gás na zona de combustão, além de uma possível elevação da quantidade de 

carvão não queimado (char) e da energia cinética do sopro. 

 

A temperatura de chama influencia os níveis térmicos do forno, afetando variáveis 

como:  

 Temperatura do ferro-gusa e da escória; 

 Incorporação de Si e demais impurezas ao ferro-gusa; 
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 Escoamento gasoso do forno. 

A injeção de carvão pulverizado provoca uma redução na temperatura de chama. Isto se 

deve a uma série de fatores:  

 O carbono do carvão injetado entra na zona de elaboração à temperatura 

ambiente e substitui parte do carbono, proveniente do coque ou do carvão do 

topo, que chega a essa região pré-aquecido. Desse modo ocorre uma diminuição 

na entrada de calor; 

 A vaporização e decomposição da umidade do carvão injetado consomem 

energia, pois são processos endotérmicos; 

 As reações de decomposição dos voláteis do carvão pulverizado são também 

endotérmicas, portanto aumenta a saída de calor.  

 

O gás natural apresenta efeitos semelhantes à injeção de carvão pulverizado. De acordo 

com Linguiardi (2011),a cada 10kg de gás natural injetado a temperatura de chama 

diminui 50°C. Por isso, na prática de injeção de gás natural no alto-forno, o ar é sempre 

enriquecido com o oxigênio para promover a melhor queima e aumentar a temperatura 

de chama. 

 

Outro aspecto a ser considerado é que a injeção de gás natural diminui o volume de 

escória, pois é reduzida a introdução de cinzas no alto-forno. Do ponto de vista 

estritamente técnico, a injeção de gás natural não traz problemas operacionais. Pelo 

contrário, o consumo total de combustíveis tende a diminuir e a produtividade a 

aumentar. 

 

A Tabela 3.8 faz uma comparação entre gás natural e outras diferentes espécies de 

combustíveis. Como pode ser visto na referida tabela, o tipo combustível auxiliar 

influencia direta e indiretamente no produto final, apresentando vantagens e 
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desvantagens também influenciarão na viabilidade de decisão do uso. Como pode ser 

visto na tabela, o injeção de gás é a melhor opção para combustíveis auxiliares, 

apresentando os melhores índices. 

Tabela 3.8 Comparação entre gás natural e outras espécies de combustíveis. Primas,2011. 

Injetante Carvão Óleo Gás 

natural 

Quantidade de Preparação necessária Maior  Menor  

Taxa de injeção com mudanças mínimas no nível das ventaneiras Maior  Menor  

Combustão no raceways Mais 

lenta 

 Mais 

rápida 

Natureza do carbono não queimado Char Fuligem Nenhum  

Efeito sobre gusa Cinza, 

enxofre 

Baixo 

Enxofre 

Sem 

cinza e 

enxofre 

Nesse sentido, o gás natural produzido no Brasil pode se tornar atrativo o suficiente para 

substituir parte significativa do carvão mineral importado consumido no processo de 

produção de ferro gusa em altos-fornos. 

 

3.9.3. Balanço de massa 

 

De acordo com Silva (2010), processos metalúrgicos comuns se dão com conservação 

de massa e energia. Estes balanços podem, então, ser utilizados para uma série de fins, 

por exemplo, cálculos de carga, cálculo de consumo energético, construção de modelos 

de controle de processo. Dados comuns relativos aos balanços de massa de um alto-

forno são: condições de sopro, componentes da carga, composições da escória e do 

banho metálico gerado, composição e quantidade do gás efluente.  

 

Em conformidade com o princípio de conservação de massa, aplicado à zona de 

combustão do alto-forno, estabelece-se que: 



47 

 
 

Entrada de massa = Saída de massa 

 

As considerações geralmente feitas apontam que os únicos gases de saída da zona de 

combustão são CO, H2 e N2 e que as cinzas do redutor não participam do processo.  

 

A utilização desse princípio para o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, nas 

diversas formas em que aparecem, permite determinar as quantidades de CO, H2 e N2, 

que deixam a zona de combustão, em função do volume e composição do ar soprado e 

da taxa de injeção e composição química do carvão pulverizado. A referência adotada 

para especificar o volume de ar e a taxa de injeção arbitrária, podendo ser Nm
3
, e kg por 

tonelada de gusa ou por hora. Entretanto, deve-se assegurar que a referência usada para 

o volume de ar seja a mesma utilizada para a taxa de injeção (ASSIS,1993).  

 

3.9.4. Balanço térmico 

 

O estabelecimento do balanço térmico se baseia no princípio de conservação de energia. 

O objetivo é determinar quais são as perdas térmicas do processo em regime 

permanente, no qual inexistem acúmulos de matéria e energia. Segundo Assis (1993), 

deve-se considerar, no desenvolvimento deste balanço, que:  

 Não ocorrem perdas térmicas, ou seja, a zona de combustão é adiabática, ou 

seja, a temperatura de chama calculada será superior à real. Entretanto, isto não 

representa um grande inconveniente, pois ambas servem como referência para 

operação do alto-forno uma vez que, normalmente, o que se deseja é manter 

constante a temperatura de chama, seja ela calculada ou a real; 

 O carbono do combustível, que é carregado no topo, chega à zona de combustão, 

aquecido. Sua temperatura é uma fração da temperatura de chama. Essa hipótese 

se mostra razoável, uma vez que o aquecimento do carbono é feito pelos gases 
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que são gerados na zona de combustão. Nos cálculos, adota-se uma temperatura 

do carbono equivalente a 70% da temperatura de chama, ambas expressas em 

Kelvin. Esta relação é baseada em estudos de petrografia de coque, colhido na 

região das ventaneiras do alto-forno; 

 Os voláteis do combustível carregado no topo são totalmente liberados durante o 

seu percurso no alto-forno até a zona de combustão. 

 

Baseando-se nestas suposições e tomando como referência a temperatura de 298K, 

podem-se listar as entradas e saídas de calor da zona de combustão. Tem-se:  

Entrada de calor = Saída de calor 

 Entradas de calor:  

 Calor de resfriamento do ar da temperatura de sopro até 298K;  

 Calor de resfriamento do carbono carregado pelo topo até 298K;  

 Calor da reação exotérmica: C(s)+ ½ O2(g) = CO(g)  

 Saídas de calor:  

 Calor de aquecimento dos gases, que saem da zona de combustão, de 298K 

até a temperatura de chama;  

 Calor de decomposição da umidade do ar e do carvão injetado: H2O(g) = 

½O2(g) + H2(g) 

 Calor de vaporização da umidade do ar e do carvão injetado: H2O(l) = H2O(g)  

 Calor de decomposição dos voláteis do carvão injetado:  

CO2(g) = C(s) + O2(g) e CH4(g) = C(s) + 2H2(g) 

 

O equacionamento de cada uma das parcelas de entrada e saída de calor, a partir dos 

resultados do balanço de massa, permite obter uma expressão para cálculo da 
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temperatura de chama, em função da temperatura de sopro, umidade e enriquecimento 

do ar em oxigênio, taxa de injeção de carvão pulverizado (ASSIS,1993).  

A estimativa da temperatura de chama pode ser obtida através da seguinte expressão: 

Tchama = 1267,9 + 0,9742Ts + 57,64 E – 7,146U – 2 TICP – 4 VGN (1) 

Tchama = temperatura de chama (°C)  

TS = temperatura de sopro do ar (°C)  

E = enriquecimento do ar em oxigênio (%)  

U = umidade do ar (g/Nm
3
)  

TPCI = taxa de injeção de carvão (kg/t gusa)  

VGN = volume de gás natural injetado (Nm
3
/t gusa) 

 

A expressão (1) fornece os valores de temperatura de chama com uma precisão de cerca 

de 10°C (ASSIS,1993).  

 

As faixas de validade da expressão (1) são:  

-Temperatura de sopro: 600 a 1300°C;  

-Enriquecimento do ar em oxigênio: 0 a 3%;  

-Umidade do ar: 0 a 30g/Nm
3
;  

-Taxa de injeção de carvão pulverizado: 0 a 200 kg/t de gusa.  

 

Para obtenção dos valores acima foram considerados ainda os seguintes parâmetros:  

-Volume de ar: entre 1200 a 1400 Nm
3
/t de gusa.  

-Composição do carvão injetado: 4% de umidade, 70% de carbono fixo e 25% de 

voláteis; 

-Composição dos voláteis (em massa): 41% de CO, 37% de CO2, 11,9% H2 e 10,1% 

CH4.  
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Caso algum destes valores seja alterado, as constantes que aparecem na expressão (1) 

também devem sofrer modificações. É claro que um modelo de cálculo da temperatura 

adiabática de chama deveria ser desenvolvido para cada caso, considerando todos os 

parâmetros e variáveis acima como dados de entrada do modelo. Na ausência desde 

modelo, a equação poderia ser usada, evidentemente tendo em vista as limitações 

citadas (ASSIS,1993).  

 

3.10. Gás Natural 

 

O Gás Natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em 

reservatórios profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Assim como o 

petróleo, ele resulta da degradação da matéria orgânica, fósseis de animais e plantas pré-

históricas, sendo retirado da terra através de perfurações. Inodoro, incolor e de queima 

mais limpa que os demais combustíveis, ele é resultado da combinação de 

hidrocarbonetos gasosos, nas condições normais atmosféricas de pressão e temperatura, 

contendo, principalmente, metano e etano (BAHIAGÁS,2013). 

 

Antes de ser distribuído por gasodutos, o gás natural passa por uma unidade de 

processamento, na qual são retiradas impurezas como água, outros gases e areia, além 

de componentes condensáveis e mais pesados, como gasolina natural e o gás liquefeito 

do petróleo (GLP ou “gás de cozinha”).  

 

Na Tabela .3.9 pode ser observada a sua composição típica, que pode variar de acordo 

com o reservatório onde é encontrado. Já na Tabela 3.10, são apresentadas algumas 

propriedades do gás natural. 
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Tabela 3.9-Composição típica de gás natural (BAHIAGÁS, 2013). 

Componente % Volume 

Metano 88,82 

Etano 8,41 

Propano 0,55 

Nitrogênio 1,62 

Dióxido de carbono 0,60 

 

Tabela 3.10-Algumas propriedades do gás natural (BAHIAGÁS, 2013). 

Densidade relativa do ar 0,62 

Poder calorífico superior (kcal/m
3
) 9400 

Poder calorífico inferior (kcal/m
3
) 8500 

 

O gás natural vem ganhando espaço na matriz energética de diversos países ao longo 

dos anos. No Brasil, em particular, o seu mercado tem crescido nos últimos anos, 

impulsionado principalmente pelo setor industrial e de geração elétrica. 

 

As figuras 3.12 e 3.13 (MME, 2012) mostram a oferta interna total de gás natural 

dividida pelas diferentes formas de oferta e o consumo de gás natural por setor, 

respectivamente: 
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Figura 3.12-Oferta interna disponibilizada de gás natural (MME,2012). 

 

 

Figura 3.13-Consumo de gás natural por setor, média de 2012 (MME,2012). 

 

O gás natural tem se tornado tema de estudos geológicos, feitos pela Agência Nacional 

do Petróleo (ANP) e por outras empresas, os quais indicam enorme potencial em bacias 

terrestres. Ele está sendo visto como a nova fronteira energética do país e pode colocar o 

Brasil em um novo patamar no cenário internacional.  

 

CONSUMO DE GÁS NATURAL 

Industrial

Comercial

Outros (inclui GNC)

Automotivo

Geração de energia elétrica

Residencial
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Segundo especialistas, o país possui reservas gigantescas de gás natural do porte das de 

petróleo no pré-sal da Bacia de Santos. Com isso, a oferta ao mercado deve aumentar 

360%, passando dos atuais 65 milhões (mostrado na figura 3.6) para 300 milhões de 

metros cúbicos por dia entre 2025 e 2027. Para 2020, a Petrobras, principal produtor, 

prevê um cenário de 200 milhões de metros cúbicos por dia. Hoje, 96% das bacias ainda 

não foram exploradas, havendo assim um grande potencial de produção. 

 

As reservas de gás natural brasileiras são mostradas na Tabela 10 do Ministério de 

Minas e Energia (MME), publicada em junho de 2012. 

 

Tabela 3.11-Reservas nacionais de gás natural (milhões de m³) (MME,2012). 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Reservas 327.73 322.485 306.395 347.903 365.688 364.236 366.491 423.012 459.399 

R/P (anos) 26 24 21 24 25 31 22 23 23 

          

Terra 76.597 73.761 71.752 71.462 68.131 66.305 65.490 68.812 70572 

Mar  251.075 248.724 234.642 276.441 297.764 301.002 301.002 324.200 388.827 

Gás associado 178.411 182.195 188.914 209.022 217.764 228.629 228.629 286.590 332.490 

Gás não associado  149.262 140.290 117.482 138.881 147.925 137.863 137.863 136.422 126.909 

 

 

Mas, para aproveitar todo esse potencial, é preciso que o governo defina uma nova 

política para o uso do gás e que a ANP, que já investe R$ 120 milhões por ano no 

estudo das bacias sedimentares, volte a fazer as rodadas de licitações, paradas desde 

2008, com a descoberta do pré-sal. 

 

Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), com mais 

matéria-prima e novas técnicas de exploração, a indústria nacional poderá ganhar 

competitividade. E o preço do gás, que hoje é acima da média mundial, poderá 

convergir para patamares internacionais nos próximos oito anos, reduzindo em 53% o 

valor cobrado do setor. 
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A Tabela 3.12 apresenta o preço do gás natural no Brasil, tendo como referência o mês 

de maio de 2012. 

 

Tabela 3.12-Preços e competitividade do gás natural, mês de referência – maio 2012 (MME,2012). 

 

 

Apesar do atual quadro promissor do gás natural e seus menores impactos ambientais quando 

comparado a outros combustíveis, é importante ressaltar que ele também é uma commodity, 

tratando-se de um combustível fóssil não renovável. Além disso, pode-se ressaltar que as 

maiores reservas de gás natural do mundo encontram-se geograficamente distantes dos 

principais centros consumidores, dificultando o uso de gasodutos. O transporte é então realizado 

através do GNL (gás natural liquefeito), alternativa de custo mais alto que exige investimentos 

maiores em infraestrutura (PAIVA, 2010). 

 

3.10.1. Biogás 

 

O biogás é um combustível gasoso, renovável e com um conteúdo energético elevado 

semelhante ao do gás natural. Ele é composto, principalmente, por hidrocarbonetos de cadeia 

curta e linear. Em instalações de pequena escala, esta fonte energética é utilizada principalmente 

para aquecimento e cocção. Em unidades maiores, há predominância do seu aproveitamento em 

sistemas de co-geração, havendo um crescente número do uso nestes sistemas e como 

suplemento ao gás natural. 
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No Brasil, em particular, os biodigestores rurais vêm sendo utilizados, na maioria das vezes para 

saneamento rural, tendo como subprodutos o biogás e o biofertilizante. Em qualquer aplicação, 

o objetivo do uso é reduzir o consumo de combustíveis fósseis (ou lenha, em alguns casos) 

(PERSSON et AL., 2006). 

Como vantagens do uso de biodigestores pode-se citar: 

 A facilidade na obtenção de matéria prima; 

 A reutilização de resíduos orgânicos; 

 A redução da emissão de gases poluentes e da contaminação do solo e da água; 

 A produção de biofertilizante como subproduto; 

 A obtenção de energia térmica e elétrica a baixo custo. 

 

Segundo a Folha de São Paulo, o valor das importações de fertilizantes subiu 31%, no 

último semestre, sendo superior a 4,2 bilhões de dólares. O Brasil busca no exterior 

cerca de 75% dos nutrientes que usa como adubo. Como a área cultivada com grãos será 

recorde na próxima safra, a necessidade de importação também é crescente. As compras 

de adubos e fertilizantes do exterior vão chegar a 20 milhões de toneladas neste ano, 

superior às 19,5 milhões de toneladas contabilizadas em 2012. Assim, além do uso do 

biogás, os produtores poderiam vender o fertilizante gerado no processo, aumentando a 

balança comercial brasileira. 

 

A composição e o conteúdo energético do biogás gerado podem variar de acordo com o 

material orgânico e o processo através do qual o mesmo é produzido. Ainda, de acordo 

com o tipo de material orgânico que origina o biogás, este pode também ser 

denominado de gás de aterros, gás do lixo, gás de esgotos, gás de lodo, gás de dejetos, 

dentre outros (ZANETTE,2009). 

 

O biogás é produzido a partir de um processo de digestão anaeróbia (biometanização), 

que consiste de um complexo de cultura mista de micro-organismos (bactérias e 
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arqueias), capazes de metabolizar materiais orgânicos, tais como carboidratos, lipídios e 

proteínas para produzir metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) e material celular 

(SANTOS,2001).  

 

A presença de vapor d’água, CO2 e gases corrosivos no biogás in natura, constitui-se no 

principal problema para a viabilização de seu armazenamento e produção de energia. A 

remoção de água, CO2, gás sulfídrico, enxofre e outros elementos através de filtros e 

dispositivos de resfriamento, condensação e lavagem é imprescindível para a 

confiabilidade e emprego do biogás.  

 

Equipamentos mais sofisticados, como motores a combustão, geradores, bombas e 

compressores têm vida útil extremamente reduzida. Também, controladores como 

termostatos, pressostatos e medidores de vazão são atacados, reduzindo sua vida útil e 

não oferecendo segurança e confiabilidade. Hoje em dia existem empresas 

especializadas que realizam o tratamento para remoção de impurezas do biogás por 

preços acessíveis no mercado. 

 

Por outro lado, de acordo com Zanette (2009), o potencial de produção de biogás no 

Brasil, a partir das diferentes fontes de matéria orgânica, é de mais de 50 milhões de m
3
 

de metano por dia, sem considerar o aproveitamento de biogás na pecuária extensiva, 

pela dificuldade de coleta dos dejetos. Este valor é superior à oferta de gás natural 

nacional ao mercado para consumo no mês de maio de 2012, que foi de 36,88 milhões 

de m3 por dia, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP).  

 

Embora expressivo este potencial deve ser avaliado de maneira conservadora, uma vez 

que representa apenas o potencial de produção de biogás, e não do seu aproveitamento 

como fonte de energia.  
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No que se diz respeito ao seu uso na siderurgia, ao se substituir o carbono do coque pelo 

CH4 do gás natural ou biogás a temperatura de chama é reduzida, uma vez que a reação 

de redução do H2 na zona de combustão é bastante endotérmica. A literatura cita que 

cada 1 Nm
3
 (0,79kg) de gás natural diminui 4°C na temperatura de chama. Essa relação 

para o biogás é desconhecida e este fato apresenta impacto importante na operação. A 

temperatura de chama mais baixa significa um aporte térmico menor de energia na zona 

inferior do alto-forno (zona de elaboração). Uma operação com injeção de gás natural 

ou biogás com temperatura de chama baixa pode acarretar em elevação do fuel rate e 

também a taxa de substituição de coque. 

 

3.11. Mercado de carbono 

 

O homem lança mais de 46,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano na 

atmosfera (incluindo mudanças no uso da terra e florestas), o principal gás causador do 

aquecimento global. Para diminuir este número, foram criados mecanismos de redução 

de emissões de gases do efeito estufa através dos mercados de carbono. Por essa razão 

tem se tornado um importante instrumento de medição do desempenho ambiental de 

muitas atividades produtivas. (INSTITUTO CARBANO BRASIL, 2014). 

 

O Mercado de Carbono surgiu a partir da criação da  Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança Climática, durante a Rio-92, no Rio de Janeiro.  

 

Em 1997, durante uma de suas mais importantes reuniões em Quioto, Japão, foi 

decidido que os países signatários deveriam assumir compromissos mais rígidos para a 

redução das emissões de gases que agravam o efeito estufa, ficando conhecido como 

Protocolo de Quioto. (IPAM) 

 

Inicialmente, o Protocolo de Quioto foi aberto para assinaturas em 16 de março de 1998 

e ratificado em 15 de março de 1999. Sendo que para este entrar em vigor precisou que 

55% dos países, que juntos, produzem 55% das emissões, o ratificassem, assim entrou 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o-Quadro_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_a_Mudan%C3%A7a_Clim%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o-Quadro_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_a_Mudan%C3%A7a_Clim%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
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em vigor em 16 de fevereiro de 2005, depois que a Rússia o ratificou em novembro de 

2004. Pouco tempo depois, já se falava em valorização econômica associada a menor 

emissão de dióxido de carbono (CO2), criando o chamado crédito de carbono. 

 

Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) corresponde a um crédito de 

carbono. Este crédito pode ser negociado no mercado internacional. A redução da 

emissão de outros gases, igualmente geradores do efeito estufa, também pode ser 

convertida em créditos de carbono, utilizando-se o conceito de Carbono Equivalente. 

 

Dentre as principais diretrizes e ações do Protocolo de Quioto estão: 

 Comprometimento das nações industrializadas, que fazem parte do Anexo 1 do 

Protocolo de Quioto, a reduzir suas emissões em 5,2%  em relação aos níveis de 

1990 para o período de 2008 - 2012. 

 Estabelecimento de três “mecanismos de flexibilidade” que permitam as nações 

signatárias do protocolo cumprir com as exigências de redução de emissões e para 

encorajar o setor privado e os países em desenvolvimento a contribuir nos esforços 

de redução das emissões, sendo eles: Implementação Conjunta, Comércio de 

Emissões e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL. 

 

3.11.1. Mecanismos previstos no Protocolo de Quioto 

 

Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia (IPAM), os mecanismos de 

flexibilização previstos pelo Protocolo de Quioto são:  

 Comércio de emissões 

 

Países do Anexo I (relação dos 40 países e a Comunidade Européia, listados 

na Convenção do Clima, que assumiram compromissos de reduzir emissões de gases de 

efeito estufa) que tiverem limites de emissões sobrando (emissões permitidas, mas não 

http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
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usadas), podem vender esse excesso para outras nações do Anexo I que estão emitindo 

acima dos limites. 

 

 Implementação Conjunta 

 

Mecanismo onde os países do Anexo I podem agir em conjunto para atingir suas metas. 

Assim, se um país não vai conseguir reduzir suficientemente suas emissões, o outro 

certamente irá, dessa forma eles podem firmar um acordo para se ajudarem. 

 

O mecanismo de Implementação Conjunta permite de maneira flexível e com eficiência 

em custo que um país possa atingir suas metas de redução, enquanto o país hospedeiro 

se beneficia de investimentos estrangeiros e transferência de tecnologia. 

 

Um projeto desta natureza deve fornecer uma redução de emissões por fonte, ou um 

aumento das remoções por sumidouros, que seja adicional ao que ocorreria se nada 

fosse feito. 

 

3.11.2. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

 

O MDL é um dos instrumentos de flexibilização estabelecidos no Artigo 12 do 

Protocolo de Quioto com o objetivo de facilitar o atingimento das metas de redução de 

emissão de gases de efeito estufa definidas pelos países que o ratificaram. A proposta do 

MDL consiste em cada tonelada de CO2 equivalente (tCO2e) que deixar de ser emitida 

ou for retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento, poderá ser negociada no 

mercado mundial, criando novo atrativo para a redução das emissões globais 

(BM&FBOVESPA). 
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Com a introdução do MDL, as empresas que não conseguirem (ou não desejarem) 

diminuir suas emissões poderão comprar Reduções Certificadas de Emissões (RCE) em 

países em desenvolvimento (que tenham gerado projetos redutores de emissão de GEE) 

e usar esses certificados para cumprir suas obrigações, mesmo que o uso desse 

mecanismo esteja limitado a uma parcela de seus compromissos de redução. Os países 

em desenvolvimento devem utilizar o MDL para promover seu desenvolvimento 

sustentável, além de se beneficiarem do ingresso de divisas por conta das vendas de 

RCE para os países desenvolvidos (BM&FBOVESPA). 

 

Os projetos MDL podem ser implementados nos setores energético, de transporte e 

florestal. Os tipos de projetos dentro desses setores são: captura de gás em aterro 

sanitário; tratamento de dejetos suínos e reaproveitamento de biogás; troca de 

combustível; geração de energia por fontes renováveis (biomassa, energia eólica, 

pequenas e médias hidroelétricas, energia solar); compostagem de resíduos sólidos 

urbanos; geração de metano a partir de resíduos orgânicos; pirolise de resíduos; 

florestamento e reflorestamento em áreas degradadas.  

 

O MDL estimula o desenvolvimento sustentável e a redução das emissões por dar 

flexibilidade aos países industrializados na forma de conseguir cumprir suas metas de 

redução, enquanto estimula a transferência de tecnologia e o envolvimento da sociedade 

nos países em desenvolvimento. 

 

Os projetos devem ser qualificados perante um sistema de registro público e rigoroso, 

que foi desenvolvido para assegurar que os projetos sejam reais, verificáveis, 

reportáveis e adicionais ao que ocorreria sem a existência do projeto. 

 

O diagrama a seguir (Figura 3.14).mostra as diferentes etapas que um projeto deve 

cumprir para receber as RCEs no âmbito do MDL. 
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Figura 3.14-Ciclo de um projeto de MDLBM&FBOVESPA 

 

Para o funcionamento deste mecanismo, o Conselho Executivo do MDL elaborou o 

documento-base denominado Documento de Concepção do Projeto (DCP), que vem a 

ser, a forma-padrão de apresentação e encaminhamento de projetos que busquem 

habilitação à condição de MDL. Esse documento deve conter a descrição das atividades 

do projeto, os participantes do projeto, a metodologia da linha de base, a metodologia 

para o cálculo da redução de emissões de gases de efeito estufa, o estabelecimento dos 

limites da atividade de projeto, as fugas e o plano de monitoramento. Após a elaboração 

do documento, o projeto precisa ser validado por uma Entidade Operacional Designada 

(EOD) e aprovado pela Autoridade Nacional Designada (AND). (BM&FBOVESPA).  

 

A AND corresponde à aceitação da atividade do projeto de MDL pelo governo local, 

que no caso do diagrama mostrado acima, corresponde à aprovação (etapa 3). No Brasil, 

a AND é a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, que verifica se os 

projetos estão consistentes com seu objetivo duplo: a) redução das emissões de GEE 
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e/ou remoção de CO2 atmosférico; e b) promoção do desenvolvimento sustentável 

(BM&FBOVESPA). 

 

Sendo o projeto aprovado, os passos seguintes são o monitoramento, 

verificação/certificação e concessão das RCEs. 

 

Funcionando no país desde 2006, esse mecanismo já registrou mais de 1.000 projetos, 

representando mais de 2,7 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes. 

 

Portanto, através dos mecanismos de flexibilização, o Protocolo de Quioto representa o 

“Mercado Regulado”, onde os países possuem metas de reduções a serem cumpridas de 

forma obrigatória. 

 

Existe ainda um “Mercado Voluntário”, onde empresas, ONGs, instituições, governos, 

até mesmo cidadãos, tomam a iniciativa de reduzir as emissões voluntariamente. Neste 

caso, os créditos de carbono podem ser gerados em qualquer lugar do mundo e são 

auditados por uma entidade independente do sistema das Nações Unidas. Algumas 

características dos Mercados Voluntários são: 

 Os créditos não valem como redução de metas dos países; 

 A operação possui menos burocracia; 

 Podem entrar projetos com estruturas não reconhecidas pelo mercado 

regulado, como o REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e 

Degradação); 

 O principal mercado voluntário é o Chicago Climate Exchange, nos EUA. 

 

Além do Mercado Regulado e Mercado Voluntário, outra forma de financiar projetos de 

redução de emissões ou de sequestro de carbono são os chamados Fundos Voluntários, 

cujas principais características são: 
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 Não fazem parte do mecanismo de mercado (não geram crédito de 

carbono); 

 O valor da doação não pode ser descontado da meta de redução dos países 

doadores; 

 Podem entrar projetos com estruturas não reconhecidas pelo mercado 

regulado, como o REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e 

Degradação); 

 Os principais Fundos são o “Forest Carbon Partnership Facility”, do Banco 

Mundial e o Fundo Amazônia, do governo brasileiro. 

 

3.11.3. A Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima 

 

A CIMGC – a AND brasileira – é formada pela Casa Civil da Presidência da República 

e pelos Ministérios: Ciência e Tecnologia; Relações Exteriores; Agricultura; Pecuária e 

Abastecimento; Transportes; Minas e Energia; Planejamento, Orçamento e Gestão; 

Meio Ambiente; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Cidades; e Fazenda. 

Essa Comissão é a Autoridade Nacional Designada para aprovação de projetos no 

âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. 

 

Ela representa um esforço no sentido de articular as ações de governo relacionadas à 

Mudança Global do Clima. A CIMGC é composta por nove resoluções, que começaram 

no ano 2003 e vão até 2009. Segue abaixo uma síntese de todas elas, segundo o 

CETESB: 

 Resolução 01/2003: estabelece os procedimentos para a aprovação das 

atividades de projeto no âmbito do MDL; 

 Resolução 02/2005: altera a Resolução 01 e aprova os procedimentos para as 

atividades de projeto de florestamento e reflorestamento no âmbito do MDL; 
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 Resolução 03/2006: estabelece os procedimentos para a aprovação das 

atividades de projeto de pequena escala no âmbito do MDL; 

 Resolução 04/2006: altera as Resoluções 01 e 03 e dá outras providências; 

 Resolução 05/2007: revisa as definições das atividades de projeto de pequena 

escala no âmbito do MDL; 

  Resolução 06/2007: altera a Resolução 02 em relação à versão do documento de 

concepção de projeto do Conselho Executivo do MDL; 

 Resolução 07/2008: altera as Resoluções 01, 02, 03 e 04 desta mesma Comissão 

em relação aos convites de comentários enviados pelos proponentes do projeto 

aos agentes envolvidos, interessados e/ou afetados pelas atividades de projeto no 

âmbito do MDL; 

 Resolução 08/2008: adota, para fins de atividade de projeto de MDL, um único 

sistema como definição de sistema elétrico do projeto no Sistema Interligado 

Nacional; 

 Resolução 09/2009: dispõe sobre o Programa de Atividades no âmbito do MDL. 

 

3.11.4. Iniciativas internacionais e no Brasil a respeito do mercado de 

carbono 

 

A criação de um mercado de carbono internacional, conectando as iniciativas de todos 

os países voltadas à diminuição das emissões de gases do efeito estufa, sempre foi 

almejada pela União Europeia. Porém, com a falta de entendimento dos países nas 

negociações internacionais do clima, este objetivo parece cada vez mais longe de ser 

atingido. Assim, começaram a surgir iniciativas domésticas similares, mas não idênticas 

à da UE. (INSTITUTO CARBONO BRASIL, 2014). 

 

A Nova Zelândia foi o primeiro país fora da UE a aprovar e implantar o seu próprio 

esquema de comércio de emissões (Emissions Trading Scheme – ETS, em inglês), ativo 
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desde 2010. Califórnia e Austrália estão avançando no mesmo caminho e outros países, 

como China, Coreia do Sul, México e Brasil têm iniciativas menos desenvolvidas, mas 

também neste sentido (INSTITUTO CARBONO BRASIL, 2014). 

 

Acompanhando as iniciativas de controle das emissões de gases do efeito estufa, o 

Banco Mundial divulgou em maio de 2013 um relatório enfatizando a diversidade de 

novas abordagens que estão surgindo. A Figura 3.15 ilustra os esquemas de comércio de 

emissões existentes, emergentes e potenciais. 

 

 

Figura 3.15-Mapa de iniciativas de emissões implementadas e previstasWORLD BANK, 2013 

 

http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias/noticia=734244
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De acordo com dados divulgados pelo Banco Mundial, foram identificados mais de 40 

países e 20 jurisdições subnacionais que já implementaram ou estão considerando 

colocar um preço sobre o carbono, aprendendo com as experiências passadas e 

desenvolvendo novos elementos. Além disso, a quantidade de iniciativas, variando de 

esquemas de comércio de emissões a taxas sobre o carbono, mostra a importância que 

os legisladores dão à precificação como uma forma de lidar com as mudanças climáticas 

(WORLD BANK, 2014). 

 

No Brasil, a Política Nacional de Mudanças Climáticas (2009) inclui como uma de suas 

ferramentas a instituição do mercado brasileiro de reduções de emissão, porém, 

diferentes opções de precificação do carbono ainda estão sendo consideradas. O país 

também faz parte da Parceria para a Preparação dos Mercados, coordenada pelo Banco 

Mundial. 

 

Regionalmente, esquemas de comércio de emissões estão sendo discutidos nos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro, porém, têm encontrado muita oposição. 

 

Em termos mundiais, o valor total do mercado de carbono cresceu 11% em 2011, 

alcançando a cifra de US$ 176 bilhões (o que corresponde à transação de 10,3 bilhões 

de toneladas de dióxido de carbono equivalente), conforme o relatório “State and 

Trends of the Carbon Market”, publicado pelo Banco Mundial no ano de 2012. 

 

No âmbito do MDL, existem atualmente 7.496 projetos em MDL registrados no 

Conselho Executivo da ONU, que geram anualmente 978 milhões de créditos de 

carbono. A China permanece na liderança de projetos registrados, com 3.749, seguida 

da Índia (1.497) e do Brasil (324), conforme ilustra a Figura 3.3, a seguir (FIRJAN, 

2014).   
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Os projetos brasileiros, que representam cerca de 5% do total mundial, estão divididos 

por categorias, sendo que a maior parte das atividades dos projetos registrados está no 

setor energético, conforme pode ser observado na Figura 3.4, a seguir. 

 

 

Figura 3.17-Projetos de MDL no Brasil por categoriasFIRJAN, 2014. 

Figura 3.16- Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) registrados até 2012 
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De acordo com os pré-requisitos para a implantação de um MDL o Brasil é um país que 

está de acordo com o Protocolo de Quioto,além disso o objetivo do projeto deve visar a 

sustentabilidade e a iniciativa deve ser voluntária, ou seja, que o projeto não esteja 

sendo criado para atender legislações. 

 

Recentemente, o Instituto Carbono Brasil (2013), a 21ª Conferência das Partes (COP21) 

da UNFCCC, em Paris, o acordo de cooperação entre os países foi reforçado com o 

objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de 

reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas 

mudanças.  O acordo foi aprovado pelos 195 países, A NDC do Brasil compromete-se a 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 

2025, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. Para isso, o país se 

compromete a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz 

energética para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de 

hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de energias 

renováveis na composição da matriz energética em 2030. 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a realização do presente trabalho considerou o 

aproveitamento dos dejetos de suínose de bovinos para a produção de biogás. A 

produção de biogás dedejetos bovinos ocorreram apenas em escala laboratorial, devido 

o fato de não haver biodigestores em fazendas de bovinos na região. No entanto, para os 

dejetos de suínos, foram realizadas a produção de biogás em escala laboratorial com 

coleta de material de granjas e também coleta de biogás produzido por biodigestores em 

fazendas que já fazem uso de biodigestores como destino final de seus dejetos. A 

escolha da granja para a realização da presente pesquisa levou em consideração àquela 

que apresentou as melhores condições e confiabilidade para análise do material. 

 

4.1. BIODIGESTORES 

 

Foram utilizados 9 biodigestores, em escala laboratorial, operando em batelada, sendo 

todos compostos pelo mesmo tipo e concentração de dejetos. A Figura 4.1 mostra os 

biodigestores e o sistema de aquecimento montados no laboratório. 

 

Figura 4.1-Biodigestores em laboratórios 
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Cada biodigestor é constituído de câmara única de digestão, conectada a um gasômetro 

independente e flutuante, utilizado para a captação do gás. Como câmara de digestão é 

utilizado um recipiente de vidro (3,1L), como mostrada na Figura 4.2: 

 

Figura 4.2-Recipientes de vidro utilizados como câmaras de digestão 

 

Esses recipientes foram fechados com tampa plástica, que contém a adaptação de uma 

mangueira de silicone, com diâmetro interno de “5/8”, que canaliza o biogás ao 

gasômetro, conforme pode ser observado na Figura 4.3: 

 
Figura 4.3-Tampa plástica com adaptação de mangueira de silicone 
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A tampa foi vedada com cola de silicone, para criar condições anaeróbias e evitar 

escapamento do gás, e o recipiente coberto por um plástico preto, para que as condições 

fossem mais próximasda realidade do campo, visto que os biodigestores são, geralmente 

construídos enterrados. A Figura 4.4mostra um recipiente fechado com tampa plástica e 

coberto com plástico preto: 

 

Figura 18Câmara de digestão vedada com tampa plástica e coberto por plástico preto 
 

Os gasômetros, com volume de 0,4dm³, são constituídos de tubos de PVC de 100mm, 

onde o gás fica armazenado e foi quantificado. Cada gasômetro foi imerso em óleo de 

cozinha, contido em tubos de PVC 150mm, com o objetivo de garantir a estanqueidade 

do sistema. A produção do biogás faz com que o gasômetro suba, permitindo a medição 

do volume produzido através da escala afixada. A escala afixada ao gasômetro 

encontra-se na Figura 4.5e o sistema gasômetro: 
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Figura 4.5-Sistema gasômetro, tubos contendo óleo e escala 

 

Para descarregar, coletar o gás e adaptar os filtros, foram conectados aos “T” com 

auxílio de mangueiras de silicone, usadas para conduzir o gás desde a câmara digestora 

até os gasômetros.  As mangueiras de silicone foram vedadas por meio de pinças de 

pressão de metal, as quais foram abertas no momento de coleta do gás.  O biogás foi 

coletado através da adaptação de ampolas de vidro à mangueira de silicone. Os “T” e as 

mangueiras de silicones são representadas na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6-“T” que conecta o a câmara de digestão ao gasômetro e aos tubos de coleta ou aos filtros 

As mangueiras de silicone de 6 biodigestores, foram adaptados filtros. Na Figura 4.7 

encontra-se a estrutura do filtro. Os filtros foram confeccionados com tubos de pvc 
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vedados nas pontas e adaptados às mangueiras de silicone para a coleta. Os tubos foram 

preenchidos com o material específico, sendo 3 preenchidos por esponja de aço, para 

verificar a remoção do enxofre e outros 3 compostos por cálcio, para verificar a 

remoção do dióxido de carbono (CO2). 

 

Figura 4.7-19Filtros abertos 

 

Foram utilizados 2L de substrato constituído de dejetos, inoculo e água, nas devidas 

proporções para ser obtida a concentração de 8% de sólidos totais em cada biodigestor. 

As quantidades exatas foram encontradas após a obtenção dos resultados das análises de 

sólidos, que estão demonstrados no tópico Resultados e Discussão.  A mistura passou 

pelo pHmetro, para determinar se era necessário ou não a correção do pH, o ideal se 

encontra entre 6 e 8. A Figura 4.8 mostra os recipientes com substrato, enquanto a 

Figura 4.9 mostra os recipientes com substrato e dejetos: 
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Figura 4.8- Recipientes com substrato. 

 

 

Figura 4.9- Recipientes com substrato e dejetos. 

 

Após calculadas as quantidades de água, inoculo e dejetos, os mesmos foram 

adicionados aos reservatórios e a mistura homogeneizada. Os reservatórios foram 

fechados com as tampas plásticas, vedados com cola de silicone, envoltos por películas 

pretas e adicionados à caixa de aquecimento. Na Figura 4.10 encontra-se os recipientes 

completo, com substrato, dejetos e água: 
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Figura 4.10-Recipientes completos com substrato, dejetos e água 

 

4.1.1. O sistema de aquecimento 

 

HARDOIM (1999) avaliou o efeito do aquecimento do substrato de dejetos de bovinos 

de leite com 25, 35 e 40°C e verificou que o emprego do aquecimento do substrato 

aumentou a eficiência dos biodigestores e concluiu que a produção volumétrica de 

metano foi maior à temperatura de 35°C (MOGAMI, 2005). 

 

Biodigestores operando na faixa termofílica produzem, mais rapidamente, maior 

quantidade de biogás do que aqueles que operam na faixa mesofílica, resultando, 

portanto, em menores tempos de retenção, com câmaras menores em menores custos. 

Porém, o baixo custo da câmara de fermentação acaba sendo compensado pelos custos 

de aquecimento e, apesar de a temperatura de 35°C ser considerada ótima, a maioria dos 

biodigestores anaeróbios opera na faixa mesofílica, pois temperaturas entre 25 e 35°C 

podem emitir resultados mais econômicos em algumas situações (LUCAS JR, 1994). 
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Os biodigestores foram instalados dentro de uma caixa adaptada a um aquecedor, 

contendo água suficiente para manter o controle da temperatura a aproximadamente 

34°C, através de um termostato. A Figura 4.11 mostra a caixa adaptada a um termostato 

onde ficam imersas as câmaras de digestão.  

 

Figura 4.11- Caixa adaptada ao termostato 

 

4.1.2. A produção e coleta do biogás 

 

A determinação do volume de biogás produzido foi feita em dias alternados, através da 

medição do deslocamento vertical do gasômetro e multiplicando-o pela área da seção 

transversal interna dos gasômetros.  
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Figura 4.12-Sistema para biodigestão montado 

 

O gás produzido foi coletado em ampolas de vidro com marcações volumétricas. As 

ampolas foram identificadas e encaminhadas para a realização de testes no ORSAT, que 

determinaram os teores de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e enxofre (S), do 

biogás produzido sem o filtro e após passar pelos filtros. Na Figura 4.13 encontra-se a 

ampola para coleta: 
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Figura 4.13-20 Ampola para coleta do biogás produzido 

 

A coleta foi feita através da pressão do gás armazenado no gasômetro. A ampola de 

vidro foi preenchida com água e as extremidades fechadas pelas válvulas. Em seguida, 

uma das extremidades da ampola foi conectada à mangueira de silicone de coleta, que 

estão conectadas aos “T” ou aos filtros. Após conectadas, as duas extremidades foram 

abertas, a pressão do gás fez com que a água fosse expulsa da ampola e o gásficasse 

armazenado no interior da ampola, após as válvulas serem fechadas. 

 

A identificação era baseada na numeração do reator, se estava ou não acoplado a um dos 

filtros, e se acoplado, o tipo de filtro ao qual o gás foi submetido. Os resultados dos 

testes podem ser encontrados no tópico Resultados e Discussão. 

 

4.2. O ORSAT 

 

O biogás produzido, sem filtrar e filtrado, foi submetido à análise em Orsat, que é 

destinado à análise quantitativa de misturas gasosas, através da absorção seletiva dos 

gases componentes dos fumos de uma combustão por soluções absorvedoras. Na Figura 

4.14 encontra-se o Orsat utilizado, disponível da Universidade Federal de Ouro Preto: 
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Figura 4.14-Orsat utilizado para as análises do biogás 

 

Segundo Dias (2012) a operação do Orsat deve seguir a sequência: 

1)Antes de iniciar a análise, a solução de cada pipeta deve ser checada para assegurar 

sua passagem através dos tubos capilares dentro da pipeta, utilizando-se o frasco para 

mover o líquido para cima e para baixo através destes tubos. O nível do líquido é então 

trazido para a marca de referência na haste capilar da pipeta. 

2)A bolsa do Orsat contendo a amostra de gás deve ser conectada à entrada do manifold 

e a linha do manifold purgada três ou quatro vezes com o gás da amostra. 

3)As medições de volume na análise do gás são comumente realizadas à pressão 

constante, geralmente atmosférica, eliminando a necessidade de correções. A pressão 

atmosférica é estabelecida na bureta segurando-se o frasco de nivelamento ao lado da 

bureta de modo que a solução na bureta e o frasco de nivelamento estejam no mesmo 

nível. O balanceamento da pressão deve ser realizado a cada leitura do volume de gás na 

bureta. 

4)Aproximadamente100mL de gás de amostra são injetados na bureta. A solução da 

bureta e os frascos do reservatório são então mantidos ao mesmo nível, como por 

exemplo, na marca de 0mL. 
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Figura 4.15-Orsat em análise do biogás 

 

5)A torneira da primeira pipeta é aberta e o gás de amostra é passado através da solução 

várias vezes até que o nível da solução na pipeta seja trazido de volta à marca de 

referência. O volume diminui na bureta e é então lido. Este procedimento é repetido até 

que duas leituras consecutivas indiquem nenhuma alteração. Esta diminuição total de 

volume (mL) é a percentagem de volume de CO2 no gás de amostra. 

6)O procedimento 5 é então repetido para a segunda e terceira pipetas. 

7)A bureta é envolvida por uma jaqueta de água, que mantém a amostra de gás a uma 

temperatura constante de modo a serem desnecessárias correções de temperatura. 

Geralmente a temperatura da água na jaqueta não se alterará significativamente durante 

a análise. A temperatura da amostra de gás deve ser tão próxima quanto possível à 

temperatura da água antes que a amostra seja trazida para a bureta. 

8) Visto que o gás na bureta é mantido saturado com água pela solução da bureta, os 

resultados obtidos são na base seca. 

9) Após terminada a análise, drene a solução da bureta para o frasco de nivelamento a 

fim de reduzir a possibilidade de quebra da bureta durante o transporte.  
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4.3. Dejetos Suíno coletados na granja 

 

Foram realizadas as coletas das amostras antes e depois da passagem pelo biodigestor 

em operação na suinocultura. Em seguida, cada amostra foi acondicionada, 

individualmente, em garrafas de vidro âmbar, estéreis de com capacidade de 1 litro, 

como mostra a figura 4.16. Após o armazenamento, a temperatura do ar e das amostras 

foi aferida através do uso de um termômetro digital. Além disso, o pH das amostras 

também foi medido utilizando-se fitas de pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16- Ponto de Coleta, entrada e saída do biodigestor. 

 

As amostras coletas foram transportadas em um caixa de isopor com gelo até o 

laboratório LAQUA, Laboratório de Qualidade de Águas da Escola de Farmácia da 

Universidade Federal de Ouro Preto. As análises foram realizadas em ambiente 

climatizado a 20ºC até 24horas após a coleta. A padronização dos testes foi efetuada 
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com as amostras coletadas nas duas primeiras semanas e estes dados não foram usados 

para compor os resultados finais apresentados neste trabalho. 

 

Para a realização dos experimentos foram utilizadas curvas padrões existentes no 

LAQUA, segue na Tabela 4.1 o intervalo de cada parâmetro analisado. A diluição das 

amostras coletadas foi necessária para que suas concentrações ficassem dentro do 

intervalo das curvas utilizadas. As análises laboratoriais realizadas (nitrogênio 

amoniacal, nitrato e nitrito, sólidos totais, fósforo, DBO e metais do efluente do 

biodigestor) foram quantitativas. 

Tabela4.1-Intervalo curvas padrão LAQUA 

Parâmetro Intervalo (mg/L) 

Nitrito 0.0 – 1.5 

Nitrato 0.0 – 1.0 

Nitrogênio Amoniacal                0.0 – 3.0 

Fósforo                0.0 – 0.8 

 

Para os testes de Nitrito, Nitrato e Nitrogênio Amoniacal foi utilizada a diluição da 

amostra de 100 vezes. Assim, 1mL de amostra foi transferida para um balão 

volumétrico de 100mL, completando-o com água destilada. A dosagem foi realizada 

segundo a metodologia de Guarda e cols., 2013. 

 

Em contrapartida, o teste de sólidos totais foi realizado com 100mL de amostra de 

efluente do biodigestor sem nenhuma diluição. Após o armazenamento em balões 

volumétricos com a mesma capacidade, as amostras foram adicionadas em cadinhos de 

porcelana com capacidade 50mL à medida que a fração de água foi evaporando. O 

experimento foi conduzido conforme metodologia descrita por Guarda e cols., 2013. 

 

A análise de fosfato foi realizada a partir da diluição da amostra de 1000 vezes. Dessa 

forma, 1mL de amostra foi transferida para um balão volumétrico de 1000mL, 
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completando-o com água destilada. Após a diluição foi seguida a metodologia de 

Guarda e cols., 2013. 

A análise de íons foi realizada no laboratório de Caracterização Molecular da UFOP. A 

primeira etapa foi a filtração de 100mL das amostras. Para isso, foram utilizados 04 

tipos de filtro: tecido, filtro de café, filtro branco e fibra de vidro. Após a filtração, foi 

adicionado ácido nítrico (HNO3) 50% até que o pH das amostras atingisse o valor de 

2,0. Em seguida foi utilizada a metodologia descrita por Quaresma, 2012. 

 

Já, o teste de DBO foi realizado em duplicata segundo a metodologia descrita por 

Guarda e cols., (2013). Para esta análise as amostras foram diluídas 2 vezes. Os frascos 

de DBO com capacidade de 300mL foram completados com 50% de amostra e o 

restante com de água. 

 

4.4. Dejetos Bovinos 

A coleta de material foi realizada em Viçosa, mais especificamente no Programa de 

Desenvolvimento de Pecuária Leiteira.  

 

4.4.1. A coleta de material 

O material coletado foi o esterco fresco de vaca leiteira, sem contato com a cama e antes 

de ser lavado. A Figura 4.17 mostra o local de coleta dos dejetos: 
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Figura 4.17- Local de coleta dos dejetos 

 

Os dejetos coletados foram armazenados em sacos plásticos e conservados em geladeira 

durante a fase das análises dos sólidos totais. A Figura 4.18 mostra os dejetos coletados 

e armazenados em sacolas plásticas. 

 

 

Figura 4.18-Dejetos coletados e armazenados em saco plástico 
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 4.4.2.Análise dos sólidos totais e sólidos voláteis. 

 

A análise dos sólidos totais seguiu os seguintes passos, de acordo com a metodologia 

descrita por APHA (1995): 

-Os cadinhos de porcelana foram numerados e levados à mufla a 550°C por 30 minutos. 

Após serem resfriados em um dessecador, os cadinhos foram tarados e pesados e em 

seguida foram pesadas as amostras, para obtenção do peso úmido (Pu). Os cadinhos 

com as amostras foram levados à estufa, à temperatura de 65°C por 24 horas, sendo, em 

seguida, resfriadas em dessecador, como na Figura 4.19, e novamente pesadas em 

balança com precisão de 0,0001g, e em seguida levado à estufa a 110C por 2 horas, para 

obtenção do peso seco (Ps), o matérial após essa etapa é demonstrado na Figura 5. 

 

 

Figura 4.19-Amostras no dessecador 

 

-Para a determinação dos sólidos voláteis, o material resultante da determinação dos 

sólidos totais, foi levado à mufla e mantido à temperatura de 550°C pelo período de 2 

horas. Após o resfriamento em dessecadores, o material resultante foi pesado em 

balança analítica de precisão de 0,0001 g, obtendo-se o peso das cinzas ou matéria 
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mineral. 

4.5. Simulação Matemática 

 

Para a simulação matemática da injeção destes gases em altos-fornos à coque, utilizou-

se os programas AFA_1 e AFB_1, desenvolvidos pelo professor Carlos Antônio da 

Silva do Departamento de Engenharia Metalúrgica da UFOP. Os programas realizam 

balanços de massa e energia e foram desenvolvidos em linguagem Pascal, baseados no 

modelo desenvolvido no IRSID (Instituto de Pesquisa Francês). Considerou-se que no 

processo há a co-injeção de gás (biogás e/ou biogás) com carvão pulverizado pelas 

ventaneiras do alto-forno e os valores utilizados tiveram como referência os dados 

praticados pelas principais usinas siderúrgicas brasileiras. 

 

Primeiramente, utlizou-se o programa AFB_1, que calcula o balanço térmico global em 

um alto-forno, a partir da escolha de uma das quatro opções seguintes:  

 %H2 no gás de topo seco e vazão de ar; 

 % da razão CO/CO2 no topo e vazão de ar;  

 %H2 no gás de topo seco e razão CO/CO2; 

 %N2 no gás de topo seco e vazão de ar. 

 

A opção de %H2 no gás de topo seco e vazão de ar foi a escolhida. 

 

Também é necessário estabelecer outros dados de entrada como a composição e massa 

do carvão mineral, do coque, minério, sínter, pó de alto-forno, matéria volátil do coque 

e carvão mineral, por exemplo. Os dados usados devem ser os mesmos para os todos os 

balanços. Os valores utilizados são mostrados nas tabelas seguintes. As composições do 
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carvão mineral, coque e pó de alto-forno foram fornecidos por uma usina integrada a 

coque e os valores do minério e do sínter são os fornecidos pelo próprio programa.  

 

Tabela 4.2-Composição e massa de coque para produzir 1 tonelada de gusa. 

kg/t %Fe %Mn %SiO2 %Al2O3 

400.0 0.57 0.0 6.0 2.99 

%CaO %MgO %FeO %TiO2 %P2O5 

0.21 0.09 0.0 0.16 0.07 

%S %Cfixo %H2O     

0.6 85.24 2.0     

 

Tabela 4.3- Composição e massa de minério para produzir 1 tonelada de gusa. 

kg/t %Fe %Mn %SiO2 %Al2O3 

243.75 67.62 0.185 0.89 0.767 

%CaO %MgO %FeO %TiO2 %P2O5 

0.274 0.051 0.76 0.0 0.0 

%S %Cfixo %H2O     

0.0 0.0 2.8     

 

 

Tabela 4.4-Composição e massa de sínter para produzir 1 tonelada de gusa. 

kg/t %Fe %Mn %SiO2 %Al2O3 

1381.25 58.41 0.57 4.52 1.73 

%CaO %MgO %FeO %TiO2 %P2O5 

6.58 0.189 8.31 0.0 0.0 

%S %Cfixo %H2O     

0.0 0.0 2.0     
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Tabela 4.5-Composição do carvão mineral injetado. 

%Fe %Mn %SiO2 %Al2O3 %CaO 

0.49 0.0 4.0 1.92 0.6 

%MgO %FeO %TiO2 %P2O5 %S 

0.24 0.0 0.06 0.0 0.24 

%Cfixo %H2O       

73.40 2.0       

 

 

Tabela 4.6-Composição do pó de alto-forno 

kg/t %Fe %Mn %SiO2 %Al2O3 

5 30.41 0.37 6.38 2.3 

%CaO %MgO %FeO %TiO2 %P2O5 

3.47 0.64 0.0 0.0 0.11 

%S %Cfixo %H2O     

0.0 39.06 4.0     

 

 

Tabela 4.7-Composição da matéria volátil do coque 

%CO %CO2 %H2 %CH4 % M.V 

41 37 11,9 10,1 1.2 

 

Tabela 4.8-Composição da matéria volátil do carvão mineral injetado. 

%CO %CO2 %H2 %CH4 % M.V 

25 25 25 25 18,31 
 

 

Após estabelecer todos os dados de entrada, o valor da perda térmica global da operação 

nestas condições foi calculado pelo programa. Utilizou-se, então, este valor como dado 

de entrada para o programa AFA_1, para que se calculasse a quantidade de biogás que 
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deve ser injetada e obtivesse resultados de operação aceitáveis em um processo quando 

o alto-forno opera nas mesmas condições que com o uso de gás natural. 

 

Além das perdas térmicas, o programa AFA_1 utiliza o desvio de Rist e a diferença de 

temperatura da carga e dos gases no PINCH POINT como dados de entrada e calcula a 

temperatura dos gases de topo, a partir de dados de operaçao como leito de fusão, 

porcentagem de H2 no gás de topo e perdas térmicas (calculadas no AFB_1). 

Considerou-se que 85% das perdas térmicas ocorrem na zona de elaboração e 15% na 

zona de preparação. As outras entradas são semelhantes às entradas utilizadas no 

programa AFB_1. 

 

Os programas possuem algumas restrições, uma vez que não consideram fatores como a 

distribuição e permeabilidade da carga, a velocidade de produção e a profundidade do 

sopro. 

 

Foram realizados os seguintes balanços: 

 Co-injeção de gás natural no programa AFB_1; 

 Co-injeção de gás natural no programa AFA_1; 

 Co-injeção de gás natural e de biogás proveniente de dejetos bovinos 

no programa AFA_1; 

 Co-injeção de biogás proveniente de dejetos bovinos no programa 

AFA_1; 

 Co-injeção de gás natural e de biogás proveniente de dejetos suínos no 

programa AFA_1; 

 Co-injeção de biogás proveniente de dejetos suínos no programa 

AFA_1; 

 Co-injeção de gás natural e de biogás proveniente de lixo orgânico no 

programa AFA_1. 
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 Co-injeção de biogás proveniente de lixo orgânico no programa 

AFA_1. 

 

Utilizou-se uma taxa de injeção de gases de 10500Nm
3
/h. Assim, os testes foram 

realizados com injeções de 10500Nm
3
/h de gás natural, 5250Nm

3
/h de biogás com 

5250Nm
3
/h de gás natural e 10500Nm

3
/h de biogás. 

 

A taxa de injeção de carvão pulverizado e todos os outros parâmentros foram 

considerados os mesmos em todos os balanços, variando apenas as taxas de injeção de 

gás natural e biogás. A temperatura de injeção do biogás, do gás natural e do carvão 

mineral foi 60°C A carga metálica total carregada foi 1625 kg/t, sendo 85% de sínter 

(1381,25kg/t) e 15% de minério granulado (243,75kg/t). Não foram adicionados 

fundentes no alto-forno. 

 

No que se diz respeito a injeção de gases, o programa oferece apenas as opções de gás 

natural e gás de coqueria. Assim, alterou-se a composição do gás de coqueria para cada 

composição de biogás, e as suas entalpias foram consideradas as mesmas. A 

composição do gás natural usada foi 88% de CH4 e 12% de C2H6 já que o programa 

não permite a entrada dos demais componentes do gás natural e estes dois componentes 

são os principais. 

 

4.6. Desenvolvimento do programa para comparação dos gases 

 

A base de dados termoquímicos das espécies envolvidas nos processos de combustão 

está disponível há mais de 25 anos. Foi publicado a primeira cópia em 1984, 

aproximadamente 8 anos depois que foi montado primeiramente, e contendo 215 

espécies naquele tempo (BURCAT and RUSCIC, 2005) . A base de dados contém 
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atualmente mais de 1300 espécies, especificamente moléculas orgânicas e radicais, mas 

também espécies inorgânicas ligadas à combustão e poluição do ar. Desde 1991, esta 

base de dados está disponível gratuitamente na Internet, no servidor ftp Technion-IIT, e 

é continuamente expandida e corrigida.  

Python é uma linguagem de programação criada por Guido van Rossum em 1991. Os 

objetivos do projeto da linguagem eram: produtividade e legibilidade (PSYCIENCE-

BRASIL, 2008). É a linguagem mais usada mundialmente no ano de 2015 e 2014 

(CODEEVAL, 2015) é uma linguagem que foi criada para produzir código bom e fácil 

de manter de maneira rápida (PSYCIENCE-BRASIL, 2008). O Python é uma 

linguagem multiuso, pois permite criar desde aplicativos desktop a websites. 

 

Kalzium é uma tabela periódica para o ambiente de trabalho KDE 4. O KDE é uma 

comunidade internacional de software livre. O programa contém informações sobre 103 

elementos químicos, incluindo massa, carga, imagem, informações sobre sua 

descoberta, dados químicos e energéticos e um modelo do seu átomo. É utilizado em 

instituições de ensino como instrumento para despertar o interesse dos alunos pela 

matéria. (MACIEL, 2013). 

 
Figura 4.20-Interface do programa 
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4.7. Análise de Viabilidade 

A análise de viabilidade pode ser calculada através dos métodos abaixo, os quais serão 

usados no próximo tópico. 

 

Valor Presente Líquido 

 

Esse método é definido como a soma do valor presente das receitas menos àsoma do 

valor presente dos custos, atualizada a taxa ou taxas adequadas de desconto 

(CONTADOR, 1981). 

 

Onde: 

R = receitas; 

C = custos; 

h = período de investimentos; 

t = ano em que ocorre o custo ou a renda; 

i = taxa de desconto. 

 

Se o VPL for negativo, a taxa de retorno do capital investido será menor que a taxa 

mínima de atratividade. Mas, se o VPL for positivo, o retorno do investimento será 

suficientepara repor o capital investido, a uma determinada taxa de juro. 

 

Taxa Interna de Retorno 

 

De acordo comMISHAN (1976), a taxa interna de retorno TIR, é a taxa de desconto 

quetorna o valor presente dos benefícios igual ao valor presente dos custos. Em outras 

palavras, a taxa interna de retorno é a taxa de desconto que torna o valor presente de 

todo ofluxo – benefícios e custos – igual à zero. Ela representa o valor do 

retornointrínseco do projeto, portanto é independente das taxas de juros do mercado. 

 

Onde: 
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C = custos; 

R = receitas; 

i = TIR; 

r = rotação ou vida do projeto; 

t = tempo (ano onde os custos e receitas ocorrem). 

Payback 

 

Verifica-se qual projeto apresenta o menor tempo de retorno do capital, ouseja, é o 

tempo necessário para que o somatório das receitas se iguale ao somatório doscustos. 

 

Onde: 

Ri = receitas; 

Ct = custos; 

i , t = período em que o custo ou receita ocorrem; 

n = número máximo de períodos. 
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5. Resultado e Discussão 

 

5.1. Eficiência do biodigestor para suínos 

O biodigestor de dejetos de suínos utilizado para os testes encontra-se instalado em uma 

suinocultura, como citado anteriormente. 

 

5.1.1. Nitrogênio amoniacal 

Os valores de nitrogênio amoniacal (NH3) de acordo com a Resolução CONAMA nº 

357/05 devem manter-se em níveis inferiores a 3,7mg/L (N-NH3) quando o valor do pH 

encontrar-se igual ou inferior a 7,5. Dessa maneira foi possível notar que todas as 

amostras obtiveram valores superiores à quantidade máxima orientado pelo CONAMA, 

de modo que na entrada foram apontados valores médios de 295mg/L(N-NH3) e na 

saída valores de 532mg/L (N-NH3). 

 

Os valores de nitrato de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05 devem manter-

se em níveis inferiores a 10mg/L. Dessa maneira foi possível notar que todas as 

amostras obtiveram valores superiores à quantidade máxima permitida pelo CONAMA, 

de modo que na entrada foram apontados valores médios de 21,98mg/L e na saída 

valores de 19,62mg/L. 

 

Os valores de nitrito de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05 devem manter-se 

em níveis inferiores a 1mg/L. Dessa maneira foi possível notar que todas as amostras 

obtiveram valores superiores à quantidade máxima permitida pelo CONAMA, de modo 

que na entrada foram apontados valores médios de 61,46mg/L e na saída valores de 

56,88mg/L. 
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O nitrogênio é um elemento indispensável para o crescimento de algas, podendo, em 

certas condições, conduzir ao fenômeno de eutrofização caso o efluente seja lançado em 

corpos d’água, portanto, será necessário um tratamento posterior para que não haja 

problemas ambientais(NASCIMENTO ,2004). 

 

Já o nitrato, sob o ponto de vista de saúde pública, pode causar meta-hemoglobinemia, 

impedindo assim as trocas gasosas no organismo humano. O nitrito apresenta alto poder 

mutagênico e carcinogênico. Quando o efluente apresenta nitrogênio na forma 

amoniacal indica que o TRH da matéria orgânica é inferior ao recomendado, logo o 

processo de nitrificação não acontece (NASCIMENTO ,2004). 

 

Assim, uma alternativa para a disposição do efluente do biodigestor são as lagoas que 

funcionam não só como tanques de armazenamento, mas nelas deve ocorrer o processo 

de nitrificação transformando o nitrogênio da amônia a nitrato. Sabe-se que as plantas 

absorvem o nitrogênio na forma de nitrato e amônia, porém a forma preferencial é a do 

nitrato, assim o nitrato da lagoa poderá ser usado como biofertilizante, atendendo assim 

a legislação vigente e reduzindo os custos com tratamentos posteriores 

(AMARAL,2004). 

 

5.2. Sólidos totais 

 

Os valores de sólidos totais de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05 devem 

manter-se em níveis inferiores a 500mg/L. Dessa maneira foi possível notar que todas 

as amostras obtiveram valores superiores à quantidade máxima permitida pelo 

CONAMA, de modo que na entrada foram apontados valores médios de 9560mg/L e na 

saída valores de 3700mg/L. 
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Para o cálculo da eficiência de remoção de sólidos foi utilizada a equação 2, obtendo-se 

61,3% de remoção de ST, valor superior ao observado no estudo de Angonese e 

colaboradores (2006), que foi de 43%, mostrando que o sistema é eficaz para remoção 

de ST. 

𝐸 = (
𝐸𝐸−𝐸𝐸

𝐸𝐸
) 𝐸 100                                  (2)         

 onde: 

E = eficiência de remoção (%) 

Ce = concentração de entrada (mg/L) 

Cs = concentração de saída (mg/L) 

 

5.3. Fósforo 

A quantidade de fósforo total também foi analisada e se constatou que as concentrações 

nas amostras coletadas encontraram-se acima dos valores permitidos pela Resolução 

CONAMA nº 357/05 que é de 0,050mg/L para ambientes intermediários, que o tempo 

de residência varia entre 2 a 40 dias. De modo que se pode constatar que grande parte 

das amostras tanto da entrada quanto da saída dos biodigestores ultrapassou o limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA. Na entrada foram apontados valores médios de 

193,2mg/L e na saída valores de 218mg/L. 

 

Tabela 5.1-Caracterização dos rejeitos da suinocultura 

 CONAMA nº 

357/05 

Entrada Saída 

Nitrogênio amoniacal 3,7mg/L  295mg/L  532mg/L. 

Nitrato  10mg/L 21,98mg/L 19,62mg/L 

Nitrito  1mg/L 61,46mg/L 56,88mg/L 

Sólidos totais 500mg/L 9560mg/L 3700mg/L 

Fósforo 0,050mg/L 193,2mg/L 218mg/L 
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O fósforo junto com nitrogênio e potássio são os nutrientes essenciais para as plantas, 

sendo eles, a composição básica de um fertilizante mineral. Assim o fósforo gerado nos 

biodigestores poderá ser usado nas pastagens como biofertilizante. Para a utilização do 

fertilizante orgânico com segurança faz-se necessário aprofundar os estudos com 

relação à possibilidade de contaminação das águas subterrâneas e superficiais, com a 

instalação de um programa de controle e implantação de uma rede de poços de 

monitoramento. 

 

5.4.Metais 

 

A análise dos metais foi baseada na pela Resolução CONAMA nº 357/05 utilizando os 

parâmetros de efluente de classe 2. Alguns metais são essenciais para a dieta dos 

animais, pois desempenham funções nutricionais, como o zinco (Zn), magnésio (Mg), 

potássio (K), sódio (Na), ferro (Fe) e manganês (Mn). Esses metais são aceitáveis em 

pequenas quantidades, entretanto, em excesso os mesmos podem ocasionar riscos à 

saúde. 

 

Há também alguns que mesmo em baixas concentrações são considerados 

extremamente tóxicos e causam graves danos a saúde. Entre eles, destacam-se o 

mercúrio (Hg), cromo (Cr), cádmio (Cd), chumbo (Pb) e arsênio (As), níquel (Ni), esses 

metais se lançados em águas podem ser absorvidos por vegetais e animais, provocando 

a contaminação de toda a cadeia da biota. 

 

A dureza na água para consumo humano está associada à presença de cátions metálicos, 

especificamente os íons cálcio (Ca
2+

) e magnésio (Mg
2+

). De acordo com o Índice de 

Qualidade de Água (IQA), a água é considerada dura quando apresenta entre 150 e 300 

mg CaCO3/L. Como na análise a quantidade média de carbonato de cálcio na saída foi 

de 160mg/L a amostra pode ser considerada como dura. 
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Os resultados obtidos foram todos superiores aos da literatura e tal fato justifica-se pelo 

baixo TRH que os dejetos suínos estão sofrendo. Além disso, fatores como alimentação 

fornecida aos animais, remédios e metodologia das análises podem também influenciar 

no resultado. No entanto, alguns estudos devem ser realizados para evitar a 

contaminação das águas superficiais, subterrâneas e do solo. 

 

Tabela 5.2-Concentração de Metais nos dejetos 

 CONAMA nº 357/05 Entrada Saída 

Cálcio 150 e 300 mg CaCO3/L 46,26 165,643 mg/L 

Cobre 0,009 0,323 0,423 

Ferro  0,3 0,237 1,688 

Potássio ? 266,482 2366,482 

Manganês 0,01 0,332 0,122 

Zinco 0,18 0,842 0,417 

Arsênio 0,01 0,00048 0 

Chumbo 0,01 0,000688 0 

Cloro 0,01 179,236 2220,2 

Cromo 0,05 0 0,048 

Níquel 0,025 0,04 0,202 

 

5.5.DBO 

 

Os valores de DBO5 de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05 devem manter-se 

em níveis inferiores a 3mg/L. Dessa maneira foi possível notar que todas as amostras 

obtiveram valores superiores à quantidade máxima permitida pelo CONAMA, de modo 

que na entrada foram apontados valores médios de 2026,328mg/L e na saída valores de 

905,3mg/L. 

 

A eficiência de remoção de matéria orgânica assim foi obtido o resultado de 55% de 

remoção de DBO. Níveis inferiores àqueles encontrados por Angonese (2006) que foi 

de 76%. A amostra encontra-se muito concentrada e, sendo assim, é necessário um 

tratamento posterior como aquele que foi adotado na lagoa de estabilização. 
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5.6.Bovinos 

 

Os dejetos de bovinos foram analisados apenas em biodigestores em escala laboratorial 

dessa forma a eficiência do efluente não foi necessário ser avaliada, pois o biodigestor 

foi ajustado em condições ótimas de funcionamento como apresenta a norma. 

 

5.6.1.Teores de sólidos totais no inoculo 

 

Para a determinação o teor de sólidos presentes no inóculo utilizado nos biodigestores, 

foram realizados testes como o descrito na metodologia para determinação de sólidos. 

Os valores obtidos são demonstrados na Tabela 5.3 

. 

Tabela 5.3-Determinação dos sólidos totais no inoculo 

Indicadores  Concentrações médias (%)   

Sólidos Totais 5 

Sólidos Fixos 1,12 

Sólidos Voláteis 4 

 

Para a determinação do teor de sólidos na amostra a ser utilizada nos biodigestores, 

foram realizados os testes de análise de sólidos, como descrito na metodologia. Os 

valores obtidos são demonstrados na Tabela 5.4: 

Tabela 5.4-Determinação dos sólidos totais na amostra 

Indicadores  Concentrações médias (%)   

Sólidos Totais 14,87 

Sólidos Fixos 14,34 

Sólidos Voláteis 0,15 

Média de sólidos Totais 14,72 
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5.6.2.Determinação dos volumes adicionados ao biodigestor 

Através dos dados obtidos nas Tabelas 5.3 e 5.4, pode se determinar os volumes 

necessários de inóculo e amostra para obter a concentração de 10% de substrato. Os 

resultados obtidos estão na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5-Determinação da composição dos biodigestores 

Volume Total do Biodigestor 2 L 

Concentração ST Substrato 10% 

Concentração ST Inóculo 2,67% 

Concentração ST Estrume 14,72% 

Densidade do Estrume 1000 Kg/m³ 

Densidade do Inóculo 990 Kg/m³ 

Porcentagem do Inóculo 15% 

 

A constituição do substrato final do biodigestor, obtida através dos dados das Tabelas 

5.5, está descrita na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6- Determinação da composição dos biodigestores 

Constituição do Substrato 

Água 0,000396m³ 

Estrume 0,001304m³ 

Inóculo 0,000303m³ 

Total 0,002003m³ 

 

5.6.3.Volume diário produzido 

O volume de gás produzido foi determinado pelo deslocamento do gasômetro e por uma 
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escala a ele afixado. O valor obtido através da escala deve ser multiplicado pela seção 

transversal interna dos gasômetros, que é de 0,0079m². A descarga do biogás foi feito 

por meio da abertura das pinças de Mohr. Nas Tabelas 5.7, 5.8 e 5.9 estão os volumes 

medidos de biogás produzido em cada conjunto de biodigestores. 

 

Os biodigestores nomeados de A1, A2 e A3 não foram acoplados a nenhum tipo de 

filtro, logo o gás coletado corresponde ao biogás de controle, para o qual a eficiência 

dos filtros serão submetidas à comparação. Os biodigestores nomeados de B1, B2 e B3 

foram acoplados ao filtro com esponja de aço, enquanto os biodigestores C1e C2 foram 

acoplados ao filtro com cálcio. 

 

Tabela 5.7-Produção volumétrica do biogás nos de biodigestores 

  Volume de biogás produzido nos biodigestores (10-4m³) 

Tempo de 

experimento 

(dias) 
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,87 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 2,77 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 6,32 4,11 5,53 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 

27 6,56 5,29 5,69 6,00 0,00 5,93 0,00 3,40 

31 6,48 5,37 5,53 6,00 0,00 6,00 5,14 0,00 

33 6,56 5,29 5,61 6,08 0,71 6,00 5,21 0,00 

34 6,56 5,29 5,53 6,00 2,13 5,93 5,21 1,11 

38 5,61 5,53 5,69 6,08 6,48 5,93 5,21 6,56 

40 3,16 5,53 5,69 6,00 6,64 6,24 5,21 5,14 

45 1,58 5,53 5,69 6,00 6,56 5,93 5,21 6,87 

47 3,63 4,98 5,29 5,93 6,72 5,93 4,19 7,11 

48 6,64 5,29 5,53 6,08 6,72 5,93 3,95 0,00 

52 6,48 5,21 4,82 6,08 6,56 5,93 0,00 47,40 

Total 59,57 57,43 64,23 72,05 42,50 65,73 39,34 77,58 
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5.7.Resultados obtidos pelo Orsat 

 

Os resultados encontrados após o uso do ORSAT, tabela 1, mostraram que o biogás de 

suínos na fazenda tem 60-85% de metano e 40-15% de CO
2
. A contaminação com 

enxofre é um problema menor uma vez que os resultados mostraram uma pequena 

porcentagem de enxofre no biogás, entre 1 e 3%. 

Tabela 5.8-Composição média do biogás 

Composição Gás Suino (%) Bovino  

Metano CH4 72 - 80 73 - 87 

Dióxido de Carbono CO2 20 – 40 04 - 14 

Oxigenio  O2 0,1 - 01 08 - 14 

Hidrogênio  H2 01 - 03 0,9 – 2,7 

Nitrogênio N2 0.5 –03 0,6 – 2,8 

Gases Sulfetados e outros gases H2S, CO, NH3 01 - 05 1,5 – 6,0 

 

5.7.1. Simulação Matemática 

 

Através dos estudos, observou-se que o teor de enxofre presente no biogás é muito 

pequeno, na ordem de poucos ppm´s. Além disso, existem novas tecnologias de limpeza 

e purificação de gases já disponíveis e com preços bem acessíveis no mercado. Assim, 

no que diz respeito ao efeito da injeção de biogás na qualidade do gusa, não é necessário 

preocupar-se com a contaminação significativa do produto por enxofre. 

 

As respectivas composições dos gases utilizadas no trabalho se encontram na Tabela 

5.9. 

Após a realização dos testes foi observado que quando se injeta gás com maior teor de 

metano, a temperatura de topo tende a ser menor. Neste caso este aumento foi positivo 

uma vez que a temperatura de topo do processo com a injeção de gás natural estava 

baixa. Em outros casos pode ser necessário realizar mudanças nas variáveis do processo 
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para diminuir o volume de gás dentro do alto-forno, como diminuir a temperatura de 

sopro ou aumentar o enriquecimento em oxigênio 

 

Tabela 5.9-Relação entre a temperatura de chama e consume de coque para uma injeção de 10500 Nm³/h de 

gás e 31.666,66 kg/h de carvão mineral pulverizado. 

Injeção de gás  

(GN) Gás Natural Gás 

(BG) Biogás 

Coque 

(kg/t) 

T (°C) 

 

100%NG 383.6 1907.0 

 

75%NG 25% BG 387.0 1896.3 

 

50%NG 50% BG 390.5 1885.0 

 

25%NG 75% BG 393.9 1862.5 

 

100%BG 397.4 1843.9 

 

 

 

Observou-se que a temperatura de topo do alto forno é proporcional a concentração de 

metano do biogás injetado. Isso acontece porque há menos gás no processo, uma vez 

que há menos consumo de carbono quando um combustível auxiliar é injetado. A tabela 

(acima) mostrou que a substituição do biogás por gás natural não causa grandes 

variações no consumo teórico de coque. 

 

A Tabela 5.10 representa valores de simulação onde a temperatura da chama foi fixada 

a 2250 °C e injetado 2% de oxigênio e carvão pulverizado (150 kg / t) como 

combustível auxiliar, diferente da Tabela 5.9, onde nenhum tipo e injeção de 

combustível auxiliar, além dos gases tinham acontecido. 
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A adição de misturas injetada nos altos-fornos podem causar uma mudança na potência 

de aquecimento, provocando uma variação térmica, e é necessário prever o quanto a 

taxa de combustível compensa essa variação. 

Tabela 5.10 Relação entre consumo de coque e injeção de biogás, mantendo a temperature de chama fixa a 

2250ºC para uma injeção de 10500 Nm³/h de gás e 31.666,66 kg/h de carvão mineral pulverizado. 

Injeção de gás  

(GN) Gás Natural Gás 

(BG) Biogás 

coque 

(kg/t) 

Taxa de aumento no consume 

de coque (%) 

100%NG 274,7 0,00 

75%NG 25% BG 285,2 3,68 

50%NG 50% BG 291,7 5,82 

25%NG 75% BG 295,1 6,91 

100%BG 298,6 8,00 

Pode-se observar na tabela 5.10 que o melhor cenário técnico para a injeção de biogás é 

em torno de 50% da BG e 50% da GN considerando tanto a taxa de gases e a taxa de 

consumo de coque, mostrando que não houve uma variação do consumo de coque em 

grandes proporções, o que seria financeiramente inviável considerando o cenário 

brasileiro. 

Tabela 5.11 Relação entre a temperatura de chama e consume de coque com injeção apenas de biogás e carvão 

pulverizado, sem injeção de gás natural. 

Injeção de gás  

(CM) Carvão Mineral 

(BG) Biogas 

Coque 

(kg/t) 

T (°C) 

 

Taxa de aumento 

no consume de 

coque (%) 

100%CM 371,14 2385,09 

 

0,00 

75%CM 25% BG 390,65 2368,77 

 

5,00 

50%CM 50% BG 409,12 2352,46 

 

9,28 

25%CM 75% BG 429,00 2336.14 

 

13,48 

100%BG 459,19 2319,83 19,17 
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Na Tabela 5.11, apesar da variação do consumo de coque com o aumento da injeção do 

gás natural, que já era esperado devido a diferença de poder calorífico entre o carvão 

mineral e o biogás, a substituição apresenta-se vantajosa considerando o valor dos 

combustíveis.  

 

Na comparação entre os gases, biogás e gás natural, verifica-se que o teor de metano em 

ambos é diferente, naturalmente mais elevado no gás natural. Uma vez que o metano é o 

gás mais expressivo utilizado na combustão dentro dos altos-fornos, a concentração de 

metano será o parâmetro utilizado para verificar o potencial de substituição do gás 

natural pelo biogás. Os dados anteriores mostraram que a concentração de metano 

encontrado no biogás produzido na fazenda varia de 65% a 83,20%. 

 

5.8.Comparação entre a entalpia dos gases 

 

Sabe-se que o biogás não é um a gás puro. Sua composição varia de acordo com a 

matéria orgânica utilizada no biodigestor. Em temos gerais, o biogás é composto, por 

gás metano e gás carbônico, sendo outros gases como gás sulfídrico (H2S), hidrogênio 

(H2), e nitrogênio (N2), presentes a baixas concentrações 

 

Tabela 5.12-Valores calculados pelo programa 

Molécula dH combustão (kJ/kg) 

H2 -39563.8318521 

N2 -11771.8602506 

H2S -47044.2931643 

CH4 -30337.9967191 

C2H6 -98558.8674494 
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É muito importante analisar a composição dos gases para contabilizar seus potenciais 

energéticos e para isso existem diversos métodos. Por isso é necessário instrumentos 

eficiente e um constante monitoramento durante o processo. 

 

O gráfico da Tabela 5.13 mostra a entalpia de combustão na molécula e na reação com o 

oxigênio, além de alguns componentes do biogás, além disso, o etano (C2H6) que é um 

componente do gás natural, para título de comparação. 

 

Tabela 5.13-Gráfico de diferença de entalpia das moléculas e da entalpia de reação 

 

O gráfico está contrastando a entalpia da molécula pura e a entalpia de sua combustão, 

realçando que nem sempre a molécula com maior energia (H2) é a que produz maior 

calor de combustão (C2H6). 

 

Fazendo uma comparação da entalpia de combustão das moléculas do biogás e do gás 

natural tem-se: 

 Biogás = -21430,6191122415 kJ/kg 

 

 Gás Natural = -33006,169636917686 kJ/kg 
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Pelos cálculos pode-se perceber que o gás natural tem uma maior entalpia de reação, 

isso se deve a este ter uma maior quantidade de CH4 quem o biogás, tendo em vista que 

as outras composições tem uma menor porcentagem. 

 

Sabe-se que o biogás tem composições diversas, pois está diretamente ligada à sua 

forma de produção, como em aterros, derivado de dejetos suínos ou bovinos, entre 

outros.Assim, dependendo do modo de produção o biogás pode ter a entalpia de reação 

igual ou até superior a do gás natural. 

 

A Tabela 5.14 apresenta os dados do consumo de gás natural para a produção de ferro e 

aço considerados para o "consumo por indústria de ferro-ligas" e "consumo para o setor 

do aço quente" entre 2004 e 2013. Para estabelecer uma média do consumo de gás 

natural utilizado na produção de metais quentes e aço foi considerada uma média entre 

os anos para dar um valor mais confiável para este consumo. (EPE, 2014) 

Tabela 5.14-Consumo de gás natural na produção de ferro e aço.(EPE, 2014) 

Consumo de Gás Natural (toneladas equivalentes de petróleo (toe) * 10³) 

Setores    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aço  1064 1265 1255 1379 1316 790 1019 1133 1213 1159 

Ferro   1 2 2 33 2 2 2 3 3 25 

Total 1065 1267 1257 1412 1318 792 1021 1136 1216 1184 

 

Durante o período avaliado o valor médio encontrado foi de 1.166,8 x 10
3
toe por ano de 

gás natural gasto na produção brasileira de ferro e aço durante os 10 anos. Considerando 

a conversão de óleo de tonelada equivalente a Joule, temos 1toe = 4,187 X 10
10

J, 

ANEEL (2008).  

 

Assim, para o período 2004-2013, foram consumidos com uma média de 4,88 x 10
5
GJ / 

ano. De acordo com Coelho et al.o poder calorífico do biogás é de 22,195 kJ/m
3
 , Para 
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calcular o volume de biogás necessário para substituir o gás natural, segue-se que o 

volume de biogás (m3/ano) = 2,201x10
9
m

3
/ano. 

 

Considerando que a fazenda de suínos avaliada pode gerar 2.789.145,67m
3
 de biogás / 

ano, para atender a demanda nacional de gás natural pela substituição do biogás, haveria 

necessidade de aproximadamente 6 milhões de suínos.  

 

De acordo com o Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da 

Secretaria de Agronegócio (Subsecretaria do Agronegócio (2015).), o rebanho de suínos 

vivos em 2016 foi de 36,7 milhões de suínos. Assim, podemos ver que se apenas 15,6% 

do rebanho brasileiro fosse destinado à geração de biogás, o consumo nacional de gás 

natural seria suficiente.  

 

Assim o país não teria que importar gás natural. A possibilidade de utilizar esta 

quantidade de resíduos diretamente para produzir biogás permitiria a redução do metano 

por combustão no alto-forno, o que significaria uma alta queda nas emissões dos gases 

responsáveis pelo efeito estufa. 

 

5.9. Transporte do biogás para as empresas 

 

Para localização das granjas dos municípios estudados foram realizadas visitas técnicas 

e estudo da área para a produção de um mapa de uso e ocupação do solo. 
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Tabela 5.14- Demarcação das distâncias das granjas até as empresas no Google Earth. 

 

 

Tabela 5.15-Caracterização regional das granjas, hidrografia, vegetações e limites municipais. 
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Com base no volume total calculado de biogás produzido, pode-se mensurar o valor do 

transporte do gás para as empresas e qual seria o meio de transporte mais viável. Os 

meios escolhidos para projeção dos cálculos foram o gasoduto, bujão e caminhão. 

 

O rebanho total da área pesquisada é de 267.646 cabeça considerando as cidades de 

Urucânia e Oratórios, como indicado no mapa acima. Considerando a produção de 

dejetos pelo rebanho e de biogás por dejetos, podemos considerar a estimativa de 

277.013,61m³ diários de produção e biogás. 

 

Tabela 5.16-Total de biogás produzido por granja suína pesquisada 

Granjas 

Cabeças  

(animais ano-1) 

Dejeto 

(kg ano
-1)

 

Volume de biogás 

 (m
3
 ano

-1)
 

H1 2,66E+04 6,92E+04 3,11E+04 

H2 2,42E+04 6,29E+04 2,83E+04 

H3 2,20E+04 5,72E+04 2,57E+04 

H4 2,00E+04 5,21E+04 2,34E+04 

H5 9,02E+03 2,35E+04 1,06E+04 

H6 8,80E+03 2,29E+04 1,03E+04 

H7 7,11E+03 1,85E+04 8,31E+03 

H8 6,38E+03 1,66E+04 7,46E+03 

H9 5,76E+03 1,50E+04 6,73E+03 

H10 5,50E+03 1,43E+04 6,43E+03 

H11 3,75E+03 9,76E+03 4,39E+03 

H12 3,47E+03 9,02E+03 4,06E+03 

H13 2,00E+03 5,20E+03 2,34E+03 

H14 2,00E+03 5,20E+03 2,34E+03 

H15 1,90E+03 4,95E+03 2,23E+03 

H16 1,90E+03 4,94E+03 2,22E+03 

H17 1,70E+03 4,42E+03 1,99E+03 

H18 9,72E+02 2,53E+03 1,14E+03 

H19 5,59E+02 1,45E+03 6,54E+02 

H20 5,21E+02 1,35E+03 6,09E+02 

H21 4,41E+02 1,15E+03 5,16E+02 

H22 4,06E+02 1,06E+03 4,75E+02 

H23 3,00E+02 7,80E+02 3,51E+02 

H24 2,36E+02 6,13E+02 2,76E+02 

H25 2,01E+02 5,22E+02 2,35E+02 

H26 1,65E+02 4,29E+02 1,93E+02 

HT 1,56E+05 4,05E+05 1,82E+05 
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A bacia do Rio Piranga, onde se encontra as granjas estudadas é a segunda maior subacia do Rio 

Doce, em termos de área tem um total de 77 municípios mineiros, sendo a maior unidade da 

bacia do Rio Doce em número de municípios. Reúne cerca de 700 mil pessoas, sendo que 64% 

residem em áreas urbanas 

 

 Gasoduto 

Tomando como base uma distância entre as fazendas e a empresa metalúrgica mais 

próxima, que é de 150 km, pode-se calcular o valor do transporte do gás por gasoduto 

da seguinte forma: 

 

De acordo comMARKO 2009, foi determinado o diâmetro nominal para o gasoduto 

considerando o comprimento e a capacidade  de acordo encontrando o valor de  

diâmetro de 12 in para 200 km de gasoduto, cuja capacidade de volume de gás por dia é 

8.310.408,3m
3
. 

 

Dessa forma, utilizando também, calculou-se o custo de investimento (CI) de um 

gasoduto, que é calculado pela multiplicação do custo unitário (CU) de construção de 

um gasoduto (US$/m.in) por diâmetro (D) e comprimento (L) do gasoduto: 

CIduto = CUf(L,D).Df(L,V).L = 21,49 (US$/m.in)  x 12 in x 200.000 m = US$ USS 

49.464.000,00 correspondente  à  R$ 155.316.960,00 moeda nacional para o mês de 

março de 2017. 

 

O custo de operação e manutenção foi estimado em 5% do custo de investimento do 

gasoduto, definido como: COduto = 5%.CIduto. Então o COdutoé igual aUS$ 2.473.200,00 

representando  R$ 7.765.848,00 moeda nacional. 

 

Valor da Receita, considerando o valor correspondente do biogás ao gás natural: 
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- Mensal = Volume total de gás gerado x preço/m
3
 = 8.310.408,3 m

3
x R$ 1,269 = R$ 

10.545.908,13. 

- Anual = R$ 126.550.897,59. 

 

Estimando que seria necessário três funcionários para auxiliar no biodigestor e gasoduto 

e cada um receberia um salário de R$1.000,00, o custo mensal com eles seria R$ 

3.000,00 e por ano R$ 36.000,00. 

 Com o auxílio do Excel, calculou-se o VPL e a TIR e encontrou-se o Payback, 

como mostra a tabela abaixo: 

 

 

Tabela 5.18-Fluxo de caixa para o transporte por gasoduto valores em R$ mil 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Receita total - 63.275 126.55
1 

126.55
1 

126.55
1 

126.55
1 

126.55
1 

126.55
1 

126.55
1 

126.55
1 

Receita líquida 

incremental 

- 63275,

45 

126550

,9 

126550

,9 

126550

,9 

126550

,9 

126550

,9 

126550

,9 

126550

,9 

126550

,9 

Funcionários - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Custo Operação (3%) - 1898 3797 3797 3797 3797 3797 3797 3797 3797 

Custo Manutenção 

(5%) 

- 3164 6328 6328 6328 6328 6328 6328 6328 6328 

                      

Despesas com 

depreciação 

- 7765,8

5 

7765,8

5 

7765,8

5 

7765,8

5 

7765,8

5 

7765,8

5 

7765,8

5 

7765,8

5 

7765,8

5 

Imposto de renda - 3796,5
3 

7593,0
5 

7593,0
5 

7593,0
5 

7593,0
5 

7593,0
5 

7593,0
5 

7593,0
5 

7593,0
5 

(=) Lucro líquido 0                   

Depreciação 0                   

Investimentos 155.317                   

(=) Fluxo de caixa 

livre 

-

155316,

96 

46615 101032 101032 101032 101032 101032 101032 101032 101032 

 

O VPL encontrado foi de R$ 298.589,16. A TRI foi de 52% e o payback de quase 3 

anos. 

 

 Caminhão 
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Tomando como base uma distância entre a fazenda e as empresas de 200 km, o volume 

total diário produzido na região é de 277.013,61m
3
.  Mas, será utilizado o volume do 

gás comprimido que equivale a 23.084,4m
3
: 

- Caminhão: R$ 350.000,00 a unidade. 

- Capacidade de carga (gás): 65.000L, 65 m
3
de gás. 

Considerando que um motorista de caminhão consegue ir para empresa, “descarregar” o 

gás e voltar para fazenda em 6 horas, então, seriam necessários 356 caminhões para 

levar o biogás das fazendas até o setor metalúrgico mais próximo. 

- Investimento em caminhão = R$ 300.000,00 (unidade) 

- Autonomia média de combustível - 4 km/litro 

- Capacidade do tanque combustível 275L 

 

Considerando a logística do processo e o tamanho da frota utilizada nessa atividade esse 

método de escoar o gás seria inviável, não apenas financeiramente, mas também 

socialmente e ecologicamente, que são as principais vertentes desse trabalho. 

 

Considerando a inclusão do projeto dentro do sistema MDL nessa região, caso o projeto 

se estabeleça e efetive, para o volume total de 99.724.899,60m
3
 de biogás ano, 

mensurando as concentrações mais baixas de metano 65 %, pode-se afirmar que a 

diferença entre a produção de biogás e a produção de metano pode chegar à 

64.821.184,74m³ de metano por ano, o que representa à 46.280,81CH4 t/ano e 

49.862.449,8 m³ de CO2, 89.648,81 CO2 t/ano, principais gases responmsáveis pelo 

efeito estufa. 
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6. Considerações Finais 

 

A presente pesquisa aborda uma perspectiva de planejamento energético dentro de um 

sistema aberto de trocas de matérias e também de energia. Considerando que o 

crescimento econômico sustável não ocorre sem essas trocas e principalmente 

compreendendo que esse crescimento tem um custo e uma pressão sobre a sociedade os 

processos industriais, em um ambiente moderno, precisam elaborar conexões entre si, a 

fim de criar uma analogia como ocorre no ecossistema, de forma a permitir o 

fechamento de seus ciclos de materiais e energia com a formação de uma rede 

aproveitando e reaproveitando de forma otimizada os recursos disponíveis. A junção da 

pecuária e a metalurgia é um bom exemplo de construção positiva que agregaria 

economicamente os dois setores industriais. 

 

A partir dos dados obtidos com este estudo sobre o reaproveitamento dos dejetos suínos 

podemos concluir que o uso do biodigestor, apesar de consagradamente aprovado pela 

literatura como método eficiente para tratamento dos dejetos apresenta se ineficiente, 

uma vez que, o biodigestor anaeróbico analisado foi incapaz para reduzir e estabilizar a 

matéria orgânica dos dejetos de suínos, apesar de terem sido constatados reduções nos 

níveis de nitrato e nitrito, sólidos totais e na DBO para o efluente resultante do 

biodigestor. 

 

A quantidade de nitrogênio amoniacal encontrada indica que o efluente permanece 

pouco tempo no biodigestor, logo, a matéria orgânica não é estabilizada por completo. 

Esse indicativo reflete uma não utilização por completo do potencial do biodigestor, que 

produz acima do consumo da fazenda, sendo o excesso descartado ou queimado. 

 

Os Sólidos Totais (61,3%) foram removidos com eficácia superior à encontrada na 

literatura. A quantidade de fósforo no efluente final do biodiodigestor aumentou. Como 

trata-se de um nutriente essencial para plantas, este pode ser usado como biofertilizante, 
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como já acontece em algumas fazendas, onde parte é utilizado em plantações que serão 

utilizadas para a produção de rações. Porém, é necessário um estudo mais aprofundado 

para afirmar com segurança se há ou não a possibilidade de contaminação das águas 

subterrâneas e superficiais, pois da mesma forma que acontece com o biogás, o efluente 

do biodigestor não é todo aproveitado em lagoas. Sugere se então a instalação de um 

programa de controle e implantação de uma rede de poços de monitoramento.  

 

Faz se necessário explicitar que as análises dos metais foram feitas somente da parte 

líquida, que fica sujeita à oxidação o que justifica seu aumento na saída no biodigestor. 

 

A eficiência na remoção de DBO (55%) foi inferior que o valor citado na literatura, 

indicando que o fundo do biodigestor pode estar assoreado, e assim, o efluente não fica 

retido o suficiente para que a matéria orgânica seja degradada completamente.  

 

Devido os fatores supracitados, o efluente apresenta condições impróprias para 

lançamento direto ao corpo do receptor, porém, pode-se afirmar que o sistema de 

tratamento por biodigestor promove a remoção da carga orgânica dos dejetos suínos, 

diminuindo o impacto ambiental desse efluente ao ser lançado no solo, evitando a 

contaminação de nascentes e rios na bacia de drenagem.  

 

Considerando que o rebanho de suínos nacional é de 36,7 milhões de suínos, utilizando 

se apenas 15,6% desse rebanho para a geração de biogás, já seria suficiente para 

substituir o consumo de gás natural o que acarretaria na diminuição das importações.  

 

Para os dejetos bovinos, a média de produção de biogás foi 0,31m³ de gás a partir de 

1,3kg de dejetos de bovinos. De acordo com a bibliografia apresentada, a produção 

diária de dejetos bovinos é de aproximadamente 15kg/dia. Para a população bovina no 

Brasil, de 200 milhões de cabeças, a produção diária estimada de biogás produzido 
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diariamente é de 7,15x108m³/dia. A utilização desse biogás como fonte de energia 

mudaria o cenário nacional da disposição de resíduos pecuário e a matriz energética 

nacional. 

 

Com a simulação da injeção de biogás em substituição ao gás natural em altos-fornos a 

coque estimou-se que a porcentagem de CH4 necessária ao biogás, para que esse possa 

ser utilizado como combustível auxiliar é de 64% da composição. Considerando a 

média percentual da quantidade de metano nos gases produzidos, tanto bovinos quanto 

suínos, que foi de 74%, conclui-se que o biogás tem a composição necessária para ser 

utilizado de maneira eficiente como combustível auxiliar em alto-forno. 

 

O gás produzido apresentou composição compatível à esperada pelos dados 

bibliográficos. Como a média  de porcentagem de metano nos gases coletados foi 

superior a 65%, o gás produzido é viável para a injeção em alto-forno como 

combustível auxiliar. 

 

Demonstrou-se que o uso do biogás em substituição ao gás natural em altos-fornos, 

além de ambientalmente vantajoso, é tecnicamente viável. Pode ser necessária a 

realização de algumas adaptações em processos específicos. 

 

O biogás mais adequado para o uso na metalurgia é o proveniente de dejetos suínos já 

que possui um maior teor de metano, gás de interesse no processo de redução. Apesar 

disso, levando em consideração a quantidade de bovinos criados em pecuária intensiva e 

a quantidade de lixo orgânico gerado no país, o uso de biogás proveniente dos mesmos 

poderia ser incentivado pelo governo. Os outros componentes presentes nos gases, 

como o enxofre, não apresentam grande relevância para o setor metalúrgico, já que 

podem ser facilmente separados antes da introdução do combustível pelas ventaneias. 
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De acordo com os resultados encontrados, pode-se concluir que o meio de transporte 

mais viável para o biogás à metalurgia mais próxima é o gasoduto, visto que ele possui 

a maior taxa interna de retorno, o maior VPL e o menor payback. Ou seja, em quase 3 

anos já conseguiria recuperar o investimento feito na construção do gasoduto. 

 

Já para o meio de transporte por caminhão, no tempo de 10 anos, ainda não teria 

recuperado o investimento feito na compra do mesmo, além da necessidade de uma 

grande frota nas rodovias para o transporte do biogás. 

 

Os ganhos econômicos, sociais e ambientais advindos da proposta trazidos por essa 

pesquisa justifica o investimento necessário, não descartando a possibilidade existente 

do mercado de carbono, as emissões de GEE pelas quais a pecuária é responsável, 

46.280,81 CH4t/ano e 89.648,81 CO2t/ano, são bastante elevadas. Por isso, a 

implantação de um projeto de MDL seria uma forma de mitigar os impactos e arrecadar 

fundos. Pelos motivos já explicitados anteriormente, diminuir as emissões de gases de 

efeito estufa é de extrema importância para a manutenção das condições do meio 

ambiente.  

 

Conclui se, portanto que é preciso investir em políticas públicas e de conscientização, 

mesmo em empreendimentos de pequeno porte, como é o caso da pecuária nacional, 

pois pode-se perceber a importância da implantação da gestão ambiental, que no estudo 

realizado apresentou uma solução viável e de baixo investimento para a reutilização e 

redução da emissão do gás metano (CH4), que é um gás mais poluente que o dióxido de 

carbono (CO2), através da utilização dos biodigestores e utilização eficiente do biogás. 
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