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RESUMO 
A matriz elétrica brasileira é predominantemente hidrelétrica (61,1%). Apesar 

de renovável, a dependência desta única fonte pode acarretar em graves crises 
energéticas quando o regime de chuva é abaixo do esperado. Assim, há a 
necessidade da diversificação das fontes de energia renováveis e da produção de 
energia elétrica valorizando os aspectos regionais do país. Neste contexto, os 
resíduos provenientes da avicultura de corte podem ser uma potencial fonte de 
biomassa para produção de energia pela conversão dos dejetos das aves em produtos 
de alto valor energético utilizando-se do processo de digestão anaeróbia (DA). Além 
de minimizar os impactos ambientais causados pelo despejo dos resíduos no meio 
ambiente, a DA resulta no biogás, um produto gasoso que contém metano e um alto 
poder calorífico, o qual pode ser transformado em energia elétrica, térmica ou em 
biocombustíveis, evitando sua liberação no meio ambiente, que contribui com as 
emissões de gases de efeito estufa. A energia produzida pela transformação química 
do metano pode ser injetada na rede de distribuição ou consumida pelas propriedades 
rurais, fornecendo, assim, independência energética aos produtores rurais. Desta 
forma, o objetivo deste trabalho foi estimar a potência elétrica que pode ser produzida 
no Estado do Paraná pela utilização de resíduos provenientes da avicultura de corte 
no processo de DA. Para este cálculo, utilizou-se o método proposto pelo 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – “2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories”, o qual quantifica as emissões de metano de 
dejetos animais. Os dados de entrada do modelo foram obtidos pela revisão 
bibliográfica do processo de DA de resíduos de cama de frango com inóculos em 
pesquisas nacionais, para adaptar o modelo à realidade do país. Assim, os dados de 
sólidos totais voláteis (STV), produção específica de dejetos, produção específica de 
metano, característica do manejo e percentual do tipo de manejo foram obtidos para 
a estimativa do volume potencial de metano gerado anualmente pelas aves de corte. 
Como resultados da revisão bibliográfica, obteve-se uma média de 0,77 kg STV/kgST 
para dejeto avícola, a produção específica de dejetos de 0,023 kgTS/cabeça.dia e a 
produção específica média de metano de 0,192 m³ CH4/kgSTV. O manejo dos 
resíduos foi considerado a DA na totalidade, com 4,59% de perda de biogás. 
Considerando o rebanho avícola de corte paranaense em 2020 de 378,6 milhões de 
cabeças de aves, foi calculado um volume potencial de 581 milhões de m³ CH4/ano. 
Este volume, ao ser convertido em energia elétrica, resultaria em cerca de 165 MW 
de potência injetada na rede elétrica paranaense. Em 2021, somente 85 kW de 
potência elétrica a partir do biogás resultante de dejetos avícolas de postura e corte 
estava em operação no Paraná, visualizando-se assim a necessidade da 
disseminação do conhecimento e tecnologia para aplicação do processo em escalas 
reais e o aproveitamento deste potencial. 
 
Palavras-chave: Digestão anaeróbia. Aves de corte. Energia elétrica. Resíduos 

orgânicos. IPCC. 
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ABSTRACT 

 

The electric energy grid in Brazil is mainly composed by waterpower (61.1%). 
Although it is renewable, the dependency on only one source can lead to energetic 
crises, especially in drought periods. Therefore, it is highlighted the need to diversify 
renewable energy sources and to valorize regional aspects of energy production. In 
this context, poultry manure is a potential energy source due to its conversion into high 
energy products via anaerobic digestion (AD) process. In AD, the environmental 
impacts of incorrect waste management are avoided, and the production of biogas is 
optimized. Biogas is composed in its majority of methane, which stores a high heating 
value that can be converted into electrical or thermal energy and biofuel, preventing, 
thus, its release into the atmosphere, which contributes to greenhouse gas emissions. 
This energy can be either injected into the distribution grid or consumed by the farmers. 
In this way, the objective of this study was to estimate the electric power from AD of 
poultry manure in the state of Paraná, Brazil. The estimation was performed using the 
method “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” from the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). This method quantifies the 
methane emissions from manure management. The input data was collected from 
national literature databases from AD of poultry manure and inoculum to adapt the 
methodology to the country’s reality. The collected data were volatile solids (VS), 
specific manure production, specific methane yield, manure management 
characteristics and its percentage in relation to all management types. As output, the 
potential volume of methane produced annually from poultry manure was obtained. 
The literature research resulted in an average of 0.77 kgVS/kgTS, a specific manure 
production of 0.023 kgTS/head.day and a methane specific yield of 0.192 m³ 
CH4/kgVS. Manure management considered was DA, with 4.59% of biogas loss. In 
2020, Paraná registered a herd of 378.6 million chicken heads, so the potential 
methane volume produced by their manure resulted in 582 million m³ CH4/year. If this 
volume were converted into electric energy, nearly 165 MW power could be injected in 
the state power grid. Currently, only 85 kW results from biogas of poultry manure AD, 
reflecting the necessity of knowledge and technology dissemination to apply this 
process in real scale and to benefit from this energy potential.  
 
Keywords: Anaerobic digestion. Poultry farming. Electric energy. Organic waste. IPCC. 
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1.   INTRODUÇÃO 
 

Os avanços nas tecnologias de simulações e análises de dados que 

subsidiam informações acerca das séries históricas do clima possibilitam um maior 

entendimento sobre as mudanças climáticas no mundo, como proposto pelo relatório 

“Climate Change 2021 – The Physical Science Basis”, elaborado pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). O relatório afirmou que é 

“inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a terra. 

Ocorreram rápidas e amplas mudanças na atmosfera, no oceano, na criosfera e na 

biosfera”  (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2021, p. 4). 

Neste contexto, o Brasil atravessou em 2021 uma das maiores crises hídricas, 

em especial na região Sudeste e Centro-Oeste, na qual o volume de operação médio 

dos reservatórios hidrelétricos chegou a 18% de sua capacidade, tornando necessária 

a ativação de usinas termelétricas movidas a combustíveis fósseis para suprir a 

demanda de energia produzida por fontes hidrelétricas e, consequentemente, 

aumentando as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera (OPERADOR 

NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2021). 

Este cenário de crise energética retomou as discussões por uma 

diversificação da matriz elétrica brasileira – predominantemente hidrelétrica, com 

61,1% da potência outorgada no país – por fontes alternativas como biomassa, eólica 

e solar. Além de fontes alternativas, há a importância da produção de energia por mais 

variedades de fontes e em menores escalas, beneficiando, assim, as potencialidades 

energéticas regionais (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2021).  

O Paraná é referência no setor pecuário do Brasil, principalmente na produção 

de aves de corte. No ano de 2020, o Estado obteve a primeira posição do país em 

número de cabeças de aves, representando 27% do total efetivo do Brasil. Entretanto, 

a avicultura é uma atividade com um grande potencial poluidor; estima-se que uma 

ave produza entre 0,12 e 0,18 kg de esterco por dia, o que contabilizaria uma média 

de 60 mil toneladas diárias deste resíduo somente no estado (EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA, 2014; ZANATO, 2014; INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021). 

A disposição incorreta deste material leva a duas situações desvantajosas. A 

primeira refere-se aos impactos ambientais e sanitários, já que os resíduos são 
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constituídos basicamente de material orgânico e nutrientes, além de fonte de 

microrganismos patogênicos. A segunda desvantagem é a perda de potencial 

energético que poderia ser obtido por processos de conversão da matéria orgânica 

em um produto de valor energético mais alto (ZANATO, 2014; EPE, 2019; KUNZ et 

al., 2019). 

Com o objetivo de alinhar o tratamento dos resíduos orgânicos como uma 

potencial fonte de geração de energia renovável, destaca-se a digestão anaeróbia 

(DA). Este processo bioquímico converte matéria orgânica em dois produtos: o biogás 

- um gás composto majoritariamente de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) - e 

o digestato, um produto estabilizado com um alto teor de nutrientes que pode ser 

utilizado como biofertilizante em aplicações rurais (KRANERT, 2017; BARIZON, 

2020). 

O alto poder calorífico do biogás faz dele útil em diversas aplicações 

energéticas, como na geração de energia térmica, energia elétrica e biocombustíveis. 

Desta maneira, o potencial de geração de energia elétrica a partir da biodigestão 

anaeróbia de resíduos avícolas se estabelece como uma alternativa para 

descentralização de energia nas propriedades rurais do Estado do Paraná, em 

especial as de pequeno e médio porte, a fim de torná-las energeticamente 

independentes (KUNZ et al., 2019; GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY, 2020a). 

 
1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de pouco representativa no setor elétrico brasileiro, a digestão 

anaeróbia de resíduos da pecuária tem sua maior produção de biogás por meio de 

dejetos da suinocultura. No Paraná, quase 50% do biogás resultante do setor 

agropecuário provém de dejetos suínos (BARIZON, 2020).  

 Em contrapartida, a DA de resíduos da avicultura ainda é incipiente no 

estado, apesar da representatividade de seu rebanho. A composição dos dejetos, 

especialmente pela presença da cama aviária, é um dos motivos da sua pouca 

utilização, visto que contém um alto teor de sólidos totais e resíduos vegetais 

madeireiros compostos por lignina, o que dificulta sua biodegradabilidade (ORRICO 

JÚNIOR et al., 2010). 
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 De acordo com Global Environment Facility (GEF) (2020b), a digestão 

anaeróbia de resíduos com altos teores de sólidos totais (acima de 15%) ainda é uma 

tecnologia em expansão, na qual um crescente número de pesquisas vem sendo 

realizadas para identificação de condições operacionais adequadas, incluindo a co-

digestão com outros substratos para otimizar a operação. 

Desta forma, este trabalho se faz importante por realizar a modelagem do 

potencial de produção de biogás da digestão anaeróbia de resíduos da avicultura de 

corte, podendo servir de subsídio para o fomento de ensaios laboratoriais e 

experimentos em escala piloto, a fim de avaliar a viabilidade deste processo, tanto no 

tratamento dos dejetos, quanto na produção de energia. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar o potencial de geração de 

metano da digestão anaeróbia de resíduos da avicultura de corte, utilizando 

metodologia teórica específica, a fim de subsidiar estudos para o uso da tecnologia 

como fonte de geração de energia elétrica nas propriedades rurais do Estado do 

Paraná. 

 

 Objetivos Específicos 

 

-Caracterizar os cenários energético e pecuário brasileiro; 

-Elaborar revisão bibliográfica para obtenção dos parâmetros nacionais e 

representativos a serem utilizados na metodologia; 

-Descrever a metodologia a ser adotada para estimar o potencial de produção de 

metano pelos dejetos de avicultura de corte; 

-Calcular o potencial de geração de metano no Estado com base nos dados obtidos 

pela literatura; 

-Determinar dos valores relativos à conversão da energia química proveniente do 

metano em energia elétrica. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 CENÁRIO ENERGÉTICO BRASILEIRO 

 

O cenário energético brasileiro é caracterizado pela sua grande parcela de 

energia elétrica proveniente de fontes renováveis – em especial a hídrica, que 

representa 61,1% de toda potência outorgada no Brasil. Os combustíveis fósseis 

aparecem em segundo lugar, com 16,1%, seguido pela energia eólica e biomassa, 

com 10,8% e 8,8%, respectivamente. Por fim, a energia solar constitui 2,1% e a 

nuclear 1,1%. Este cenário é ambientalmente atrativo, entretanto, nas últimas duas 

décadas, o Brasil enfrentou sérias crises energéticas, culminando na constante 

necessidade de ativação de centrais termelétricas de suporte. Estas crises foram 

fomentadas principalmente pela demanda da energia no país, em função de seu 

crescimento econômico, pelo mau uso da água, que resultou em deterioração de 

bacias hidrográficas, e pelos regimes de precipitação instáveis nos principais 

reservatórios do país (RIBEIRO, 2018; ANEEL, 2021). 

No estado do Paraná, a energia elétrica é proveniente majoritariamente de 

fontes hídricas com 89,4%, enquanto biomassa representa 7%, combustíveis fósseis 

3,6% e energia solar e eólica com 0,01% cada (ANEEL, 2022). 

Assim, apesar de majoritariamente renovável, a dependência destas usinas 

hidrelétricas para geração de eletricidade não representa um cenário interessante ao 

Brasil, especialmente em épocas de grandes crises hídricas, como a vivenciada no 

ano de 2021. Como alternativa a esta dependência, ressalta-se a diversificação das 

fontes na matriz energética brasileira, que são integradas ao sistema de transmissão 

de energia elétrica, incluindo fontes hídricas de menor potência, as Pequenas Centrais 

Hidrelétricas, eólica, solar e de biomassa, que além de resultar na segurança de 

abastecimento ao gerador e ao consumidor final, também valoriza os potenciais de 

cada região do país (MENDES, 2011; CARVALHO, 2014). 

Neste contexto, destaca-se a biomassa para produção de energia no Brasil. 

Biomassa pode ser definida como todo recurso proveniente de matéria orgânica e que 

devido a sua composição química, constitui uma importante reserva de energia, com 

potencial para queima e utilização direta como energia térmica ou convertida em 

energia elétrica e biocombustíveis (BLOIS et al., 2017).  
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O termo biomassa é abrangente e pode designar diversos grupos de 

combustíveis – agroindustriais, florestais, biocombustíveis líquidos, resíduos animais 

ou resíduos sólidos urbanos. Dentre estes grupos, o combustível mais utilizado no 

Brasil é o bagaço da cana de açúcar, que pertence ao grupo dos agroindustriais e 

representa 76% de toda energia proveniente da biomassa. Este cenário é um reflexo 

do setor sucroenergético, que constitui cerca de 30% do PIB da agricultura no país, 

estimulando a competitividade econômica e ambiental do setor e resultando em uma 

alta conversão de seus resíduos em energia. Já biogás, produzido a partir de resíduos 

animais, corresponde somente a 0,03% deste grupo, sendo, portanto, uma fonte com 

grande potencial de expansão no país (ANEEL, 2021; ARAUJO e RONQUIM FILHO, 

2018). 

 

2.2 RESÍDUOS DAS ATIVIDADES DA PECUÁRIA 

 

O crescimento populacional, sua constante demanda por alimentos e a grande 

extensão de área e qualidade do solo brasileiro fazem com que o setor agropecuário 

se destaque tanto na economia brasileira, quanto na mundial. Sua relevância pode 

ser vista mediante indicadores econômicos, como o Produto Interno Bruto (PIB). No 

ano de 2020, devido ao cenário de pandemia mundial, o Brasil reportou uma queda 

no PIB em todos os setores da economia, com exceção do setor agropecuário, que 

obteve um crescimento de 2,0% (DA SILVA et al., 2020; IBGE, 2020).  

Além do PIB, destaca-se que o Brasil fechou o ano de 2020 com um rebanho 

de 1,47 bilhões de aves, 218 milhões de cabeças bovinas e 41 milhões de suínos. O 

Estado do Paraná ocupa a primeira posição em quantitativo de aves (395 milhões) e 

a segunda posição em suínos (aproximadamente 7 milhões). Estes números 

evidenciam não só o enorme potencial poluidor que os dejetos destes rebanhos 

podem causar ao meio ambiente, caso não sejam corretamente tratados, mas também 

o potencial energético que pode ser obtido a partir deste material (DA SILVA et al., 

2020; IBGE, 2021). 

Na pecuária, os resíduos que são submetidos a tratamentos geralmente 

provêm de rebanhos confinados, como suínos, aves e bovinos leiteiros, devido a sua 

facilidade de coleta e transporte. Sua composição varia conforme o tipo e a criação 
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do rebanho, alimentação, tipo de bebedouros, higienização e número de lotes em que 

eles permanecem no local (ZANATO, 2014; JESUS et al., 2018; BARIZON, 2020).  

Os resíduos provenientes da avicultura de corte são constituídos por dejetos 

(fezes e urina), resíduos de alimentação e lavagem do local, ovos quebrados, 

carcaças de aves mortas e, principalmente e em maior quantidade, a cama aviária – 

um material vegetal geralmente composto por pó de serra e resíduos da indústria 

madeireira, como pinus (ORRICO JÚNIOR et al., 2010; ZANATO, 2014; SILVA et al., 

2019; BARIZON, 2020). 

Sem nenhum tipo de tratamento, a disposição no ambiente da matéria 

orgânica, nutrientes e microrganismos patogênicos presentes nestes resíduos 

acarreta diversos impactos ambientais. Cabe aqui mencionar: problemas com odores 

e higiene nas instalações pela evaporação de compostos orgânicos voláteis; emissão 

de gases de efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica; perda da qualidade 

de corpos hídricos pela disposição da matéria orgânica; e eutrofização de ambientes 

aquáticos resultantes da lixiviação de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, 

contidos nos dejetos animais (ZANATO, 2014; EPE, 2019). 

 

2.3 DIGESTÃO ANAERÓBIA  

 

O tratamento de resíduos agropecuários pode ocorrer a partir de rotas 

termoquímicas ou bioquímicas, a depender das características da biomassa e do 

produto que se deseja obter. Dentre os processos bioquímicos, destaca-se a digestão 

anaeróbia (DA), que consiste basicamente na conversão de matéria orgânica em um 

gás de alto valor energético, o biogás, e o digestato, um material estabilizado rico em 

nutrientes. Esta conversão é realizada por diferentes grupos de microrganismos em 

um ambiente livre de oxigênio (EPE, 2014). 

A ausência de oxigênio no processo faz com que a energia produzida pelo 

metabolismo dos microrganismos não seja liberada em forma de calor, mas 

armazenada nas moléculas de metano contidas no biogás. O alto valor energético do 

biogás atribui uma enorme importância a este processo de conversão biológica, pois, 

além de ser utilizado para o tratamento dos resíduos sólidos pela estabilização da 

matéria orgânica e produção de um biofertilizante, é uma fonte de geração de energia 

renovável (KRANERT, 2017; GEF, 2020a) 
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2.3.1 Metabolismo da digestão anaeróbia 

 

O processo da DA é complexo e envolve diversos grupos de microrganismos 

que operam em diferentes condições ambientais. Estas condições estão divididas em 

quatro etapas consecutivas: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. 

Nelas há a conversão de substratos em produtos, os quais são utilizados como 

substrato para etapa seguinte. A hidrólise é responsável pela quebra de moléculas 

grandes e insolúveis (proteínas, carboidratos e lipídeos) em monômeros assimiláveis 

pelas bactérias da etapa seguinte. Na acidogênese, estes monômeros são 

convertidos em ácidos graxos voláteis (AGV) e álcoois, liberando também amônia e 

gás hidrogênio, que reduzem o pH do meio. Os AGV e álcoois são, então, na 

acetogênese, transformados em ácido acético pelas bactérias acetogênicas e há 

também a produção de dióxido de carbono e hidrogênio nesta etapa. Por fim, ocorre 

a fase mais importante, a metanogênese, onde arqueas metanogênicas operam em 

duas rotas de produção de biogás – uma pela degradação do ácido acético em metano 

e dióxido de carbono (representando cerca de 70% do metano produzido), e a outra 

que converte o hidrogênio e o dióxido de carbono em metano (aproximadamente 30% 

do metano resultante). As rotas mencionadas acima são descritas na Figura 1 

(BILITEWSKI et al., 2000; CHRISTENSEN, 2011; KRANERT, 2017). 
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Figura 1: Rotas de conversão do processo de digestão anaeróbia 
Fonte: Adaptado de VÖGELI et al. (2017) 
 

Vögeli et al. (2017) mencionam que alguns parâmetros de influência e 

operação são essenciais para o bom funcionamento do processo, os quais devem ser 

controlados para aprimorar a atividade microbiológica e aumentar a eficiência da 

conversão de matéria orgânica em biogás. Dentre os parâmetros, pode-se mencionar 

as características do substrato e os fatores de operação. A composição do resíduo, 

os nutrientes e a relação C/N, pH, os sólidos totais e voláteis e teor de umidade são 

algumas das propriedades a serem consideradas na escolha do substrato a ser 

degradado. Já os fatores de operação, como a carga orgânica volumétrica, a 

temperatura, a alcalinidade do meio e o tempo de retenção hidráulica do material no 

reator são cruciais para o bom desenvolvimento da DA (CHRISTENSEN, 2011; 

KRANERT, 2017; GEF, 2020b).  

 

2.3.2 Biogás 

 

O biogás é o produto gasoso resultante da DA. Em sua composição, são 

destacados os gases metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), além de outros gases 

traço presentes como o sulfeto de hidrogênio (H2S), amônia (NH3) e vapor d’água 

(H2O). O seu potencial calorífico pode variar de 15 a 30 MJ/Nm3, a depender da sua 
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composição, sendo o aumento deste potencial diretamente proporcional ao aumento 

na concentração do metano (PLUGGE, 2017; KUNZ et al., 2019). 

Kranert (2017) ressalta que a porcentagem volumétrica dos gases 

constituintes do biogás são da ordem de 55% a 70% de CH4, 30% a 45% de CO2 e 

menos de 1% dos gases traço, como H2S e CO. A composição dos gases da DA de 

dejetos avícolas é muito variável, pois depende da composição do material e do 

inóculo utilizado no processo. Apontam-se valores de metano de 55% até 82%, e para 

gás carbônico variando entre 17% e 45% (AMARAL et al. 2015; DE BONA et al., 2017; 

FUKAYAMA, 2008; SILVA et al., 2019). 

 

2.3.3 A produção de biogás na pecuária 

 

De acordo com dados do BiogasMap de 2021, um mapa da produção das 

plantas de biogás no Brasil, o país possui 503 plantas de biodigestão que utilizam 

como substrato resíduos agropecuários, produzindo um total de 334,1 milhões de 

Nm³/ano de biogás. Destas plantas, 84 são localizadas no Estado do Paraná, que 

geram cerca de 35 milhões de Nm³/ano. Este volume é convertido em energia térmica, 

elétrica, mecânica e Gás Natural Veicular (GNV)/biometano. Considerando seus usos 

múltiplos, a maior parte do volume de biogás produzido (34,1 milhões de Nm³/ano) é 

convertido em energia elétrica (CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS 

RENOVÁVEIS BIOGÁS, 2021).  

Especificamente no setor pecuário, Barizon (2020) estima a produção anual 

de biogás no Estado do Paraná em, aproximadamente, 500 mil m³ provenientes da 

avicultura de postura ou corte, ressaltando-se a grande predominância da aplicação 

da tecnologia no tratamento de dejetos suínos, com 17 milhões de m³ anuais.  

A Figura 2 apresenta o potencial de conversão de resíduos em biogás no 

Estado do Paraná, em volume de gás e tipo de rebanho. Observa-se que as regiões 

do Norte Pioneiro, Nordeste, Norte-Central, Centro-Ocidental e Metropolitana de 

Curitiba possuem valores acima de 50% de todo o potencial energético provenientes 

de resíduos de aves de corte (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO 

PARANÁ, 2016).  
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Figura 2: Potencial da geração de biogás no Estado do Paraná 
Fonte: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ (2016) 

  

Apesar do elevado potencial de geração de biogás pela avicultura e de possuir 

o maior rebanho de aves do Brasil, estimando-se uma produção de 60 mil toneladas 

de dejetos/dia, pequena parcela deste potencial é aproveitada (EPE, 2014; DA SILVA 

et al., 2020).  

Orrico Júnior et al. (2010) e Da Silva et al. (2020) justificam o baixo 

aproveitamento dos dejetos avícolas na produção de biogás à presença da cama 

aviária, que possui uma alta concentração de sólidos totais, geralmente acima de 

15%, e um elevado teor de nitrogênio, que pode inibir o processo pela alta produção 

de amônia. Ademais, a concentração de lignocelulose presente na cama pode 

dificultar a hidrólise do material no início da DA (GEF, 2020a). 

No Brasil, as tecnologias de fermentação de resíduos com alta concentração 

de sólidos totais ainda estão em expansão e pesquisas a fim de identificar as melhores 

condições operacionais para otimizar o processo de produção de biogás ainda são 

poucas. Entretanto, a co-digestão destes resíduos com outros substratos já é 

amplamente estudada e aplicada em escala real. Os substratos mais comuns 

utilizados na co-digestão dos dejetos avícolas são os lodos de reatores anaeróbios de 
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efluentes domésticos, de dejetos suínos e bovinos e do próprio processo de digestão 

de dejetos avícolas. Estes lodos, além de oferecerem umidade suficiente ao substrato, 

contribuem com o balanço de nutrientes e inoculam os microrganismos anaeróbios 

necessários para que as etapas da DA sejam mais eficientes (MATA-ALVAREZ et al., 

2014; GEF, 2020b; KREIDENWEIS et al., 2021). 

 

2.4 PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

O princípio básico da transformação do biogás em eletricidade é a conversão 

da energia química armazenada nas moléculas de biogás em energia mecânica pelo 

processo de combustão. Os gases da combustão são aquecidos pelo calor liberado e 

expandem, transferindo energia em forma de energia mecânica para o acionamento 

de um gerador de energia elétrica. Geralmente, esta conversão de energia química 

em elétrica é feita por turbinas a gás, motores de combustão interna ou microturbinas, 

e a escolha depende da potência desejada de aplicação, custos, consumo do 

combustível, entre outros fatores (PROBIOGÁS, 2017). 

A energia produzida nas propriedades rurais pelos biodigestores e convertidas 

em energia elétrica podem integrar o programa de micro e mini geração distribuída da 

ANEEL. Neste programa, qualquer central geradora de energia de até 75 kW de 

potência (micro) e entre 75 kW e 5 MW (micro) a partir de fontes renováveis pode 

gerar um crédito nas faturas dos meses seguintes, podendo, inclusive, funcionar em 

forma de consórcios ou cooperativas com outros produtores de energia (ANEEL, 

2015). 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 METODOLOGIA IPCC (2006) 

 

A metodologia utilizada para calcular o potencial de metano produzido pela 

digestão anaeróbia de resíduos provenientes da avicultura de corte foi a desenvolvida 

pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) em 2006. Outras 

metodologias foram adaptadas e propostas para a estimativa deste potencial, dadas 

as características climáticas e de rebanho brasileiras – como as propostas por 

CIBiogás e Kunz, porém as mesmas são utilizadas somente para dejetos suínos e 

bovinos (MITO et al., 2018; BARIZON, 2020). 

O método do IPCC foi desenvolvido com a finalidade de calcular as emissões 

atmosféricas provenientes de quatro contextos diferentes: energia; processos 

industriais e utilização de produtos; agricultura, florestas e outros usos do solo; e 

resíduos (IPCC, 2006). 

Apesar da sua finalidade ser o cálculo de emissões atmosféricas de gases de 

efeito estufa, ele é comumente utilizado para calcular o potencial da biodigestão 

anaeróbia dos resíduos provenientes dos dejetos animais, dado que a base de cálculo 

é o gás metano, o mesmo gás de alto valor energético presente no biogás. A 

metodologia foi revisada em 2019 e novos parâmetros foram incluídos e/ou 

atualizados. Entretanto, ressalta-se a necessidade de que novas metodologias, com 

a finalidade do cálculo do potencial energético no cenário brasileiro para diferentes 

tipos de rebanho, sejam elaboradas, para diminuir as incertezas dos resultados 

(BARIZON, 2020). 

Neste trabalho foram utilizados os cálculos obtidos a partir do Volume 4 

“Agricultura, florestas e outros usos do solo”, Capítulo 10, intitulado “Emissões do 

Manejo de Rebanhos e seus Dejetos”, obtidos da publicação “2006 IPCC Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories”. 

 

3.1.1 Escolha da categoria apropriada 
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O estudo propõe três categorias de estimativas: “Tier 1”, “Tier 2” e “Tier 3”, e 

a sua escolha depende da disponibilidade dos dados de entrada – população do 

rebanho (em cabeças) e fator de emissão da espécie escolhida (kg CH4/cabeça.ano). 

A categoria Tier 1 é a mais simples e usa os fatores de emissão padrão 

estabelecidos pelo IPCC. Ela é utilizada quando não há dados suficientes na literatura 

da região sobre as características dos rebanhos e seus dejetos. A Tier 2 é mais 

complexa e necessita de informações detalhadas sobre as características dos animais 

escolhidos e as práticas de manejo dos dejetos dos mesmos – e o fator de emissão é 

calculado de acordo com os dados disponibilizados de cada país. Já a Tier 3, além de 

necessitar de informações mais completas do que a Tier 2, deve ser validada pela 

quantificação de emissões em escala real para auxiliar sua modelagem (MITO et al., 

2018; IPCC, 2006, 2019).  

Neste trabalho, optou-se por utilizar o método Tier 2, já que Tier 1 pode 

representar uma estimativa grosseira da realidade e Tier 3 é inviável pela 

impossibilidade da realização de experimentos para validação dos dados. Assim, os 

valores utilizados nas estimativas foram provenientes de pesquisas bibliográficas de 

artigos, jornais e revistas científicas e trabalhos acadêmicos (dissertações e teses) 

nacionais e preferencialmente regionais, para obtenção de dados que correspondam 

à realidade brasileira e paranaense. 

 

3.1.2 Estimativa do Potencial de Metano 

 

A fórmula proposta para o cálculo do potencial de metano é detalhada na 

Equação 1: 

 

                                                 (1) 
 

Onde: 

CH4 DEJETOS = Emissões de metano pelo manejo de dejetos (Gg CH4/ano) 

FE(T) = fator de emissão de metano anual para uma espécie T definida 

(kgCH4/cabeça.ano) 

N(T) = número da população da espécie T (cabeças) 
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Para isto, é necessário realizar o cálculo do fator de emissão (FE(T)), como 

apontado pela Equação 2: 

 

                                            (2) 
 

 

Onde: 

STVT = sólidos totais voláteis dos dejetos (kg STV/cabeça.dia) 

B0(T) = Capacidade máxima de produção de metano pelo dejeto (m³ CH4/kg 

STV) 

0,67 = Fator de conversão de m³ para kg de metano (adimensional) 

FCM = Fator de Conversão de Metano - porção de B0 alcançada de acordo 

com o manejo dos resíduos (%) 

CSMD = Característica do Sistema de Manejo dos Dejetos - fração do tipo de 

sistema de manejo dos dejetos do rebanho T (adimensional) 

  

De forma que o resultado do cálculo de produção de metano seja compatível 

com a realidade da digestão anaeróbia praticada no país, foram compilados dados de 

STV e B0 de análises de co-digestão de camas de frango e inóculos – estes, em sua 

maioria, lodos de reatores de digestão anaeróbia (KREIDENWEIS et al., 2021).  

O fator FCM foi obtido pelo próprio manual do IPCC, de acordo com o tipo de 

manejo dos dejetos utilizado e a temperatura média anual da região. Por sua vez, o 

fator CSMD, que varia de 0 a 1, representa as frações de cada tipo de manejo do 

dejeto, quando há diferentes tipos de manejo como, por exemplo, o espalhamento de 

uma parte dos dejetos no solo e o tratamento em lagoas do restante. Entretanto, para 

este estudo, considera-se que 100% dos dejetos serão submetidos à biodigestão 

anaeróbia – resultando no fator 1 (BARIZON, 2020). 

O número de cabeças utilizado para o Estudo (N) foi obtido das estatísticas 

nacionais de pecuária do Estado do Paraná.  

 

3.2 CÁLCULO DO POTENCIAL ENERGÉTICO ELÉTRICO 
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O cálculo do potencial elétrico produzido pelo metano foi obtido do “Guia 

Técnico sobre geração distribuída de energia elétrica por biogás em Estações de 

Tratamento de Efluentes” (PROBIOGÁS, 2017). 

A estimativa de geração de energia elétrica é baseada nos dados de produção 

do metano contido no biogás e está descrita na Equação 3: 

 

                                      (3) 
 

 

Onde: 

PECH4: potencial energético disponível (kWh/dia); 

QCH4: produção real de metano (m3/dia); 

ECH4: poder calorífico inferior do metano (35,9 MJ/Nm3); 

η: rendimento do grupo moto gerador (-); 

0,2778: conversão de 1 MJ em 1 kWh 

 

Baggio (2017) sistematizou, através da literatura, as tecnologias existentes 

para geração de energia elétrica a partir do biogás e observou que as turbinas a gás, 

as microturbinas e motores à combustão interna são as mais comuns para esta 

finalidade. Além disso, essa autora apontou que a utilização de biogás para geração 

de energia elétrica é mais comumente aplicada em sistemas isolados – onde não são 

integrados à rede de distribuição, e que dentre as três tecnologias, a turbina a gás 

possui uma maior adaptabilidade a este tipo de sistema e a diferentes tipos de matéria 

prima.  

Desta forma, neste trabalho será considerada a turbina a gás como tecnologia 

de geração de energia através do biogás, apresentando uma eficiência elétrica média 

de 25% (PROBIOGÁS, 2017; BAGGIO, 2017).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO 

 

4.1.1 Sólidos Totais Voláteis 

 

As concentrações de STV de resíduos sem inóculo, com inóculo e a produção 

de dejetos estão expressas nas Tabela 1 e Tabela 2: 

 
Tabela 1: Valores das concentrações de STV dos resíduos de cama de frango sem e com diferentes 
tipos de inóculos. 

Composição do 
Resíduo 

Tipo de Inóculo Concentração 
(kgSTV/kgST) 

Município / 
Estado 

Referência 

RESÍDUOS COM INÓCULO 
Dejetos, casca de 
amendoim, água 

Lodo de DA de 
cama aviária 

0,67 Jaboticabal / 
São Paulo 

Aires et al. 
(2011) 

Dejetos, casca de 
amendoim 

Lodo de DA de 
cama aviária 

0,83 São Carlos / 
São Paulo 

Fukayama 
(2008) 

Dejetos, serragem de 
pinus, água 

Lodo de DA de 
dejeto suíno 

0,70 Jaboticabal / 
São Paulo 

Costa (2009) 

Dejetos, maravalha de 
pinus, ração 

Lodo de DA de 
dejeto suíno + 
Lodo de DA de 
dejeto bovino 

0,90 Santa 
Terezinha de 
Itaipu / Paraná 

De Bona et. al 
(2017) 

Dejetos das aves, 
maravalha 

Água residuária do 
manejo de suínos 

0,75 Cascavel / 
Paraná 

Vicente Júnior 
(2012) 

     
MÉDIA COM INÓCULO  0,77   

RESÍDUOS SEM INÓCULO 
Dejetos da aves, penas, 
restos de ração, 
substratos vegetais de 
forra de piso 

- 0,84 Garanhuns / 
Pernambuco 

Silva et al. 
(2019) 

Dejetos das aves, 
maravalha 

- 0,76 Cascavel / 
Paraná 

Vicente Júnior 
(2012) 

Dejetos das aves, 
serragem de pinus 

- 0,71 Quadra / São 
Paulo 

Pereira et al. 
(2019) 

Dejetos das aves, 
maravalha 

- 0,70 Itapejara do 
Oeste / 
Paraná 

Gonçalves et 
al. (2013) 

     
MÉDIA SEM INÓCULO  0,75   

Fonte: A autora (2021) 
 
Tabela 2: Valores de produção específica de dejetos da avicultura de corte obtidos pela literatura 

Produção específica de 
resíduos (kgST/cabeça.dia) 

Município / Estado Referência 

0,04 Jaboticabal / São Paulo Costa (2009) 
0,02 Cacoal / Rondônia Sarmento (2015) 
0,02 Quadra / São Paulo Pereira et al. (2019) 
0,02 São Carlos / São Paulo Fukayama (2008) 
0,03  MÉDIA 
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Fonte: A autora (2021) 
 

As concentrações de sólidos totais voláteis da cama de frango variam em 

função da sua composição e do seu lote. Alguns produtores utilizam o mesmo material 

em até seis lotes distintos de frangos, o que faz com que a matéria orgânica presente 

na cama sofra decomposição aeróbia natural, diminuindo sua concentração em 

comparação com camas de primeiro lote (PEREIRA et al., 2019). 

É possível comparar pela Tabela 1 que a média da concentração de STV nos 

resíduos inoculados é sutilmente maior que a dos resíduos sem inóculo. Estes 

resultados já eram esperados, visto que o inóculo proveniente de reatores anaeróbios 

já sofreram degradação de maior parte de sua matéria orgânica, e a sua finalidade é 

prover microrganismos anaeróbios e aumentar o teor de umidade das amostras, bem 

como equilibrar a concentração de nutrientes, não devendo alterar significativamente 

a sua carga orgânica (CHRISTENSEN, 2011). 

Em PROBIOGAS (2015), valores médios de STV de esterco de galinhas para 

aplicação em biodigestores foram compilados, resultando entre 0,63 e 0,80 

kgSTV/kgST – estando na mesma faixa de concentração obtida pela revisão literária. 

O cálculo proposto por IPCC (2019) utiliza os dados de entrada em massa de 

STV por cabeça de ave por dia. Desta forma, há a necessidade de conversão desta 

concentração. Assim, utilizou-se o valor médio da produção específica de dejetos 

compilado na Tabela 2. Estes são muito variados na literatura, principalmente em 

função da composição da cama, do tempo estabelecido para cada lote, da quantidade 

de lotes que o resíduo permanece o mesmo e da idade das aves.  Ainda, alguns 

valores são apresentados em função de massa úmida do dejeto e outros de massa 

seca. Como os sólidos totais voláteis são calculados em função dos sólidos totais 

(base seca), adotou-se os dados resultantes de massa seca e, a fim de comparação, 

todos foram retirados do primeiro lote.  

Finalmente, pode-se calcular o valor de entrada de STVT: 

 

 

 

A Tabela 10A-9 referente ao IPCC (2006) apresenta fatores de emissão de 

metano segundo o tipo de rebanho, o grau de desenvolvimento da região e a sua 
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temperatura média anual para utilização quando não há dados nacionais suficientes. 

Nesta tabela, os valores de STV para o rebanho avícola em países em 

desenvolvimento é adotado como 0,02 kg STV/cabeça.dia – o que corrobora o valor 

encontrado pela revisão bibliográfica. 

  

4.1.2 Capacidade de Produção de Metano (B0) 

 

Os valores da capacidade de produção de metano são mostrados na Tabela 

3: 

 
Tabela 3: Valores de produção de biogás da DA de cama de frango obtidos pela literatura e valores 
de sua conversão para metano. 

Composição do Resíduo Composição do 
Inóculo 

Produção 
de biogás 

(m³/kgSTV) 

Produção de 
metano 

(m³CH4/kgSTV) 

Referência 

Dejetos de aves, penas, 
restos de ração, substratos 
vegetais de forra de piso 

Lodo de Esgoto 
(LE) 

0,179 0,089 Silva et al. 
(2019) 

Dejetos, casca de 
amendoim, água 

Lodo de DA de 
cama de frango 

0,465 0,279* Aires et al. 
(2011) 

Dejetos, casca de 
amendoim 

Lodo de DA de 
cama de frango 

0,481 0,396 Fukuyama 
(2008) 

Dejetos, serragem de pinus, 
água 

Lodo de DA de 
dejetos suínos 

0,286 0,200 Costa (2009) 

Dejetos, maravalha de 
pinus, ração 

Lodo de DA de 
dejetos suínos e 

bovinos (1:1) 

0,235 0,144 De Bona et al. 
(2017) 

Dejetos, maravalha de 6° 
lote 

Água residuária 
de manejo de 

suínos 

0,203 0,122* Vicente Junior 
(2012) 

     
MÉDIA  0,308 0,205  

Fonte: A autora (2021) 
*Valores calculados através de porcentagem média de metano no biogás (60%); 

 

Assim, obteve-se uma produção de metano média de 0,205 m³ CH4/kgSTV. 

Este valor está um pouco abaixo do apresentado pela Tabela 10.16 do IPCC (2019), 

que considera um volume de metano de 0,24 m³/kgSTV para o rebanho de aves de 

corte, fora da Europa, América do Norte e Oceania, e sistema de baixa produtividade 

e de Amaral et al. (2015), que obtiveram 0,312 m³/kg STV para co-digestão de cama 

de frango com inóculo proveniente de reator UASB de dejetos suínos, industriais de 

alimentos e esterco bovino fresco. Porém, está de acordo com o obtido por 

PROBIOGAS (2015), que apresentou valores de 0,15 a 0,27 m³CH4/kgSTV, em uma 

compilação de dados de digestão anaeróbia de esterco de galinhas.   
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Em estudos de diferentes países, obteve-se valores um pouco mais elevados 

de produção específica de metano para dejetos de frango de corte, como 0,25 m³ 

CH4/kgSTV em Einarsson e Persson (2017) e 0,28 a 0,36 m³ CH4/kgSTV em 

Kreidenweis et al. (2021). Estas pequenas variações são esperadas, principalmente 

devido aos aspectos regionais de criação e experimentação que ocorre em diferentes 

países, além da alta tecnologia que resulta na otimização dos processos de conversão 

da matéria orgânica em metano, como observado em IPCC (2019). Assim, o valor 

adotado para a produção específica de metano será a média encontrada na literatura 

brasileira.  

 

4.1.3 Fator de Conversão de Metano (FCM) 

 

O fator de conversão de metano foi obtido através da Tabela 10.17 do IPCC 

(2019), representado pela Erro! Fonte de referência não encontrada. 4. Este fator 

reflete a proporção do potencial máximo de metano apresentado pelo resíduo que é 

convertida, em função do clima e do manejo do mesmo. O FMC varia de 0% (o tipo 

de manejo não resulta na emissão de gases de efeito estufa) a 100% (o tipo de manejo 

resulta em conversão de toda matéria orgânica em metano). 

 
Tabela 4: Valores de FCM para diferentes sistemas de manejo de resíduos 

Sistema 

FCM por zona climática 
Quente 

Tropical 
Montanhoso 

Tropical 
Úmido 

Tropical 
Semiúmido 

Tropical 
Seco 

Digestor anaeróbio, baixo vazamento, 
tecnologia industrial de alta qualidade, 
depósito aberto 

4,59% 

Digestor anaeróbio, alto vazamento, 
tecnologia de baixa qualidade, tecnologia 
hermética de alta qualidade 

9,59% 

Digestor anaeróbio, alto vazamento, 
tecnologia de baixa qualidade, tecnologia 
hermética de baixa qualidade 

10,85% 

Digestor anaeróbio, alto vazamento, 
tecnologia de baixa qualidade, depósito 
aberto 

13,17% 

Digestor anaeróbio, baixo vazamento, 
tecnologia hermética de alta qualidade, 
melhor e mais completa tecnologia industrial 

1,00% 

Fonte: Adaptado de IPCC (2019) 
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Neste trabalho utilizou-se o sistema de manejo de resíduos “digestor 

anaeróbio, baixo vazamento, tecnologia de alta qualidade, depósito aberto”, isto 

porque o IPCC (2019) classifica este modelo como utilizado para co-digestão com 

outros tipos de substrato, o que está sendo considerado pelo estudo. 

O clima no Estado do Paraná, segundo o mapa climático apresentado por 

IPCC (2019), é dividido entre “tropical seco” e “tropical úmido”. 

Nestas considerações, 4,59% de metano convertido no sistema de DA é 

emitido para a atmosfera – o que representa as perdas do sistema segundo o tipo de 

tecnologia e clima escolhido. Para utilização da produção de biogás, entende-se que 

a geração de metano é de 95,41%, resultante da conversão integral da matéria 

orgânica subtraída a perda. 

Vale ressaltar que o IPCC (2019) apresenta valores de FCM de manejo de 

resíduos da avicultura como, em média, 1,5%. Este valor resulta do potencial de 

emissão de metano na atmosfera caso o resíduo não sofra nenhum tipo de tratamento, 

o que não é o foco do estudo. 

 

4.2 CÁLCULO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE METANO 

 

Na Tabela 55 é apresentado um resumo dos parâmetros necessários para 

alimentar a equação do fator de emissão de metano (FE(T)). 

 
Tabela 5: Parâmetros para cálculo do Fator de Emissão de metano 

SVT 
(kgSV/cab.dia) 

B0 
(m³CH4/kgSV) 

FCM  
(%) 

SM 
(-) 

N  
(cabeças) 

Fator de 
conversão de 

CH4  
(kg/m³) 

FE(T) 
(m³/cabeça.ano) 

0,023 0,205 95,41 1 378.600.000 0,67 1,64 
FONTE: A AUTORA (2021) 

 

 Assim, segundo a Equação 2, tem-se que: 
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 O valor de FE(T) resultou em 1,10 kg CH4/cabeça.ano, ou, em volume, 1,64 
m³ CH4/cabeça.ano. No relatório IPCC (2006) é apresentada uma Tabela com valores 

padrão para FE(T). Estes valores, se comparados para uma temperatura média anual 

acima de 15°C, variam de 0,02 kgCH4/cabeça.dia para os resíduos sem manejo ou 

aplicação direta no solo, até 1,4 kg CH4/cabeça.dia, quando submetidos a sistemas 

de tratamento “úmido”, como em lagoas anaeróbias, levando em conta uma incerteza 

de cerca ±30%. Assim, o valor estimado pelo cálculo está dentro do considerado pela 

metodologia. 

O IBGE (2021) considera como “Galináceos” os galos e galinhas, frangos e 

frangas e pintinhos. Em 2020, o Paraná foi responsável pela produção de 395,2 

milhões de cabeças de galináceos, e destas, contabilizaram-se 16,6 milhões de 

galinhas poedeiras (responsáveis pela produção de ovos). A atividade de avicultura é 

dividida majoritariamente entre produção de carne e ovos (avicultura de corte e de 

postura, respectivamente), então, adotou-se que as aves de corte são consideradas 

as não poedeiras – representando um total de 378,6 milhões de cabeças no Estado 

(LOPES, 2011; IBGE, 2021). 

De tal modo, o potencial de metano produzido pela biodigestão anaeróbia de 

resíduos da avicultura de corte, considerando a quantidade e qualidade dos dejetos 

resultantes das aves e o número de aves do Estado do Paraná, é estimado pela 

Equação 1: 

 

 

 

Ou, convertendo para volume: 

 

 

 

  

São raros os estudos brasileiros que utilizaram métodos teóricos para calcular 

o potencial da produção de metano pela avicultura de corte para comparação e, 

geralmente, o potencial é delimitado para regiões menos abrangentes, como 
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mesorregiões estaduais. Foi identificado por FIEP (2016) o potencial de 637 milhões 

de m³ de biogás por ano na produção de aves de corte no Paraná, para o efetivo de 

rebanho de 232 milhões de cabeça. Considerando o teor de metano no biogás de 

60%, pode-se considerar 382,3 milhões de m³ CH4/ano, o que é similar ao proposto 

pelo estudo, levando em conta o aumento no rebanho de aves no Estado no ano de 

2020. 

 

4.3 CÁLCULO DA POTÊNCIA ELÉTRICA PRODUZIDA 

 

A Tabela 66 apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo e o resultado 

da potência elétrica obtida: 

 
Tabela 6: Parâmetros para o cálculo da potência elétrica proveniente do metano 

Q 
(m³CH4/ano) 

Q’ 
(m³CH4/dia) 

E 
(MJ/Nm³) 

η 
(-) 

Fator de 
conversão 
(kWh/MJ) 

Potência 
Elétrica 

(kWh/dia) 

Potência 
Elétrica 

(MW) 

620.597.000,0 1.700.265,8 35,9 0,25 0,2778 4.239.196,2 176,6 
Fonte: A autora (2021) 

 

Caso todo resíduo produzido pela avicultura de corte no Estado do Paraná 

fosse submetido à biodigestão anaeróbia em sistema fechado, e o biogás produzido 

fosse convertido através de turbinas a gás para energia elétrica com um rendimento 

de 25%, o incremento da potência no sistema elétrico paranaense estimado pela 

Equação 3 seria de 176,6 MW: 

 

 
 

Ou, convertendo para kW : 

 

 

 

Amaral et al. (2015) realizaram ensaios para estimar o potencial de produção 

de biogás de cama de frango e concluíram que para cada quilo de resíduo, 7,8 MJ de 

energia pode ser recuperado, representando 58,6% do potencial calorifico inferior do 
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mesmo. Porém, há a necessidade da diluição da cama de frango para que este 

potencial possa ser aproveitado em sua totalidade.  

Mancini et al. (2019) avaliaram o potencial de produção de energia elétrica por 

aves no Estado do Paraná e obtiveram, considerando um gerador com 40% de 

eficiência, um incremento de 83 MW de potência. Já Pessoa et al. (2021), ao 

realizarem as estimativas para produção de energias alternativas como geração 

distribuída no Paraná, relataram um potencial de 139 MW proveniente de dejetos 

avícolas. 

Apesar de valores diferentes, o incremento é significativo, visto que no Brasil, 

atualmente, somente 4,7 MW de potência provém de biogás de resíduos animais 

(suínos, bovinos e aves). No cenário da energia elétrica brasileira, 31,9 MW são 

introduzidas no sistema a partir do biogás de resíduos agroindustriais e 189,2 MW da 

biodigestão de resíduos sólidos urbanos (ANEEL, 2021). 

Barizon (2020) menciona que no Paraná, em 2020, foram produzidos 17 

milhões de m³ de biogás provenientes da suinocultura e cerca de 1,8 milhões da 

bovinocultura. Considerando a concentração estipulada no trabalho de 60% de 

metano no biogás e uma eficiência média de conversão de energia de 25%, pode-se 

estimar que este volume produz cerca de 3,2 MW de potência elétrica no sistema 

brasileiro, sendo a avicultura de postura e corte, juntas, responsáveis por somente 85 

kW de potência – o que representaria 0,05% do potencial calculado neste trabalho. 
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho avaliou o potencial da produção de energia elétrica 

através da biodigestão anaeróbia de resíduos provenientes da avicultura de corte no 

Estado do Paraná. Este potencial se torna importante no país devido a dois cenários 

importantes: a crise energética no país, que estimula a descentralização da matriz 

energética hidrelétrica e a adoção de fontes alternativas de geração de energia, e a 

crise ambiental, refletida principalmente na perda de qualidade das bacias 

hidrográficas e no aumento de gases do efeito estufa, contribuindo significativamente 

para o aquecimento global. 

Para o cálculo do potencial, utilizou-se a metodologia internacional do IPCC 

para modelar a produção de metano pelos dejetos das aves de corte, bem como dados 

obtidos pela literatura e estatística nacionais para que o potencial fosse adequado à 

realidade brasileira.  

Na obtenção de referências bibliográficas, constatou-se o escasso número de 

pesquisas sobre a biodigestão de substratos avícolas, e as mesmas, em sua maioria, 

consistiam de experimentos realizados em escalas de bancada ou escalas piloto, com 

uma baixa aplicação real no setor rural, o que foi confirmado por Barizon (2020), ao 

apontar que somente cerca de 2% do biogás proveniente da pecuária no Paraná 

provém da avicultura de postura e corte. 

Os cálculos realizados neste trabalho apontaram para uma produção de 

metano proveniente do biogás de 582 milhões de m³ anuais, o que se fosse convertido 

em energia elétrica, equivaleria a inserção de 166 MW de potência na matriz 

paranaense para uso próprio nas propriedades rurais ou inserção na rede de 

distribuição. Este potencial é superestimado, dado perdas que podem ocorrer no 

transporte de resíduos, na produção de biogás, na conversão de gás em energia 

elétrica, além das incertezas de cálculo apresentadas pelo IPCC, que podem chegar 

a até 30%.  

A tecnologia de produção e conversão da energia já está bem estabelecida 

para outros substratos, como dejetos suínos e bovinos, havendo na adaptação para o 

substrato avícola somente a necessidade da otimização do processo para as 

condições necessárias, e não a criação de novas tecnologias. 

Finaliza-se este estudo salientando a importância da continuidade das 

pesquisas que resultem em condições operacionais adequadas para a aplicação em 
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escalas maiores, para que o resíduo possa ser aproveitado energeticamente e 

contribua na economia dos produtores rurais, e para que a contribuição da biomassa 

na matriz energética nacional aumente a segurança dos consumidores. 
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