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Resumo 

 

Tradicionalmente, os sistemas produtivos das pequenas e médias fazendas mineiras 

tratam cada atividade de forma independente, aproveitando nada ou muito pouco dos resíduos 

produzidos. Se estas atividades fossem conduzidas de forma integrada, utilizando o resíduo 

gerado em uma atividade como insumo ou energia para outra, o conseqüente impacto 

ambiental seria muito menor se comparado ao gerado pelas técnicas convencionais, levando 

assim à produção agrícola sustentável, além de se mostrarem promissoras do ponto de vista 

econômico. 

Pretende-se neste trabalho avaliar rotas de aproveitamento dos resíduos orgânicos, 

florestais e energia solar através do emprego de tecnologias comerciais já estabelecidas, 

buscando a sustentabilidade energética de produtores rurais. Os sistemas avaliados 

consideram biodigestor modelos indiano e chinês, gaseificador de leito fixo concorrente, 

planta de biodiesel, sistemas fotovoltaicos e motores ciclos Otto e Diesel “dual fuel”. 

As variantes empregando motor de combustão interna do ciclo Diesel, operando no 

sistema “dual fuel”, utilizando tanto o gás de gaseificação proveniente da gaseificação de 

lenha quanto o biogás proveniente da digestão anaeróbica dos resíduos animais em 

biodigestores indiano e chinês em associação ao biodiesel na proporção de 80% e 20% 

respectivamente, apresentaram viabilidade econômica, mostrando serem as melhores opções. 

A grande redução da eficiência e o elevado consumo de motores a gás utilizando 

combustíveis alternativos faz com que essa tecnologia seja inviável técnica e economicamente 

operando nesses sistemas. A relação de produção de biogás empregada não é suficiente para 

garantir toda a demanda energética, e dessa forma, torna-se necessária a complementação com 
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outras fontes energéticas ou, no caso do gaseificador, a produção de um volume muito grande 

de gás de gaseificação, o que também encarece o processo. 

O custo das células fotovoltaicas, assim como sua baixa capacidade de geração de 

energia torna essa tecnologia também inviável se o preço permanece no patamar de US$ 

5.000/kW. 

 

 

Palavras-chave: biodigestão e biogás, gaseificação e gás de gaseificação, biodiesel, células 

fotovoltaicas, motores a gás e Diesel “dual fuel”, avaliação econômica. 
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Abstract 

 

Traditionally, the productive systems of small and medium-sized farms in Minas Gerais 

treat each activity in a independent way, with little or no recycling of waste produced. If these 

activities were conducted in an integrated way, using the waste generated in an activity as an 

input or energy to another, the resulting environmental impact would be much smaller 

compared to that generated by conventional techniques, thus leading to sustainable 

agricultural production, in addition to be economically promising. 

The aim of this work is to evaluate recovery routes for organic and forestry waste, 

besides solar energy through the use of commercial technologies already established, in 

search for energy sustainability of rural producers. The evaluated systems consider the Indian 

and Chinese models of digester, fixed bed downdraft gasifier, biodiesel plant, photovoltaic 

and Otto and Diesel "dual fuel" engines. 

Variants using the internal combustion engine of the Diesel cycle, operating in "dual 

fuel" system, using both the synthesis gas from gasification of wood as biogas from anaerobic 

digestion of animal waste in Indian and Chinese digesters, associated with biodiesel in 

proportion of 80% and 20% respectively, showed economic viability, being the best options. 

The large reduction in efficiency and the high consumption of gas engines using 

alternative fuels makes this technology technically and economically unfeasible to operate in 

these systems. The ratio of biogas production employed is not enough to guarantee all the 

energy demand, and thus becomes necessary to complement with other energy sources, or in 

the case of the gasifier, producing a very large volume of synthesis gas, which also charges 

the process 

The cost of photovoltaic cells, as well as their low capacity for power generation makes 

this technology unfeasible if the price remains at U.S. $ 5.000/kW. 
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Keywords: digestion and biogas, gasification and synthesis gas, biodiesel, solar cells, gas and 

Diesel "dual fuel" engines, economic evaluation. 
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Capítulo 1 – Considerações gerais 

 

1.1 - Introdução 

Tradicionalmente, os sistemas produtivos das pequenas e médias fazendas mineiras 

tratam cada atividade de forma independente, aproveitando nada ou muito pouco dos resíduos 

produzidos. Se estas atividades fossem conduzidas de forma integrada, utilizando o resíduo 

gerado em uma atividade como insumo ou energia para outra, o conseqüente impacto 

ambiental seria muito menor se comparado ao gerado pelas técnicas convencionais, levando 

assim à produção agrícola sustentável, além de se mostrarem promissoras do ponto de vista 

econômico. 

De acordo com o Balanço Energético Nacional, publicado em 2008, as fontes 

energéticas utilizadas no meio rural durante o ano de 2007 foram: óleo diesel (56,3%), lenha 

(26,0%), eletricidade (16,7%) e outros (1%) (MME, 2008). Porém esses insumos energéticos 

consumidos no meio rural podem ser produzidos na propriedade ou em sistemas de 

cooperação. 

O óleo diesel poderia ser avaliado como substituto do biodiesel, produzido a partir da 

transesterificação do óleo vegetal extraído de oleaginosas cultivadas na propriedade; a lenha 

pode continuar a ser utilizada na sua forma convencional, ou alimentar gaseificadores para a 

produção de gás de gaseificação, sendo este um potencial substituto da lenha, por apresentar 

uma queima mais limpa, podendo substituir até mesmo o gás liquefeito de petróleo (GLP). O 

biogás, gerado em biodigestores através de resíduos, geralmente animais, tem as mesmas 

aplicações do gás de gaseificação, podendo se complementar. Por fim, a energia elétrica pode 

ser obtida através de conjuntos moto geradores que funcionem com biogás, gás de 
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gaseificação ou biodiesel, podendo também ser gerada por células fotovoltaicas e armazenada 

em baterias. 

Pelo lado da demanda, existem os consumos de energia elétrica para iluminação, no 

processo de resfriamento de leite, na ordenha mecânica, no aquecimento de água, no 

aquecimento de granjas, na irrigação, entre outros, bem como de óleo diesel para maquinário, 

no preparo de solo e em motogeradores, GLP para cocção e aquecimento de água e granjas, 

aliado a uma demanda de fertilizantes para correção do solo. 

Pelo lado da oferta, a utilização da digestão anaeróbica para tratamento dos dejetos 

animais, proporciona a geração de biogás, que pode ser empregado na geração de energia 

elétrica, acionamento de motobombas, cocção, aquecimento de água e aquecimento direto. O 

biofertilizante, que é um subproduto da geração de biogás, é aplicado ao solo reciclando 

nutrientes. Além da utilização de seus produtos, o biodigestor ainda propicia um destino 

adequado a esses resíduos, que constituem um grande problema sanitário. 

Também o uso da lenha ou dos resíduos agro-florestais tais como galhos, cavacos, 

lascas e folhas em um processo de gaseificação produzem o denominado gás de gaseificação, 

que assim como o biogás, também pode ser utilizado para geração de energia eletromecânica 

e térmica. Outra opção de geração de energia na propriedade é através da transformação do 

óleo extraído de plantas oleaginosas em biodiesel, mediante o processo de transesterificação. 

O biodiesel pode ser utilizado como combustível das máquinas agrícolas e também 

empregado para geração de energia elétrica através de motores do ciclo Diesel operando no 

modo ‘dual fuel’, ou seja, o diesel é queimado em conjunto a um combustível gasoso, como 

GLP, gás natural, biogás e gás de gaseificação. 

O potencial hídrico, este de emprego mais comum, pode ser utilizado como energia 

mecânica para acionamento de pequenas usinas hidrelétricas, moinhos, rodas d’água e 



 6

 

carneiros. Nesse trabalho não foi incluída essa opção, pois para isso se faz necessário a 

existência de um potencial hídrico na propriedade, o que nem sempre ocorre. Havendo esse 

potencial hídrico, outro fator limitante é a vazão disponível, que pode não ser suficiente para 

garantir o funcionamento desses equipamentos ao longo de todo o ano, dificultando a 

avaliação desta opção. 

Também a energia eólica pode contribuir onde exista potencial eólico. De fato, ao longo 

de centenas de anos, a aplicação mais importante dos moinhos de vento em nível de 

subsistência foi o bombeamento usando sistemas de pequeno porte. No entanto, desde o 

primeiro uso de grandes moinhos para a geração de eletricidade até os dias de hoje, a 

utilização de turbinas eólicas para a geração de eletricidade tem aumentado muito. Os custos 

dos equipamentos, que eram um dos principais entraves ao aproveitamento comercial da 

energia eólica vem se reduzindo desde os anos de 1980. Estimativas conservadoras indicam 

que o custo de uma turbina eólica moderna está em torno de US$ 1.000,00 por kW instalado. 

Os custos de operação e manutenção variam de US$ 0,006 a US$ 0,01 por kWh de energia 

gerada, nos dez primeiros anos, e de US$ 0,015 a US$ 0,02 por kWh, após dez anos de 

operação. Recentes desenvolvimentos tecnológicos tais como sistemas avançados de 

transmissão, melhor aerodinâmica, estratégias de controle e operação das turbinas, e outros, 

têm reduzido custos e melhorado o desempenho e a confiabilidade dos equipamentos (Haddad 

et al., 2006). 

No entanto, para que a energia eólica seja considerada tecnicamente aproveitável, é 

necessário que sua densidade seja maior ou igual a 500 W/m², a uma altura de 50 metros; o 

que requer uma velocidade mínima do vento de 7 a 8 m/s. Segundo a Organização Mundial de 

Meteorologia, em apenas 13% da superfície terrestre o vento apresenta velocidade média 

igual ou superior a 7 m/s, a uma altura de 50 m, variando muito entre regiões e continentes 
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(Haddad et al., 2006). Devido a essas limitações, a utilização da energia eólica também não 

foi incluída nesse trabalho. 

A Figura 1 sumariza estas rotas relacionando insumos energéticos, processos 

energéticos e demanda final para os sistemas convencionais e alternativos. Aqui, os sistemas 

convencionais de abastecimento consideram a compra de eletricidade através da 

concessionária, compra e estoque de óleo Diesel, compra de GLP através de botijões e 

produção de calor através da queima de lenha em caldeiras ou fornos. 

Por outro lado, sistemas alternativos são aqui representados pela produção de 

eletricidade em célula fotovoltaica, produção de gás de gaseificação através de biomassa em 

gaseificadores de fluxo concorrentes, produção de biogás e biofertilizante através de dejetos 

suínos e bovinos em biodigestores indiano e chinês e produção de biodiesel baseado em 

plantação e transformação de oleaginosas, representadas respectivamente na Figura 1 por 

armazenamento de eletricidade em bateria e armazenamento de gases de gaseificação, biogás 

e biodiesel em tanques. 

A conversão energética se dá empregando motores a gás ou motores Diesel tipo ‘dual 

fuel’, gerando-se energia elétrica e fazendo-se a recuperação térmica para calor de processo 

(cogeração) durante o período de demanda baseado em 7 h/dia ou 2.555 h/ano. Todos os 

dados empregados relacionados à tecnologia, aos combustíveis empregados, bem como os 

relacionados a custos de capital e de operação são apresentados no Capítulo 5.  
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Figura 1- Rotas tecnológicas da produção energética 
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1.2 - Objetivos 

Diante do exposto pretende-se neste trabalho avaliar rotas de valorização dos resíduos 

orgânicos, florestais e energia solar através do emprego de tecnologias comerciais já 

estabelecidas, buscando a sustentabilidade energética de produtores rurais. Para cada um dos 

equipamentos aqui considerados serão implementados modelos já desenvolvidos e adotados 

em outros trabalhos científicos, sendo eles: biodigestor modelos indiano e chinês; gaseificador 

de leito fixo concorrente; planta de biodiesel; sistemas fotovoltaicos e; motores ciclos Otto e 

Diesel. Deve-se salientar que todas estas modelagens encontram-se disponíveis em livros, 

teses e/ou artigos técnicos. 

O objetivo da aplicação destes modelos é o conhecimento de quanto biogás pode ser 

produzido a partir de um dado número de bovinos e suínos e quanto da demanda elétrica e/ou 

térmica da propriedade pode ser suprido com o volume gerado; ou quantos metros cúbicos de 

lenha seriam necessários para produzir gás de gaseificação suficiente para complementar ou 

atender estas demandas; ou ainda quantos hectares plantados de oleaginosas seriam 

necessários para produzir biodiesel, usado para compartilhar na produção de eletricidade e nas 

máquinas agrícolas. 

O trabalho será desenvolvido a partir de um levantamento bibliográfico relacionado 

com a conversão energética da biomassa como a biodigestão, a gaseificação e a produção de 

biodiesel, além do aproveitamento da energia solar, focando a sustentabilidade. 

Todos estes sistemas serão desenvolvidos baseados na primeira lei da termodinâmica, 

em conjunto com os balanços de massa necessários. O resultado é a eficiência de cada 

subsistema que posteriormente podem estar operando conjuntamente podendo desta forma 

avaliar a eficiência global dos vários subsistemas. 
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Para a avaliação dos cenários será elaborada uma planilha de integração energética para 

o produtor rural, cujo resultado poderá levar a novas técnicas de condução da propriedade 

visando maior eficiência da fazenda e consequentemente redução do impacto ambiental 

através da valoração dos potenciais energéticos locais. O resultado prático é a comparação do 

balanço energético e econômico convencional com estes sistemas alternativos, possibilitando 

avaliar a melhoria energética da fazenda. Também se analisa a variação do preço da lenha, 

GLP, eletricidade, biodiesel, gaseificador, biodigestor, motor a gás e “dual fuel” e 

fotovoltaicas avaliando-se a sensibilidade de variação de cenário. 

Os sistemas de conversão energética considerados são apresentados a seguir e os 

diagramas esquemáticos são apresentados no Capítulo 4: 

1- Sistema gaseificador / motor Diesel “dual fuel”; 

2- Sistema biodigestão / motor Diesel “dual fuel”; 

3- Sistema biodigestão / motor Otto a gás com complementação através de GLP; 

4- Sistema biodigestão / motor Otto a gás com complementação de eletricidade; 

5- Sistema gaseificação / motor Otto a gás; 

6- Sistema célula fotovoltaica.  

 

1.3 - Estrutura do trabalho 

O trabalho divide-se em seis capítulos. No primeiro faz-se uma abordagem geral em 

relação ao tema, aos seus objetivos e sua estrutura, destacando-se a importância de se 

empregar sistemas eficientes e alternativos de conversão energética em propriedades rurais. 

Em seguida os conceitos de sustentabilidade baseada em energias alternativas com menores 

impactos ambientais são apresentados. Ainda no segundo capítulo apresenta-se uma revisão 
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bibliográfica sucinta quanto aos aspectos tecnológicos com relação à biodigestão, 

gaseificação, biodiesel, célula fotovoltaica e motores alternativos. 

No terceiro capítulo é feito o desenvolvimento da metodologia empregada neste 

trabalho, apresentando-se a formulação dos sistemas propostos. Na seqüência, quarto capítulo, 

trata-se da integração dos subsistemas, apresentando-se os dados de demanda energética, os 

dados referentes aos combustíveis empregados, os dados para a análise financeira e 

econômica, além dos balanços de massa, energia e análise econômica implementados nas 

planilhas, para cada uma das opções de conversão energética aqui considerada. No quinto 

capítulo realizam-se estudos de casos para as variantes empregadas, os cenários de custos e 

tarifas envolvidos e os seus resultados respectivos. Apresenta-se ainda, estudos paramétricos a 

fim de avaliar a sensibilidade da mudança dos cenários de custo dos combustíveis, das tarifas 

de energia elétrica, da taxa de juros e do valor do investimento frente a uma dada 

configuração. As conclusões e recomendações constam no sexto capítulo. 
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Capítulo 2 – Sustentabilidade e energias alternativas 

 

2.1 - Conceitos 

A sustentabilidade é um dos pontos enfocados nesse trabalho, através da adoção de 

formas alternativas de energia, por isso torna-se importante o seu conceito. Para um 

empreendimento ser considerado sustentável ele deve se basear em quatro princípios: ser 

ecologicamente correto; economicamente viável; socialmente justo; e culturalmente aceito, e 

aliado a isso deve buscar suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade 

das gerações futuras de suprir as suas (Wikipédia, 2009). As formas de geração de energia 

estudadas aqui são consideradas sustentáveis, pois reduzem o impacto ambiental oferecendo 

uma alternativa aos combustíveis fósseis, dão um destino aos resíduos gerados nas atividades 

produtivas e, no caso dos biodigestores, retém gases do efeito estufa, impedindo que estes 

sejam lançados na atmosfera. A utilização dessas tecnologias de geração de energia também 

gera emprego, torna a propriedade mais independente da energia proveniente da 

concessionária, além de reduzir os gastos com eletricidade, dessa forma, todos os princípios 

da sustentabilidade são atendidos. 

Energias alternativas ou renováveis são obtidas a partir de fontes naturais capazes de se 

regenerar, portanto são virtualmente inesgotáveis. Existe uma grande gama de energias 

alternativas, como energia hidráulica, biomassa, energia solar, energia eólica, energia 

geotérmica, energia maremotriz e a energia extraída do hidrogênio previamente sintetizado. 

Ao contrário do que muitos pensam, o hidrogênio não é fonte energética e sim uma forma de 

armazenamento e transporte de energia, pois ele não é encontrado disponível na natureza, é 

sintetizado a partir de outras fontes energéticas. A utilização da energia na forma de 

hidrogênio ainda não está disponível comercialmente, porém já existem aplicações dessa 
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energia em fase bastante avançada de testes. Por outro lado, a energia hidráulica não só é uma 

tecnologia dominada a muito tempo como é uma fonte de energia segura e confiável, sendo 

responsável por suprir a maior parte da demanda energética brasileira. 

A energia proveniente da biomassa, que no passado foi a principal fonte energética, 

perdeu muito de seu espaço devido ao preço e facilidade de acesso à outras fontes de energia, 

como as derivadas de petróleo, não renováveis. Hoje em dia, visando seguir os princípios da 

sustentabilidade, a energia derivada da biomassa ressurge como uma alternativa à redução das 

emissões de carbono e gases de efeito estufa, pois o cilclo da biomassa é considerado neutro 

em emissão de CO2. Além disso, a biomassa emite uma baixa quantidade de SO2, que é um 

gás poluente (Malico e Pereira, 2006). Os biodigestores, que capturam o biogás proveniente 

de detritos de animais, evitam que o metano (CH4) produzido seja liberado na atmosfera e o 

aproveita como fonte energética. O gás de gaseificação gerado pelos gaseificadores a partir de 

madeira ou restos de cultura, promovem uma queima mais limpa que a queima direta da 

biomassa. 

Os combustíveis fósseis, como por exemplo, o carvão mineral e os derivados de 

petróleo, são resultado do acumulo de biomassa que em escalas geológicas de tempo se 

depositaram no subsolo. A extração dessas reservas e sua utilização como combustível 

energético atravéz da combustão, liberam carbono armazenado no subsolo para a atmosfera 

em um período de tempo que é milhões de vezes menor que o tempo que o carbono 

atmosférico demora para se transformar em petróleo ou carvão mineral. A diferença ente as 

escalas 1 milh1 muso e acúmulo de carbono é um dos fatores que promove o desequilíbrio 

do ciclo do carbono, provocando o aumento de carbono na atmosfera no estado gasoso. 

Uma maneira de controlar as emissões de carbono é utilizar a energia de forma mais 

eficiente, diminuindo assim a necessidade de aumento no consumo energético. Outra forma é 

substituir os recursos energéticos derivados de combustíveis fósseis por outros com menos 
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emissão de carbono por kWh consumido, como é o caso das fontes renováveis (eólica, solar, 

biomassa, etc.) (Pecora, 2006). 

Essas formas de energias alternativas são consideradas limpas, ou seja, a quantidade de 

carbono emitida por elas é bem menor quando comparada a fontes convencionais de energia. 

O carbono está presente em gases do efeito estufa como CH4, CO e CO2, portanto busca-se 

reduzir a quantidade de carbono emitida. Cabe ressaltar que a emissão de uma molécula de 

CH4 equivale a 21 moléculas de CO2 em potencial de aquecimento global (GWP - “Global 

Warming Potential”), portanto sua utilização para geração de energia conduz a um eficiente e 

sustentável sistema energético. Essa redução nas emissões de carbono é interessante por gerar 

créditos de carbono. Cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) evitado equivale a um 

crédito de carbono e a redução de outros gases de efeito estufa também podem ser convertidos 

em crédito de carbono através do conceito de carbono equivalente, que compara os GWPs. 

Tecnologias de geração de energia como biodigestores e gaseificadores utilizam 

resíduos gerados na cadeia produtiva como matéria prima para a geração de energia, 

apresentando-se como solução de um grande problema, que é o destino dado aos resíduos. Os 

resíduos são os resultados de processos de diversas atividades da comunidade e sua origem 

pode ser industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e ainda da varrição 

pública. 

 

2.2 - Aspectos tecnológicos 

2.2.1 - Biodigestor 

Com o aumento da população mundial, ocorre um aumento na demanda por alimentos e 

matérias-primas, forçando o setor agrícola a produzir cada vez mais, suprindo essa crescente 

demanda. No entanto, um aumento na produção acarreta um aumento no consumo de energia 
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e na quantidade de resíduos produzidos, o que pode representar um verdadeiro entrave para o 

processo produtivo. Uma alternativa que visa amenizar esse problema é o uso de 

biodigestores, pois o aproveitamento dos resíduos orgânicos promove uma reciclagem de 

nutrientes no próprio meio, soluciona o problema de saneamento, além de possibilitar o 

aproveitamento energético do biogás. O biodigestor consiste de uma câmara fechada onde a 

matéria orgânica, como detritos de animais, é colocada para se decompor. Essa matéria 

orgânica transforma-se em biogás cujos principais componentes são metano e dióxido de 

carbono. O biogás gerado pode ser convertido em energia elétrica através de sua queima em 

um conjunto moto-gerador. Outro produto da decomposição dos detritos animais é o 

biofertilizante, que é aplicado no solo fazendo uma reciclagem dos nutrientes, logo o 

biodigestor está dando um destino ao resíduo e produzindo energia, tornando a propriedade 

mais independente da concessionária de energia. 

Em unidades de digestão anaeróbia operando em condições estabilizadas, dois grupos 

de bactérias trabalham em harmonia para realizarem a transformação da matéria orgânica. Os 

organismos saprófitos carreiam a degradação para o estágio ácido e, então, as bactérias 

metanogênicas completam a conversão em metano e dióxido de carbono. Quando a população 

de bactérias metanogênicas é suficiente e as condições são favoráveis, elas utilizam os 

produtos finais das saprófitas tão rapidamente quanto estas o produzem. Assim, ácidos não 

são acumulados, mantendo as condições de tamponação e fazendo com que o pH permaneça 

em níveis favoráveis às bactérias metanogênicas. É importante manter as condições 

favoráveis às bactérias metanogênicas, principalmente de pH e temperatura, pois essas 

bactérias se reproduzem mais lentamente que as saprófitas. Dessa forma, a quantidade de 

bactérias metanogênicas se torna incapaz de converter os produtos finais das saprófitas, 

podendo assim gerar um acumulo de ácidos voláteis, tornando o ambiente desfavorável às 

bactérias metanogênicas. 
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Durante o processo global de conversão, podem-se distinguir quatro etapas diferentes, 

sendo elas: 

• Hidrólise: Neste processo o material orgânico particulado é convertido em compostos 

dissolvidos de menor peso molecular. O processo requer a interferência das chamadas 

exo-enzimas que são excretadas pelas bactérias fermentativas. As proteínas degradam-se 

através de (poli)peptidas para formarem aminoácidos; os carboidratos transformam-se em 

açúcares solúveis (mono e dissacarídeos) e lipídios são convertidos em ácidos graxos de 

cadeia longa de C (C15 a C17) e glicerina. Em particular, a taxa de conversão de lipídios 

abaixo de 20o C torna-se muito baixa (Fernandes, 2010).  

• Acidogênese: Os compostos dissolvidos, gerados no processo de hidrólise ou liquefação, 

são absorvidos nas células das bactérias fermentativas e, após a acidogênese, excretadas 

como substâncias orgânicas simples como ácidos graxos voláteis (AGV), álcoois, ácido 

lático e compostos minerais (CO2, H2, NH3, H2S, etc.). A fermentação acidogênica é 

realizada por um grupo diversificado de bactérias, das quais a maioria sendo facultativas, 

torna-se importante nos sistemas de tratamento anaeróbio de esgoto, porque o oxigênio 

dissolvido eventualmente presente poderia se tornar uma substância tóxica.  

• Acetogênese: A acetogênese é a conversão dos produtos da acidogênese em compostos 

que formam os substratos para a produção de metano: acetato, hidrogênio e dióxido de 

carbono. Uma fração de aproximadamente 70% da DQO originalmente presente converte-

se em ácido acético, enquanto o restante da capacidade de doação de elétrons é 

concentrado no hidrogênio formado. Dependendo do estado de oxidação do material 

orgânico a ser digerido, a formação de ácido acético pode ser acompanhada pelo 

surgimento de dióxido de carbono ou hidrogênio.  
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• Metanogênese: A metanogênese, em geral, é o passo que limita a velocidade do processo 

de digestão como um todo, embora a temperaturas abaixo dos 20oC a hidrólise possa se 

tornar também limitante (Fernandes, 2010 apud Gujer e Zehnder, 1983). Metano é 

produzido pelas bactérias acetotróficas a partir da redução de ácido acético ou pelas 

bactérias hidrogenotróficas a partir da redução de dióxido de carbono. Tem-se as seguintes 

reações catabólicas:  

(a) metanogênese acetotrófica: 243 CO  CH  COOHCH +→  

(b) metanogênese hidrogenotrófica: O2H  CH CO  4H 2422 +→+  

As bactérias que produzem metano a partir de hidrogênio crescem mais rapidamente 

que aquelas que usam ácido acético, de modo que as metanogênicas acetotróficas geralmente 

limitam a taxa de transformação de material orgânico complexo presente no efluente para 

biogás. (Faria, 2010 e Fernandes, 2010).  

Todos os diferentes grupos de bactérias que transformam o material orgânico afluente 

têm atividade catabólica e anabólica. Desse modo, paralelo à liberação de diferentes produtos 

de fermentação, há a formação de novas células, dando origem a quatro populações 

bacterianas no digestor anaeróbio. Por conveniência, muitas vezes os três primeiros processos 

juntos são chamados de fermentação ácida, que deve ser completada com a fermentação 

metanogênica.  

O principal componente do biogás é o metano, que reponde por cerca de 60% de sua 

composição e é a fração combustível do biogás. O processo de queima do biogás é 

prejudicado pela presença de substâncias não combustíveis em sua composição. A razão disso 

é que essas substâncias não combustíveis, como água e dióxido de carbono, absorvem parte 

da energia gerada na queima, tornando o biogás menos eficiente (Pecora, 2006). 
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A seguir são apresentados cinco estudos de casos do emprego de biodigestores em 

diferentes regiões do Brasil. 

• Estudo 1: Assentamento de Trabalhadores Rurais - Município de Itaberá - SP 

(Esperancini et al., 2007) 

O trabalho permite determinar a viabilidade econômica do processo de biodigestão de 

dejetos suínos para uso domiciliar e da granja, através substituição de energia elétrica e gás 

GLP por biogás por meio de dois biodigestores, sendo comparados: 

 benefícios decorrentes do uso do biogás nos domicílios (fornecimento de gás para cocção, 

aquecimento de água e iluminação) e na produção (fornecimento de gás para lança-

chamas para esfola de suínos após o abate, fornecimento de energia elétrica para o 

triturador e aquecimento de água para um banheiro coletivo); 

 produção de biofertilizantes. 

Foi utilizado esterco de suínos com 20% de sólidos totais. Para atingir a mistura de 8% 

de sólidos, foram utilizados 123 kg de esterco suíno e 184 litros de água, totalizando mistura 

de 307 litros, com Tempo de Retenção Hidráulica (TRH) de 50 dias, capacidade de produção 

de 0,35 m3 de biogás por kg de esterco, atingindo-se produção de 43 m3 de biogás por dia. 

Os resultados mostraram a viabilidade econômica da produção de gás em ambos os 

biodigestores. Foram gerados benefícios no valor de R$ 3.698,00 por ano e R$ 9.080,57 por 

ano, nos biodigestores para os domicílios e produção, respectivamente; bem como o 

equivalente a R$ 1.478,28 por ano referente à produção de biofertilizante. O custo anual do 

processo é de R$ 1.218,50 em cada biodigestor. O prazo de recuperação do investimento é de 

2,5 anos e 11 meses, para a produção de biogás nos domicílios e na produção, 

respectivamente. Os resultados podem ser utilizados para subsidiar políticas públicas 
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direcionadas ao aproveitamento de biomassa para a produção de energia a baixos custos no 

segmento da agricultura familiar. 

• Estudo 2: Granja Monte Alegre - Rio Verde - GO (Lira et al., 2007) 

O trabalho consiste em um estudo de caso abordando o potencial para geração de 

energia elétrica de uma granja na qual há uma Unidade de Produção de Leitões que abriga 

permanentemente 1.500 matrizes e uma população de 3.000 leitões em sistema rotativo. A 

metodologia empregada consiste de avaliar os valores mensais de entradas (consumo de 

energia elétrica, de óleo Diesel dos veículos, de ração e água) e saídas (produção de leitões, de 

biogás/eletricidade e de biofertilizantes) de energia no processo de criação de leitões da 

granja, que possui dois biodigestores de gasômetro de PVC (manta de vinil) que produz o gás.  

A produção média mensal aproximada de biogás da granja é de 13.900 m3/mês, 

resultando em uma produção média diária de 460 m3/dia, permitindo uma potência elétrica 

instalada de 200 kW e uma geração média diária de aproximadamente 700 kWh/dia. 

• Estudo 3: Fazenda Rancho Alegre - Campo Grande - MS (Nishimura et al., 2007) 

A suinocultura na região de Mato Grosso do Sul tem se tornado uma atividade de 

expressão sócio-econômica. A utilização de biogás para fins de geração de energia elétrica 

apresenta externalidades positivas e negativas. O trabalho propõe estudar estas externalidades 

em uma granja localizada no município de Campo Grande, MS, com cerca de 2.000 matrizes, 

e produz 42.000 suínos por ano. 

A propriedade possui 3 biodigestores para fins de tratamento dos dejetos orgânicos e de 

produção de biogás, biofertilizantes e energia elétrica. São produzidos cerca de 100 m3/hora 

de biogás, diariamente, dos quais 30% são convertidos em energia elétrica por meio de um 

motor de combustão interna que aciona um gerador de 90 kVA, potência suficiente para 

alimentar a fábrica de ração existente na propriedade. 
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A instalação destes biodigestores é o resultado de um projeto de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto pelo Protocolo de Kyoto. 

• Estudo 4: Granja Becker - Quatro Pontes - PR (Campos et al., 2004) 

O presente trabalho objetiva avaliar a produção energética, por meio do uso de 

biodigestores, como fonte alternativa para a cogeração de energia. O trabalho foi 

desenvolvido em uma granja comercial localizada na região oeste do Paraná, com 1.700 

matrizes, em uma unidade produtora de leitões, com produção de 3.400 leitões/mês. 

O sistema estudado é constituído por dois biodigestores em paralelo, com fluxo 

contínuo e capacidade total de 1.275 m3 por biodigestor, com tempo de retenção hidráulica de 

30 dias. O biogás gerado alimenta um motor de 4,1 litros, com seis cilindros, 80 cv, rotação 

de 3.600 rpm, acoplado a um gerador, que se constitui de um motor elétrico de 50kW, 

assíncrono. 

O sistema promoveu uma redução de 58% na demanda química de oxigênio. A 

produção de biogás foi estimada em 208 m3/dia, com produção de energia elétrica de 35,2 

kWh/dia, ou, para um período de funcionamento diário de 10 horas a produção total foi de 

352 kWh. 

A implantação do sistema demonstrou ser energeticamente viável em relação à 

produção de biogás e biofertilizante, demonstrando ser possível a sustentabilidade ambiental e 

a sobrevivência da zona de produção. 

• Estudo 5: Fazenda Experimental do Vale do Curu (FEVC) pertencente à Universidade 

Federal Ceará - Pentecoste - Ceará (Carvalho et al., 2004) 

O projeto tem como objetivo geral analisar a viabilidade técnica, econômica, financeira 

e ambiental de um sistema produtivo semi-intensivo de caprinos, localizado na região semi-

árida nordestina, fazendo uso de fontes hídricas disponíveis para suprimento animal e 
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irrigação de pastagens, e utilizando biodigestores para produção de biofertilizante e biogás, a 

serem usados para adubação orgânica e fornecimento de energia para bombeamento d'água. 

 

2.2.2 - Gaseificador 

Dentre as formas de energia renovável, a gaseificação se apresenta como uma das mais 

promissoras, principalmente ao se comparar o seu custo com os custos de outras fontes 

renováveis de energia, como solar e eólica, por exemplo. 

A gasificação é definida como o processo de conversão da biomassa, ou de qualquer 

combustível sólido, em um gás energético, por meio da oxidação parcial em temperaturas 

elevadas, utilizando-se valores entre 20 a 40 % da quantidade teórica de ar (Martin et al., 2006 

apud Sánchez et al., 1997). Em outras palavras, restringe-se a entrada de ar a certos valores de 

tal modo que ocorram, além de reações de oxidação (completa e parcial), principalmente 

reações de redução, promovendo a formação de gases combustíveis como monóxido de 

carbono (CO), hidrogênio (H2), e traços de metano (CH4). A mistura desses gases é chamada 

de gás de gaseificação, que contem ainda em sua composição dióxido de carbono (CO2) e 

nitrogênio (N2). 

O processo de gaseificação ocorre em quatro etapas básicas: secagem, pirólise, redução 

e oxidação ou combustão. Cada uma em zonas distintas dentro do reator, em seqüência 

determinada por características do projeto. 

Nos gaseificadores de fluxo concorrente, a zona de oxidação vem logo após a zona de 

pirólise, enquanto a zona de redução antecede a zona de remoção de cinzas, o que o deixa 

mais sensível à umidade do combustível (em comparação com os gaseificadores de fluxo 

contracorrente). Em geral, operam em sistema de sucção. Com a alimentação do combustível 

pelo topo do reator, a alimentação do ar é feita em fluxo descendente (mesmo sentido do fluxo 



 22

do combustível), passando pelas zonas de oxidação e redução, como mostra a Figura 2. Isto 

propicia que alcatrões e voláteis provenientes da zona de pirólise sejam direcionados a passar 

pela zona de oxidação, onde serão destruídos, termicamente, produzindo gás isento dos 

mesmos (Martin et al., 2006 apud Mendes et al., 1998). 

 

Figura 2- Gaseificador leito fixo concorrente (“downdraft”) (Martin et al., 2006) 

 

O gás de gaseificação proveniente do carvão foi bastante utilizado no século XX para 

cocção e aquecimento doméstico. Durante a segunda guerra mundial, o gás do carvão vegetal 

era amplamente utilizado na Europa por civis, como combustível para os automóveis. Porém 

o desenvolvimento de combustíveis mais baratos e convenientes a partir do petróleo e das 

linhas de gás natural depois da guerra levou ao abandono do gás de gaseificação (Larson, 

1993). 
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Dentre as utilizações atuais do gás de gaseificação, estão incluídos equipamentos de 

secagem e caldeiras (em substituição ao carvão e óleo), aplicação em cozinhas domésticas e 

geração de energia elétrica. 

Vale salientar que projetos de sistemas específicos, para utilização de biomassa com fins 

energéticos, requerem pleno conhecimento sobre as propriedades físicas e químicas do 

biocombustível. Um gaseificador ideal deverá ter capacidade para produzir um gás 

combustível limpo e de boa qualidade, a partir de diferentes combustíveis, bem como 

trabalhar eficientemente, dispensando a necessidade de atenção constante, responder 

rapidamente às alterações de carga, ser barato e durável (Martin et al., 2006 apud Sánchez et 

al., 1997). 

 

2.2.3 - Biodiesel 

Num contexto onde fontes limitadas e com previsão de esgotamento no futuro dominam 

a matriz energética mundial, os óleos vegetais aparecem como uma alternativa para 

substituição ao óleo diesel em motores de ignição por compressão, sendo o seu uso testado já 

em fins do século XIX, produzindo resultados satisfatórios no próprio motor diesel. Esta 

possibilidade de emprego de combustíveis de origem agrícola em motores do ciclo diesel é 

bastante atrativa tendo em vista o aspecto ambiental, por serem uma fonte renovável de 

energia e pelo fato do seu desenvolvimento permitir a redução da dependência de importação 

de petróleo (Ferrari et al., 2005) 

Foi constatado, porém, que a aplicação direta dos óleos vegetais nos motores é limitada 

por algumas propriedades físicas dos mesmos, principalmente sua alta viscosidade, sua baixa 

volatilidade e seu caráter polinsaturado, que implicam em alguns problemas nos motores, 

como a formação de borra em seu interior, bem como em uma combustão incompleta. A 
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transesterificação tem se apresentado como a melhor opção para adaptar o óleo bruto para os 

motores do ciclo diesel, visto que o processo é relativamente simples promovendo a obtenção 

de um combustível, denominado biodiesel, cujas propriedades são similares às do óleo diesel. 

Como combustível o biodiesel possui algumas características que representam vantagem 

sobre os combustíveis derivados do petróleo, tais como, virtualmente livre de enxofre e de 

compostos aromáticos; alto número de cetano; teor médio de oxigênio; maior ponto de fulgor; 

menor emissão de partículas, HC, CO e CO2; caráter não tóxico e biodegradável, além de ser 

proveniente de fontes renováveis. 

A utilização de biodiesel como combustível vem apresentando um potencial promissor 

no mundo inteiro, sendo um mercado que cresce aceleradamente devido, em primeiro lugar, a 

sua enorme contribuição ao meio ambiente, com a redução qualitativa e quantitativa dos 

níveis de poluição ambiental, principalmente nos grandes centros urbanos. Em segundo lugar, 

como fonte estratégica de energia renovável em substituição ao óleo diesel e outros derivados 

do petróleo. Assim, países como França, Áustria, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Itália, 

Holanda, Finlândia, Estados Unidos, Japão e Suécia vêm investindo significativamente na 

produção e viabilização comercial do biodiesel, através de unidades de produção com 

diferentes capacidades e também se pode dizer que para o Brasil esta é uma tecnologia 

bastante adequada, devido à disponibilidade de óleo de soja e de álcool etílico derivado da 

cana-de-açúcar. No entanto, a comercialização do biodiesel ainda apresenta alguns gargalos 

tecnológicos, surgindo como obstáculos para sua comercialização o preço da matéria-prima e 

os custos operacionais. 

O consumo interno de óleo diesel no Brasil foi, em 2009 da ordem de 44,3 bilhões de 

litros por ano, sendo 80% utilizados em transportes, 16% consumidos pela agricultura e 4% 

pela indústria e outros setores. Para atendimento da demanda nacional, abastecendo uma frota 
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de 2,3 milhões de caminhões, ônibus e picapes, o Brasil importa de 6% a 8% do diesel 

consumido internamente, entre 2,5 a 3,4 bilhões de litros por ano (ANP, 2010). 

A maior parte do biodiesel atualmente produzido no mundo deriva do óleo de colza ou 

canola, utilizando metanol e catalisador alcalino, porém, todos os óleos vegetais, enquadrados 

na categoria de óleos fixos ou triglicerídeos, podem ser transformados em biodiesel. O que irá 

determinar o óleo vegetal de maior interesse para uso potencial nos biocombustíveis serão 

fatores como geografia, clima e economia. 

A União Européia produz biodiesel em escala industrial desde 1992. Atualmente, conta 

com 120 plantas industriais e com uma produção de 6.069 milhões de toneladas métricas ou o 

equivalente a 6.894 milhões de m³ (dados de 2006). Essas plantas estão localizadas na 

Alemanha, na França, na Itália, na Áustria e na Suécia, sendo a Alemanha o país com maior 

concentração de usinas. Em 2006, a Alemanha foi responsável por 44% da produção de 

biodiesel da União Européia, seguida da Itália com 14% e da França com 13%. A principal 

matéria-prima utilizada para o processamento de biodiesel europeu é a colza (canola), e em 

menores proporções, os óleos de soja, de palma e de girassol (Sebrae, 2010). 

Outro importante produtor de biodiesel são os Estados Unidos da América, com 105 

plantas industriais operando com produção de 864 milhões de galões, equivalente a cerca de 

3.272,8 milhões de m³. A perspectiva do biodiesel nos EUA para 2007 foi de ampliar a 

produção com a construção de mais 77 plantas ou expansão das plantas para atingir uma 

produção de 1,7 bilhão de galões, equivalente a 6.545,6 milhões de m³, dobrando a oferta de 

biodiesel em relação a 2006. A produção de biodiesel nos EUA é realizada principalmente 

com o óleo de soja, e em menor proporção com óleos variados e reciclagem de óleos de 

fritura (Sebrae, 2010). 
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O Brasil, acompanhando o movimento mundial de iniciativas favoráveis ao combate do 

efeito estufa, introduziu, a partir de 2005, o biodiesel na matriz energética com as condições 

de mercado e a produção regulamentadas pela Lei nº. 11097, de 13 de janeiro de 2005 

(Schlesinger, 2008). 

A partir de 2008, a mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo diesel passou a ser 

obrigatória. Entre janeiro e junho de 2008, a mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo diesel 

foi de 2%, entre julho de 2008 e junho de 2009 foi de 3% e entre julho e dezembro de 2009 

foi de 4%, exceto o óleo diesel para uso aquaviário que só deverá conter biodiesel a partir de 

01/01/2011. A partir de 01/01/2010, o biodiesel passou a ser adicionado ao óleo diesel na 

proporção de 5% em volume, conforme Resolução CNPE nº 6 de 16/09/2009 (ANP, 2010). 

Para suprir o mercado brasileiro de biodiesel previsto para as misturas B2 e B5 ao longo 

de 2005 a 2013, o Brasil conta atualmente com uma capacidade produtiva para processar 

aproximadamente 3 bilhões de litros (3 milhões de m³) de biodiesel anualmente. A produção 

brasileira de biodiesel em 2009 foi de 1,6 bilhões de litros e até o mês de julho de 2010, o 

Brasil já havia produzido 1,33 bilhões de litros de biodiesel, apresentando uma variação do 

acumulado do ano 2010/2009 de 65% nesse período (ANP, 2010). As intenções de 

investimento para o setor estão representadas por pelo menos mais 32 empreendimentos 

planejados com capacidade de produção estimada de 1.953,7 bilhões de litros (Sebrae, 2010). 

 

2.2.4 - Células fotovoltaicas 

A conversão direta da energia solar em eletricidade mediante células fotovoltaicas é uma 

tecnologia de geração de energia elétrica altamente modular com quase total ausência de 

emissões de poluentes e ruídos durante seu funcionamento, além de demandar pouca ou 

nenhuma manutenção. O gerador fotovoltaico é composto por módulos onde se encontram as 
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células fotovoltaicas que produzem energia elétrica na forma de corrente contínua quando a 

luz solar incide sobre elas. Em função da sua baixa densidade energética, adapta-se melhor à 

geração distribuída do que à geração centralizada, evidenciando um claro espaço a ser 

ocupado por ela. Porém os seus elevados custos ainda constituem barreiras para sua maior 

participação na matriz energética mundial. 

Nos últimos 20 anos a geração fotovoltaica atingiu um preço mais acessível, mas não é 

ainda uma tecnologia corrente na produção de eletricidade. No entanto, existem aplicações da 

geração fotovoltáica tanto em áreas isoladas quanto para a injeção de energia à rede. Nesse 

último caso, o melhor exemplo são os programas de incentivo para a instalação em larga 

escala de módulos fotovoltaicos nos telhados de edifícios e residências. 

As usinas solares fotovoltaicas no mundo todo atingiram um recorde de 6,43 gigawatt 

(GW) em 2009, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, de acordo com o relatório 

Solarbuzz 2010 (Inovação tecnológica, 2010), uma pesquisa de mercado internacional sobre a 

energia solar. A indústria fotovoltaica gerou US$ 38 bilhões em receitas globais em 2009 e 

levantou mais de US $ 13,5 bilhões em aporte de capital, por investimento ou por 

empréstimos, um aumento de 8% sobre o ano anterior. 

Segundo o relatório, os países europeus contam com 4,75 GW de capacidade instalada 

de geração elétrica fotovoltaica, ou 74% da produção mundial em 2009. Os três principais 

países produtores da Europa são: Alemanha, Itália e República Checa, que em conjunto 

contam com 4,07 GW. Todos os três países apresentaram crescimento na demanda por 

energia solar, com a Itália tornando-se o segundo maior mercado do mundo. Por outro lado, a 

demanda por energia solar na Espanha caiu para apenas 4% do seu nível no ano anterior. O 

terceiro maior mercado no mundo é representado pelos Estados Unidos, que cresceram 36%, 

atingindo 485 MW. Logo atrás está o renascente Japão, que ficou em quarto lugar depois de 

crescer nada menos do que 109% em relação ao ano anterior (Inovação tecnológica, 2010). 
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A produção mundial de células solares atingiu um valor consolidado de 9,34 GW em 

2009, acima dos 6,85 GW no ano anterior, com as células de película fina representando 18% 

desse total. A produção da China e de Taiwan continuou a crescer em participação e agora 

representa 49% da produção global de células solares. As importações líquidas de células 

solares foram responsáveis pelo suprimento de 74% do total da demanda da Europa. Os sete 

principais fabricantes de células fotovoltaicas de silício policristalino tinham uma capacidade 

instalada de 114.500 toneladas/ano em 2009, 92% a mais do que em 2008 (Inovação 

tecnológica, 2010). 

A produção de células solares acima da demanda do mercado causou uma queda de 38% 

no preço médio ponderado dos módulos de silício cristalino em 2009 em relação ao nível do 

ano anterior. Esta redução nos preços do silício cristalino também teve o efeito de minar as 

vantagens de preço das emergentes células de película fina. 

A tecnologia solar fotovoltaica ainda se defronta com uma importante restrição 

econômica que advém dos seus altos custos unitários de produção, no entanto, dependendo da 

localidade onde é instalada, pode ser mais viável economicamente do que levar energia da 

rede elétrica até esses locais, pois os custos com a transmissão de energia seriam muito altos. 

Os países desenvolvidos têm trabalhado na concepção de programas que estabeleçam 

mecanismos de fomento específicos, através da concessão de incentivos fiscais, da garantia de 

tarifas especiais, do fomento a programas de Pesquisa e Desenvolvimento e da difusão de 

informações, principalmente no uso de sistemas fotovoltaicos integrados ao entorno 

construído e interligados à rede elétrica pública em ambientes urbanos. 

Dente os benefícios energéticos trazidos pela utilização de sistemas fotovoltaicos 

interligados à rede, podem ser citados (Haddad et al., 2006): 

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=peliculas-ferroeletricas-oferecem-nova-rota-energia-solar&id=010115100312
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• A energia é gerada junto ao ponto de consumo e na tensão de consumo, reduzindo, desta 

maneira, as perdas associadas à transmissão e distribuição da energia; 

• Redução da exigência sobre transformadores com conseqüente adiamento de 

investimentos de linha e aumento da vida útil do equipamento. 

• Modularidade: aliada aos curtos prazos de instalação, elimina a necessidade de capacidade 

instalada ociosa. Além disso, as inovações tecnológicas podem ser prontamente utilizadas, ao 

contrário do que ocorre com grandes usinas centralizadas, onde, devido aos longos prazos de 

instalação, a tecnologia utilizada pode estar defasada quando a usina entra em operação. 

A tecnologia fotovoltaica possui benefícios ambientais, promove o desenvolvimento 

econômico e contribui para a auto-suficiência energética, portanto, possui benefícios tanto 

energéticos quanto não-energéticos, e não pode ser avaliada exclusivamente em função do 

custo do kWh gerado. No entanto, esta prática é ainda vigente e os seus custos de geração 

ainda são elevados em relação às opções convencionais de geração de energia. 

Um grande problema intrínseco às células fotovoltaicas é a falta de confiabilidade na 

geração de energia, pois a capacidade nominal da célula é dada para uma condição ótima de 

operação, no entanto, essas condições ótimas raramente serão atingidas, pois em períodos 

nublados, chuvosos, ou mesmo em horários onde a incidência solar não é ótima sobre a 

célula, essa capacidade de geração sofrerá uma redução significativa. 

 

2.2.5 - Motores de combustão interna alternativos (MCI) 

Uma alternativa interessante para a instalação de sistemas geradores de energia no meio 

rural é a adoção de MCIs. Esses motores podem ser facilmente adaptados para operação com 

combustíveis alternativos além de sua tecnologia ser vastamente conhecida e utilizada (Diaz, 

2006). 
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Muitas vezes chamados apenas de motores de combustão interna, essa não é a forma 

mais correta de denominá-los, tendo em vista que as turbinas a gás também são motores de 

combustão interna, porém rotativos. Dessa forma, a denominação motores de combustão 

interna alternativos se torna mais correta. 

Os MCIs podem ser do ciclo Otto ou Diesel. O primeiro foi desenvolvido pelo 

engenheiro alemão Nikolaus August Otto, em 1867. Operam a 4 tempos (necessitam de duas 

rotações para completar um ciclo) ou a 2 tempos (necessitam de apenas uma rotação para 

completar um ciclo). Considerando motores de mesma capacidade, os que operam a 2 tempos 

são geralmente mais baratos que os de 4 tempos, no entanto, os motores de 2 tempos são 

menos utilizados, devido a sua menor eficiência, que tem origem nas perdas de combustível 

através do escape do motor. Geralmente utilizam como combustíveis hidrocarbonetos líquidos 

de elevado poder calórico, e que se evaporam facilmente, como a gasolina e o álcool, ou 

combustíveis gasosos, como o gás natural e o gás liquefeito de petróleo, além de biogás e gás 

de gaseificação. 

O motor do ciclo Diesel foi desenvolvido em 1892, pelo engenheiro Rudolph Diesel, 

também alemão. Os combustíveis empregados nestes motores, geralmente, são 

hidrocarbonetos líquidos de características inferiores aos utilizados nos motores de ciclo Otto, 

menos voláteis e com pesos específicos superiores, como é o caso do Diesel, bem como 

biodiesel. Os motores de ignição por compressão também podem operar a 4 ou a 2 tempos. 

No entanto, os motores Diesel de 2 tempos não apresentam consumo de combustível superior 

aos de 4 tempos, como acontece no caso dos motores Otto, pois na fase de admissão o 

combustível não está presente, logo não há perdas pelo escape (Lora et al., 2006). Motores do 

ciclo Diesel são projetados para serem mais pesados e potentes que os motores Otto. Entre as 

aplicações dos motores Diesel se destacam máquinas pesadas, locomotivas, navios e alguns 

automóveis (Pecora, 2006). 
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A diferença básica de motores ciclo Otto para Diesel está na forma como ocorre a 

combustão dentro do cilindro, como mostram respectivamente as Figuras 3 e 4. Nos motores 

do ciclo Otto, no momento de abertura da válvula de admissão, o combustível entra junto com 

o ar na câmara de combustão, essa mistura é comprimida pelo pistão e uma centelha criada 

pela vela do motor cria a frete de chama, que causa a combustão. A energia criada por essa 

combustão é transferida para o pistão criando o movimento alternativo. Esse movimento é 

passado para o virabrequim ou árvore de manivelas e é transformado em movimento 

rotacional.  

 

Figura 3- Princípio de funcionamento de um motor do ciclo Otto (Pecora, 2006) 

 

Como se pode ver na Figura 4, nos motores do ciclo Diesel, no momento de abertura da 

válvula de admissão, o ar é admitido sozinho para a câmara de combustão e é comprimido 

pelo pistão. Devido à compressão, esse ar está agora em elevadas temperatura e pressão, 

bastando que um bico injetor apenas borrife o óleo diesel na câmara de combustão para que 

seja criada a frente de chama, realizando a combustão. Como ocorre no motor Otto, a energia 

proveniente dessa combustão é transferida ao pistão, posteriormente a árvore de manivelas, 
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transformando-se em movimento rotacional. Em geral, os motores Diesel são mais eficientes 

que os acionados a gás, pois eles operam com razão de compressão mais alta. 

 

 

Figura 4- Princípio de funcionamento de um motor do ciclo Diesel (Pecora, 2006) 

 

Em propriedades rurais, o interesse pelo uso de motores do ciclo Diesel é maior, pois 

estes são motores mais eficientes, resistentes e mais comuns no meio rural. Motores do ciclo 

Otto podem facilmente ser adaptados para funcionarem exclusivamente com biogás ou gás de 

gaseificação. Isso levará a uma perda de potência, pois a energia do novo combustível é 

inferior a energia do combustível original (etanol ou gasolina). Essa mesma diferença 

energética entre os combustíveis também acarretará um aumento no consumo do motor. 

Motores do ciclo Diesel, por sua vez, como não possuem vela para liberar a centelha e 

causar a combustão no cilindro, não permitem a utilização de biogás ou gás de gaseificação 

como único combustível. Uma parcela de diesel ou biodiesel deve ser utilizada para que, ao 

ser injetado na câmara de combustão, cause a queima da mistura presente no cilindro. Quando 
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o motor Diesel passa a operar com combustíveis gasosos juntamente ao diesel ou biodiesel, 

passa a ser conhecido por motor “Dual Fuel”. Uma vantagem adicional destes motores é a 

possibilidade de comutação instantânea para o modo Diesel no caso de interrupções no 

suprimento de gás, sem perda de capacidade ou oscilação de carga. Neste trabalho, a 

proporção adotada foi de 20% de diesel ou biodiesel e 80% de biogás ou gás de gaseificação. 

Os motores alternativos também têm sido cada vez mais utilizados em sistemas de 

cogeração, onde é efetuada a recuperação do calor dos gases de escape, da água de 

resfriamento do motor e, em alguns casos, do óleo do sistema de lubrificação. Nestas 

instalações, a potência de eixo pode ser utilizada para gerar eletricidade, ou acionar uma 

bomba, um compressor ou qualquer outra carga. O calor recuperado pode ser utilizado para 

diversos fins, como por exemplo, aquecimento de água para limpeza de baias, aquecimento 

das granjas caso seja necessário e também para produção de frio através de ciclos de 

absorção. 
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Capítulo 3 – Descrição da metodologia 

 

3.1 - Fundamentos metodológicos 

Neste capítulo apresenta-se o memorial de cálculo dos sistemas modelados, começando 

pelo cálculo para o projeto de biodigestores indiano e chinês, apesar de o modelo mais 

utilizado na atualidade ser o biodigestor de vinil. O motivo de não se fazer a modelagem do 

biodigestor de vinil, é o fato de ele ser muito simples de se trabalhar; basta conhecer o volume 

de resíduos produzidos e adquiri-lo em função disso. O projeto dos biodigestores fornece as 

dimensões e produção de biogás nos mesmos, baseado na quantidade de biomassa disponível 

(número de bovinos e suínos). Apresenta-se em seguida a modelagem para o gaseificador de 

leito fixo concorrente, motores a gás e “dual fuel”, produção de biodiesel e sistemas 

fotovoltaicos. 

 

3.1.1 - Modelagem biodigestor Indiano 

Para se dimensionar um biodigestor modelo indiano que atenda parcial ou totalmente a 

demanda energética de uma propriedade rural, deve-se inicialmente conhecer o número de 

bovinos e suínos disponíveis. Para cada situação será dimensionado um biodigestor diferente. 

A metodologia utilizada nos cálculos foi embasada nas modelagens de Teixeira (2003). 

Cada animal gera uma quantidade diferente de resíduos e esses resíduos geram uma 

quantidade diferente de biogás, logo, a quantidade de biogás gerada diariamente (B) será dada 

por: 

)resíduo kg/biogás m()dia/resíduo kg(B 3×=  (1) 
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Além disso, B deve atender seguinte condição, que é uma restrição construtiva do 

biodigestor: 25B2 <<  (Teixeira, 2003) 

Devido a essa restrição, se o volume de resíduos produzidos pelos animais for muito 

grande para um único biodigestor, deverão ser construídos mais de um biodigestor, de acordo 

com a necessidade e o volume de resíduos produzidos pelos animais divido entre os 

biodigestores construídos. 

Cada tipo de resíduo possui um fator de rendimento específico, isto é, quantos m3 de 

resíduos são necessários para produzir 1 m3 de biogás. O fator de rendimento é representado 

por K  e é encontrado em tabelas. Como normalmente K  é um intervalo de valores, deve-se 

assumir um valor médio para os cálculos. A seguir encontram-se os valores de K  utilizados 

nesse trabalho (Teixeira, 2003). 

Para bovinos:    gás /resíduo   3 33 mmK =

Para suínos:   gás /resíduo   3,2 33 mmK =

Assim, conhecendo-se o número de animais, a quantidade de resíduos gerada 

diariamente e o volume de biogás gerado por 3m  e por  de resíduo é possível determinar o 

volume útil do biodigestor a ser construído. A Figura 5 ilustra um biodigestor tipo indiano. 

kg

O volume útil do biodigestor (V ) é o volume que deverá ter a câmara de digestão para 

comportar o resíduo e é dado por: 

BKV ×=  (2) 

Sendo  o volume útil do biodigestor, V K  o fator de rendimento e  a produção diária de 

biogás. 

B
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Figura 5- Biodigestor Modelo Indiano: aspectos construtivos (Pecora, 2006) 

 

Em seguida, os valores do diâmetro interno ( ) e a altura (Di H ) do biodigestor devem 

ser determinados, o que é feito por tentativa. Os valores de  e de Di H  devem ser os menores 

possíveis, e devem atender a algumas condições como (Teixeira, 2003): 

0,1
H
Di6,0 <<  (3) 

0,6H0,3 <<  (4) 

V1,1
4

)HDi(Vb
2

×≥
××π

=  (5) 

 

Sendo  o volume bruto, 10% maior que V , devido ao fator de segurança utilizado. As 

condições (3) e (4) tem como finalidade manter uma proporção entre as medidas verticais e 

horizontais do biodigestor, enquanto que a condição (5) é o fator de segurança para a 

operação do equipamento. 

Vb
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Na planilha que foi desenvolvida para o trabalho foi criada uma rotina para o cálculo de 

 e Di H , que são determinados apenas clicando no botão calcular, mostrado na Figura 6. A 

rotina criada parte de um valor mínimo para as duas dimensões a serem calculadas. A partir 

daí, promove um aumento gradual nesses valores, até que estes atendam às condições 

especificadas. 

 

Figura 6- Representação do cálculo do diâmetro interno (Di) e a altura (H) 

 

Para calcular o volume do gasômetro (Vg ) é preciso conhecer qual será o maior volume 

de gás que será armazenado durante o dia. Para isso deve-se conhecer o volume de biogás 

produzido por hora: 

24
BVprod =  (6) 

VaVg ≥  (7) 

Onde Va  é o maior volume armazenado. 

O volume de biogás produzido durante 24 horas será consumido em apenas 7 horas de 

operação, logo o volume do gasômetro será dado pelo maior volume de gás armazenado. Esse 

cálculo é realizado através de uma tabela desenvolvida na planilha, bastando clicar no botão 

atualizar para que o volume do gasômetro seja calculado, conforme apresentado na Figura 7. 

Para dimensionar o diâmetro interno do gasômetro ( ), deve-se considerar a largura da 

parede, portanto: 

Dg
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10,0DiDg +=  (8) 

 

Figura 7- Representação do cálculo do diâmetro interno (Di) e a altura (H) 

 

A altura entre a tampa do gasômetro e a linha da superfície ( ) é determinada pela 

pressão de funcionamento dos equipamentos. A pressão adotada por Teixeira, 2003, é de 0,02 

kgf/cm

1h

2, ou seja, 20 cm de coluna d água, logo, m2,01h  =  

A equação que determina a altura entre a linha da superfície e a parte inferior do 

gasômetro ( ) é: 2h

))Dg((
)VgDi(
2×π

×  (9) 

No centro do biodigestor modelo indiano, há uma parede divisória com função de 

aumentar a movimentação do resíduo, melhorando a eficiência da digestão anaeróbia. O 

volume dessa parede deve ser descontado do volume bruto para se obter o volume útil real do 

biodigestor, logo: 
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hlDiVp ××=  (10) 

Onde,  representa o volume da parede divisória,  o diâmetro interno, que coincide com 

o comprimento da parede, l  é a largura da parede (1 tijolo = 24 cm) e  é a altura. A altura da 

parede é dada por: 

Vp Di

h

2hHh −=  (11) 

O volume útil real ( ) e a altura da parede devem obedecer às seguintes condições: Vr

VVr >  (12) 

3
H2h ≥  (13) 

O peso do gasômetro ( Pg ) é o que determina a pressão de trabalho do biodigestor, 

portanto é necessário calculá-lo para a pressão a ser utilizada: 

P
4

)Dg(Pg
2

×
×π

=  (14) 

Onde  é o diâmetro interno do gasômetro e  é a pressão de trabalho do biodigestor em 

. 

Dg P

2m/kgf

Também de acordo com Teixeira (2003), a espessura da chapa recomendada para a 

confecção do gasômetro deve estar entre 1,5 a 2,0 mm, logo se faz necessário fixar lastros 

sobre o mesmo para que o peso calculado seja atingido. O peso calculado menos o peso do 

gasômetro será o peso que os lastros deverão ter. 

A etapa seguinte é o calculo do volume e as dimensões da caixa de carga ou entrada 

( Vc ): 

PR
VrVc =  (15) 
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Onde Vr  é o volume útil do biodigestor e PR  o período de retenção do resíduo. 

A construção de uma caixa de carga muito grande pode atrapalhar na operação de 

mistura do resíduo com a água, portanto as dimensões da base (diâmetro ou largura) devem 

ser menores ou muito próximas de 0,80m. Para isso, deve-se calcular  dividindo Vc  

inicialmente por três. Caso seu diâmetro ou largura seja menor ou próxima de 0,80m, essa 

será a dimensão para a construção da caixa de carga. Caso contrário deve-se seguir dividindo 

o valor inicial de Vc  por quatro ou mesmo cinco, até que as dimensões estejam dentro do 

padrão estabelecido. 

´Vc

5
Vcou

4
Vcou

3
Vc´Vc =  (16) 

O número de cargas que deverão ser feitas será igual ao número pelo qual o volume 

inicial da caixa de carga foi dividido, ou seja, por três, quatro ou cinco. 

O diâmetro externo do biodigestor ( ) será usado no cálculo do diâmetro da base de 

sustentação, ou sapata do biodigestor ( ), e é encontrado por: 

Dext

Db

esp2DiDext ×+=  (17) 

Onde esp  é a espessura da parede, normalmente de 1 tijolo (24 cm). 

Com o acréscimo de 20 cm na medida do diâmetro externo tem-se a medida do diâmetro 

da base do biodigestor, logo: 

cm20DextDb +=  (18) 

Para o projeto do biodigestor, deve ser calculada a resistência mínima do terreno 

necessária para sustentar a carga do biodigestor (σ ), fazendo-se uma relação entre o peso 

total do biodigestor e a área da base do mesmo. Como ainda não são conhecidos todos os 

pesos necessários para esse cálculo, serão feitos os cálculos a seguir. 
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O peso das paredes do biodigestor ( ) é calculado por: Pp

)parede(ppvpPp ×=  (19) 

Onde  é o volume total de paredes e  é o peso próprio ou massa específica da parede, 

que é de . 

vp pp

3m/kg1800 

Para calcular o volume das paredes é preciso dividir o biodigestor em formas regulares e 

uniformes, calcular o volume de cada uma dessas partes individualmente, e por fim somá-las 

chegando ao volume total das paredes do biodigestor, logo: 

[ ]esp)2h1h(perímetro)esphDi()esphperímetro(vp ×+×+××+××=  (20) 

O calculo do peso da base é similar ao do peso das paredes, através do seu volume e 

peso próprio: 

)base(pp)base(esp
4

)Db(Pb
2

××
×π

=  (21) 

Nesse caso,  é o diâmetro da base,  a espessura da base que mede 

normalmente  e  é o peso próprio ou massa específica da base, de 

. 

Db )base(esp

cm15 )base(pp

3m/kg2400 

Com todos os pesos calculados, calcula-se agora a resistência mínima do terreno 

necessária para sustentar a carga do biodigestor. Para isso, é feito o somatório de todos os 

pesos atuantes, inclusive o peso do substrato. 

BaseA
)PsPbPpPg( +++

=σ  (22) 

A massa específica do substrato utilizada para o cálculo de seu peso ( Ps ) é a mesma da 

água e massa de substrato contida no biodigestor é o volume útil ( ). V
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No fim da planilha 1 é apresentada uma tabela contendo todas as dimensões do 

biodigestor modelo indiano a ser construído, conforme Figura 8 abaixo. 

 

 

 
Figura 8- Relação de todas as dimensões calculadas para o biodigestor modelo 

INDIANO 
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3.1.2 - Modelagem biodigestor Chinês 

Ainda seguindo a modelagem feita por Teixeira (2003), para o modelo chinês deve ser 

seguido o mesmo caminho do modelo indiano para o cálculo do volume de biogás ( ) e do 

volume útil do biodigestor ( ). O fator de rendimento (

B

V K ) também é o mesmo do modelo 

indiano, pois é característica do resíduo. A partir daí, o cálculo das dimensões do biodigestor 

modelo chinês segue uma metodologia própria. A Figura 9 ilustra um biodigestor chinês. 

 

Figura 9- Biodigestor Modelo Chinês: aspectos construtivos (Pecora, 2006) 

 

Para a obtenção das medidas do diâmetro e da altura do corpo cilíndrico é necessário 

calcular os volumes da calota do fundo ( ) e do corpo cilíndrico ( ), valores esses que 

serão corrigidos posteriormente. 

Vf Vc

7
VVf =  (23) 

VfVVc −=  (24) 
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Assim que se passa a conhecer o volume do corpo cilíndrico, é possível isolar o 

diâmetro ( ) e encontrar o seu valor através de tentativas no valor da altura ( ): D H

H
4

)D(Vcc
2

×
×π

=  (25) 

Logo: 

H
4VccD

×π
×

=  (26) 

Para que o valor atribuído à altura ( ) seja aceito, uma condição deve ser respeitada: H

6,0
D
H5,0 <<  (27) 

Essa condição vale tanto para os valores iniciais como para os valores corrigidos. 

Terminada essa etapa, são feitas as correções nos valores iniciais. 

A correção do volume da calota do fundo ( Vf ) é feita através do cálculo de sua altura 

( hf ): 

8
Dhf =  (28) 

Logo: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

×
×

×π
= 2

2

hf
4
D3

6
hfVf  (29) 

Através da altura da calota do fundo, também é possível agora calcular o seu raio: 

hf2

hf
4

D

Rf

2

×

+
=  (30) 

As próximas correções a serem feitas são nos valores do volume ( ) e na altura ( H ) 

do corpo cilíndrico. Essas correções são feitas através das equações (25) e (27), da mesma 

Vcc
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forma que quando foram determinados inicialmente, porém utilizando os valores corrigidos. 

Como foi dito anteriormente, a nova razão D
H  deve ser verificada para o valor corrigido e 

deve atender a condição imposta pela equação (28). 

O próximo passo é calcular as dimensões da calota do gasômetro. A altura ( ) da 

calota do gasômetro é calculada por: 

hg

4
Dihg =  (31) 

Conhecendo hg é possível calcular tanto o raio quanto o volume da calota do gasômetro 

hg2

hg
4

D

Rg
2

2

×

+
=  (32) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

×
×

×π
= hg

4
D3

6
hgVcg

2

 (33) 

Em seguida são calculadas as dimensões da caixa de saída, começando pela altura ( ), 

que também depende da altura da calota do gasômetro ( ). 

hs

hg

cm20ahghs ++=  (34) 

A altura entre o topo da calota do gasômetro (que está soterrada) e o solo é representada 

por a . 

O diâmetro da caixa de saída ( ) é obtido através de: Ds

)1,0hs(3

H
4

D

Ds

2

−

×
=  (35) 

A próxima fase consiste no dimensionamento da caixa de entrada. O seu volume ( ) é 

calculado por: 

Ve
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PR
VVe =  (36) 

Onde  é o volume útil e  o período de retenção, de 50 dias. A altura da caixa de entrada 

mais comumente utilizada é de 50 cm, facilitando a operação de mistura da matéria prima 

com a água. 

V PR

O diâmetro da caixa de entrada ( De ) é dado por: 

)1,0he(
Ve4De
−π

×
=  (37) 

Sendo  a altura da caixa de entrada. he

Para facilitar a operação, assim como no biodigestor modelo indiano, caso o valor de 

 seja muito alto,  será transformado em . De Ve 'Ve

5
Ve´Ve =  (38) 

Como  foi dividido por cinco, deverão ser feitas cinco cargas no biodigestor 

diariamente. Agora, o cálculo de  deverá ser refeito utilizando , chegando assim ao seu 

valor definitivo. 

Ve

De 'Ve

Por fim, é calculado o volume máximo de biogás que poderá ser armazenado à pressão 

máxima ( ), pois o biodigestor modelo chinês não possui uma campânula para controle da 

pressão como no modelo indiano. 

maxV

Vg
4

)20,0a(6,0
3
H

4
DV

22

max +
+××π

+×
×π

=  (39) 

Para saber qual é a pressão máxima, a fórmula a ser aplicada é: 

)1,0hs(
3
HPmax −+=  (40) 
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A tabela final conterá todas as informações necessárias para a construção do biodigestor 

modelo chinês, concluindo assim a etapa de dimensionamento, conforme apresentado na 

Figura 10. 

 
Figura 10- Relação de todas as dimensões calculadas para o biodigestor modelo 

CHINÊS 
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3.1.3 - Modelagem gaseificador de leito fixo concorrente 

Com o intuito de reduzir emissões e obter uma queima mais limpa, é realizada uma 

transformação da biomassa em gás de gaseificação através de um gaseificador. Mais 

especificamente, nesse trabalho, o gaseificador utilizado é o gaseificador concorrente e a 

biomassa utilizada é a madeira. A Figura 2 apresenta o esquema de funcionamento deste tipo 

de gaseificador. O combustível é introduzido na parte superior e, o ar num patamar abaixo, 

onde escoam na mesma direção. O gás produzido é extraído na parte inferior do mesmo. Para 

facilitar o modelo, a composição dos diversos tipos de madeira será representada por 

, que é uma fórmula química típica representando a madeira, baseada em um 

único átomo de carbono. A metodologia de calculo desenvolvida nesse trabalho foi proposta 

por Zainal et al., 2001. 

66,044,1 OCH

Para realizar o modelo matemático que representa a gaseificação da biomassa 

usaremos a reação de queima incompleta (na ausência de oxigênio) da madeira. A reação 

estudada nesse trabalho ocorre a 800oC: 

2452423221

22266,044,1

mN76,3CHxOHxCOxCOxHx
mN76,3mOOwHOCH

+++++

→+++
 (41) 

Onde  é a quantidade de água por kmol de madeira, w m  é a quantidade de oxigênio 

por kmol de madeira e,  e  são os coeficientes dos constituintes dos produtos. 4321 x,x,x,x 5x

Considerando que a quantidade de água contida na madeira ( ) é conhecida e será 

uma constante, consideraremos as variáveis  e , que deverão ser 

calculadas a partir do balanço químico da reação: 

w

4321 x,x,x,x,m 5x

• Balanço do carbono: 5321 xxx ++=  (42)

• Balanço do hidrogênio:  541541 x2xx72,0wx4x2x244,1w2 ++=+⇒++=+ (43)
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• Balanço do oxigênio: 432 xx2xm266,0w ++=++  (44)

Nesse ponto, existem seis variáveis e apenas três equações, tornando a resolução desse 

balanço impossível. Para tornar possível esse cálculo se faz necessário o uso de constantes de 

equilíbrio, que são calculadas a partir das reações de formação dos elementos, por exemplo: 

CO2COC 2 →+  (45) 

22 HCOOHC +→+  (46) 

42 CHH2C →+  (47) 

As reações (45) e (46) podem ser rearranjadas através de uma subtração, resultando 

em: 

222 HCOOHCO +→+  (48) 

Temos então que as constantes de equilíbrio são: 

Para o metano (CH4): 2
1

5

H
2

H

CHCH
1 x

x
yp

yp
K

22

44 ⇒
×

×
=  (49) 

Para o CO2 e H2: 
42

31

OHOHCOCO

COCOHH
2 xx

xx
)yp()yp(
)yp()yp(

K
22

2222 ⇒
×××

×××
=  (50) 

Os valores de  e  são tabelados para cada reação. Esses valores podem ser 

encontrados em ln  ou , dependendo da fonte, estes devem ser transformados em  

para serem substituídos na equação. 

1K 2K

Kplog Kp

Para utilizar os valores de  e  foram transcritas para a planilha a tabela referente 

ao  para o metano (eq. 49) apresentada por Chase et al., 1985, e a tabela referente ao 

 da reação rearranjada (eq. 50) apresentada por Moran e Shapiro, 2002. Essas tabelas 

apresentam valores de  relacionados à temperatura. Foi feito um gráfico dessa tabela em 

1K 2K

Kpln

Kpln

Kpln
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várias séries variando a temperatura de 100 em 100 K. Posteriormente foi feita uma regressão 

de cada uma dessas séries e a equação de regressão usada, cada uma em sua faixa específica 

para calcular  dentro das faixas de temperatura. Estas regressões são apresentadas na 

Figura 11 para a reação 

Kpln

42 CHH2C =+  e na Figura 12 para a reação 222 HCOOHCO +=+ . 

 

Figura 11- Exemplo do cálculo de Kp para a eq. (47) através da regressão linear das 

seções 

 

 

Figura 12- Exemplo do cálculo de Kp para a eq. (48) através da regressão linear das 

seções 
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Agora, temos cinco equações, porém seis variáveis, logo é preciso encontrar mais uma 

equação para que seja possível definir todas as variáveis. Nesse ponto deve-se assumir que a 

equação do balanço de calor do processo de gasificação é adiabática e usá-la como a sexta 

equação, possibilitando a solução do balanço da reação de gasificação. 

)mCp76,3CpxCpxCpxCpx

Cpx(THxHxHxHxHx

H76,3mH)HH(wH

2422

24222

222

NCH5OH4CO3CO2

H1CH
0
f5)vap(OH

0
f4CO

0
f3CO

0
f2H

0
f1

N
0
fO

0
f)vap()liq(OH

0
fmadeira

0
f

+++++

∆+++++=

++++

 (51) 

Desde que  e são zero em temperatura ambiente, a equação (51) se 

reduz à: 

22 N
0
fO

0
f H,H

2H
0
fH

)mCp76,3CpxCpxCpxCpxCpx(T

HxHxHxH)HH(wH

24222

4222

NCH5OH4CO3CO2H1

CH
0
f5)vap(OH

0
f4CO

0
f3CO

0
f)vap()liq(OH

0
fmadeira

0
f

+++++∆+

+++=++
 (52) 

Nessa equação,  é a entalpia de formação da madeira, , a entalpia de 

formação da água líquida, , a entalpia de vaporização da água, , a entalpia de 

formação do vapor de água, , são as entalpias de formação dos produtos 

gasosos, , são os calores específicos dos produtos 

gasosos, 

madeira
0
fH )liq(OH

0
f 2

H

)vap(H )vap(OH
0
f 2

H

42 CH
0
fCO

0
fCO

0
f H,H,H

24222 NCHOHCOCOH Cp,Cp,Cp,Cp,Cp,Cp

12 TTT −=∆ , , a temperatura de gasificação na zona de redução, , a 

temperatura ambiente na zona de redução. 

2T 1T

A equação (52) pode ser simplificada da seguinte forma: 

242222 NCH5)vap(OH4CO3CO2H1)líq(OHmadeira mdH76,3dHxdHxdHxdHxdHxwdHdH +++++=+ (53) 

Onde: 

gás) qualquer (paradH , é a entalpia de formação + salto de entalpia 

gás) qualquer (paradH  HH0
f ∆+= ⇒ )Cp(TH )g(∆=∆ , 
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)vap()líq(OH
0
f)líq(OH HHdH

22
+= , 

madeira
0
fmadeira HdH = . 

Para o cálculo de  são necessários os valores de Cp , que são dados na Tabela 1. 

Através de  e de  calcula-se 

H∆

Cp T∆ H∆ . O valor de T∆  vai depender das temperaturas 

ambiente na zona de redução ( ) e de gaseificação na zona de redução ( ). Os resultados 

de  para a situação estudada estão relacionados na Tabela 2. 

1T 2T

H∆

 

Tabela 1- Calores específicos utilizados no balanço energético 

Calor específico 

Cp H2O 37,14 kJ/kmol K 

Cp H2 29,55 kJ/kmol K 

Cp CO 31,04 kJ/kmol K 

Cp CO2 47,96 kJ/kmol K 

Cp N2 30,64 kJ/kmol K 

Cp CH4 55,39 kJ/kmol K 

 

Tabela 2- Salto entálpico utilizado no balanço energético 

∆H = Cp (T2 - T1) T2 - T1 =780 

∆H H2O 28.969,2 kJ/kmol 

∆H H2 23.049,0 kJ/kmol 

∆H CO 24.211,2 kJ/kmol 

∆H CO2 37.408,8 kJ/kmol 

∆H N2 23.899,2 kJ/kmol 

∆H CH4 43.204,2 kJ/kmol 
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A partir do H∆  e a entalpia de formação dos elementos ( ), presentes na Tabela 2 é 

possível calcular os valores de dH . 

0
fH

 

Tabela 3- Entalpia de formação utilizada no balanço energético 

Entalpia de formação 

H°f H2O liq -285.830 kJ/kmol 

H°f H2O vap -241.825 kJ/kmol 

H°f H2 0 kJ/kmol 

H°f CO -110.530 kJ/kmol 

H°f CO2 -393.520 kJ/kmol 

H°f N2 0 kJ/kmol 

H°f CH4 -74.850 kJ/kmol 

 

O sistema de seis equações descrito acima pode ser trabalhado de forma que o número 

de equações seja reduzido de seis para três, uma linear e duas não lineares. Da eq. (42), na 

página 48: 

325 xx1x −−=  (54) 

Da eq. (43): 

514 x2x72,0wx −−+=  (55) 

Substituindo a eq. (54) na eq. (55), tem-se: 

28,1wx2x2xx)xx1(2x72,0wx 32143214 −+++−=⇒−−−−+=  (56) 

Da eq. (44), 

)66,0wxx2x(2/1m 432 −−++=  (57) 

Substituindo a eq. (56) na eq. (57), tem-se: 
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)94,1x4x3x(2/1m
)66,0w28,1wx2x2xx2x(2/1m

321

32132

−++−=⇒
−−−+++−+=

 (58) 

Da eq. (49), 

1
2
15 Kxx =  (59) 

Substituindo a eq. (59) na eq. (54), tem-se: 

01xxKxKxxx1 321
2
11

2
132 =−++⇒=−−  (60) 

 Da eq. (50), 

24231 Kxxxx =  (61) 

Substituindo a eq. (61) na eq. (56) 

0)xx(K2)xx()x(K2)x(K)28,1w()xx(K

0K)28,1wx2x2x(xxx

32231
2

2222212

2321231

=+−+−+−⇒

=−+++−−
 (62) 

Substituindo as eqs. (54), (56) e (58) na eq. (53), tem-se: 

0dHdH6472,3dH28,1
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242222
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(63) 

Para simplificar a eq. (63), as constantes conhecidas são simplificadas da seguinte 

forma: 

.dHdH6472,3dH28,1dHE

,dHdHD

,dH52,7dHdH2dHC

,dH64,5dHdH2dHB

,dH88,1dHdHA
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NCH)g(OHCO

N)g(OHH

224
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2422
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222
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−=

+−+=

+−+=

−−=

 (64) 
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Logo, a eq. (63) é simplificada em: 

0EDwCxBxAx 321 =−+++  (65) 

Assim, restam 3 equações, duas não lineares (60) e (62) e uma linear (65). Esse 

sistema será resolvido pelo método Newton-Raphson. 

A equação de entalpia de formação para a formação de 1mol de biomassa sólida de 

madeira ( ) derivada de carbono sólido, hidrogênio e oxigênio é: 66,044,1 OCH

66,044,1)g(2)g(2)sol( OCHO33,0H72,0C →++  (66) 

Porém, essa reação não ocorre na natureza. A formação de  é baseada nas 

seguintes reações: 

66,044,1 OC

22 COOC →+  393509Hc −=∆  kJ/kmol 

OH72,0O36,0H72,0 222 →+  )241818(72,0Hc −=∆  kJ/kmol 

266,044,122 O06,2OCHOH72,0CO +→+ 449568Hc =∆  kJ/kmol 

66,044,122 OCHO33,0H72,0C →++  118050Hf −=∆  kJ/kmol 

Logo, conhecidos os valores de  e , um sistema foi montado na planilha 

utilizando as reações de balanço dos elementos e de constantes de equilíbrio, onde 

 e 

1K 2K

5432 x,x,x,x m  são isolados para serem determinados. Para que o sistema possa ser 

solucionado com apenas cinco equações, é dado um valor inicial para , servindo de ponto 

de partida para o cálculo das demais variáveis. Usando a ferramenta atingir meta deve-se 

zerar a célula onde está a eq. (65) variando o valor de , isso irá corrigi-lo e corrigir todos os 

demais. Essa operação é realizada clicando no botão atingir meta na planilha gaseificador, 

como mostrado na Figura 13. A Figura 14 abaixo apresenta os resultados da variação das 

concentrações de gases no gás de gaseificação para temperaturas que variam de 500 a 

1x

1x

 



 56

1200°C. Para temperaturas mais baixas notam-se percentuais maiores de monóxido de 

carbono metano, bem como um maior PCI. À medida que a temperatura se eleva, há uma 

predominância de formação de hidrogênio. 

 

Figura 13- Tela do programa onde se garante o balanço da equação de gaseificação 

 

 

Figura 14- Variação do percentual de gases formados e do PCI resultante em relação à 

variação da temperatura de operação do gaseificador 

 

3.1.4 - Biodiesel 

O processo produtivo de biodiesel é composto de um moinho triturador, destinado a 

triturar o produto em processamento e facilitar cozimento e a extração do óleo, acionado por 
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um motor geralmente elétrico, de um cozinhador para preparação da massa a ser prensada, 

através de aquecimento e também acionado por motor elétrico, de uma prensa contínua, 

formada por cesto de barras onde a massa é comprimida por meio de um eixo com passo e 

diâmetro variável. O eixo é apoiado em mancais que permitem fácil acesso para manutenção e 

limpeza, e acoplado ao conjunto de acionamento formado por motor elétrico, redutor, polias e 

correias, e finalmente por um filtro prensa tipo placas verticais, com placas e quadros em 

alumínio fundido, fechamento mecânico, bica recolhedora e bandeja para retenção de finos. 

Neste trabalho não se considera os balanços de massa e energia em cada um dos processos da 

produção de biodiesel, optando-se por trabalhar com valores de capacidade produtiva e preço 

médio do biodiesel da ordem de R$ 2,30/litro, obtido em leilões de biodiesel. Esta 

consideração tem em vista o alto preço relativo da instalação de unidades de pequeno porte. 

Porém, foi feita uma estimativa de quantos hectares de oleaginosas deveriam ser 

plantados anualmente para produzir óleo vegetal suficiente para atender a demanda de 

biodiesel da propriedade. A Tabela 4 foi utilizada para se obter dados da produtividade e de 

rendimento de cada cultura (Rocha, 2009). 

 

Tabela 4- Produtividade de oleaginosas (Rocha, 2009) 

Matéria prima Biodiesel Biodiesel 
Oleaginosa 

kg/ha m3/ha L/kg 

Algodão 1751 0,298 0,170 

Mamona 734 0,404 0,550 

Soja 2760 0,483 0,175 
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Através do consumo anual de biodiesel (ConsABD) na propriedade e do rendimento de 

biodiesel por hectare ( ), calculam-se quantos hectares ( ha ) da cultura escolhida 

devem ser plantados anualmente para que a demanda de biodiesel seja atendida. 

rendBD

rendBD
ConsABDha =  (67) 

Conhecendo esses resultados e considerando uma propriedade rural familiar, com 

dimensão inferior a 100 ha, é possível avaliar a viabilidade ou não da substituição do diesel 

utilizado pelo biodiesel. 

 

3.1.5 - Motores de combustão interna alternativos 

Como foram avaliados dois tipos de motor nesse trabalho, um do ciclo Diesel, 

funcionando no sistema dual-fuel e outro do ciclo Otto, utilizando gás como combustível, 

foram feitas duas avaliações distintas, uma para cada tipo de motor. 

 

3.1.5.1 - Avaliação da operação do motor Diesel “dual-fuel” 

Para a avaliação da operação do motor, foi utilizado o motor Diesel Caterpillar 

398/399D modificado e adaptado pela Energy Conversions Inc. para operar no modo “dual 

fuel”. É possível observar na Tabela 5 que, à medida que a potência desenvolvida pelo motor 

varia, a eficiência do motor, o consumo de diesel e o consumo de gás natural (GN) se alteram. 

Sendo assim, para cada situação em que operar esse motor, haverá uma eficiência e um 

consumo de combustível correspondente.  

Porém, o motor que será utilizado na propriedade rural não usará diesel e gás natural 

como combustível; estes serão substituídos por biodiesel em conjunto com biogás ou gás de 

gaseificação. Nesse trabalho, não será considerada a diferença de consumo do motor ao se 
 



 59

utilizar um combustível menos energético, porém, será levada em conta a queda na potência 

desenvolvida pelo motor (derating), compensando a diferença no consumo. A derating é na 

verdade a redução no rendimento de motor projetado para operar com um combustível 

específico quando se utiliza um combustível alternativo de menor PCI. A derating será 

utilizada para conhecer a potência nominal do motor a ser instalado, pois deverá ser maior que 

a potência a ser desenvolvida para compensar as perdas causadas pela utilização de 

combustíveis de menor energia. Interpolando os valores da tabela é possível conhecer os 

valores de eficiência, consumo de biodiesel e consumo de biogás ou gás de gaseificação do 

motor a ser instalado. 

 

Tabela 5- Dados de desempenho do motor “dual fuel” empregado nas análises (relativos 

ao motor Diesel Caterpillar 398/399D (ECI, 2010)) 

CAT 399 TURBOCHARGED DUAL FUEL ENGINE (GN & DIESEL) 

Potência [kW] 400 600 800 

Eficiência [%] 37,3% 37,3% 37,3% 

Consumo Diesel [kg/s] 0,010 0,015 0,020 

Consumo GN [kg/s] 0,015 0,022 0,030 

 

A partir dos dados de consumo de combustível do novo motor, é calculada a eficiência 

deste motor através de: 

GNOD PCICGNPCICD
W

×+×
=η  (68) 

Onde η  é a eficiência e  é potência do motor, OD  é o óleo diesel,  o gás natural, CD  

é o consumo de óleo diesel,  o consumo de gás natural, ambos os consumos dados em 

. 

W GN

CGN

s/kg
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O consumo específico de combustível do motor é a quantidade de combustível 

consumida em kg para que o motor desenvolva 1 kWh. 

W
CC3600CEC ×

=  (69) 

Onde CEC  é o consumo específico de combustível e deve ser calculado individualmente para 

cada combustível.  representa o consumo de combustível. CC

Conhecendo os valores de η  e do “derating” do motor, pode-se agora calcular a 

eficiência global do motor operando com os novos combustíveis: 

)Derating1(Global −×η=η  (70) 

Por fim, para se conhecer a potência térmica ( Q ) cogerada nesse sistema, deve-se 

utilizar o fator β . 

Q
W

=β  (71) 

Logo: 

β
=

WQ  (72) 

O valor de β  empregado no trabalho é 8,0=β  (Nogueira et al., 2004),  é a potência 

do motor e Q  é o calor de processo a ser atendido. 

W

 

3.1.5.2 - Avaliação da operação do motor Otto à gás 

Para a avaliação da operação do motor, foi utilizada a Tabela 6, relativa ao motor Hess 

Microgen Natural Gas Engines modelo GE08TIR. A tabela foi desenvolvia através de dados 

de consumo do motor. Pode-se observar na tabela uma variação do consumo de gás à medida 
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que a carga do motor varia. Através dos dados apresentados na tabela, foi criado um gráfico. 

Neste gráfico foi traçada uma linha de tendência, através da qual foi gerada uma equação. 

Essa equação foi utilizada para conhecer o consumo específico do motor de acordo com a 

potência demandada. A tabela é referente a um motor de 150 kW, podendo ser necessário o 

uso de mais de uma unidade.  

 

Tabela 6- Dados de desempenho do motor “dual fuel” empregado nas análises (relativos 

ao motor Hess Microgen Natural Gas Engines modelo GE08TIR (GE08TIR, 2010)) 

“Prime” 150 kW 

Potência 1800 RPM 
Simulado 

25% 0,27 m3/min 0,27 m3/min 

50% 0,40 m3/min 0,40 m3/min 

75% 0,55 m3/min 0,54 m3/min 

100% 0,68 m3/min 0,68 m3/min 

 

Nesse caso, diferentemente do motor diesel, será considerada a diferença de consumo 

do motor ao se alterar o combustível utilizado. Essa diferença no consumo se dará pela 

diferença do PCI dos combustíveis. Também será levada em conta a queda na potência 

desenvolvida pelo motor (Derating). O derating será utilizado para conhecer a potência 

nominal do motor a ser instalado, pois deverá ser maior que a potência a ser desenvolvida 

para compensar as perdas causadas pela utilização de combustíveis de menor energia. 

Os valores apresentados na coluna como “simulado” foram calculados através da 

equação de regressão gerada pelo gráfico e apresentada na Figura 15. A partir dos dados de 

consumo de combustível do motor dimensionado, é calculada a eficiência deste motor 

baseada no combustível de referência (GN) através de: 
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GN_PCICGN
W

×
=η  (73) 

Onde η  é a eficiência e  é potência do motor, GN  o gás natural e CGN  o consumo de gás 

natural, dado em . 

W

s/kg

 

y = 0,5595x + 0,1252
R2 = 0,9994
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Figura 15- Equação de regressão para o motor a gás GE08TIR 

 

O consumo específico de combustível do motor é a massa de combustível consumida 

em kg para que o motor desenvolva 1 kWh. 

W
CC3600CEC ×

=  (74) 

Onde CEC  é o consumo específico de combustível e deve ser calculado individualmente para 

cada combustível.  representa o consumo de combustível. CC

Conhecendo os valores de η  e do “derating” do motor, pode-se agora calcular a 

eficiência global do motor operando com os novos combustíveis: 

)Derating1(Global −×η=η  (75) 
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No entanto, a quantidade produzida de biogás pode não ser suficiente para atender toda 

a demanda de eletricidade da propriedade, logo o motor deve ser dimensionado para trabalhar 

com a quantidade disponível de biogás, gerando apenas parte da demanda energética. O 

restante da demanda será atendido ou por complementação com GLP ou pela energia elétrica 

comprada da concessionária, conforme será apresentado nos estudos de casos. 

Por fim, para se conhecer a potência térmica (Q ) cogerada nesse sistema, o mesmo 

procedimento adotado para motores “dual fuel” será empregado. 

 

3.1.6 - Células fotovoltaicas 

O cálculo dos sistemas empregando células fotovoltaicas considera apenas os custos de 

instalação e os de operação e manutenção, ambos baseados em Wiser et al., 2009. Estes dados 

serão apresentados no Capítulo 4. 

 



 64

 

Capítulo 4 – Simulação dos sistemas 

 

4.1 - Integração dos subsistemas 

Para realizar a integração dos subsistemas e tornar possível um estudo energético e 

econômico dos mesmos, a ferramenta utilizada foi o software Microsoft Office Excel. 

Inicialmente foi feita uma planilha de entrada de dados, servindo de parâmetro para a 

operação das planilhas seguintes. Nessa planilha inicial foram listados dados sobre o consumo 

energético (energia elétrica e térmica) de uma propriedade rural hipotética, dados da energia 

dos combustíveis, onde estão presentes os valores do Poder Calorífico Inferior (PCI) e massa 

específica, dados da analise econômica, como taxas de câmbio e juros, vida útil dos 

equipamentos, os preços dos combustíveis e os preços das tecnologias. 

Como houve uma grande dificuldade em encontrar valores de consumo energético de 

uma propriedade rural com o perfil das propriedades focadas nesse estudo, que foram 

pequenas propriedades mineiras, os valores de consumo energético adotados foram retirados 

de trabalhos realizados no exterior, principalmente de países frios, onde existe uma maior 

tecnificação do sistema produtivo e com isso uma maior demanda energética. Devido a isso, 

os valores apresentados nesse trabalho tendem a ser superestimados. 

Nas planilhas subseqüentes são realizados os balanços de massa e energia dos 

biodigestores Indiano e Chinês, do gaseificador, da produção de biodiesel e das células 

fotovoltaicas, bem como dos custos de cada sistema estudado. 
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4.1.1 - Planilha de entrada 

As informações sobre consumo energético foram separadas por setor. Dessa forma, o 

consumo foi explicitado separadamente para cada etapa produtiva. Estão presentes na planilha 

dados do consumo energético do setor leiteiro, da suinocultura e por fim, o consumo 

doméstico de energia, conforme apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7- Dados de demanda energética para a fazenda hipotética considerada 

1- Consumo doméstico 

17% Eletrodomésticos1 612 kWh/ano 
20% Iluminação1 720 kWh/ano 
18% Refrigerador1 648 kWh/ano 
25% Chuveiro elétrico1 900 kWh/ano 
20% Outros1 720 kWh/ano 
Consumo eletricidade1 3.600 kWh/ano 
GLP para cocção1 13 kg/mês 
Potência térmica (gás)1 597.577 kJ/mês 
2- Produção de leite 
Número de vacas2 100 cabeças 
25% Calor de processo4 41.250 kWh term/ano 
21% Resfriamento4 34.650 kWh/ano 
15% Bomba vácuo4 24.750 kWh/ano 
21% Bomba H2O4 34.650 kWh/ano 
18% Outros4 29.700 kWh/ano 
Consumo energético3 165.000 kWh/ano 
Irrigação de pasto2 42.000 kWh/ano 
Óleo diesel (Trator e caminhão)2 1.000 L/ano 
3- Criação de suínos 
Número de matrizes3 200 cabeças 
Consumo eletricidade3 335.000 kWh/ano 
Calor de processo3 1.600 kWh term/ano 

(1 - Chochowski, 2009; 2 - Chen et al., 2005; 3 - Brown et al., 2007; 4 - Souness, 2010) 

 

Em cada setor produtivo, assim como no doméstico, existe um demanda energética 

específica. Na produção de leite, por exemplo, há uma demanda de eletricidade para as 

bombas de vácuo e de água, para o resfriamento do leite e para a irrigação de pastagens. Há 

também uma demanda de energia térmica, não só para o setor leiteiro, mas também para a 
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criação de suínos. Esse calor de processo é utilizado na higienização dos criadouros, no 

aquecimento do ambiente onde ficam os suínos recém nascidos e na esfola dos suínos após o 

abate. A energia elétrica e térmica consumidas pelos moradores da propriedade também foram 

contabilizadas, como custos com iluminação, eletrodomésticos, chuveiro elétrico, entre 

outros: 

Também presentes na planilha de entrada de dados estão os valores de PCI e massa 

específica, tanto dos combustíveis convencionais como dos combustíveis alternativos aqui 

propostos. Esses dados serão usados adiante, possibilitando comparar o rendimento dos 

combustíveis alternativos com os convencionais, de acordo com a energia contida em cada 

um. Os mesmos podem ser observados na Tabela 8. 

 

Tabela 8- Valores do poder calorífico e massa específica dos combustíveis 

Dados Técnicos dos Combustíveis 

Poder Calorífico Inferior (PCI) Massa específica 

PCI do gás de gaseificação 4.928 kJ/kg Gás de gaseificação 1,07 kg/Nm3

PCI do biogás1 20.706 kJ/kg CH4
2 0,72 kg/m3

PCI - GLP3 45.967 kJ/kg CO2
2 1,96 kg/m3

PCI - GN5 45.551 kJ/kg Biogas2 1,14 kg/m3

PCI gasolina6 44.000 kJ/kg Biogas corrigida2 1,07 kg/m3

PCI etanol6 25.800 kJ/kg GLP4 0,55 kg/m3

PCI diesel1 42.500 kJ/kg GN5 0,78 kg/m3

PCI biodiesel (mamona)7 25.686 kJ/kg Diesel1 818,6 kg/m3

PCI lenha (20% umidade)9 15.200 kJ/kg Biodiesel (mamona)8 957,8 kg/m3

  Lenha seca9 500 kg/m3

(1 - Siva et al., 2010; 2 - Santos at al., 2007; 3 - Costa, 2010; 4 - Inmetro, 2010; 5 - Copergás, 2010; 6 - Aula 01, 
2010; 7 - Severino et al., 2005; 8 - Innocentini, 2009; 9 - Nogueira e Lora, 2003) 

 



 67

 

Na seção destinada aos dados da analise econômica estão presentes informações sobre 

taxa de cambio, vida útil dos equipamentos, taxa de juros, fator de capitalização, horas de 

operação do equipamento. Esses dados embasarão as planilhas de custos dos equipamentos, 

de acordo com a Tabela 9. 

 

Tabela 9- Dados empregados na análise econômica 

Dados da Análise Econômica 

Taxa de cambio 1,8 R$/US$ 

Vida útil 15 anos 

Vida útil - célula fotovoltáica 12 anos 

Taxa de juros 12%  

Fator de capitalização 0,147  

Fator de capitalização - célula fotovoltáica 0,161  

Número horas/dia 7 h/dia 

Número dias/mês 30 d/mês 

Número dias/ano 365 d/ano 

Horas de operação por ano 2.555 h/ano 

Fator de capacidade 29%  

 

Encerrando a planilha de entrada, estão os dados de preço dos combustíveis e custo das 

tecnologias. Foram listados os custos dos combustíveis por sua unidade (m3, litro, kg, kWh) 

assim como o custo de referência das tecnologias pela quantidade de energia gerada (kW) ou 

pela quantidade de gás produzido (m3). Esses dados também servirão de base para as planilhas 

de custos, permitindo avaliar a viabilidade econômica de cada tecnologia e apresentados na 

Tabela10, a seguir: 

 

 



 68

 

Tabela 10- Dados de preço dos combustíveis e das tecnologias empregadas 

Preço dos Combustíveis   

Preço da lenha 35 R$/m3

Preço GLP (botijão de 13 kg) 40 R$/13 kg 

Preço do biodiesel 1,9 R$/litro 

Tarifa eletricidade 0,5 R$/kWh 

Preço do óleo diesel 2,0 R$/litro 

Preço das Tecnologias   

Gaseificador1 446 US$/kW 

Biodigestor2 300 US$/m3

Motor Diesel (‘dual fuel’)1 200 US$/kW 

Motor a gás 300 US$/kW 

Célula fotovoltaica2 5000 US$/kW 

(1 - Vianna Junior et al., 2001; 2 - Nogueira e Zürn, 2009) 

 

4.1.2 - Planilha de custos 

A partir dos dados explicitados na planilha de entrada, foi feito uma listagem de 

informações necessárias para a confecção da planilha de custos. Os dados como demanda 

total de eletricidade, demanda total de calor de processo, consumo total de GLP e de óleo 

diesel compõe essa listagem. A partir desses dados foram obtidos os valores de potência 

elétrica e térmica médias a serem instaladas e fator alfa (P/Q), que relaciona a geração 

conjunta de eletricidade e calor de processo (cogeração) demandado. Esses parâmetros 

servirão de base para a análise de custo de todas as configurações de equipamentos propostos 

no trabalho. 
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4.2 - Sistemas estudados 

Neste tópico apresenta-se o cálculo do consumo de cada biocombustível bem como da 

análise econômica das tecnologias aplicadas. Cabe ressaltar que quando se emprega gás de 

gaseificação, não há limitação quanto a sua produção, no entanto, quando se emprega biogás, 

o volume produzido está limitado ao número de animais existentes, necessitando neste de 

complementação por outra fonte energética. Para o consumo de biodiesel e geração de 

eletricidade via células fotovoltaicas, também não há limitação. 

 

4.2.1 - Sistema gaseificador / motor diesel (dual fuel)  

Composto pelo gaseificador onde se produz o gás de gaseificação por meio do processo 

de gaseificação da madeira. Este gás conjuntamente ao biodiesel irá alimentar um motor 

Diesel operando no modo “dual fuel”, na proporção de 80% de gás de gaseificação e 20% de 

biodiesel. 

 

4.2.1.1 - Consumo de gás de gaseificação e biodiesel 

Como o GLP de uso doméstico também é substituído pelo gás de gaseificação, deve ser 

feita a correção do consumo a partir do PCI de cada combustível, conforme a equação a 

seguir. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

GLP

GS

PCI
PCI

CGLPCGS  (76) 

Nesse caso, GS  é o gás de gaseificação, GLP  o gás liquefeito de petróleo,  é o consumo 

de gás de gaseificação e CGLP o consumo de gás liquefeito de petróleo. 

CGS
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Figura 16- Esquema do sistema de geração de energia utilizando gaseificador em 

conjunto com motor Diesel (“dual-fuel”) 

 

O diesel utilizado em motores e máquinas agrícolas será agora substituído por biodiesel, 

e o consumo do combustível substituto deverá ser calculado. Assim como para o gás de 

gaseificação, a correção do consumo será feita pelos valores de PCI dos combustíveis. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

OD

BD

PCI
PCICDCBD  (77) 

Onde BD  representa biodiesel e OD  representa diesel.  é o consumo de biodiesel. CBD
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O consumo de gás de gaseificação no motor deve ser somado ao consumo em 

substituição ao GLP, conhecendo-se assim o consumo total de gás de gaseificação. Para o 

biodiesel, o procedimento se repete, o consumo no motor é somado ao consumo em 

substituição ao diesel para se conhecer o seu consumo total. 

 

4.2.1.2 - Análise econômica 

Para realizar a análise econômica do gaseificador, devem-se conhecer alguns dados 

sobre o equipamento, como: 

Relação gás / lenha: 

GS
madeirakg
produzidoGSm

LS
GS 3

ρ×=
 
  (78) 

Onde LS é lenha seca. 

Consumo de lenha seca ( ) em kg: CLS

L
G

CGS)kg(CLS =  (79) 

Consumo de lenha seca ( ) em mCLS 3: 

LS)kg(CLS)m(CLS 3 ρ×=  (80) 

A partir desses dados pode-se calcular qual será o consumo anual de lenha no 

gaseificador. 

Iniciando a análise econômica do gaseificador, calcula-se o custo do equipamento: 

CGSGS_PCI
kW
GF$TCGF$ ×××=  (81) 
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Nesse caso, GF  representa o gaseificador  o seu custo, e TC  a taxa de câmbio. GF$

O custo do gaseificador por kW é dado por (Vianna Junior et al., 2001): 

W
DEE1515

kW
GF$ 72,0×

=  (82) 

Onde DEE  é a demanda de energia elétrica 

Foi considerado 30% do valor do equipamento para cobrir contingências e instalação, 

tendo por fim o valor do equipamento instalado: 

3,1GF$GFI$ ×=  (83) 

Onde GFI  é o gaseificador instalado e  o seu custo. GFI$

Outro custo a ser contabilizado é o de aquisição de um motor estacionário (Vianna 

Junior et al., 2001): 

W
kW

M$TCM$ ××=  (84) 

Onde M  representa o motor estacionário e  o seu custo. M$

Assim como para o gaseificador, também são acrescidos 30% de contingências e 

instalação para o motor, logo: 

3,1M$MI$ ×=  (85) 

Onde MI  representa o motor instalado e  o seu custo. MI$

Com o custo de cada equipamento instalado, o passo seguinte é conhecer o investimento 

total ou custo de capital ( CCa ). 

MI$GFI$CCa +=  (86) 

O custo específico do investimento ( CE), em  é dado por: kW/$US
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TCW
CCCE
×

=  (87) 

O custo anualizado do investimento ( ) então é: CA

FCCCCA ×=  (88) 

Onde FC é o fator de capitalização, dado por: 

1)TC1(
)TC1(TCFC VU

VU

−+
+×

=  (89) 

Onde VU  é a vida útil do equipamento. 

Considera-se um custo de manutenção ( ) de US$0,01 por kWh gerado (Vianna 

Junior et al., 2001), logo: 

CM

CMWHOTCCMT ×××=  (90) 

Onde  é o custo total de manutenção e HO  o número de horas de operação. CMT

O custo de operação ( ) do gaseificador é dado exclusivamente pelo gasto com mão 

de obra e para calculá-lo deve-se conhecer o número de funcionários ( ) necessários para 

operar o gaseificador, o número de salários ( ) pagos a cada funcionário, e o valor do 

salário mínimo (SM ). Com esses dados calcula-se o custo com salários ( CS): 

CO

NF

NS

SMNSNFCS ××=  (91) 

De acordo com (Vianna Júnior et al., 2001) o custo de encargos somado à 

periculosidade ( CEP ) gira em torno de 120% do custo com salários, assim: 

%120CSCEP ×=  (92) 

Também deve ser contabilizado o período de férias do trabalhador responsável pelo 

gaseificador, dessa forma deve-se considerar o custo de outro funcionário substituindo este 

operador pelo período de um mês. 
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%)120SMSM(NFSF ×+×=  (93) 

Onde SF é a substituição de férias. 

Com isso tem-se que o custo de operação do gaseificador é de: 

SFCEPCSCO ++=  (94) 

Para se obter o custo anual com lenha ( ) basta conhecer o consumo total de lenha 

seca ( ) e o preço da lenha ( ). 

CL

CLS PL

PLCLSCL ×=  (95) 

O custo anual com biodiesel ( ) é calculado da mesma forma que o custo anual 

com lenha, a partir do consumo total ( CBD) e do preço do biodiesel ( ). Nesse caso, 

como o consumo do biodiesel é em base diária, é necessário conhecer o número de dias por 

ano ( ) que o biodiesel será demandado. 

CABD

PBD

Ndias

NdiasPBDCBDCABD ××=  (96) 

Para finalizar a etapa de análise econômica do novo sistema implantado, calcula-se o 

custo anual total ( ) através de: CAT

CABDCLSCOCMCACAT ++++=  (97) 

Visando realizar uma análise comparativa entre o sistema convencional e o sistema 

alternativo, através da substituição dos combustíveis, considera-se que a demanda energética 

será a mesma para ambos os sistemas. Dessa forma, calcula-se qual será o custo para que esta 

demanda seja atendida através de fontes convencionais de energia. Para isso é necessário 

detalhar o consumo energético novamente. 

 

Para calcular o custo anual com energia elétrica ( CAE ), basta conhecer o consumo de 

energia elétrica ( CEE ) e a tarifa da eletricidade ( ), que para o setor rural é de R$0,5 por 

kWh: 

TE
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TECEECAE ×=  (98) 

Como existe também uma demanda de calor de processo, o custo com o combustível 

gasto para atender essa demanda deve ser contabilizado, para isso, devem ser conhecidos o 

consumo de combustível ( ), que nesse caso é a lenha, e a eficiência da conversão do 

combustível para energia térmica útil (

TérmCC

Térmη ). 

LSTérm
Térm PCI

HO
DT

CC
×η

=  (99) 

Onde  é a demanda térmica da propriedade e HO  é o número de horas de operação 

anual da geração de calor. Esse consumo será dado em , sendo necessário converte-lo a 

, para isso, utiliza-se o número de horas por dia de operação ( ): 

DT

s/kg

dia/kg HD

HD3600)s/kg(CCCC TérmTérm ××=  (100) 

Agora é possível calcular o custo anual com combustível ( ) para geração de 

energia térmica através de: 

CAC

PLNdias
LS
1CCCAC Térm ××⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ρ

×=  (101) 

Para calcular o custo anual com  ( ), basta conhecer o consumo mensal de 

botijões ( BGLP) e o valor de um botijão ( ). 

GLP CAGLP

BGLP$

BGLP$BGLPCAGLP ×=  (102) 

O cálculo do custo anual de óleo diesel ( CAD ) é feito da mesma forma, conhecendo-se 

o consumo ( ) e o preço do óleo diesel ($ ). CD OD

OD$CDCAD ×=  (103) 
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Dessa forma, o custo anual total (CAT ) de uma propriedade rural operando em sistema 

convencional é dado por: 

CADCAGLPCACCAECAT +++=  (104) 

Em posse dos resultados obtidos para o sistema convencional e para o sistema proposto, 

é possível agora realizar uma análise comparativa entre ambos os sistemas. Para isso, é feito 

um fluxo de caixa considerando o custo total do investimento proposto e abatendo a cada ano 

a economia gerada por ele em relação ao sistema tradicional. No Excel a ferramenta que 

retorna o número de períodos para investimento de acordo com pagamentos constantes e 

periódicos e uma taxa de juros constante e a função NPER. 

Através desse fluxo de caixa é calculado o valor presente líquido ( ), a partir do 1° 

até o 15° ano, que é a vida útil do equipamento. A função do Excel VPL calcula o valor 

líquido atual de um investimento utilizando a taxa de desconto e uma série de futuros 

pagamentos (valores negativos) e receita (valores positivos). Também através do fluxo de 

caixa é calculada a taxa interna de retorno ( ) do investimento, utilizando a função do 

Excel TIR, a qual é a taxa de juros recebida para um investimento que consiste em 

pagamentos (valores negativos) e receitas (valores positivos) que ocorrem em períodos 

regulares. 

VPL

TIR

 

4.2.2 - Sistema biodigestor / motor diesel (dual fuel) 

Composto pelo biodigestor onde se produz o biogás por meio do processo de digestão 

anaeróbica dos dejetos animais. Este gás conjuntamente ao biodiesel irá alimentar um motor 

Diesel operando no modo “dual fuel”, na proporção de 80% de biogás e 20% de biodiesel. 
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Figura 17- Esquema do sistema de geração de energia utilizando biodigestor em 

conjunto com motor Diesel (“dual-fuel”) 

 

4.2.2.1 - Consumo de biogás e biodiesel 

Operando nesse sistema, o biogás gerado substituirá também o GLP, portanto deve ser 

feita a correção a partir do PCI de cada combustível para se conhecer o consumo de biogás. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

GLP

BG

PCI
PCI

CGLPCBG  (105) 

Nesse caso, BG  é o biogás,  o gás liquefeito de petróleo,  é o consumo de biogás e 

 o consumo de gás liquefeito de petróleo. 

GLP CBG

CGLP

 



 78

A substituição do diesel pelo biodiesel é feita da mesma forma que no sistema 

gaseificador / motor diesel (eq. 77). 

O consumo de biogás no motor deve ser somado ao consumo em substituição ao GLP, 

conhecendo-se assim o consumo total de biogás. Da mesma forma, para o biodiesel, o 

consumo no motor é somado ao consumo em substituição ao diesel para se conhecer o seu 

consumo total. 

 

4.2.2.2 - Análise econômica 

Para se realizar a análise econômica do sistema biodigestor / motor diesel deve-se antes 

conhecer alguns dados sobre o equipamento, como: 

Volume de biogás produzido ( ): VBP

SuínosBovinos VBPVBPVBP +=  (106) 

Este volume de biogás produzido estará em base volumétrica, portanto deve ser 

convertida em base mássica: 

BG)v(VBP)m(VBP ρ×=  (107) 

Como nem sempre o volume produzido de biogás coincide com o volume demandado, 

pode haver sobra de biogás (SBG ). Essa sobra é conhecida através de: 

CBG)m(VBPSBG −=  (108) 

Iniciando a análise econômica do biodigestor, calcula-se o custo do equipamento: 

))NBDGVr()NBDGVr((
kW
BDG$TCBDG$ SuínoBovino ×+×××=  (109) 
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Nesse caso,  representa o biodigestor, TC  a taxa de câmbio,  o volume útil do 

biodigestor e  é o número de biodigestores. O custo do biodigestor é em torno de 300 

US$/m

BDG Vr

NBDG

3 (Nogueira e Zurn, 2004). 

Considerou-se 30% do valor do equipamento para cobrir contingências e instalação, 

tendo por fim o valor do equipamento instalado: 

3,1BDG$BDGI$ ×=  (110) 

Onde BDGI é o biodigestor instalado e  o seu custo. BDGI$

Deve ser considerado também o custo de aquisição de um motor estacionário, e isso é 

calculado da mesma forma que foi para o sistema gaseificador / motor diesel, inclusive, 

considerando os mesmos encargos, porém utilizando biogás como combustível na mesma 

proporção de 80% de biogás e 20% de biodiesel. 

Com o custo de cada equipamento instalado, o passo seguinte é conhecer o investimento 

total ou custo de capital. 

MI$BDGI$CCa +=  (111) 

O custo específico e o custo anualizado do investimento são calculados da mesma forma 

como foi feito para o gaseificador.  

No caso do biodigestor, o custo de manutenção equivale a 5% do valor do biodigestor 

instalado (Nogueira e Zurn, 2004). 

05,0BDGI$CM ×=  (112) 

O custo de operação do biodigestor é dado exclusivamente pelo gasto com mão de obra 

e seu calculo é o mesmo que o realizado para o gaseificador.  

O custo anual com GLP deve ser calculado através do consumo e do preço do GLP. 
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GLP$CGLPCAGLP ×=  (113) 

Onde  é o custo anual com GLP, CGLP é o consumo de GLP e , o preço do 

GLP. 

CAGLP GLP$

O custo anual com biodiesel é calculado da mesma forma como foi feita para o 

gaseificador a partir do consumo total, do preço do biodiesel, e do número de dias por ano que 

o biodiesel será demandado. 

Para finalizar a etapa de análise econômica do novo sistema implantado, calcula-se o 

custo anual total, também da mesma forma como foi feito para o gaseificador. 

Visando realizar uma análise comparativa entre o sistema convencional e o sistema 

alternativo, através da substituição dos combustíveis, considera-se que a demanda energética 

será a mesma para ambos os sistemas. Dessa forma, calcula-se qual será o custo para que esta 

demanda seja atendida através de fontes convencionais de energia, mais uma vez, a seqüência 

de cálculos repete a seqüência do gaseificador. 

Deve-se calcular o custo anual com energia elétrica ( ), o custo anual com 

combustível ( ), o custo anual com GLP  ( ), o custo anual de óleo diesel ( CAD ) 

e por fim o custo anual total ( ) de uma propriedade rural operando em sistema 

convencional. 

CAE

CAC CAGLP

CAT

Em posse dos resultados obtidos para o sistema convencional e para o sistema proposto, 

é possível agora realizar uma análise comparativa entre ambos os sistemas. Para isso, é feito 

um fluxo de caixa considerando o custo total do investimento proposto e abatendo a cada ano 

a economia gerada por ele em relação ao sistema tradicional. Através desse fluxo de caixa é 

calculado o valor presente líquido ( ), a partir do 1° até o 15° ano, que é a vida útil do 

equipamento. Também através do fluxo de caixa é calculada a taxa interna de retorno ( ) 

do investimento. 

VPL

TIR
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4.2.3 - Sistema biodigestão / motor a gás 

Composto pelo biodigestor onde se produz o biogás por meio do processo de digestão 

anaeróbica dos dejetos animais. Um motor ciclo Otto será utilizado e neste caso irá operar 

com 100% de biogás. 

No caso da geração de gás de gaseificação a partir de um gaseificador, a matéria prima 

utilizada é a madeira seca, que por sua vez é abundante em uma propriedade rural, não 

apresentando limitação à geração do gás, até porque se busca conciliar a instalação de um 

gaseificador à silvicultura, para que não haja problemas com o fornecimento de matéria 

prima. O mesmo não acontece no caso da geração de energia a partir do biogás de um 

biodigestor. A geração de biogás dependerá do número de animais existentes na propriedade, 

que pode não ser suficiente para atender a energia demandada. No caso de não haver animais 

o bastante para atender a demanda energética da propriedade, deve-se suprir o déficit a partir 

de outra fonte de energia. Pensando nisso, o sistema que utiliza um biodigestor operando em 

conjunto com um motor a gás será avaliado utilizando duas fontes diferentes de energia para 

suprir o déficit elétrico, a eletricidade proveniente da concessionária e o GLP. 

 

4.2.3.1 - Energia complementar gerada através de GLP 

 

4.2.3.1.1 - Consumo de biogás e biodiesel 

O consumo de biogás e biodiesel um substituição ao GLP e óleo diesel respectivamente, 

é calculado da mesma forma como foi calculado anteriormente. Contudo, nesse caso, mesmo 

que haja déficit de biogás, este substituirá o GLP, portanto deve ser feita a correção a partir do 

PCI de cada combustível para se conhecer o consumo de biogás. 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

GLP

BG

PCI
PCI

CGLPCBG  (114) 

O consumo total de biogás ( ) é calculado através da soma do que foi consumido 

no motor e o que foi consumido em substituição ao GLP. 

CTBG

GLPMotor CBGCBGCTBG +=  (115) 
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Figura 18- Esquema do sistema de geração de energia utilizando biodigestor em 

conjunto com motor Otto a gás e complementação com GLP 
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4.2.3.1.2 - Análise econômica 

A análise econômica do biodigestor será calculada da mesma forma que no sistema 

anterior, pois se trata do mesmo equipamento. Deve-se conhecer o volume de biogás 

produzido em base mássica e através dele, calcular quanto é possível gerar de energia elétrica, 

através do consumo específico do motor. 

Conhecendo a potência que será gerada através do biogás e a demanda de eletricidade, 

calcula-se o déficit de biogás, e a partir da diferença entre os PCIs, a quantidade de GLP que 

será consumida para complementar a geração da energia elétrica. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

BG

GLP

PCI
PCI

DBGCGLP  (116) 

Onde  é o déficit de biogás e  é o consumo de GLP. DBG CGLP

A partir do consumo de GLP deve-se calcular o custo anual com o gás ( CAGLP). 

NdiasGLP$CGLPCAGLP ××=  (117) 

Os custos do biodigestor, do motor e todas as contingências, o custo específico e o custo 

anualizado do investimento, os custos de manutenção e de operação são calculados da mesma 

forma que no item anterior. Também se repetem os cálculos de custo anual com biodiesel. 

Para finalizar a etapa de análise econômica do novo sistema implantado, calcula-se o 

custo anual total, através da soma de todos os custos anuais: 

CAGLPCABDCOCMCAICAT ++++=  (118) 

Visando realizar uma análise comparativa entre o sistema convencional e o sistema 

alternativo, através da substituição dos combustíveis, considera-se que a demanda energética 

será a mesma para ambos os sistemas. Dessa forma, calcula-se qual será o custo para que esta 
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demanda seja atendida através de fontes convencionais de energia, mais uma vez, a seqüência 

de cálculos se repete. 

Deve-se calcular o custo anual com energia elétrica ( ), o custo anual com 

combustível ( ), o custo anual com GLP  ( ), o custo anual de óleo diesel ( CAD ) 

e por fim o custo anual total ( ) de uma propriedade rural operando em sistema 

convencional. 

CAE

CAC CAGLP

CAT

Em posse dos resultados obtidos para o sistema convencional e para o sistema proposto, 

é possível agora realizar uma análise comparativa entre ambos os sistemas. Para isso, é feito 

um fluxo de caixa considerando o custo total do investimento proposto e abatendo a cada ano 

a economia gerada por ele em relação ao sistema tradicional. Através desse fluxo de caixa é 

calculado o valor presente líquido ( ), a partir do 1° até o 15° ano, que é a vida útil do 

equipamento. Também através do fluxo de caixa é calculada a taxa interna de retorno ( ) 

do investimento. 

VPL

TIR

 

4.2.3.2 - Energia complementar comprada da concessionária 

 

4.2.3.2.1 - Consumo de biogás e biodiesel 

O consumo de biogás e biodiesel um substituição ao GLP e óleo diesel respectivamente, 

é calculado da mesma forma como foi calculado anteriormente. Contudo, nesse caso, mesmo 

que haja déficit de biogás, este substituirá o GLP, portanto deve ser feita a correção a partir do 

PCI de cada combustível para se conhecer o consumo de biogás. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

GLP

BG

PCI
PCI

CGLPCBG  (119) 
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O consumo total de biogás ( ) é calculado através da soma do que foi consumido 

no motor e o que foi consumido em substituição ao GLP. 

CTBG

GLPMotor CBGCBGCTBG +=  (120) 
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Figura 19- Esquema do sistema de geração de energia utilizando biodigestor em 

conjunto com motor Otto a gás e complementação com energia elétrica 
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4.2.3.2.2 - Análise econômica 

A análise econômica do biodigestor será calculada da mesma forma que no sistema 

anterior, pois se trata do mesmo equipamento. Deve-se conhecer o volume de biogás 

produzido em base mássica e através dele, calcular quanto é possível gerar de energia elétrica, 

através do consumo específico do motor. 

Conhecendo a energia que será gerada através do biogás, calcula-se o déficit de energia, 

e a partir dele, a energia elétrica a ser comprada da concessionária. 

BiogásWDEEDFE −=  (121) 

Onde  é o déficit de eletricidade,  é a demanda de energia elétrica e  é a 

energia gerada a partir do biogás. 

DFE DEE BiogásW

A partir do déficit de energia elétrica deve-se calcular o custo anual com energia 

elétrica. 

HOEE$DFECAE ××=  (122) 

Os custos do biodigestor, do motor e todas as contingências, o custo específico e o custo 

anualizado do investimento, os custos de manutenção e de operação são calculados da mesma 

forma que no item anterior. Também se repetem os cálculos de custo anual com biodiesel. 

Para finalizar a etapa de análise econômica do novo sistema implantado, calcula-se o 

custo anual total, através da soma de todos os custos anuais: 

CAECABDCOCMCAICAT ++++=  (123) 

Visando realizar uma análise comparativa entre o sistema convencional e o sistema 

alternativo, através da substituição dos combustíveis, considera-se que a demanda energética 

será a mesma para ambos os sistemas. Dessa forma, calcula-se qual será o custo para que esta 
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demanda seja atendida através de fontes convencionais de energia, mais uma vez, a seqüência 

de cálculos se repete. 

Deve-se calcular o custo anual com energia elétrica ( ), o custo anual com 

combustível ( ), o custo anual com GLP  ( ), o custo anual de óleo diesel ( CAD ) 

e por fim o custo anual total ( ) de uma propriedade rural operando em sistema 

convencional. 

CAE

CAC CAGLP

CAT

Em posse dos resultados obtidos para o sistema convencional e para o sistema proposto, 

é possível agora realizar uma análise comparativa entre ambos os sistemas. Para isso, é feito 

um fluxo de caixa considerando o custo total do investimento proposto e abatendo a cada ano 

a economia gerada por ele em relação ao sistema tradicional. Através desse fluxo de caixa é 

calculado o valor presente líquido ( ), a partir do 1° até o 15° ano, que é a vida útil do 

equipamento. Também através do fluxo de caixa é calculada a taxa interna de retorno ( ) 

do investimento. 

VPL

TIR

 

4.2.4 - Sistema gaseificador / motor a gás 

Composto pelo gaseificador onde se produz o gás de gaseificação por meio do processo 

de gaseificação da madeira. Um motor ciclo Otto será utilizado e neste caso irá operar com 

100% de gás de gaseificação. 

 

4.2.4.1 - Consumo de gás de gaseificação e biodiesel 

O consumo de gás e síntese e biodiesel um substituição ao GLP e óleo diesel 

respectivamente, é calculado da mesma forma como foi calculado anteriormente. O gás de 
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gaseificação substituirá o GLP, portanto deve ser feita a correção a partir do PCI de cada 

combustível para se conhecer o consumo de gás de gaseificação. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

GLP

GS

PCI
PCI

CGLPCGS  (124) 

O consumo total de gás de gaseificação ( ) é calculado através da soma do que foi 

consumido no motor e o que foi consumido em substituição ao GLP. 

CTGS

GLPMotor CGSCGSCTGS +=  (125) 
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Figura 20- Esquema do sistema de geração de energia utilizando gaseificador em 

conjunto com motor Otto a gás 
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4.2.4.2 - Analise econômica 

A análise econômica do gaseificador será realizada da mesma forma como foi feita no 

sistema gaseificador / motor diesel. Alguns dados sobre o equipamento devem ser conhecidos, 

como relação gás / lenha e consumo de lenha seca (CLS), e a partir desses dados pode-se 

calcular qual será o consumo anual de lenha no gaseificador. 

Iniciando a análise econômica do gaseificador, calcula-se o custo do equipamento, o 

custo do gaseificador e o do motor estacionário, incluído instalação e contingências em 

ambos. Devem ser calculados também o custo de capital ( ), o custo específico do 

investimento ( CE), o custo anualizado do investimento ( ), o custo total de manutenção 

( CMT ), o custo de operação do gaseificador ( ), o custo anual com lenha ( ), o custo 

anual com biodiesel (CABD) e o custo anual total ( ). Esses cálculos são realizados da 

mesma forma que foram para o sistema gaseificador / motor diesel. 

CC

CA

CO CL

CAT

Visando realizar uma análise comparativa entre o sistema convencional e o sistema 

alternativo, através da substituição dos combustíveis, considera-se que a demanda energética 

será a mesma para ambos os sistemas. Dessa forma, calcula-se qual será o custo para que esta 

demanda seja atendida através de fontes convencionais de energia. Isso também seguirá o 

modelo do sistema gaseificador / motor diesel. 

Deve-se calcular o custo anual com energia elétrica ( ), o custo anual com 

combustível ( ), o custo anual com GLP  ( ), o custo anual de óleo diesel ( CAD ) 

e o custo anual total ( CAT ) de uma propriedade rural operando em sistema convencional. 

CAE

CAC CAGLP

Em posse dos resultados obtidos para o sistema convencional e para o sistema proposto, 

é possível agora realizar uma análise comparativa entre ambos os sistemas. Para isso, é feito 

um fluxo de caixa considerando o custo total do investimento proposto e abatendo a cada ano 

a economia gerada por ele em relação ao sistema tradicional. Através desse fluxo de caixa é 
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calculado o valor presente líquido ( ), a partir do 1° até o 15° ano, que é a vida útil do 

equipamento. Também através do fluxo de caixa é calculada a taxa interna de retorno ( ) 

do investimento. 

VPL

TIR

 

4.2.5 - Sistema célula fotovoltaica 

Considera-se a instalação de placas coletoras com capacidade de geração igual à 

demanda elétrica da propriedade. A demanda térmica é suprida de forma convencional, ou 

seja, através da produção de calor em uma caldeira operando com lenha. Na análise, o 

diesel necessário para o maquinário é substituído pelo biodiesel e o GLP continua suprindo 

a demanda doméstica. 
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GLP 

Célula 
fotovoltáica 

Tanque de 
biodiesel 

Máquinas agrícolas 

Figura 21- Esquema do sistema de geração de energia através de células fotovoltaicas 
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4.2.5.1 - Analise econômica 

Como não é utilizado nenhum motor de combustão interna no sistema célula 

fotovoltaica, não é necessária a etapa de dimensionamento do motor, entrando direto na 

analise econômica. 

Para calcular o custo das células fotovoltaicas (CCF ), devem-se conhecer a demanda de 

energia elétrica ( ), o preço das células fotovoltaicas ( ) e o custo com contingências 

e instalação (CCI), que gira em torno de 20% do preço das células fotovoltaicas. 

DEE CF$

)CF$)CCI1(DEE(TCCCF ×+××=  (126) 

O custo anual com células fotovoltaicas ( CACF ) é dado por: 

CCFFCCACF caFotovoltai ×=  (127) 

Nesse caso,  é o fator de capitalização das células fotovoltaicas. caFotovoltaiFC

O custo com operação é dado exclusivamente pelo custo com mão de obra e é calculado 

exatamente da mesma forma que nos sistemas anteriores. 

O diesel utilizado em motores e máquinas agrícolas será agora substituído por biodiesel, 

e o consumo do combustível substituto deverá ser calculado através de uma correção realizada 

pelos valores de PCI dos combustíveis. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

OD

BD

PCI
PCICDCBD  (128) 

Onde BD  representa biodiesel e OD  representa diesel.  é o consumo de biodiesel. CBD

Caso o consumo de biodiesel não esteja em base diária, deve ser transformado para que 

o custo anual com biodiesel possa ser calculado. 

NdiasBD$CBDCABD ××=  (129) 
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Outro custo a ser contabilizado é o custo anual com manutenção ( ) das células 

fotovoltaicas. Para isso deve-se conhecer o custo específico de manutenção ( ), que é de 

0,005 US$/kWh (Wiser et al., 2009). 

CAM

CEM

CEMHOTCDEECAM ×××=  (130) 

Há também um custo com combustível para a geração de calor de processo. 

Considerando que o combustível utilizado seja a lenha e que a eficiência da geração de calor 

( ) seja de 60%, o consumo de lenha é dado por: Térmicaη

LSTérmica PCI
HO

DCP

CLS
×η

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=  (131) 

Onde CLS é o consumo de lenha seca, em kg/s e  é a demanda de calor de processo. DCP

Esse consumo de lenha seca deve ser convertido para kg/dia através de: 

dia/Horas)s/kg(CLS3600CLS ××=  (132) 

Dessa forma, tem-se que o custo anual com combustível para geração de calor de 

processo é de: 

LS$ano/Dias
LS
1CLSCAC ××⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ρ

×=  (133) 

Para se obter o custo anual com GLP basta conhecer o consumo mensal de botijões 

( BGLP) e o valor de um botijão ( ). BGLP$

BGLP$BGLPCAGLP ×=  (134) 

O custo anual total do sistema de células fotovoltaicas é calculado pela soma dos custos 

anuais, sendo: 

CAGLPCACCAMCABDCAOCACFCAT +++++=  (135) 

 



 93

Visando realizar uma análise comparativa entre o sistema convencional e o sistema 

alternativo, através da substituição dos combustíveis, considera-se que a demanda energética 

será a mesma para ambos os sistemas. Dessa forma, calcula-se qual será o custo para que esta 

demanda seja atendida através de fontes convencionais de energia. Isso também seguirá o 

modelo do sistema gaseificador / motor diesel. 

Deve-se calcular o custo anual com energia elétrica ( ), o custo anual com 

combustível ( ), o custo anual com GLP  ( ), o custo anual de óleo diesel ( CAD ) 

e o custo anual total ( CAT ) de uma propriedade rural operando em sistema convencional. 

CAE

CAC CAGLP

Em posse dos resultados obtidos para o sistema convencional e para o sistema proposto, 

é possível agora realizar uma análise comparativa entre ambos os sistemas. Para isso, é feito 

um fluxo de caixa considerando o custo total do investimento proposto e abatendo a cada ano 

a economia gerada por ele em relação ao sistema tradicional. Através desse fluxo de caixa é 

calculado o valor presente líquido ( ), a partir do 1° até o 10° ano, que é a vida útil do 

equipamento. Também através do fluxo de caixa é calculada a taxa interna de retorno ( ) 

do investimento. 

VPL

TIR
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Capítulo 5 

 

5.1 - Resultados 

 

Conforme mencionado no Capítulo 4, e apresentado na Tabela 7, as informações sobre 

consumo energético foram separadas por setor. Dessa forma, o consumo foi explicitado 

separadamente para cada etapa produtiva. Estão presentes na planilha dados do consumo 

energético do setor leiteiro, da suinocultura e por fim, o consumo doméstico de energia. A 

Tabela 11 sumariza o consumo energético e a potência média para eletricidade e calor de 

processo, bem como os dados de demanda de GLP e óleo Diesel de uma propriedade rural, 

baseado nos dados apresentados por Chochowski, 2009; Chen et al., 2005; Brown et al., 2007; 

Souness, 2010. 

 

Tabela 11- Dados de demanda considerados da propriedade 

Eletricidade 504.350,0 kWh/ano 
Potência média 197,4 kW 
Calor de processo 42.850,0 kWt/ano 
Potência média 16,8 kWt 
GLP para cocção 597.577,0 kJ/mês 
Óleo diesel 1.000,0 litros/ano 

 

5.1.1 - Sistema convencional 

Considera a compra de eletricidade da concessionária, a geração de calor através de 

caldeira a lenha, uso de GLP para cocção e diesel para maquinário. A Tabela 12 apresenta a 

tarifa de eletricidade considerada e, de acordo com o número de horas de consumo anual 

observado na Tabela 9 (2.555 h/ano), pode-se determinar o Custo anual com energia elétrica. 
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A demanda de calor de processo é atendida pela geração de calor em uma caldeira a vapor 

através da queima da lenha. Para o GLP e o Diesel considera-se o volume demandado e os 

respectivos preços no varejo. Assim o custo energético anual total da propriedade através do 

emprego de tecnologias convencionais é de R$ 255.839,00/ano. Este valor será confrontado 

com o custo anual total de cada sistema alternativo proposto, cujas avaliações são 

apresentadas a seguir. 

 

Tabela 12- Resultados da análise econômica do sistema convencional 

Tarifa eletricidade 0,5 R$/kWh 
Custo anual com energia elétrica 252.175,0 R$/ano 
Eficiência (calor de processo) 60%  
Consumo de lenha 46,3 kg/dia 
Custo anual combustível (calor de processo) 1.184,0 R$/ano 
Consumo de botijões 1 unidade/mês 
Preço botijão de gás 40 R$/mês 
Custo anual com GLP 480 R$/ano 
Preço do diesel 2,0 R$/litro 
Custo anual com diesel 2.000 R$/ano 
Custo anual total convencional 255.839,0 R$/ano 

 

5.1.2 - Sistemas alternativos propostos: 

Conforme já explicitado, os sistemas analisados neste trabalho são: 1- Sistema 

gaseificador / motor Diesel (“Dual Fuel”); 2- Sistema biodigestão (indiano e chinês) / motor 

Diesel (“Dual Fuel”); 3- Sistema biodigestão (indiano e chinês) / motor a gás com 

complementação através de GLP; 4- Sistema biodigestão (indiano e chinês) / motor a gás com 

complementação de eletricidade; 5- Sistema gaseificação / motor a gás e; 6- Sistema célula 

fotovoltáica. 

Os valores empregados para o preço dos combustíveis e para o preço das tecnologias 

encontram-se resumidos na Tabela 13. 
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Tabela 13- Preço dos combustíveis e das tecnologias empregadas 

PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS PREÇO DAS TECNOLOGIAS 
Preço da lenha 35R$/m3 Gaseificador 446US$/kW
Preço GLP (botijão de 13 kg) 40R$/13 kg Biodigestor 300US$/m3

Preço do biodiesel 1,9R$/litro Motor Diesel “dual fuel” 200US$/kW
Tarifa eletricidade 0,5R$/kWh Motor a gás 300US$/kW
Preço do óleo diesel 2,0R$/litro Célula fotovoltáica 5.000US$/kW

 

5.1.2.1 - Sistema gaseificador / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

A Tabela 14 sumariza os balanços de massa e energia desta variante. Cabe ressaltar que 

a potência do motor dimensionado para operar com Diesel e GN sofre uma redução quando o 

combustível original é substituído por gás de gaseificação e biodiesel. Esta queda de potência 

é mensurada pela “derating”. 

 

Tabela 14- Dados calculados do consumo de combustíveis para o sistema gaseificador / 

motor Diesel (“Dual Fuel”) 

Cálculo do consumo de gás de gaseificação e biodiesel em substituição ao GN e 
diesel 
Potência elétrica nominal (modo Diesel & GN) 282,0 kW 
Consumo combustível - Biodiesel 186,9 litros/dia 
CEC - Biodiesel 0,089 kg/kWh 
Consumo combustível - Gás de gaseificação 268,1 kg/dia 
CEC - Gás de gaseificação 0,136 kg/kWh 
Eficiência elétrica [%] 36%  
“Derating” 30%  
Potência elétrica (modo Biodiesel & gás de gaseificação) 197,4 kW 
Eficiência global 25%  
Fator Beta de cogeração (W/Q) 0,8  
Potência térmica 246,8 kWt 
Cálculo do consumo de gás de gaseificação em substituição ao GLP 
Consumo gás de gaseificação (dia) 4,0 kg/dia 
Cálculo do consumo de biodiesel em substituição ao diesel 
Consumo de biodiesel (dia) 4,6 litros/dia 
Consumo total de combustíveis 
Consumo total de gás de gaseificação 272,2 kg/dia 
Consumo total de biodiesel 191,5 litros/dia 
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Depois de calculado o consumo de gás de gaseificação e biodiesel em substituição ao 

GN e Diesel, o consumo de gás de gaseificação em substituição ao GLP, o consumo de 

biodiesel em substituição ao diesel e finalmente o consumo total de combustíveis, pode-se 

então determinar a capacidade do sistema incluindo o gaseificador e o motor. A partir destes 

dados, determinam-se os custos de capital, os custos operacionais anuais e os indicadores 

econômicos, representados por um tempo de retorno do investimento de 2,5 anos, valor 

presente líquido de R$ 389.172,90 e taxa interna de retorno de 49%, mostrando esta opção 

como viável. Estas informações estão presentes na Tabela 15. 

 

Tabela 15- Determinação dos custos de capital para o gaseificador e acionador para o 

sistema gaseificador / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

Custos de capital 
Gaseificador 42.089,1 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Gaseificador instalado 54.715,9 R$ 
Motor de combustão 200,0 US$/kW 
Motor de combustão 101.520,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Motor de combustão instalado 131.976,0 R$ 
Investimento (custo de capital total) 186.691,9 R$ 
Custo específico investimento 367,8 US$/kW 
Custo anualizado do investimento 27.410,9 R$/ano 
Custos operacionais 
Custo anualizado do investimento 27.410,9 R$/ano 
Custos de manutenção 12.969,2 R$/ano 
Custos com operação 15.708,0 R$/ano 
Custo anual com lenha 2.967,5 R$/ano 
Custo com biodiesel 132.786,6 R$/ano 
Custo anual total 191.842,2 R$/ano 
Indicadores econômicos 
Tempo de retorno 5,2 anos 
Valor presente líquido 58.783,44 R$ 
Taxa interna de retorno 18%  
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5.1.2.2 - Sistema biodigestão / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

Para os sistemas de produção de biogás, foram avaliados os biodigestores modelos 

Indiano e Chinês. Portanto os resultados apresentados nesta variante consideram ambos os 

tipos de biodigestores. 

 

5.1.2.2.1 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR INDIANO) / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

A Tabela 16 sumariza os balanços de massa e energia desta variante. Cabe ressaltar que 

a potência do motor dimensionado para operar com Diesel e GN sofre uma redução quando o 

combustível original é substituído por biogás e biodiesel. Esta queda de potência é mensurada 

pela “derating”. 

 

Tabela 16- Dados calculados do consumo de combustíveis para o sistema biodigestor 

indiano / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

Cálculo do consumo de biogás e biodiesel em substituição ao GN e diesel 
Potência elétrica nominal (modo Diesel & GN) 246,8 kW 
Consumo combustível - Biodiesel 163,5 litros/dia 
CEC - Biodiesel 0,089 kg/kWh 
Consumo combustível - Biogás 234,6 kg/dia 
CEC - Biogás 0,136 kg/kWh 
Eficiência elétrica [%] 36%  
“Derating” 20%  
Potência elétrica (modo Biodiesel & Biogás) 197,4 kW 
Eficiência global 29%  
Fator Beta de cogeração (W/Q) 0,8  
Potência térmica 246,8 kWt 
Cálculo do consumo de biogás em substituição ao GLP  
Consumo Biogás (dia) 0,96 kg/dia 
Cálculo do consumo de biodiesel em substituição ao diesel 
Consumo de biodiesel (dia) 4,6 litros/dia 
Consumo total de combustíveis 
Consumo total de biogás 235,6 kg/dia 
Consumo total de biodiesel 168,1 litros/dia 
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Depois de calculado o consumo de biogás e biodiesel em substituição ao GN e Diesel, o 

consumo de biogás em substituição ao GLP, o consumo de biodiesel em substituição ao diesel 

e finalmente o consumo total de combustíveis, pode-se então determinar a capacidade do 

sistema incluindo o biodigestor e o motor. A partir destes dados, determinam-se os custos de 

capital, os custos operacionais anuais e os indicadores econômicos, representados por um 

tempo de retorno do investimento de 2,7 anos, valor presente líquido de R$ 488.728,50 e taxa 

interna de retorno de 46%, mostrando esta opção como viável. Estas informações estão 

presentes na Tabela 17. 

 

Tabela 17- Determinação dos custos de capital para o sistema biodigestor indiano / 

motor Diesel (“Dual Fuel”) 

Custos de capital 
Biodigestor 108.859,5 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Biodigestor instalado 141.517,4 R$ 
Motor de combustão 200 US$/kW 
Motor de combustão 88830 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Motor de combustão instalado 115.479,0 R$ 
Investimento (custo de capital total) 256.996,4 R$ 
Custo específico investimento 578,6 US$/kW 
Custo anualizado do investimento 37.733,3 R$/ano 
Custos operacionais 
Custo anualizado do investimento 37.733,3 R$/ano 
Custos de manutenção 5.443,0 R$/ano 
Custos com operação 15.708,0 R$/ano 
Custo com biodiesel 116.586,7 R$/ano 
Custo anual total 175.471,0 R$/ano 
Indicadores econômicos 
Tempo de retorno 4,6 anos 
Valor presente líquido 123.209,78 R$ 
Taxa interna de retorno 20%  
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5.1.2.2.2 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR CHINÊS) / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

A Tabela 18 sumariza os balanços de massa e energia desta variante.  

 

Tabela 18- Dados calculados do consumo de combustíveis para o sistema biodigestor 

chinês / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

Cálculo do consumo de biogás e biodiesel em substituição ao GN e diesel 
Potência elétrica nominal (modo Diesel & GN) 246,8 kW 
Consumo combustível - Biodiesel 163,5 litros/dia 
CEC - Biodiesel 0,089 kg/kWh 
Consumo combustível - Biogás 234,6 kg/dia 
CEC - Biogás 0,136 kg/kWh 
Eficiência elétrica [%] 36%   
“Derating” 20%   
Potência elétrica (modo Biodiesel & Biogás) 197,4 kW 
Eficiência global 29%   
Fator Beta de cogeração (W/Q) 0,8   
Potência térmica 246,8 kWt 
Cálculo do consumo de biogás em substituição ao GLP  
Consumo Biogás (dia) 0,43 kg/dia 
Cálculo do consumo de biodiesel em substituição ao diesel 
Consumo de biodiesel (dia) 4,6 litros/dia 
Consumo total de combustíveis 
Consumo total de biogás 235,0 kg/dia 
Consumo total de biodiesel 168,1 litros/dia 

 

Depois de calculado o consumo de biogás e biodiesel em substituição ao GN e Diesel, o 

consumo de biogás em substituição ao GLP, o consumo de biodiesel em substituição ao diesel 

e finalmente o consumo total de combustíveis, pode-se então determinar a capacidade do 

sistema incluindo o biodigestor e o motor. A partir destes dados, determinam-se os custos de 

capital, os custos operacionais anuais e os indicadores econômicos, representados por um 

tempo de retorno do investimento de 1,8 anos, valor presente líquido de R$ 720.463,40 e taxa 

interna de retorno de 65%, mostrando esta opção como viável. Estas informações estão 

presentes na Tabela 19. 
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Tabela 19- Determinação dos custos de capital para o sistema biodigestor chinês / motor 

Diesel (“Dual Fuel”) 

Custos de capital 
Biodigestor 92.150,9 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Biodigestor 119.796,3 R$ 
Motor de combustão 200 US$/kW 
Motor de combustão 88.830 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Motor de combustão 115.479 R$ 
Investimento (custo de capital) 235.275,3 R$ 
Custo específico investimento 529,7 US$/kW 
Custo anualizado do investimento 34.544,1 R$/ano 
Custos operacionais 
Custo anualizado do investimento 34.544,1 R$/ano 
Custos de manutenção 4.607,5 R$/ano 
Custos com operação 15.708,0 R$/ano 
Custo com biodiesel 116.586,7 R$/ano 
Custo anual total 171.446,4 R$/ano 
Indicadores econômicos 
Tempo de retorno 3,9 anos 
Valor presente líquido 172.341,88 R$ 
Taxa interna de retorno 24%  

 

5.1.2.3 - Sistema biodigestão / motor a gás com complementação através de GLP 

Para os sistemas de produção de biogás, foram avaliados os biodigestores modelos 

Indiano e Chinês. Portanto os resultados apresentados nesta variante consideram ambos os 

tipos de biodigestores. 

 

5.1.2.3.1 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR INDIANO) / motor a gás com 

complementação através de GLP 

 

A Tabela 20 sumariza os balanços de massa e energia desta variante. Cabe ressaltar que 

a potência do motor dimensionado para operar com GN sofre uma redução quando o 
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combustível original é substituído por biogás. Esta queda de potência é mensurada pela 

“derating”. Há também uma variação na vazão de combustível no motor, que será corrigida 

pelo PCI do combustível utilizado em substituição do combustível original. 

 

Tabela 20- Dados calculados do consumo de combustíveis para o sistema biodigestor 

indiano / motor a gás com complementação através de GLP 

Cálculo do consumo de biogás em substituição ao GN 
Potência elétrica nominal (modo GN) 246,8 kW 
Número de motores 2  
Potência por motor 123,4 kW 
Consumo combustível - Biogás 0,055 kg/s 
CEC - Biogás 0,8 kg/kWh 
Eficiência elétrica [%] 22%  
“Derating” 20%  
Potência elétrica (modo Biogás) 197,4 kW 
Eficiência global 17%  
Fator Beta de cogeração (W/Q) 0,8  
Potência térmica 246,8 kWt 
Déficit elétrico 0,00 kW 
Cálculo do consumo de Biogás em substituição ao GLP 
Consumo Biogás (dia) 0,96 kg/dia 
Cálculo do consumo de biodiesel em substituição ao diesel 
Consumo de biodiesel (dia) 4,6 litros/dia 
Consumo total de combustíveis 
Consumo total de biogás 303 kg/dia 
Consumo total de GLP 488 litros/dia 
Consumo total de biodiesel 4,6 litros/dia 

 

Depois de calculado o consumo de biogás em substituição ao GN, o consumo de GLP, o 

consumo de biodiesel em substituição ao diesel e finalmente o consumo total de combustíveis, 

pode-se então determinar a capacidade do sistema incluindo o biodigestor e o motor. A partir 

destes dados, determinam-se os custos de capital, os custos operacionais anuais e os 

indicadores econômicos, representados por um valor presente líquido de R$ -2.739.628,90, 

mostrando esta opção como inviável. Estas informações estão presentes na Tabela 21. 
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Tabela 21- Determinação dos custos de capital para o sistema biodigestor indiano / 

motor a gás com complementação através de GLP 

Custos de capital 
Biodigestor 405.633,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Biodigestor instalado 527.323,0 R$ 
Motor de combustão 300,0 US$/kW 
Motor de combustão 133.245,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Motor de combustão instalado 173.219,0 R$ 
Investimento (custo de capital total) 700.542,0 R$ 
Custo específico investimento 1.577,0 US$/kW 
Custo anualizado do investimento 102.857,0 R$/ano 
Custos operacionais 
Custo anualizado do investimento 102.856,5 R$/ano 
Custos de manutenção 20.281,7 R$/ano 
Custos com operação 31.416,0 R$/ano 
Custo com biodiesel 3.187,4 R$/ano 
Custo com GLP 548.610,6 R$/ano 
Custo anual total 706.352,2 R$/ano 
Indicadores econômicos 
Tempo de retorno -1,6 anos 
Valor presente líquido -3.773.496,60  
Taxa interna de retorno Não Viável  

 

5.1.2.3.2 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR CHINÊS) / motor a gás com 

complementação através de GLP 

A Tabela 22 sumariza os balanços de massa e energia desta variante. 
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Tabela 22- Dados calculados do consumo de combustíveis para o sistema biodigestor 

chinês / motor a gás com complementação através de GLP 

Cálculo do consumo de biogás em substituição ao GN 
Potência elétrica (modo GN) 246,8 kW 
Número de motores 2  
Potência por motor 123,4 kW 
Consumo combustível - Biogás 0,055 kg/s 
CEC - Biogás 0,8 kg/kWh 
Eficiência elétrica [%] 22%  
“Derating” 20%  
Potência elétrica (modo Biogás) 197,4 kW 
Eficiência global 17%  
Fator Beta de cogeração (W/Q) 0,8  
Potência térmica 246,8 kWt 
Déficit elétrico 0,00 kW 
Cálculo do consumo de Biogás em substituição ao GLP 
Consumo Biogás (mês) 28,9 kg/mês 
Consumo Biogás (dia) 0,96 kg/dia 
Cálculo do consumo de biodiesel em substituição ao diesel 
Consumo de biodiesel (ano) 1654,6 litros/ano 
Consumo de biodiesel (mês) 137,9 litros/mês 
Consumo de biodiesel (dia) 4,6 litros/dia 
Consumo total de combustíveis 
Consumo total de biogás 303 kg/dia 
Consumo total de GLP 488 kg/dia 
Consumo total de biodiesel 4,6 litros/dia 

 

Depois de calculado o consumo de biogás em substituição ao GN, o consumo de GLP, o 

consumo de biodiesel em substituição ao diesel e finalmente o consumo total de combustíveis, 

pode-se então determinar a capacidade do sistema incluindo o biodigestor e o motor. A partir 

destes dados, determinam-se os custos de capital, os custos operacionais anuais e os 

indicadores econômicos, representados por um valor presente líquido de R$ -2.738.188,80, 

mostrando esta opção como inviável. Estas informações estão presentes na Tabela 5.23. 
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Tabela 23- Determinação dos custos de capital para o sistema biodigestor chinês / motor 

a gás com complementação através de GLP 

Custos de capital 
Biodigestor 405.633,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Biodigestor 527.323,0 R$ 
Motor de combustão 300 US$/kW 
Motor de combustão 133.245,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Motor de combustão 173.219,0 R$ 
Investimento (custo de capital) 700.542,0 R$ 
Custo específico investimento 1.577,0 US$/kW 
Custo anualizado do investimento 102.857,0 R$/ano 
Custos operacionais 
Custo anualizado do investimento 102.857,0 R$/ano 
Custos de manutenção 20.281,7 R$/ano 
Custos com operação 31.416,0 R$/ano 
Custo com biodiesel 3.187,4 R$/ano 
Custo com GLP 548.610,6 R$/ano 
Custo anual total 706.352,2 R$/ano 
Indicadores econômicos 
Tempo de retorno -1,6 anos 
Valor presente líquido -3.773.496,60  
Taxa interna de retorno Não Viável  

 

5.1.2.4 - Sistema biodigestão / motor a gás com complementação de eletricidade 

Para os sistemas de produção de biogás, foram avaliados os biodigestores modelos 

Indiano e Chinês. Portanto os resultados apresentados nesta variante consideram ambos os 

tipos de biodigestores. 

 

5.1.2.4.1 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR INDIANO) / motor a gás com 

complementação de eletricidade 

A Tabela 24 sumariza os balanços de massa e energia desta variante. Cabe ressaltar que 

a potência do motor dimensionado para operar com GN sofre uma redução quando o 

combustível original é substituído por biogás. Esta queda de potência é mensurada pela 
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“derating”. Há também uma variação na vazão de combustível no motor, que será corrigida 

pelo PCI do combustível utilizado em substituição do combustível original. 

 

Tabela 24- Dados calculados do consumo de combustíveis para o sistema biodigestor 

indiano / motor a gás com complementação de eletricidade 

Cálculo do consumo de biogás em substituição ao GN 
Potência elétrica nominal (modo GN) 34,8 kW 
Número de motores 1  
Potência por motor 34,8 kW 
Consumo combustível - Biogás 0,012 kg/s 
CEC - Biogás 1,2 kg/kWh 
Eficiência elétrica [%] 14%  
“Derating” 20%  
Potência elétrica (modo Biogás) 27,8 kW 
Eficiência global 11%  
Fator Beta de cogeração (W/Q) 0,8  
Potência térmica 34,8 kWt 
Déficit elétrico 169,6 kW 
Cálculo do consumo de Biogás em substituição ao GLP 
Consumo Biogás (dia) 0,96 kg/dia 
Cálculo do consumo de biodiesel em substituição ao diesel 
Consumo de biodiesel (dia) 4,6 litros/dia 
Consumo total de combustíveis 
Consumo total de biogás 303,0 kg/dia 
Consumo total de biodiesel 4,6 litros/dia 

 

Depois de calculado o consumo de biogás em substituição ao GN, o consumo de 

eletricidade, o consumo de biodiesel em substituição ao diesel e finalmente o consumo total 

de combustíveis, pode-se então determinar a capacidade do sistema incluindo o biodigestor e 

o motor. A partir destes dados, determinam-se os custos de capital, os custos operacionais 

anuais e os indicadores econômicos, representados por um valor presente líquido de R$ -

587.878,50, mostrando esta opção como inviável. Estas informações estão presentes na 

Tabela 25. 
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Tabela 25- Determinação dos custos de capital para o sistema biodigestor indiano / 

motor a gás com complementação de eletricidade 

Custos de capital 
Biodigestor 405.633,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Biodigestor instalado 527.323,0 R$ 
Motor de combustão 300,0 US$/kW 
Motor de combustão 18.788,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Motor de combustão instalado 24.425,0 R$ 
Investimento (custo de capital total) 551.748,0 R$ 
Custo específico investimento 8.810,0 US$/kW 
Custo anualizado do investimento 81.010,0 R$/ano 
Custos operacionais 
Custo anualizado do investimento 81.010,0 R$/ano 
Custos de manutenção 20.281,7 R$/ano 
Custos com operação 31.416,0 R$/ano 
Custo com biodiesel 3.187,4 R$/ano 
Custo anual eletricidade 216.616,6 R$/ano 
Custo anual total 352.511,6 R$/ano 
Indicadores econômicos 
Tempo de retorno -5,7 anos 
Valor presente líquido -1.214.742,37  
Taxa interna de retorno Não Viável  

 

5.1.2.4.2 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR CHINÊS) / motor a gás com 

complementação de eletricidade 

A Tabela 26 sumariza os balanços de massa e energia desta variante. 
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Tabela 26- Dados calculados do consumo de combustíveis para o sistema biodigestor 

chinês / motor a gás com complementação de eletricidade 

Cálculo do consumo de biogás em substituição ao GN 
Potência elétrica (modo GN) 34,8 kW 
Número de motores 1  
Potência por motor 34,8 kW 
Consumo combustível - Biogás 0,012 kg/s 
CEC - Biogás 1,2 kg/kWh 
Eficiência elétrica [%] 14%  
“Derating” 20%  
Potência elétrica (modo Biogás) 27,8 kW 
Eficiência global 11%  
Fator Beta de cogeração (W/Q) 0,8  
Potência térmica 34,8 kWt 
Déficit elétrico 169,6 kW 
Cálculo do consumo de Biogás em substituição ao GLP 
Consumo Biogás (dia) 0,96 kg/dia 
Cálculo do consumo de biodiesel em substituição ao diesel 
Consumo de biodiesel (dia) 4,6 litros/dia 
Consumo total de combustíveis 
Consumo total de biogás 303,0 kg/dia 
Consumo total de biodiesel 4,6 litros/dia 

 

Depois de calculado o consumo de biogás em substituição ao GN, o consumo de 

eletricidade, o consumo de biodiesel em substituição ao diesel e finalmente o consumo total 

de combustíveis, pode-se então determinar a capacidade do sistema incluindo o biodigestor e 

o motor. A partir destes dados, determinam-se os custos de capital, os custos operacionais 

anuais e os indicadores econômicos, representados por um valor presente líquido de R$ -

587.878,50, mostrando esta opção como inviável. Estas informações estão presentes na 

Tabela 27. 
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Tabela 27- Determinação dos custos de capital para o sistema biodigestor chinês / motor 

a gás com complementação de eletricidade 

Custos de capital 
Biodigestor 405.633,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Biodigestor 527.323,0 R$ 
Motor de combustão 300,0 US$/kW 
Motor de combustão 18.788,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Motor de combustão 24.425,0 R$ 
Investimento (custo de capital) 551.748,0 R$ 
Custo específico investimento 8.810,0 US$/kW 
Custo anualizado do investimento 81.010,0 R$/ano 
Custos operacionais 
Custo anualizado do investimento 81.010,0 R$/ano 
Custos de manutenção 20.281,7 R$/ano 
Custos com operação 31.416,0 R$/ano 
Custo com biodiesel 3.187,4 R$/ano 
Custo anual eletricidade 216.616,6 R$/ano 
Custo anual total 352.511,6 R$/ano 
Indicadores econômicos 
Tempo de retorno -5,7 anos 
Valor presente líquido -1.214.742,37  
Taxa interna de retorno Não Viável  

 

5.1.2.5 - Sistema gaseificação / motor a gás 

A Tabela 28 sumariza os balanços de massa e energia desta variante. Cabe ressaltar que 

a potência do motor dimensionado para operar com GN sofre uma redução quando o 

combustível original é substituído por gás de gaseificação. Esta queda de potência é 

mensurada pela “derating”. Há também uma variação na vazão de combustível no motor, que 

será corrigida pelo PCI do combustível utilizado em substituição do combustível original. 

Ao se utilizar o gás de gaseificação não é necessário complementar com outro 

combustível, pois não há limitação do fornecimento desse gás. 
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Tabela 28- Dados calculados do consumo de combustíveis para o sistema gaseificação / 

motor a gás 

Cálculo do consumo de gás de gaseificação em substituição ao GN 
Potência elétrica nominal (modo GN) 246,8 kW 
Número de motores 2  
Potência por motor 123,4 kW 
Consumo combustível - Gás de gaseificação 0,23 kg/s 
CEC - Gás de gaseificação 3,4 kg/kWh 
Eficiência elétrica [%] 22%  
“Derating” 20%  
Potência elétrica (modo Gás de gaseificação) 197,4 kW 
Eficiência global 17%  
Fator Beta de cogeração (W/Q) 0,8  
Potência térmica 246,8 kWt 
Cálculo do consumo de gás de gaseificação em substituição ao GLP 
Consumo gás de gaseificação (dia) 4,0 kg/dia 
Cálculo do consumo de biodiesel em substituição ao diesel 
Consumo de biodiesel (dia) 4,6 litros/dia 
Consumo total de combustíveis   
Consumo total de gás de gaseificação 5827,6 kg/dia 
Consumo total de biodiesel 4,6 litros/dia 

 

Depois de calculado o consumo de gás de gaseificação em substituição ao GN e ao 

GLP, o consumo de biodiesel em substituição ao diesel e finalmente o consumo total de 

combustíveis, pode-se então determinar a capacidade do sistema incluindo o gaseificador e o 

motor. A partir destes dados, determinam-se os custos de capital, os custos operacionais 

anuais e os indicadores econômicos, representados por um tempo de retorno do investimento 

de 8 anos, valor presente líquido de R$ -179.272,40 e taxa interna de retorno de 9%, 

mostrando esta opção como inviável. Estas informações estão presentes na Tabela 29. 
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Tabela 29- Determinação dos custos de capital para o sistema gaseificação / motor a gás 

Custos de capital 
Gaseificador 914.645,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Gaseificador instalado 1.189.038,0 R$ 
Motor de combustão 200,0 US$/kW 
Motor de combustão 88.830,0 R$ 
Contingências + instalação 30%  
Motor de combustão instalado 115.479,0 R$ 
Investimento (custo de capital total) 1.304.517,0 R$ 
Custo específico investimento 2.937,0 US$/kW 
Custo anualizado do investimento 191.535,0 R$/ano 
Custos operacionais 
Custo anualizado do investimento 191.534,8 R$/ano 
Custos de manutenção 11.348,0 R$/ano 
Custos com operação 15.708,0 R$/ano 
Custo com biodiesel 3.187,4 R$/ano 
Custo anual com lenha 63.541,0 R$/ano 
Custo anual total 285.319,1 R$/ano 
Indicadores econômicos 
Tempo de retorno -43,3 anos 
Valor presente líquido -1.509.872,82  
Taxa interna de retorno Não Viável  

 

5.1.2.6 - Sistema de células fotovoltaicas 

A Tabela 30 sumariza os custos de capital, os custos operacionais anuais e os 

indicadores econômicos, representados por um tempo de retorno do investimento de 22,7 

anos, valor presente líquido de R$ -183.065,5 e taxa interna de retorno de 10%, mostrando 

esta opção como inviável. Estas informações estão presentes na Tabela 30. 
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Tabela 30- Determinação dos custos de capital para o sistema de células fotovoltaicas 

Custos de capital 
Preço das células fotovoltaicas 5.000,0 US$/kW 
Contingências + instalação 20%  
Custo com células fotovoltaicas 1.776.575,0 R$ 
Custo anual com células fotovoltaicas 286.805,0 R$/ano 
Custos operacionais 
Custo anual com células fotovoltaicas 286.804,7 R$/ano 
Custo com manutenção 4.539,2 R$/ano 
Custos com operação 15.708,0 R$/ano 
Custo com biodiesel 3.187,4 R$/ano 
Custo anual combustível (calor de processo) 1.184,0 R$/ano 
Custo anual com GLP 480,0 R$/ano 
Custo anual total 311.903,2 R$/ano 
Indicadores Econômicos 
Tempo de retorno -31,3 anos 
Valor presente líquido -2.162.991,31  
Taxa interna de retorno Não Viável  

 

A Figura 22 sintetiza os resultados baseados no valor da taxa interna de retorno.  

Taxa Interna de Retorno
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Legenda: 1- Sistema gaseificador / motor "Diesel (Dual Fuel)"; 2- Sistema biodigestão indiano / motor "Diesel 
(Dual Fuel)"; 3- Sistema biodigestão chinês / motor "Diesel (Dual Fuel)"; 4- Sistema biodigestão indiano / motor 
a gás com complementação através de GLP; 5- Sistema biodigestão chinês / motor a gás com complementação 
através de GLP; 6- Sistema biodigestão indiano / motor a gás com complementação de eletricidade; 7- Sistema 
biodigestão chinês / motor a gás com complementação de eletricidade; 8- Sistema gaseificação / motor a gás; 9- 
Sistema célula fotovoltaica. 

Figura 22- Valores da taxa interna de retorno das variantes estudadas, para os valores 

de entrada constantes nas Tabelas 5.1 até 5.13 
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A Figura 23 sintetiza os resultados baseados no valor do valor presente líquido. 

 

Legenda: 1- Sistema gaseificador / motor "Diesel (Dual Fuel)"; 2- Sistema biodigestão indiano / motor "Diesel 
(Dual Fuel)"; 3- Sistema biodigestão chinês / motor "Diesel (Dual Fuel)"; 4- Sistema biodigestão indiano / motor 
a gás com complementação através de GLP; 5- Sistema biodigestão chinês / motor a gás com complementação 
através de GLP; 6- Sistema biodigestão indiano / motor a gás com complementação de eletricidade; 7- Sistema 
biodigestão chinês / motor a gás com complementação de eletricidade; 8- Sistema gaseificação / motor a gás; 9- 
Sistema célula fotovoltaica. 

Figura 23- Valor presente líquido das variantes estudadas, para os valores de entrada 

constantes nas Tabelas 5.1 até 5.13 

 

No próximo item é realizado estudos de sensibilidade a fim de se avaliar, 

principalmente aqueles casos em que não apresentou viabilidade econômica, cenários em que 

estes sistemas possam melhorar os indicadores. 

 

5.2-Estudos de sensibilidade 

Para que se possa realizar uma avaliação da viabilidade econômica de cada sistema 

empregado, foram considerados diversos cenários, onde os preços dos combustíveis e das 
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tecnologias, além das taxas de juros e de câmbio sofrem uma variação de 50% para mais e 

para menos. Dessa forma é possível avaliar o quanto cada variável impacta na viabilidade de 

uma instalação. 

 

5.2.1 - Sistema gaseificador / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

Na situação atual, para uma demanda de eletricidade de 197,4 kW e uma demanda 

térmica de 3571 kWt, a TIR é de 18%, VPL de R$ 58.783,44 e o tempo de retorno do 

investimento de 5,2 anos, sendo esse sistema viável economicamente. 

Pode-se observar nos gráficos representados na Figura 24, que para o sistema 

gaseificador / motor diesel, quanto menores são a taxa de câmbio, o preço do biodiesel e o 

preço do motor diesel “dual-fuel”, mais viável se torna a utilização desse sistema. De forma 

contrária atua o preço da eletricidade, quanto menor a tarifa da concessionária, menor é a 

viabilidade do sistema, pois torna mais barato o sistema convencional. Algumas situações têm 

pouca influência sobre a viabilidade do sistema, como é o caso dos preços do próprio 

gaseificador e da lenha. Mesmo que seus preços variem bastante, o impacto na TIR e no VPL 

é pequeno. 
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Figura 24- Avaliação da sensibilidade da TIR e do VPL para o sistema gaseificador / 

motor Diesel (“Dual Fuel”) 
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5.2.2 - Sistema biodigestão / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

5.2.2.1 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR INDIANO) / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

Na situação atual, para uma demanda de eletricidade de 197,4 kW e uma demanda 

térmica de 3571kWt, a TIR é de 20%, VPL de R$ 123.209,78 e o tempo de retorno do 

investimento de 4,6 anos, sendo esse sistema viável economicamente. 

Pode-se observar nos gráficos da Figura 25 que para o sistema biodigestor indiano / 

motor diesel, quanto menores são a taxa de câmbio, o preço do biodiesel, o preço do 

biodigestor e o preço do motor diesel “dual-fuel”, mais viável se torna a utilização desse 

sistema. De forma contrária atua o preço da eletricidade, quanto menor a tarifa da 

concessionária, menor é a viabilidade do sistema, pois torna mais barato o sistema 

convencional. A variação dos demais parâmetros apresentou pouca influência na TIR e no 

VPL. 
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Figura 25- Avaliação da sensibilidade da TIR e do VPL para o sistema biodigestor 

indiano / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

 

5.2.2.2 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR CHINÊS) / motor Diesel (“Dual Fuel”) 

Na situação atual, para uma demanda de eletricidade de 197,4 kW e uma demanda 

térmica de 3571kWt, a TIR é de 24%, VPL de R$ 172.341,88 e o tempo de retorno do 

investimento de 3,9 anos, sendo esse sistema viável economicamente. 

Pode-se observar nos gráficos da Figura 26 que para o sistema biodigestor chinês / 

motor diesel, quanto menores são a taxa de câmbio, o preço do biodiesel e o preço do 

biodigestor, mais viável se torna a utilização desse sistema. De forma contrária atua o preço 

da eletricidade, quanto menor a tarifa da concessionária, menor é a viabilidade do sistema, 

pois torna mais barato o sistema convencional. A variação dos demais parâmetros apresentou 

pouca influência na TIR e no VPL. 
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Figura 26- Avaliação da sensibilidade da TIR e do VPL para o sistema biodigestor 

chinês / motor Diesel (“Dual Fuel”) 
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5.2.3 - Sistema biodigestão / motor a gás com complementação através de GLP 

5.2.3.1 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR INDIANO) / motor a gás com 

complementação através de GLP 

Na situação atual, para uma demanda de eletricidade de 197,4 kW e uma demanda 

térmica de 3571kWt, o VPL é de R$ -3.773.496,60, sendo esse sistema inviável 

economicamente. Mesmo com a variação dos indicadores econômicos, o sistema não 

apresenta viabilidade. 

 

5.2.3.2 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR CHINÊS) / motor a gás com 

complementação através de GLP 

Na situação atual, para uma demanda de eletricidade de 197,4 kW e uma demanda 

térmica de 3571kWt, o VPL é de R$ -3.773.496,60, sendo esse sistema inviável 

economicamente. Mesmo com a variação dos indicadores econômicos, o sistema não 

apresenta viabilidade. 

 

5.2.4 ‐ Sistema biodigestão / motor a gás com complementação de eletricidade 

5.2.4.1 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR INDIANO) / motor a gás com 

complementação de eletricidade 

 

Na situação atual, para uma demanda de eletricidade de 197,4 kW e uma demanda 

térmica de 3571kWt, o VPL é de R$ -1.214.742,37, sendo esse sistema inviável 
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economicamente. Mesmo com a variação dos indicadores econômicos, o sistema não 

apresenta viabilidade. 

 

5.2.4.2 - Sistema biodigestão (BIODIGESTOR CHINÊS) / motor a gás com 

complementação através de GLP 

Na situação atual, para uma demanda de eletricidade de 197,4 kW e uma demanda 

térmica de 3571kWt, o VPL é de R$ -1.214.742,37, sendo esse sistema inviável 

economicamente. Mesmo com a variação dos indicadores econômicos, o sistema não 

apresenta viabilidade. 

 

5.2.5 - Sistema gaseificador / motor a gás 

Na situação atual, para uma demanda de eletricidade de 197,4 kW e uma demanda 

térmica de 3571kWt, o VPL de R$ -1.509.872,82, sendo esse sistema inviável 

economicamente. 

Pode-se observar nos gráficos da Figura 27 que para o sistema gaseificador / motor a 

gás, quanto menores são a taxa de câmbio, o preço do gaseificador e o preço da lenha, mais 

viável se torna a utilização desse sistema. De forma contrária atua o preço da eletricidade, 

quanto menor a tarifa da concessionária, menor é a viabilidade do sistema, pois torna mais 

barato o sistema convencional. A variação dos demais parâmetros apresentou pouca 

influência na TIR e no VPL. 
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Figura 27- Avaliação da sensibilidade da TIR e do VPL para o sistema gaseificador / 

motor a gás 
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5.2.5 - Sistema de células fotovoltaicas 

Na situação atual, para uma demanda de eletricidade de 197,4 kW e uma demanda 

térmica de 3571kWt, o VPL de R$ -2.162.991,31, sendo esse sistema inviável 

economicamente. 

Pode-se observar nos gráficos da Figura 28 que para o sistema de células fotovoltaicas, 

quanto menores são a taxa de câmbio e o preço das células, mais viável se torna a utilização 

desse sistema. De forma contrária atua o preço da eletricidade, quanto menor a tarifa da 

concessionária, menor é a viabilidade do sistema, pois torna mais barato o sistema 

convencional. A variação dos demais parâmetros apresentou pouca influência na TIR e no 

VPL. 
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Figura 28- Avaliação da sensibilidade da TIR e do VPL para o sistema de células 

fotovoltaicas 
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Capítulo 6 

 

6.1 - Conclusões 

 

Avaliando-se globalmente as rotas energéticas consideradas neste trabalho, a primeira 

conclusão a que se pode chegar é que o parâmetro definitivo para se avaliar a viabilidade de 

cada um dos sistemas estudados é a comparação do custo anual do novo sistema com o custo 

anual do sistema convencional. No caso de o custo anual do sistema alternativo ser inferior ao 

custo anual do sistema convencional, o sistema pode apresentar viabilidade, devendo-se fazer 

as análises econômicas, confrontando esses sistemas. Caso contrário, se o sistema alternativo 

apresentar um custo anual maior que o custo anual do sistema convencional, o novo sistema 

proposto é certamente inviável economicamente, não cabendo a realização da análise 

econômica desses sistemas. 

Pode-se notar claramente que as variantes empregando motor de combustão interna do 

ciclo Diesel, operando no sistema “dual fuel” apresentaram viabilidade econômica. Essa 

viabilidade pode ser notada tanto utilizando o gás de gaseificação proveniente da gaseificação 

de lenha quanto o biogás proveniente da digestão anaeróbica dos resíduos animais em 

biodigestores indiano e chinês em associação ao biodiesel na proporção de 80% e 20% 

respectivamente. Apesar de os biodigestores de vinil não terem sido aqui avaliados e como em 

geral apresentam menor custo de implantação, estima-se que o emprego destes seja mais 

viável. 

A grande redução da eficiência e o elevado consumo de motores a gás utilizando 

combustíveis alternativos inviabilizam técnica e economicamente a sua utilização nesses 

sistemas. A relação de produção de biogás empregada não é suficiente para garantir toda a 

demanda energética, e dessa forma, torna-se necessária a complementação com outras fontes 
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energéticas ou, no caso do gaseificador, a produção de um volume muito grande de gás de 

gaseificação, o que também encare o processo. 

O custo de capital atual das células fotovoltaicas, assim como sua baixa capacidade de 

geração de energia torna essa tecnologia também inviável. Mesmo que haja uma grande 

redução no valor dessas células, a sua utilização continua inviável economicamente, não 

sendo uma opção atrativa no caso de haver rede elétrica na região, que é o caso da maioria das 

propriedades rurais mineiras. No caso de a propriedade estar localizada em uma região isolada 

onde a rede elétrica não alcança, o uso dessa tecnologia pode se tornar viável. Mas de toda 

forma deve-se ter em questão o problema da variação da incidência solar ao longo do dia, bem 

como ao longo do ano. 

Como os valores encontrados e adotados nesse trabalho não refletem as condições reais 

de uma propriedade rural mineira, que foi o foco do trabalho, e sim de propriedades altamente 

tecnificadas e localizadas em outros países, com características muito distintas das 

propriedades focadas, os resultados apresentados podem não apresentar a acurácia desejada. 

Devido a isso, uma sugestão para realização de um trabalho futuro é a obtenção de dados mais 

precisos de consumo energético relativos às pequenas e médias propriedades rurais e repetir a 

avaliação energética realizada nesse trabalho, visando obter resultados mais próximos da 

realidade dessas propriedades. 
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