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Resumo 

 

O sistema de confinamento da bovinocultura de leite, apesar de ter trazido 

avanços para o setor e ser importante para a economia do país, tem intensificado 

os problemas ambientais em função da concentração de resíduos e aumento de 

escala das atividades. Cria-se, então, a necessidade de buscar alternativas para 

solucionar o problema. A geração de biogás a partir de resíduos se mostra uma 

alternativa interessante, pois permite o aproveitamento do biogás gerado na 

fazenda como fonte de energia elétrica e térmica, reduzindo os custos e o impacto 

ambiental. Dessa forma, este estudo, realizado no município de Ritápolis/MG, em 

uma propriedade com atividades voltadas para bovinocultura de leite com 230 

cabeças em regime de confinamento, tem como objetivo avaliar a viabilidade de 

implementação de um biodigestor e um sistema de cogeração com motor de 

combustão interna a gás. Além disso, avalia-se o impacto ambiental associado à 

produção de leite da fazenda, através da Análise do Ciclo de Vida. Conclui-se ser 

possível gerar diariamente 9.200kg de dejetos e aproximadamente 350m³ de 

biogás, suficiente para acionar dois motores de combustão interna a gás de 

potência elétrica igual a 35kW cada, ao custo estimado de US$ 2.840 por kW de 

potência instalada. O potencial de aquecimento global da fazenda estimado é 408 

milhões de toneladas de CO2-eq, 21% a menos que a média das emissões das 

fazendas da América Latina. 

 

 

 

Palavras-chave: biogás, energia renovável, análise do ciclo de vida, setor leiteiro. 
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Abstract 

 

The confinement system of dairy cattle, despite having brought advances to the 

sector and being important for the economy of the country, has intensified the 

environmental problems due to the concentration of residues and increase of scale 

of the activities. So it is necessary to seek alternatives to solve the problem. The 

generation of biogas from animal waste is an interesting alternative, since it allows 

the use of biogas generated on the farm as a source of electric and thermal energy, 

reducing costs and environmental impact. The objective of this study is to evaluate 

the viability of the implementation of a biodigester and a cogeneration system with 

internal combustion gas engine, carried out in the municipality of Ritápolis/MG, in a 

farm with activities directed to milk cows with 230 heads. In addition, the 

environmental impact associated with the milk production of the farm is evaluated 

through the Life Cycle Analysis. It is concluded that it is possible to generate daily 

9,200kg of animal waste and approximately 350m³ of biogas, enough to activate two 

internal combustion engines with electric power of 35kW each, at an estimated cost 

of US$ 2,840 per kW of power. The estimated global warming potential of the farm 

is 408 million tons of CO2-eq, 21% less than the average emissions from farms in 

Latin America. 

 

 

Key-words: biogas, renewable energy, life cycle analysis, dairy sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, de acordo com o SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões de 

Gases de Efeito Estufa), as emissões brasileiras de gases de efeito estufa (GEE) 

representam 3,4% do total mundial, o que mantém o Brasil como sétimo maior 

poluidor do planeta. Ainda segundo dados do SEEG, estima-se que a agropecuária 

seja responsável por aproximadamente 22% do total de emissões desses gases. 

Os sistemas intensivos de produção animal, como o confinamento na 

bovinocultura de leite, são atividades potencialmente impactantes ao meio 

ambiente devido às emissões relacionadas à fermentação entérica dos animais, 

além da alta produção de dejetos em ambientes restritos geograficamente.   

Os dejetos resultantes desses sistemas são provenientes de dietas com altos 

valores energéticos e proteicos, e ricos em nutrientes que, se não tratados 

adequadamente e dispostos no meio ambiente sem precaução, podem constituir 

poluentes preocupantes nos corpos d’agua, solo e ar.  

A utilização de biodigestores é uma alternativa tecnológica para o 

gerenciamento dos dejetos, que permite agregação de valor ao resíduo mediante 

a utilização do biogás e do biofertilizante. O biogás é gerado por meio da 

fermentação anaeróbica dos dejetos animais, dentro de condições ideais, 

resultando em uma mistura gasosa cujos componentes principais são CH4 e CO2.  

A geração de biogás traz aos produtores uma opção de energia renovável de 

ótimo rendimento, custeando os gastos com energia elétrica, proporcionando 

energia limpa e distribuição correta dos resíduos gerados. Além disso, a biomassa 

resultante do processo de biodigestão, conhecida como biofertilizante, pode ser 

utilizada em substituição aos fertilizantes convencionais, proporcionando aos 

produtores redução nos gastos de produção, além de contribuir com a 

sustentabilidade ambiental.   

Tendo em vista o aumento na consciência ambiental, a Análise do Ciclo de Vida 

(ACV) foi uma das ferramentas criadas para caracterizar os impactos associados a 

toda cadeia produtiva. A ACV fornece uma visão geral do real impacto causado por 

certo produto, determinando as etapas críticas da produção que geram altas 

descargas ambientais ou que consumam grande quantidade de recursos naturais. 
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Assim, utilizando a ACV, pode-se identificar oportunidades de melhorias dos 

aspectos ambientais, tornando a produção mais sustentável. 

 

1.1 Justificativa 

 

As alternadas crises no setor elétrico e a crescente consciência sobre o 

aquecimento global tem levado à adoção de medidas alternativas que visam o uso 

racional da energia e o aumento da eficiência dos sistemas consumidores de 

energia. Neste contexto surgem os biodigestores, o sistema de cogeração e a 

análise do ciclo de vida.  

Os biodigestores anaeróbicos dão um destino adequado aos dejetos produzidos 

pela bovinocultura leiteira, produzindo biogás para acionamento de motores a 

combustão e geração de energia, além de reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa relacionadas à queima de combustíveis fósseis ou manejo inadequado dos 

resíduos e, consequentemente, os impactos ambientais associados a elas. 

 

1.2 Objetivos 

 

Este estudo tem como objetivo quantificar a capacidade de geração de biogás 

através de dejetos bovinos da fazenda Campo Alegre, situada no município de 

Ritápolis/MG, analisando assim a viabilidade da implementação de um biodigestor 

e um sistema de cogeração com motor de combustão interna a gás, com a 

finalidade de reduzir o custo de energia elétrica e a emissão de gases poluentes na 

atmosfera. Além disso, estima-se as emissões de GEE e avalia-se o potencial de 

aquecimento global associado à produção de leite da fazenda, por meio da Análise 

do Ciclo de Vida. 

 

1.3 Organização do estudo 

 

Este trabalho está organizado em três principais partes: revisão bibliográfica, 

metodologia e considerações finais. 

A revisão bibliográfica tem como objetivo apresentar, de forma sucinta, todos os 

assuntos abordados neste estudo. 
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O desenvolvimento da metodologia envolve a descrição detalhada da produção 

de biogás, do consumo de energia, da modelagem dos equipamentos, bem como 

a aplicação da metodologia de Análise de Ciclo de Vida na fazenda Campo Alegre, 

Ritápolis/MG. 

Nas considerações finais são analisados e discutidos os resultados e feitas 

considerações e conclusões do estudo e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Digestão Anaeróbica 

 

A Digestão Anaeróbica (DA) é um processo conhecido há muito tempo e seu 

emprego para a produção de biogás e biofertilizante é popular nos países asiáticos, 

a exemplo da China e Índia (KUNZ et al., 2006). No Brasil, o interesse pelo biogás 

intensificou-se nas décadas de 1970 e 1980 (KUNZ et al., 2006) e, apesar do 

desenvolvimento mais acentuado ser na suinocultura, é na bovinocultura que se 

encontra o maior potencial para digestão anaeróbica no tratamento de dejetos 

animais (RIBEIRO, 2013).  

A inserção do processo de digestão anaeróbica dentro das atividades humanas 

trouxe como resultado benefícios energéticos, ambientais e econômicos, 

principalmente como decorrência da redução de até 90% da matéria orgânica 

produzida, por meio do confinamento de detritos animais e restos de cultura, na 

ausência de oxigênio, em câmaras de fermentação, chamadas de biodigestores, 

digestores ou plantas de biogás (DIAZ, 2006). 

A digestão anaeróbica é um processo sensível, podendo ser dividido em quatro 

fases (MOREIRA et al., 2014): 

1. Hidrólise enzimática - materiais orgânicos complexos são hidrolisados e 

convertidos em moléculas menores por meio da fermentação;  

2. Acidogênese - moléculas menores resultantes da hidrólise são 

metabolizadas por bactérias, convertendo-se em diversos compostos 

simples;  

3. Acetogênese - microrganismos acetogênicos convertem os produtos da 

acidogênese, resultando em hidrogênio, dióxido de carbono e acetato;   

4. Metanogênese - processo das arqueas metanogênicas, que produzem 

metano a partir dos produtos da acetogênese.  

 

A Figura 1 ilustra de forma simples as etapas da DA. 
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Figura 1 - Etapas da Digestão Anaeróbica 

Fonte: KUNZ et al., 2006 

 

Como qualquer processo biológico, a digestão anaeróbica depende de alguns 

fatores que, se não forem respeitados, podem levar ao fracasso do sistema e 

consequentes perdas dos potenciais energéticos contidos nos dejetos (ORRICO et 

al., 2010). A eficiência do processo de digestão, ou seja, o volume de biogás 

produzido por quilograma de material digerível, depende basicamente dos 

seguintes fatores (DIAZ, 2006): 

 Temperatura: afeta diretamente a velocidade do metabolismo das bactérias, 

o equilíbrio iônico e a solubilidade dos substratos; 

 Composição do substrato orgânico: principal responsável pela qualidade e 

quantidade de gás produzido, varia com a qualidade da alimentação, a idade 

biológica e o tipo de animal; 

 Tempo de Retenção Hidráulica (TRH): tempo que o substrato orgânico deve 

permanecer no biodigestor para que seja digerido pelas bactérias 

anaeróbicas; 

 Acidez/alcalinidade: é necessário sempre manter o pH na faixa de 6,0 a 8,0 

para assegurar a estabilidade do processo de digestão da matéria orgânica; 
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 Substâncias tóxicas: a entrada de desinfetantes e sarnicidas, dentre outros, 

podem paralisar a atividade bacteriana. 

Dentre as atividades agropecuárias, a suinocultura e a bovinocultura têm se 

destacado como as principais fontes de recuperação do biogás. A primeira por 

apresentar um elevado potencial de produção de biogás (m³ de biogás/kg de 

esterco), e a segunda por produzir grande quantidade de esterco (kg de 

esterco/animal).  

 

2.2 Biodigestores 

 

Os sistemas mais representativos para tratamento de dejetos animais via 

degradação anaeróbica são os biodigestores. Os biodigestores são sistemas 

fechados de degradação anaeróbica em que os gases produzidos são coletados e 

armazenados em compartimentos chamados gasômetros para posterior utilização 

ou simples queima (KUNZ et al., 2006). 

Um sistema adequado de recuperação de biogás considera fatores como a 

quantidade de esterco a ser manejada, o tipo de criação (pastagem ou 

confinamento) e a frequência de captação do esterco, assim como a disponibilidade 

de água. Para a seleção da opção adequada, aspectos financeiros, econômicos 

(custo de investimento, operação e manutenção), assim como a destreza 

necessária para manter e reparar o biodigestor, devem ser considerados.  

A prática ensina que um biodigestor deve ser desenvolvido de acordo com as 

necessidades do local no momento da instalação. Já no dimensionamento devem 

ser considerados outros parâmetros como tempo de retenção, a profundidade da 

câmara de fermentação, a relação largura/comprimento e a caixa de carga e de 

descarga (DIAZ, 2006).  

Os biodigestores podem ser classificados, de acordo com o princípio de 

operação, em descontínuos (batelada) ou contínuos (MOREIRA et al., 2014). Os 

descontínuos, primeiros a serem utilizados, são carregados de uma só vez e 

mantidos fechados por um período de 20 a 50 dias, dependendo da temperatura 

de operação, até a produção de biogás cair sensivelmente. Posteriormente, a 

matéria orgânica fermentada é descarregada. É recomendado para materiais 
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orgânicos de decomposição lenta ou para locais em que a disponibilidade de 

material é periódica (DIAZ, 2006). 

Os biodigestores de fluxo contínuo apresentam carregamento periódico, 

geralmente diário, e praticamente uma produção constante de biogás e efluente. 

Com isso, são muito utilizados quando se dispõe de fornecimento regular de 

matéria prima, como esterco de gado, sendo muito utilizados em comunidades 

rurais de pequeno e médio porte (MOREIRA et al., 2014). Ambos, basicamente, 

contam com uma câmara de fermentação, um acesso de carga e outro de 

descarga, e uma saída de biogás.  

Existem duas plantas de biogás básicas que têm se popularizado em práticas 

agropecuárias: as de campana flutuante e as de domo fixo, sendo o modelo indiano 

e o modelo chinês os mais difundidos, respectivamente (DIAZ, 2006). 

 

2.2.1 Biodigestor tipo Indiano 

 

O biodigestor tipo Indiano (Figura 2) caracteriza-se por dispor de uma cúpula 

móvel de ferro ou de fibra de vidro. À medida que se forma, o gás vai sendo 

armazenado sob a cúpula. Se o volume de gás produzido não for consumido de 

imediato, o gasômetro tende a deslocar-se verticalmente, aumentando o volume 

deste, portanto, mantendo a pressão em seu interior constante (DEGANUTTI et al., 

2002).  

Os principais componentes de um biodigestor modelo indiano estão indicados 

na Figura 2, constituído de caixa de entrada, por onde abastece o biodigestor com 

o substrato afluente; tubo de carga (geralmente de PVC), que leva o substrato até 

o fermentador; tubo de descarga para conduzir o material efluente degradado 

(biofertilizante mais leve) para a caixa de saída; gasômetro de PVC ou material 

similar, para armazenar o biogás; e o coletor de gás (SILVA, 2015). Apresenta 

também uma parede central que divide o tanque de fermentação em duas câmaras, 

permitindo a separação da biomassa já fermentada e sua posterior descarga. 

Funciona pelo princípio de vasos comunicantes. 
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Figura 2 - Biodigestor tipo Indiano 

Fonte: Adaptado Deganutti et al., 2002 

 

A capacidade da planta varia de acordo com o tamanho da propriedade. Por ser 

construído aterrado no solo, o processo de fermentação sofre pouca variação de 

temperatura e dispensa o uso de reforço nas paredes, reduzindo o custo de 

instalação. A cúpula metálica é sujeita a corrosão, e a comunicação por meio de 

tubos, entre a caixa de carga e a câmara, pode entupir ocasionalmente. (DIAZ, 

2006) 

 

2.2.2 Biodigestor tipo Chinês 

 

O biodigestor tipo Chinês (Figura 3) é formado por uma câmara cilíndrica de 

alvenaria para fermentação e um teto abobadado, impermeável, destinado ao 

armazenamento do biogás. O reator funciona com base no princípio de prensa 

hidráulica, de modo que há aumentos da pressão (resultantes do acúmulo de 

biogás) no interior do biodigestor, que desloca a biomassa da câmara de 

fermentação para a caixa de saída. Quando há descompressão a biomassa se 

desloca em sentido contrário (DEGANUTTI et al., 2002).  
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Os principais componentes de um biodigestor modelo chinês estão ilustrados 

na Figura 3, constituídos dos mesmos componentes do modelo indiano, apenas 

com a diferença que o gasômetro deste é fixo no fermentador (SILVA, 2015). 

 

 

Figura 3 - Biodigestor tipo Chinês 

Fonte: Adaptado Deganutti et al., 2002 

 

É o modelo mais indicado para produção de biofertilizante, pois possui uma 

cúpula fixa que permite pouca acumulação de gás. Ocupa pouco espaço na 

superfície do solo e é sujeito a pouca variação da temperatura de trabalho por estar 

completamente enterrado (digestor e gasômetro). É mais barato que os demais, 

pois a cúpula é feita de alvenaria, e por isso normalmente requer seladores 

especiais, devido à porosidade da alvenaria (DIAZ, 2006). 

Em termos comparativos, os modelos Chinês e Indiano, apresentam 

desempenho semelhante, apesar do modelo Indiano, em determinados 

experimentos, ter sido ligeiramente mais eficiente quanto a produção de biogás 

(DEGANUTTI et al., 2002).  

 

2.2.3 Biodigestor tipo Lagoa Coberta  
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No biodigestor tipo Lagoa Coberta (Figura 4) a captura do biogás é feita por uma 

coberta hermética instalada sob uma vala na qual o substrato é depositado. É mais 

usado em regiões quentes, onde o próprio ambiente ajuda a manter a temperatura 

no biodigestor. Esse é o modelo com menores custos de instalação e operação 

(DIAZ, 2006).  

Os dejetos são manejados como líquido, portanto muito aplicado em fazendas 

leiteiras que usam água para lavar as instalações (curral, estábulo, sala de ordenha 

e outras).  

 

Figura 4 - Biodigestor tipo Lagoa Coberta 

Fonte: DIAZ, 2006 

 

2.3 Biogás 

 

O biogás é um gás natural resultante da fermentação anaeróbica (na ausência 

de ar) de dejetos animais, resíduos vegetais e lixo industrial ou residencial em 

condições adequadas. Para cada fonte de matéria orgânica tem-se uma produção 

diferente de biogás. A Tabela 1 mostra a capacidade de produção de biogás a partir 

de resíduos pecuários. 

 

Tabela 1 – Potencial de geração de biogás a partir de resíduos pecuários 

Tipo m³biogás/ kgdejeto 

Bovino 0,038 

Suíno 0,079 

Aves 0,050 

Fonte: Oliveira (1993) apud Kunz et al. (2006) 
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A quantidade de biogás varia com o tipo de dejeto e também de animal para 

animal (JORDAN, 2005). Essa diferença na capacidade de geração de biogás está 

associada a vários fatores, como dieta dos animais e sistema digestivo, que fazem 

com que sejam produzidos resíduos com características diferentes e, 

consequentemente, potencialidades distintas na produção de biogás (KUNZ et al., 

2006). Segundo ORRICO et al. (2010), a dieta a que os animais são submetidos é 

a principal responsável pela grande variação existente entre os potenciais de 

produção encontrados nos experimentos de biodigestão. 

O biogás é composto por uma mistura de gases que têm sua concentração 

determinada pelas características do resíduo e as condições de funcionamento do 

processo de digestão. É constituído, principalmente, por metano (CH4) e dióxido de 

carbono (CO2), e pequenas concentrações de outros gases (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Composição do biogás 

Gás Símbolo Concentração do biogás (%) 

Metano CH4 50 – 80 

Dióxido de carbono CO2 20 – 40 

Hidrogênio H2 1 – 3 

Nitrogênio N2 0,5 – 3 

Gás Sulfídrico e outros H2S, CO, NH3 1 – 5 

Fonte: La Farge (1979) apud Coldebella (2008) 

 

A utilização do biogás como recurso energético deve-se, principalmente, ao 

metano que, quando puro e em condições normais (CNTP) temperatura (0ºC) e de 

pressão (1 atm), tem um poder calorífico inferior (PCI) de 9,9 kWh/m³ (35,640 

MJ/m3). O biogás com teor de metano entre 50% e 80% tem PCI entre 4,95 kWh/m³ 

(17,820 MJ/m3) e 7,92 kWh/m³ (28,512 MJ/m3) (COLDEBELLA, 2006). 

As propriedades combustíveis do biogás podem ser aproveitadas pelo produtor 

para geração de energia e suprimento da demanda energética própria da atividade 

desenvolvida, como a produção de leite, por exemplo, enquanto as emissões de 

metano são reduzidas (ZANATO, 2014). Um projeto típico para geração de energia 

através do biogás consiste, basicamente, de um biodigestor, um sistema de manejo 

do biogás e um equipamento conversor.  
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O biogás é utilizado em equipamentos que funcionam com GLP ou em conjuntos 

geradores para produção de energia elétrica. Para sua perfeita utilização, os 

aparelhos devem ser específicos ou adaptados, por se tratar de um gás que será 

utilizado, geralmente, com fluxo de baixa pressão. A adaptação, quando 

necessária, consiste apenas em aumentar o diâmetro de vazão do injetor 

(COLDEBELLA, 2006). 

 

2.4 Biofertilizante  

 

O efluente, subproduto da digestão anaeróbica, apresenta alta qualidade como 

fertilizante agrícola, pois contém matéria orgânica com teor reduzido de carbono 

(por conta de sua perda na forma de CH4 e CO2) e alto teor de nitrogênio e fósforo. 

Seu grau avançado de decomposição faz com que o solo absorva com maior 

facilidade os nutrientes, melhorando suas qualidades físicas, químicas e biológicas 

(DIAZ, 2006). 

O uso excessivo de adubos químicos pode causar mineralização do solo, 

endurecendo-o e dificultando a entrada de nutrientes e água, o que facilita a erosão 

do solo. O biofertilizante, ao contrário dos adubos químicos, melhora a estrutura do 

solo. A alta capacidade de fixação apresentada por ele evita a solubilidade 

excessiva e a lixiviação dos sais, mantendo-o sob formas aproveitáveis pelas 

plantas (COLDEBELLA, 2006). 

O biofertilizante é um material que pode ser aplicado no solo em substituição 

ou em conjunto com adubo mineral. Ele pode ser empregado na forma líquida, 

colaborando coma a irrigação ou na forma sólida (passando por uma pré-secagem), 

o que favorece seu transporte (ZANATO, 2014).     

 

2.5 Cogeração de energia 

 

O consumo simultâneo de energia térmica (levando em conta as suas várias 

utilizações em vapor, água quente e água gelada) e de energia eletromecânica 

(eletricidade e acionamento mecânico), pode ser encontrado em todos os 

segmentos – residencial, comercial, agrícola e industrial (BARJA, 2006).  
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Para suprir as necessidades energéticas destes segmentos, pode-se utilizar 

duas diferentes linhas de raciocínio. A primeira baseia-se em atender as demandas 

de energia a partir de fontes primárias distintas, ou seja, a energia térmica 

necessária ao processo é adquirida por geração independente de vapor ou pela 

autoprodução, e a energia elétrica é contratada diretamente de uma 

concessionária. A segunda alternativa se refere ao suprimento das demandas a 

partir de uma única fonte primária, utilizando a cogeração. 

Melhor definida na língua inglesa como CHP (Combined Heat and Power), a 

cogeração é usualmente entendida como a geração simultânea e combinada de 

energia térmica e energia elétrica, a partir de uma mesma fonte. A vantagem 

principal é o maior aproveitamento da energia contida na fonte, reduzindo 

consideravelmente os custos de produção da energia nas duas formas citadas. A 

cogeração é, portanto, uma solução de engenharia, aplicável para determinados 

usuários de energia, que pode viabilizar economicamente a autoprodução de 

energia. 

Os principais ciclos térmicos utilizados em cogeração empregam motores 

alternativos, turbinas a gás e turbinas a vapor. Em todos eles existe, 

necessariamente, a rejeição de calor não convertido em potência de eixo e que 

pode então ser utilizado para atender uma demanda térmica (TEIXEIRA, 1997). 

Segundo BARJA (2006), os motores de combustão interna estão disponíveis 

numa grande faixa de potência (a partir de poucos quilowatts até 100MW) e, além 

de possuírem construção compacta, podem utilizar uma variedade de combustíveis 

líquidos e gasosos, com elevada eficiência em ciclo simples e um bom fator de 

disponibilidade. Por essas características, se apresentam como a primeira opção 

na aplicação em sistemas de cogeração de pequeno porte. 

Em geral, as boas oportunidades para os sistemas de produção combinada de 

potência e calor útil ocorrem em indústrias de pequeno e médio porte, e que 

demandam energia elétrica e térmica em proporções tais que os equipamentos de 

cogeração consigam atender sem grande complementação externa a demanda 

associada.  

Esta complementação se faz normalmente com eletricidade, já que não se 

dispõe usualmente de redes de fornecimento de energia térmica que possam 

compensar desbalanceamentos entre oferta e demanda de calor. Neste caso, se 
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diz que o sistema opera em paridade térmica, ou seja, a energia elétrica é produzida 

como uma consequência do fornecimento de calor (NOGUEIRA et al., 2004). 

A fim de estudar as condições de operação dos sistemas de cogeração quanto 

ao atendimento das demandas de calor e potência elétrica, podem ser efetuadas 

análises utilizando valores de demanda médios ou em função do tempo. No 

primeiro caso, se comparam as relações entre energia elétrica e energia térmica 

em nível de produção, pelo sistema de cogeração, e consumo. Assim, pode-se 

definir o parâmetro  dado por: 

 

 𝛼 =
Energia elétrica consumida

Calor útil consumido
=

Ec

Qc
  (1) 

  

Os valores de  dependem exclusivamente do consumidor. No caso em estudo, 

levantou-se o consumo de eletricidade mensal da produção de leite, considerando 

a demanda dos equipamentos elétricos, as necessidades de aquecimento através 

do emprego de resistências elétricas e de resfriamento através de sistemas 

(chillers) de compressão de vapor. 

Sendo uma função somente do sistema de cogeração, e medindo sua produção 

de energia elétrica por unidade de calor útil produzido, o parâmetro  depende da 

tecnologia e do rendimento do equipamento empregado para produção combinada 

de calor e potência, sem outra dependência do processo consumidor senão as 

condições de temperatura do calor rejeitado.  

 

 𝛽 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 ú𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
=

𝐸𝑝

𝑄𝑢
 (2) 

 

2.6 Cogeração de energia no Brasil 

 

Até meados do século XX, a cogeração chegou a ser muito usada nas 

indústrias, perdendo depois a competitividade para a eletricidade produzida pelas 

concessionárias nas grandes centrais geradoras com ganhos de escala. Assim, a 

cogeração ficou limitada a sistemas isolados (plataformas submarinas) e indústrias 

com lixos combustíveis (canavieira e de papel e celulose, por exemplo) (INEE, 

2017). 
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Nos últimos quinze anos, porém, um novo modelo do setor elétrico voltou a 

estimular a produção elétrica local que fosse mais eficiente e de baixo custo, 

levando ao aperfeiçoamento da tecnologia da cogeração, inclusive para pequeno 

porte. A necessidade de reduzir emissões de CO2 também incentivou a adoção 

deste processo eficiente (INEE, 2017). 

A Figura 5 apresenta as Usinas do tipo UTE com Cogeração Qualificada em 

operação no Brasil, segundo Banco de Informação de Geração (BIG) da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

 

 

Figura 5 - Usinas com Cogeração Qualificada em operação no Brasil 

Fonte: Aneel, 2017 

 

Percebe-se que a cogeração a partir do gás natural é a mais difundida, seguida 

de bagaço de cana-de-açúcar. Porém, o desenvolvimento tecnológico para 

produção de energia elétrica a partir do biogás, atualmente, é muito defendido. 

Considerado um dos principais causadores de problemas ambientais no 

agronegócio, os dejetos gerados da criação de animais estão sendo aproveitados 

para a geração de gás combustível (biogás) e fertilizante, através de biodigestores. 
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Nessa seção da revisão foram levantados dados da literatura de estudos 

relacionados à cogeração de energia através de dejetos animais dos últimos anos. 

Alguns trabalhos encontrados em diferentes periódicos foram selecionados e 

classificados de acordo com ano de publicação, autor, sistema de produção, tipo 

de dejeto, número de animais, produção diária de biogás, custo do investimento e 

tempo de retorno do investimento. A Tabela 3 apresenta os estudos selecionados 

neste trabalho. 

 

2.7 Análise do ciclo de vida (ACV)  

 

A crescente conscientização quanto à importância da proteção ambiental e os 

possíveis impactos associados aos produtos, tanto na sua fabricação quanto no 

consumo, tem aumentado o interesse no desenvolvimento de métodos para melhor 

compreender e lidar com esses impactos. Uma das técnicas em desenvolvimento 

com esse objetivo é a Análise do Ciclo de Vida (ACV).  

De acordo com a Norma NBR ISO 14040:2009, a Análise do Ciclo de Vida é 

uma metodologia que avalia, de forma sistemática, os aspectos e impactos 

ambientais de sistemas de produto, desde a aquisição da matéria-prima até a 

disposição final, isto é, do berço ao túmulo.  

Os estudos de ACV compreendem quatro fases: definição do objetivo e escopo; 

análise de inventário; avaliação de impacto; e interpretação dos resultados. Embora 

um estudo de ACV se desenvolva metodologicamente de acordo com a sequência 

com que essas fases estão descritas, habitualmente desenvolve-se de forma 

iterativa, onde a experiência recolhida em uma fase posterior pode determinar a 

necessidade de efetuar modificações em qualquer uma das fases anteriores 

(CASTANHEIRA, 2008). O relacionamento entre as fases está ilustrado na Figura 

6.  
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Tabela 3 – Pesquisas de viabilidade da cogeração de energia. 

Ano Autor(es) 
Sistema de 
produção 

Tipo de 
dejeto 

Número de 
animais 

Produção 
diária de 
biogás 

Potencial 
instalado 

Custo do 
investimento 

Tempo de 
retorno do 

investimento 

2004 
Coldebella, A. 
et al. 

Confinamento Bovino 72 70,56m³ 44kWh R$45.000 4 anos 

2008 
Coldebella, A. 
et al. 

UPL Suíno 1.000 933m³ 36kWh R$100.000 3,3 anos 

2009 Cervi, R. G. Confinamento Suíno 2.300 1.837,7m³ 40kW R$51.537 4,9 anos 

2010 
Linhares, R. P. 
et al. 

Confinamento Suíno 1.000 150,6m³ 43kWh R$43.065 ----- 

2013 
Cirino, J. F.; 
Faria, L. V. P. 

Confinamento Suíno 15.000 2.937,5m³ 76kWh R$553.542 6,4 anos 

2014 Flores, M. C. Confinamento Suíno 4.100 4.075m³ 47,5kW R$40.000 7,2 anos 

2014 
Hirano, M. Y.; 
Silva, C. L. 

Confinamento Bovino 300 480m³ 30kW ----- ----- 

2015 
Randi, F. H. et 
al. 

Confinamento Suíno 1.000 1.717m³ 152kW R$220.000 7,6 anos 
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Figura 6 - Fases de uma ACV 

Fonte: NBR ISO 14040:2009 

 

Os requisitos da ABNT NBR ISO 14040:2009 e ABNT NBR ISO 14044:2009 

devem ser aplicados na execução de uma ACV. De acordo com essas normas, as 

considerações que cada fase deve abranger são apresentadas a seguir.  

 

2.7.1 Definição do objetivo e escopo 

 

A fim de definir o objetivo de uma Análise de Ciclo de Vida, os seguintes itens 

devem ser declarados de forma não ambígua: a aplicação pretendida, as razões 

para a realização do estudo, o público alvo e se existe a intenção de utilizar os 

resultados em afirmações comparativas a serem divulgadas publicamente (NBR 

ISO 14040:2009). 

O escopo de uma ACV deve ser claramente definido e consistente com a 

aplicação pretendida. A definição do escopo consiste em definir os limites e 

abrangência do estudo (XAVIER, 2004). Os seguintes itens devem ser 

considerados para definição do escopo: o sistema do produto a ser estudado, as 

funções do sistema, a unidade funcional (UF), a fronteira do sistema, os critérios de 
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alocação, limitações e qualquer outra informação e procedimento julgado 

necessário para garantir a qualidade do estudo (NBR ISO 14040:2009). 

 

2.7.2 Análise de inventário 

 

A análise de inventário (ICV) envolve a coleta de dados e procedimentos de 

cálculo para quantificar as entradas e saídas relevantes de um sistema de produto 

(SEÓ, 2015).  

Segundo a norma NBR ISO 14040:2009, poucos processos industriais geram 

uma única saída ou são baseados em uma relação linear entre entradas de matéria-

prima e saídas, o que gera a necessidade de realizar procedimentos de alocação. 

A alocação consiste na divisão adequada dos fatores de impacto do processo entre 

o produto principal e os subprodutos que são gerados pelo sistema.  

 

2.7.3 Avaliação de impacto 

 

A avaliação de impacto (AICV) tem como objetivo estudar os impactos 

ambientais potenciais, associando os resultados obtidos na análise de inventário 

com categorias de impacto específicas e indicadores de categoria. A fase de AICV 

também fornece informações para a fase de interpretação do ciclo de vida. 

A AICV deve incluir os seguintes elementos obrigatórios:  

 Seleção das categorias de impacto, indicadores de categoria e modelos de 

caracterização; 

 Correlação dos resultados do ICV às categorias de impacto selecionadas; 

 Cálculo dos resultados dos indicadores de categoria. 

Além dos elementos da AICV listados, dependendo do objetivo e escopo da 

ACV pode-se utilizar elementos opcionais como normalização, agrupamento, 

ponderação e técnicas para análise da qualidade dos dados, como análise de 

contribuição, incerteza e sensibilidade (ABNT NBR ISO 14044:2009).  

 

2.7.4 Interpretação dos resultados 
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A interpretação é a fase da ACV em que as constatações da análise de 

inventário e da avaliação de impacto são consideradas em conjunto, identificando 

as questões mais significativas. 

Nesta fase é realizada uma avaliação do estudo, considerando verificações de 

completeza, sensibilidade e consistência. Esta avaliação tem como objetivos 

estabelecer e aumentar o grau de certeza e a confiabilidade dos resultados do 

estudo da ACV. 

A verificação de completeza assegura que todas as informações relevantes e 

os dados necessários para a interpretação estejam disponíveis e completos. A 

verificação de sensibilidade avalia a confiabilidade dos resultados finais e 

conclusões. E a verificação de consistência determina se os pressupostos, métodos 

e dados são consistentes com o objetivo e escopo. (NBR ISO 14040:2009) 

Além disso, é importante que a interpretação forneça resultados que levem a 

conclusões, expliquem limitações e provejam recomendações. As recomendações 

devem estar baseadas nas conclusões finais do estudo e devem estar relacionadas 

à aplicação pretendida no estudo.  

 

2.8 Avaliação do ciclo de vida na produção leiteira 

 

Os primeiros estudos sobre a ACV foram realizados na década de 1970 na 

Europa e nos Estados Unidos, cujos resultados foram os fatores de impactos 

ambientais de todas as fases da vida de um produto, avaliando desde o processo 

de extração da matéria-prima até o seu descarte final. Porém, os estudos voltados 

para o setor agrícola iniciaram-se apenas na década de 1990 (OLSZENSVSKI, 

2011). 

Os primeiros relatos sobre a ACV da produção de leite são datados do ano de 

2000, quando os pesquisadores Cederberg e Mattsson realizaram estudos em 

propriedades produtoras de leite na Suécia apontando os principais parâmetros da 

atividade que influenciam nos fatores de impactos ambientais (OLSZENSVSKI, 

2011). Embora a produção brasileira de leite seja a quinta maior do mundo 

(FAOSTAT, 2015), os estudos de ACV da produção leiteira no país ainda são 

incipientes (SEÓ, 2015).  
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A Figura 7 mostra a diferença no número de publicações em países de climas 

temperados e no Brasil. 

 

 

Figura 7 - Estudos de ACV da bovinocultura de leite 

Fonte: SEÓ, 2015 

 

Nessa seção da revisão foram levantados dados da literatura de estudos de 

ACV relacionados à bovinocultura leiteira internacional e brasileira dos últimos 

anos. Alguns trabalhos encontrados em diferentes periódicos foram selecionados e 

classificados de acordo com ano de publicação, autor, sistema de produção, 

produção anual de leite por animal, unidade funcional, fronteira e potencial de 

aquecimento global. A Tabela 4 apresenta os estudos selecionados neste trabalho.  

Os estudos utilizaram unidade funcional e fronteira do sistema distintas. Por 

isso é importante ressaltar que comparações devem ser realizadas com total 

consciência das incertezas. A fim de comparar diretamente diferentes estudos, com 

confiabilidade dos resultados, deve-se exigir uma maior padronização internacional 

do método de ACV (BOER, 2003). 
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 Tabela 4 – Pesquisas de Avaliação do Ciclo de Vida na produção de leite e seus derivados. 

Ano Autor(es) 
Sistema de 
Produção 

Produção anual de 
leite 

UF e Fronteira 
Potencial de 

Aquecimento Global 

2000 
Cederberg, C.; 
Mattsson, B. 

Convencional 
Orgânico 

7.813 kg/animal 
7.127 kg/animal 

1.000kg de leite 
corrigido pela energia 

(ECM) do berço ao 
portão 

1.100 kg CO2-eq  
950 kg CO2-eq 

2003 
Boer, I. J. M. 
DE. 

Convencional 
Orgânico 

------- 

1kg de leite corrigido 
pelo fator de gordura e 

proteína (FPCM) do 
berço ao portão 

Metano: 48%  
Metano: 65% 

2005 Chen, G. et al. Pastagem 3.750 L/animal 
1 litro de leite do berço 

ao portão 
Metano: 76,2% 

2008 
Castanheira, 
E. G. 

Convencional 5.950 L/animal 
1,2Mton de leite do 

berço ao laticínio 
1,19 Mton de CO2-eq 

2008 
Thomassen, 
M. A. et al. 

Convencional 
Orgânico 

------- 

1kg de leite corrigido 
pelo fator de gordura e 

proteína (FPCM) do 
berço ao portão 

1,4 kg CO2-eq/kg FPCM 
1,5 kg CO2-eq/kg FPCM 

 

2009 
Capper, J. L.et 
al. 

Pastagem 
Convencional 

2.074 kg/animal 
9.193 kg/animal 

1kg de leite do berço 
ao portão 

3,66 kg CO2-eq / kg de leite  
1,35 kg CO2-eq / kg de leite 

2011 
Olszensvski, F. 
T. 

Semi-extensivo 
Intensivo 

3.851 L/animal 
11.085 L/animal 

1.000kg de leite 
corrigido pela energia 

(ECM) do berço ao 
portão 

1.731,84 kg CO2-eq 
1.232,07 kg CO2-eq 

2015 Seó, H. L. S. 
Pastoreio Racional 
Voisin 

4.147 kg ECM/ 
animal 

1kg de leite corrigido 
pela energia (ECM) do 

berço ao portão 

1,30 kg CO2-eq/ kg ECM 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Descrição da propriedade 

 

Para realização deste estudo, em maio de 2017, foram coletados dados e 

informações da fazenda Campo Alegre, localizada no município de Ritápolis/MG.  

A propriedade de 478 hectares realiza atividades de agricultura e bovinocultura, 

sendo a produção de leite a principal atividade desenvolvida na fazenda e foco 

deste trabalho. O rebanho é composto por 230 vacas leiteiras em regime de 

confinamento, que produzem diariamente, em média, 22,6 litros de leite e 40 kg de 

esterco por animal. Assim, a produção diária de leite é de 5.198 litros e de dejetos 

é de 9.200 kg. 

Baseado em uma conta de eletricidade da fazenda, o consumo médio mensal 

de energia elétrica é de 12.480kWh, gerando um gasto de aproximadamente 

R$7.000,00. 

 

3.2 Capacidade de produção de biogás 

 

A produção estimada diária de dejetos da fazenda Campo Alegre é de 9.200kg 

e, de acordo com a Tabela 1, a relação da produção de biogás por quilo de dejeto 

é 0,038 m³/kg. Logo, o volume de biogás (Vbiogás) produzido por dia é dado pela 

Equação 3. 

 

 Vbiogás = Produção de dejetos x (Relação biogás/dejeto) (3) 

 

De acordo com La Farge (1979) apud Coldebella (2008), a concentração de 

CH4 no biogás pode variar de 50 a 80% (Tabela 2). Neste estudo considera-se o 

biogás com 60% de CH4 e 40% de CO2. Segundo Santos et al. (2007), a massa 

específica do CH4 e do CO2 é, respectivamente, 0,72 kg/m³ e 1,96 kg/m³. Assim, 

encontra-se a massa específica (ρbiogás) do biogás utilizando a Equação 4.  

 

 𝜌biogás =  (𝜌CH4
x %CH4) + (𝜌CO2

x %CO2) (4) 
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Porém, este valor deve ser ajustado considerando os valores normais de 

temperatura (0ºC) e pressão (101,33 kPa). Utilizando biogás a 30ºC e 101,33 kPa 

(TIETZ et al., 2014), obtém-se a massa específica corrigida (ρbiogás corrigida) através 

da Equação 5.  

 

 𝜌biogás corrigida =  𝜌biogás x (
Pbiogás

PCNTP
) x ( 

TCNTP+273,15

Tbiogás+273,15
 ) (5) 

 

Assim, a massa de biogás (mbiogás) produzida diariamente é definida por: 

 

 mbiogás = ρbiogás corrigida x Vbiogás (6) 

 

Por fim, o consumo de biogás (ṁbiogás), considerando que o sistema opera 24 

horas, é calculado pela equação 7.  

 

 ṁbiogás =
mbiogás

nhoras .3600s
 (7) 

 

Cabe ressaltar que, como a produção de leite é uma atividade diária, estudos 

mostram que a utilização de biodigestores contínuos são os mais apropriados para 

esta cadeia produtiva. Então, optou-se pelo uso do biodigestor tipo Lagoa Coberta 

por sua simplicidade, desenvolvimento tecnológico comprovado, baixo custo, 

aplicação para diferentes capacidades de geração de biogás e dados de 

desempenho disponíveis (IRENA, 2012). 

 

3.3 Levantamento dos dados de consumo (Modelagem das cargas) 

 

A avaliação energética da fazenda Campo Alegre é realizada considerando 

dois cenários: i- consumo de energia atual, onde tanto a demanda por eletricidade, 

como também para resfriamento do leite (sistemas de compressão de vapor) e para 

produção de água quente (aquecedor elétrico) são abastecidas por energia elétrica 

e; ii- produção combinada de energia elétrica e térmica por meio de sistema de 
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cogeração com motor de combustão interna a gás, caldeira de recuperação para 

produção de vapor e chiller de absorção conforme Figura 8. 

 

Figura 8 - Estrutura básica de uma instalação de cogeração 

Fonte: Nogueira et al., 2004 

 

De acordo com Surbrook e Go (2017), a distribuição do consumo de energia 

elétrica em uma fazenda, por categoria, está representada pela Figura 9. Os 

autores consideraram fazendas do tamanho, nível energético e tecnológico 

similares ao da fazenda Campo Alegre. 

 

Figura 9 - Consumo de eletricidade por categoria 

Fonte: Surbrook e Go, 2017 
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No caso de estudo considera-se o consumo mensal de eletricidade da fazenda 

como 12.480 kWh/mês. Admitindo-se que cada sistema trabalha um número de 

horas diferente por dia e que o mês tem 30 dias, apresenta-se na Tabela 5 a 

distribuição do consumo de eletricidade no caso de estudo. 

 

Tabela 5 – Distribuição de consumo de energia no caso de estudo. 

Categoria Distribuição Consumo mensal 
Horas 

trabalhadas 
Consumo Demanda 

Resfriamento 
de leite 

24,0% 2.995,2 kWh/mês 24 h/dia 4,2 kW Frio 

Bomba vácuo 13,0% 1.622,4 kWh/mês 6 h/dia 9,0 kW EE 

Iluminação 15,0% 1.872,0 kWh/mês 12 h/dia 5,2 kW EE 

Ventilação 8,0% 998,4 kWh/mês 24 h/dia 1,4 kW EE 

Aquecimento 
de água 

16,0% 1.996,8 kWh/mês 6 h/dia 11,1 kW Calor 

Equipamentos 
de alimentação 

3,0% 374,4 kWh/mês 12 h/dia 1,0 kW EE 

Manuseio dos 
resíduos 

13,0% 1.622,4kWh/mês 12 h/dia 4,5 kW EE 

Aquecimento 
ambiente 

3,0% 374,4 kWh/mês 12 h/dia 1,0 kW Calor 

Outros 5,0% 624,0 kWh/mês 12 h/dia 1,7 kW EE 

 

Reorganizando por tipo, ou seja, energia elétrica, calor de processo e 

resfriamento, apresenta-se na Tabela 6 os dados de demanda máxima 

considerados no estudo. Para o cenário considera-se como consumidores de 

energia elétrica as categorias bomba de vácuo, iluminação, ventilação, 

equipamentos de alimentação e manuseio dos resíduos e outros, enquanto que 

como consumidores de calor as categorias aquecimento de água, aquecimento 

ambiente, e finalmente como consumidor de frio a categoria resfriamento de leite. 

Assim, na Tabela 6 os dados “Sistema Convencional” é soma dos 

consumidores de energia elétrica (22,8 kW), calor (12,1 kW) e frio (4,2 kW). Os 

valores “Demandas” são calculados baseados nos valores do “Sistema 

Convencional” ponderados pelas eficiências dos equipamentos, bem como o 
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“Sistema Cogeração”, conforme será mostrado na sequência. A figura 10 ilustra a 

estrutura utilizada no estudo. 

 

Tabela 6 – Potência máxima diária considerada para o caso de estudo. 

 
Sistema 

Convencional 

Demandas Sistema de 

Cogeração 

EE 22,8 kWelet 22,8 kWelet 22,8 kWelet 

Calor 12,1 kWelet 7,3 kWcalor 7,3 kWcalor 

Frio 4,2 kWelet 9,7 kWfrio 13,7 kWcalor 

 

Note que, para garantir 12,1 kWelet no sistema convencional, através de 

resistência elétrica, com eficiência de 60% (SANTOS et al., 2006), são necessários 

7,3 kWcalor (Equação 8). E para garantir 4,2 kWelet através de sistemas de 

compressão de vapor, COP de 2,3 (VENTURINI e PIRANI, 2005), necessita-se 9,7 

kWfrio (Equação 9). 

 𝜂resist =
Qcalor

Welet
 (8) 

 

 COPcomp =
Qfrio

Wcomp
 (9) 

 

No caso de sistemas de cogeração, considerou-se a produção de frio através 

de sistemas (chillers) de absorção. Ou seja, ao invés do sistema consumir 

eletricidade, consome calor, sendo as relações de eficácia dadas pelo Coeficiente 

de Performance (COP). Assim, para garantir as demandas térmicas são 

necessários 7,3kWcalor, mais a parcela de calor consumida pelo chiller de absorção. 

Considera-se COP de 0,71 (ROBUR, 2017), para produzir 9,7kWfrio, que representa 

13,7kWcalor (Equação 10), totalizando demanda de 21,0kWcalor.  

 

 COPabs =
Qfrio 

Qcalor,abs
 (10) 
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Figura 10 - Demanda de energia, calor e frio 

Fonte: Autor
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Estes dados são relativos às demandas máximas de uma determinada hora do 

dia. Como os equipamentos não funcionam todos ao mesmo tempo, podem ter 

horas do dia em que a demanda é menor, gerando maior excedente de calor e 

energia elétrica. Isto depende da quantidade de equipamentos em funcionamento 

no momento. 

A Tabela 7 apresenta as horas em que cada sistema encontra-se em 

funcionamento. O número 1 indica que o sistema está ligado, enquanto o número 

0 representa o equipamento desligado. Por exemplo: o resfriamento de leite opera 

24 horas por dia, enquanto que a bomba de vácuo opera 6 horas por dia. 

A Tabela 8 apresenta a potência demandada de energia por cada sistema em 

cada hora do dia. Por exemplo: o resfriamento de leite demanda uma potência 

elétrica de 4,2 kW a cada hora, e a bomba de vácuo demanda 9,0 kW porém apenas 

nos horários em que se encontra em funcionamento. 

Relacionando as Tabelas 7 e 8, e reorganizando pelos tipos de energia, 

apresenta-se na Tabela 9 as respectivas potências demandadas para produzir EE, 

frio e calor pelo sistema de cogeração, a cada hora do dia. Conforme dito 

anteriormente, a demanda total de calor (Q calor, abs + calor dem) é a soma da 

demanda pelo chiller de absorção (Q calor, abs) mais a demanda de calor de 

processo (calor dem).  

Através da Figura 11, pode-se perceber que os horários de menor demanda de 

EE (6,6kW), consequentemente, são os horários em que existe maior excedente 

de EE (63,4 kW). Enquanto às 18h ocorre a máxima demanda de EE (22,8kW) e o 

menor excedente (47,2kW). Observa-se a mesma relação para a demanda e 

excedente de calor. Nos horários em que a demanda de calor é menor (13,7 kW) 

há maior excedente (29,1 kW), e às 18h quando há maior demanda de calor (21 

kW) é o horário de menor excedente (21,8 kW).  
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Tabela 7 – Horas de funcionamento de cada equipamento. 

Hora Resf. Leite Bomb. Vácuo Ilumin. Vent. Aquec. Água Equip. Aliment. Man. Resíduos Aquec. Amb. Outros 

1h 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

2h 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

3h 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

4h 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

5h 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

6h 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

7h 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

8h 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

9h 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

10h 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

11h 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

12h 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

13h 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

14h 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

15h 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

16h 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

17h 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

18h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19h 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

20h 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

21h 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

22h 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

23h 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

24h 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

Total horas 24 h/dia 6 h/dia 12 h/dia 24 h/dia 6 h/dia 12 h/dia 12 h/dia 12 h/dia 12 h/dia 
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Tabela 8 – Potência demandada por cada equipamento em cada hora. 

Hora 
Resf. Leite Bomb. Vácuo Ilumin. Vent. Aquec. Água Equip. Aliment. Man. Resíduos Aquec. Amb. Outros 

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] 

1h 4,2 0,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2h 4,2 0,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

3h 4,2 0,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

4h 4,2 0,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

5h 4,2 9,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

6h 4,2 9,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7h 4,2 0,0 0,0 1,4 0,0 1,0 4,5 0,0 1,7 

8h 4,2 0,0 0,0 1,4 0,0 1,0 4,5 0,0 1,7 

9h 4,2 0,0 0,0 1,4 11,1 1,0 4,5 0,0 1,7 

10h 4,2 0,0 0,0 1,4 11,1 1,0 4,5 0,0 1,7 

11h 4,2 9,0 0,0 1,4 11,1 1,0 4,5 0,0 1,7 

12h 4,2 9,0 0,0 1,4 0,0 1,0 4,5 0,0 1,7 

13h 4,2 0,0 0,0 1,4 0,0 1,0 4,5 0,0 1,7 

14h 4,2 0,0 0,0 1,4 0,0 1,0 4,5 0,0 1,7 

15h 4,2 0,0 0,0 1,4 0,0 1,0 4,5 0,0 1,7 

16h 4,2 0,0 0,0 1,4 11,1 1,0 4,5 0,0 1,7 

17h 4,2 9,0 0,0 1,4 11,1 1,0 4,5 0,0 1,7 

18h 4,2 9,0 5,2 1,4 11,1 1,0 4,5 1,0 1,7 

19h 4,2 0,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

20h 4,2 0,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

21h 4,2 0,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

22h 4,2 0,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

23h 4,2 0,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

24h 4,2 0,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
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Tabela 9 – Demandas e excedente de energia consideradas para o estudo  

Hora 
EE dem Frio dem Q calor,abs Calor dem Q calor, abs + calor dem Exced. EE Exced. Calor 

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] 

1h 6,6 9,7 13,7 0,6 14,3 63,4 28,5 

2h 6,6 9,7 13,7 0,6 14,3 63,4 28,5 

3h 6,6 9,7 13,7 0,6 14,3 63,4 28,5 

4h 6,6 9,7 13,7 0,6 14,3 63,4 28,5 

5h 15,6 9,7 13,7 0,6 14,3 54,4 28,5 

6h 10,4 9,7 13,7 0,0 13,7 59,6 29,1 

7h 8,7 9,7 13,7 0,0 13,7 61,3 29,1 

8h 8,7 9,7 13,7 0,0 13,7 61,3 29,1 

9h 8,7 9,7 13,7 6,7 20,4 61,3 22,4 

10h 8,7 9,7 13,7 6,7 20,4 61,3 22,4 

11h 17,7 9,7 13,7 6,7 20,4 52,3 22,4 

12h 17,7 9,7 13,7 0,0 13,7 52,3 29,1 

13h 8,7 9,7 13,7 0,0 13,7 61,3 29,1 

14h 8,7 9,7 13,7 0,0 13,7 61,3 29,1 

15h 8,7 9,7 13,7 0,0 13,7 61,3 29,1 

16h 8,7 9,7 13,7 6,7 20,4 61,3 22,4 

17h 17,7 9,7 13,7 6,7 20,4 52,3 22,4 

18h 22,8 9,7 13,7 7,3 21,0 47,2 21,8 

19h 6,6 9,7 13,7 0,6 14,3 63,4 28,5 

20h 6,6 9,7 13,7 0,6 14,3 63,4 28,5 

21h 6,6 9,7 13,7 0,6 14,3 63,4 28,5 

22h 6,6 9,7 13,7 0,6 14,3 63,4 28,5 

23h 6,6 9,7 13,7 0,6 14,3 63,4 28,5 

24h 6,6 9,7 13,7 0,6 14,3 63,4 28,5 
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Figura 11 - Demanda e excedente de calor e EE
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3.4 Levantamento dos dados dos equipamentos (Modelagem dos motores) 

 

Baseado no nível de demanda da produção de leite na fazenda, optou-se por 

um motor do ciclo Otto adaptado para queima de biogás com um valor de  igual a 

1,52 (Equação 2) e consumo específico de 0,21 kg/kWh (TEIXEIRA, 1997). Os 

dados do motor são apresentados na Tabela 10. 

 

 Tabela 10 – Dados do motor 

 1 motor 2 motores 

Potência elétrica 35 kW 70 kW 

Potência térmica 23 kW 46 kW 

Consumo combustível 0,002 kg/s 0,004 kg/s 

 

Cabe ainda ressaltar que a potência térmica do motor considera a energia 

contida nos gases de exaustão do motor com relação a vazão, temperatura e calor 

específico do gás. Para transformar este calor em vapor utiliza-se uma caldeira de 

recuperação, com eficiência de 93% (SANTOS et al., 2006). Portanto, o valor da 

energia útil dos gases de exaustão do motor é 46kW e deve atender o total de 

42,8kW demandados pelo sistema de absorção e calor de processo (Equação 11). 

 

 ηcald,recup =
Qvapor,cald

Qmotor
 (11) 

 

3.5 Análise econômica 

 

De maneira resumida, a fim de analisar a viabilidade de implantação de uma 

planta geradora de energia elétrica a biogás, primeiramente, calcula-se o potencial 

energético do produtor considerando o número de matrizes leiteiras. Após essa 

etapa, seleciona-se o equipamento existente no mercado suficiente para gerar a 

demanda necessária (RANDI, 2015). 

Considerando condições ideais de operação e manutenção, o biodigestor pode 

injetar biogás no gerador durante todo o ano (COLDEBELLA, 2004). Considera-se 
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que o conjunto motor-gerador da fazenda Campo Alegre funciona 24 horas por dia, 

durante 365 dias, totalizando 8760 horas de operação por ano. 

A avaliação dos custos do sistema é realizada de forma anual e considera os 

custos de depreciação, os juros sobre o capital e os custos de operação e 

manutenção.   

O fator de recuperação do capital é dado por: 

 

 FRC =  
J x (1+J)n

(1+J)n  − 1
 (12) 

Onde:  

FRC = fator de recuperação do capital 

J = taxa de desconto 

n = vida útil do sistema. 

 

O custo anualizado do sistema é dado por: 

 

 CAS = CI x FRC + CI x COM (13) 

Onde: 

CAS = custo anualizado do sistema 

CI = custo do investimento 

COM = custo com operação e manutenção. 

 

A receita anual gerada pela venda do excedente de eletricidade é dada por: 

 

 RAE = EED x TVE x 365  (14) 

Onde: 

RAE = receita anual com venda de eletricidade 

EED = excedente de energia elétrica diária 

TVE = tarifa de venda de eletricidade. 

 

O custo operacional anual é dado por: 

 

 COA = CAS − RAE  (15) 
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Onde: 

COA = custo operacional anualizado. 

 

A taxa de desconto para financiamento do governo federal no setor agrícola 

adicionado aos custos administrativos do banco repassador é de 7,5% (BCB, 2017). 

Para gastos com O&M (operação e manutenção) considera-se 7% do investimento 

total ao ano (IRENA, 2012).  

De acordo com Irena (2012), o custo de implantação de um biodigestor é de 

2.850 dólares por kW. Como o potencial de geração é de 70 kW, e considerando o 

dólar valendo R$3,23 (VALOR ECONÔMICO, 2017), chega-se ao investimento de 

R$ 642.124,00. Em função do funcionamento a biogás, considera-se 20 anos de 

vida útil do sistema. 

O excedente diário de energia elétrica da fazenda Campo Alegre calculado é 

de 1.442,9 kWh. E utiliza-se a tarifa de venda de energia elétrica gerada através de 

biogás de R$ 0,251 por kWh (ANEEL, 2016). 

A análise econômica do estudo é obtida considerando os dados apresentados 

na Tabela 11. 

 

 Tabela 11 – Dados da análise econômica do estudo 

Dados de Entrada 

Fator de capitalização (FRC) 0,098 

Taxa de câmbio R$ 3,23/US$ 

Vida útil do equipamento (n) 20 anos 

Taxa de juros (J) 7,5% 

Custo O&M (COM) 7% 

Custos do sistema 

Custo específico do investimento US$ 2.840/kW 

Custo do investimento (CI) R$ 642.124 

Custo do investimento anualizado R$ 62.987/ano 

Custo O&M  R$ 44.949/ano 

Custo anualizado do sistema (CAS) R$ 107.936/ano 
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Tabela 11 (continuação) – Dados da análise econômica do estudo 

Receita com a venda de EE 

Tarifa para biogás (TVE) R$ 0,251/kWh 

Excedente de EE (EE) 526.651 kWh/ano 

Receita anual com venda de EE (RAE) R$ 132.189/ano 

 

A tarifa de energia paga pela propriedade é utilizada para determinar o tempo 

de retorno do investimento. A fazenda em estudo tem um gasto de energia elétrica, 

através do sistema convencional, de R$ 7.000,00 por mês, ou seja, R$84.000,00 

por ano. Sabendo o custo com energia através do sistema convencional é possível 

realizar uma análise comparativa com o sistema de cogeração. Para isso, realiza-

se 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 

convencional. Através deste fluxo de caixa é possível calcular o valor presente 

líquido (VPL), o tempo de retorno do investimento e também a taxa interna de 

retorno (TIR), realizando assim a análise econômica do estudo. 

Utiliza-se o software Excel como auxílio nesta análise. A função VPL calcula o 

valor líquido atual do investimento utilizando a taxa de desconto e uma série de 

futuros pagamentos (valores negativos) e receita (valores positivos); e a função TIR 

calcula a taxa interna de retorno, que é a taxa de juros recebida para um 

investimento utilizando os pagamentos e as receitas que ocorrem em períodos 

regulares. O tempo de retorno do investimento, também conhecido como payback 

time, consiste essencialmente em determinar o tempo necessário para que o fluxo 

de caixa seja igual ao investimento inicial (CERVI, 2009). 

   

3.6 Análise do Ciclo de Vida da produção de leite  

3.6.1 Definição do objetivo e escopo 

 

Baseando na metodologia de Análise do Ciclo de Vida, este estudo tem como 

objetivo estimar as emissões de gases de efeito estufa, particularmente dióxido de 

carbono, metano e óxido nitroso, da produção leiteira da fazenda Campo Alegre. 

Além disso, pretende-se também identificar possíveis melhorias no desempenho 
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ambiental e elaborar recomendações que possibilitem a redução do impacto 

ambiental da produção. 

O público alvo são os produtores de leite da fazenda. Porém, outras partes 

interessadas por este assunto podem se beneficiar das informações obtidas neste 

estudo. 

 

3.6.1.1 Sistema do produto, função e fronteira do sistema 

 

O sistema do processo produtivo é definido como o conjunto de processos, 

conectados materialmente e energeticamente, responsáveis pela função 

determinada (OLSZENSVSKI, 2011). A função da cadeia produtiva em estudo é 

descrita para a produção de leite, não considerando seus coprodutos.  

A avaliação abrange a cadeia produtiva do leite de vaca com limite do berço ao 

portão, ou seja, desde a produção de alimentos para animais, fertilizantes, energia 

elétrica até a entrega do leite no portão da fazenda. Todos os aspectos existentes 

após o portão da fazenda, ou seja, transporte para fábrica de laticínios, 

processamento de laticínios, produção de embalagens e o consumo final dos 

produtos lácteos, estão fora do sistema e não foram considerados neste estudo 

(Figura 12). 

Figura 12 - Fronteira do sistema 

Fonte: Adaptado FAO,2010 
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Segundo Castanheira (2008), o maior contribuinte para os impactos ambientais 

em toda cadeia de produtos lácteos é a fase de produção do leite cru na fazenda 

leiteira, ou seja, está dentro do “berço ao portão”.  

 

3.6.1.2 Unidade funcional 

 

A unidade de referência que denota a saída útil do sistema de produção é 

conhecida como a unidade funcional, e tem quantidade e qualidade definidas (FAO, 

2010). A partir do objetivo do estudo e da função do sistema, estabelece-se a 

unidade funcional (UF) que norteará o estudo. (SEÓ, 2015). 

A unidade funcional utilizada neste estudo para relatar as emissões de GEE é 

1,0 kg de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq.) por 1,0 kg de leite corrigido 

pelo teor de proteína (PCM).  

 

3.6.1.3 Alocação 

 

A aplicação da ACV aos sistemas agrícolas é muitas vezes dificultada pela 

natureza de produção múltipla da produção, uma vez que os principais produtos 

são geralmente acompanhados pela produção conjunta de subprodutos. Isto exige 

uma repartição adequada dos impactos ambientais de cada produto a partir do 

sistema, de acordo com uma regra de atribuição, que pode basear-se em critérios 

diferentes, tais como o valor econômico, os balanços de massa, as propriedades 

do produto, etc. 

Neste estudo apenas as emissões relacionadas à produção de leite foram 

consideradas. Quando consideradas, as emissões relativas à produção de carne, 

que são alocadas baseando-se no critério de balanço de massa, são calculadas 

separadamente e depois subtraídas das emissões totais. Já a alocação de 

emissões para o couro é baseada no valor de mercado, retirado do FAOSTAT. 

 

3.6.2 Análise do inventário do ciclo de vida 
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A construção do inventário do ciclo de vida da cadeia produtiva da Fazenda 

Campo Alegre se deu pela coleta dos dados apresentados nas Tabelas 12, 13 e 

14. Os dados referentes à “Fazenda Campo Alegre” foram fornecidos pelos 

proprietários da fazenda, através de planilhas de controle utilizadas para 

administração do local. Já os dados relacionados à “América Latina” foram retirados 

do software GLEAM 2.0, que, por sua vez, tem como fonte relatórios de inventários 

nacionais, a literatura e conhecimentos especializados (MODEL DESCRIPTION 

GLEAM, 2016). Estes dados identificam as entradas e saídas de cada processo 

que constitui o sistema de produção de leite na propriedade. 

 

Tabela 12 – Parâmetros do rebanho 

Parâmetro Fazenda Campo Alegre América Latina 

Idade do 1º parto 104 semanas 130 semanas 

Fertilidade de fêmeas adultas 96% 76% 

Mortalidade de fêmeas jovens 9% 20% 

Mortalidade de machos jovens 16% 20% 

Mortalidade de animais adultos 3% 10% 

Substituição de fêmeas adultas 22% 28% 

Peso ao nascer 38 kg 39 kg 

Peso das fêmeas adultas 540 kg 580 kg 

Peso dos machos adultos 540 kg 754 kg 

Peso das fêmeas de engorda 540 kg 550 kg 

Peso dos machos de engorda 540 kg 550 kg 

Produtividade leiteira anual 8.249 kg/animal 1.200 kg/animal 

Gordura do leite 3,69% 4,10% 

Proteína do leite 3,29% 3,20% 

 

Tabela 13 – Lista de itens da alimentação 

Item de alimentação 
Fazenda 

Campo Alegre 

América 

Latina 

Capim fresco 0% 3,8% 

Feno ou silagem 0% 3,9% 

Mistura fresca de ervas e legumes 0% 11,6% 

Feno ou silagem de ervas e legumes 0% 3,9% 
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Tabela 13 (continuação) – Lista de itens da alimentação 

Item de alimentação 
Fazenda 

Campo Alegre 

América 

Latina 

Feno ou silagem de alfafa (Lucerna) 0% 11,6% 

Silagem de grãos inteiros 0% 5,7% 

Silagem de plantas inteiras de milho 50% 6,5% 

Resíduos de colheita de trigo 0% 3,4% 

Resíduos de culturas de milho 0% 4,1% 

Resíduos da colheita de milho 0% 2,4% 

Resíduos da colheita de sorgo 0% 3,4% 

Resíduos de culturas de arroz 0% 7,0% 

Resíduos de culturas de outros grãos 0% 3,2% 

Resíduos da colheita de cana de açúcar 0% 7,6% 

Beterraba forrageira 0% 12% 

Milho 20% 0% 

Grãos variados 0% 0% 

Subprodutos da soja 15% 0% 

Subprodutos da canola 0% 0% 

Subprodutos da semente de algodão 5% 0% 

Subprodutos da beterraba sacarina 0% 0% 

Subproduto da extração do óleo de dendê 0% 0% 

Melaço 0% 0% 

Farinha de glúten de milho 0% 0% 

Glúten de milho 0% 0% 

Subprodutos “secos” de grãos 10% 5,0% 

Subprodutos “molhados” de grãos 0% 5,0% 

 

 Tabela 14 – Manipulação do estrume 

Esterco Fazenda Campo Alegre América Latina 

Pasto/Campo 0% 33% 

Propagação diária 10% 0% 

Armazenamento sólido 60% 67% 

Lote seco 10% 0% 

Liquido/pastoso 20% 0% 
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Tabela 14 (continuação) – Manipulação do estrume 

Esterco Fazenda Campo Alegre América Latina 

Lagoa anaeróbica descoberta 0% 0% 

Queimado para combustível 0% 0% 

Armazenamento em poços 0% 0% 

Digestor anaeróbio 0% 0% 

 

Após a coleta dos dados, normalmente utiliza-se um software de apoio e 

suporte à realização do trabalho de análise do inventário (CASTANHEIRA, 2008). 

Este estudo utiliza o software GLEAM 2.0, desenvolvido pela FAO em 2016. 

Portanto, sua aplicação é descrita de acordo com os passos realizados pelo 

programa, conforme seu manual. 

O Modelo Global de Avaliação Ambiental da Pecuária (GLEAM) foi 

desenvolvido devido à necessidade de uma ferramenta abrangente para avaliar os 

impactos ambientais do setor pecuário e apoiar as partes interessadas em 

desenvolver práticas mais sustentáveis (MODEL DESCRIPTION GLEAM, 

2016).  

GLEAM é uma estrutura de modelagem baseada na metodologia de ACV que 

abrange os 11 principais produtos de pecuária a escala global, a saber, carne e 

leite de bovinos, ovinos, caprinos e búfalos; carne de porco; e carne e ovos de 

galinhas. Neste estudo considera-se apenas o leite dos bovinos. 

O modelo, que funciona em um ambiente de Sistema de Informação Geográfica 

(SIG), fornece estimativas espacialmente desagregadas sobre emissões de gases 

de efeito estufa e produção de commodities para um determinado sistema de 

produção, permitindo assim o cálculo da intensidade de emissão para qualquer 

combinação de commodities, sistemas de agricultura e localização em diferentes 

escalas espaciais. 

O software é construído em três módulos que reproduzem as principais etapas 

da produção pecuária: o módulo de rebanho, o módulo de alimentação e o módulo 

de estrume. Assim, através de uma comparação com os dados da América Latina, 

estima as emissões de GEE da fazenda Campo Alegre. 
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3.6.3 Avaliação de impactos 

 

Este trabalho avalia a categoria de impacto relacionada ao aquecimento global. 

O indicador de categoria, o modelo de caracterização, bem como o fator de 

determinação do potencial de impacto são apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Elementos da avaliação de impacto 

Categoria de 

impacto 

Indicador de 

resultado 

Elementos 

contribuidores 

Fator de 

caracterização* 

Modelo de 

caracterização 

Aquecimento 

global 
kg CO2-eq 

CO2 1 Modelo do 

aquecimento 

global (IPCC 2006) 

CH4 25 

N2O 298 

*GWP 100 

 

Outras categorias de impacto como depleção da camada de ozônio, formação 

de oxidantes fotoquímicos, acidificação, toxicidade humana e ecotoxicidade não 

são consideradas pois a quantidade de dados disponíveis é muito limitada, 

impossibilitando a realização do estudo.  

O objetivo do trabalho é alcançado sem que seja necessária a utilização dos 

elementos opcionais da avaliação de impactos, ou seja, normalização, 

agrupamento, ponderação e técnicas de análise de qualidade. Estes elementos 

facultativos geralmente são utilizados quando é preciso comparar resultados de 

estudos de ACV de produtos diferentes ou com categorias de impacto diferentes 

(SEÓ, 2015). 

 

 

3.6.4 Interpretação dos resultados 

 

O potencial de aquecimento global resultante da produção anual de leite de 

vaca da fazenda Campo Alegre é aproximadamente 408 milhões de toneladas de 

CO2-eq, 21% a menos do que a média da América Latina (517 milhões de toneladas 

de CO2-eq). Este potencial de impacto, considerando a UF adotada neste estudo, 
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é de 50,5 kg CO2-eq/kg de proteína, e considerando 1.0kg de leite é de 2,39 kg 

CO2-eq/kg de leite.  

A Figura 13 apresenta a contribuição relativa das emissões de CO2, CH4 e N2O 

para o potencial de aquecimento global do ciclo de vida do leite produzido 

anualmente na América Latina e na fazenda. 

 

O metano é emitido na exploração leiteira devido à fermentação entérica e à 

prática de gestão de excrementos e águas residuais e representa 125 milhões de 

toneladas de CO2-eq (31%) emitidas anualmente pela fazenda em estudo. 

O dióxido de carbono desempenha um papel maior nas emissões da fazenda, 

se comparado à média da América Latina. Além da produção de leite ser maior, 

gastando assim mais energia para produção de alimentos e ordenha, a fazenda 

utiliza soja na alimentação dos animais. De acordo com a FAO (2010), o cultivo de 

soja para produzir ração contribui para a supressão de florestas do Brasil e América 

Latina, sendo que o desmatamento emite mais CO2 do que outras fontes. A 

emissão de CO2 representa 248 milhões de toneladas de CO2-eq (61%) emitidas 

anualmente pela fazenda. 

A emissão de óxido nitroso representa 35 milhões de toneladas de CO2-eq 

emitidas (8%) anualmente pela fazenda. Devido, principalmente, à deposição de 

estrume em pastagens, a emissão de N2O da América Latina é maior do que a da 

fazenda Campo Alegre. 

Figura 13 - Contribuição relativa das emissões de CO2, CH4 e N2O 



61 
 

As emissões relacionadas aos principais processos responsáveis pela 

categoria de aquecimento global, na produção de leite, estão apresentadas na 

Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Total de emissões relacionadas a cada processo 

Variável Unidade América Latina 
Fazenda Campo 

Alegre 

Alimentação N2O: 
Fertilizantes e resíduos 
vegetais 

kg CO2-eq/ano 21.729.000.518 15.192.375.288 

Alimentação N2O: Adubo 
aplicado e depositado 

kg CO2-eq/ano 48.621.556.683 4.091.026.262 

Alimentação CO2: 

Processamento e 
transporte 

kg CO2-eq/ano 42.838.478.912 37.488.857.230 

Alimentação CO2: Cultivo 
de soja 

kg CO2-eq/ano 0 197.900.107.363 

Alimentação CO2: 

Expansão das pastagens 
kg CO2-eq/ano 0 0 

Alimentação CH4: cultivo 
de arroz 

kg CO2-eq/ano 0 0 

Fermentação entérica 
CH4 

kg CO2-eq/ano 364.009.110.539 110.244.348.185 

Gerenciamento dos 
dejetos CH4 

kg CO2-eq/ano 15.161.124.293 14.644.074.614 

Gerenciamento dos 
dejetos N2O 

kg CO2-eq/ano 19.084.024.002 15.603.297.339 

Uso direto de energia 
CO2 

kg CO2-eq/ano 2.451.914.672 10.155.574.872 

Uso indireto de energia 
CO2 

kg CO2-eq/ano 3.548.248.116 2.195.552.162 

 

Os processos responsáveis pelas emissões, assim como os seus 

respectivos percentuais, estão especificados na Figura 14. 
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Figura 14 - Emissões oriundas de cada processo 

FONTE: Autor
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3.6.4.1 Análise de sensibilidade 

 

Realiza-se uma análise de sensibilidade variando os dados de entrada do 

módulo de alimentação e módulo de estrume, para verificar como estes parâmetros 

interferem nas emissões de GEE. O módulo de rebanho não pode ser modificado 

pois está relacionado às características dos animais da fazenda. 

Esta análise considera três cenários. Primeiramente, modifica-se apenas a 

forma de manuseio dos dejetos da fazenda Campo Alegre, considerando que 100% 

dos dejetos são armazenados em biodigestores. Na segunda modificação são 

mantidas as características de manejo de estrume da fazenda (Tabela 14), porém 

considera-se que o rebanho da fazenda Campo Alegre é alimentado com a mesma 

porcentagem de alimentos da América Latina (Tabela 13). Por fim, considera-se 

que o rebanho da fazenda Campo Alegre é alimentado com a mesma porcentagem 

de alimentos da América Latina e que 100% dos dejetos são armazenados em 

biodigestores.  
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4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

A fazenda Campo Alegre possui um rebanho de 230 vacas gerando 

diariamente 9.200 kg de dejetos, que quando depositados em um biodigestor 

anaeróbico, sob condições adequadas de pressão e temperatura, podem produzir 

aproximadamente 350 m³ de biogás por dia. Esta produção é suficiente para 

acionar dois motores de combustão interna a gás de potência elétrica igual a 35kW 

(48cv) cada, que podem ser utilizados em um sistema de cogeração, com intuito de 

atender a demanda elétrica e térmica da fazenda. 

Através da análise econômica do sistema proposto, apresentada na Tabela 17, 

conclui-se que o investimento anual mais os custos de O&M representam R$ 

107.936,00 e, em contrapartida, a receita com a venda de eletricidade é de R$ 

132.189,00. Assim, o lucro do sistema é de R$ 24.253,00 ao ano. Além disso, o 

custo evitado (valor atual da conta de energia paga para a concessionária) é de R$ 

84.000,00. Utilizando estes valores, realiza-se o fluxo de caixa e encontra-se os 

indicadores econômicos: valor presente líquido de R$ 2.480.386,60, taxa interna de 

retorno de 24,0 % e tempo de retorno do investimento de 4,6 anos. A Figura 15 

mostra o fluxo de caixa. 

 

Tabela 17- Análise econômica do sistema de cogeração proposto 

Custo do investimento R$ 642.124 

Custo anualizado do sistema R$ 107.936/ano 

Receita anual com venda de EE R$ 132.189/ano 

Lucratividade anual R$ 24.253/ano 

Custo EE sistema convencional R$ 84.000/ano 

Indicadores econômicos 

Tempo de retorno 4,6 anos 

Valor presente líquido R$ 2.480.386,60 

Taxa interna de retorno 24,0% 
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Figura 15- Fluxo de caixa do investimento Fazenda Campo Alegre 

 

Os indicadores de viabilidade econômica apresentam resultados satisfatórios. 

Portanto, pode ser implantado o sistema de cogeração de energia acionado por um 

motor de combustão interna a gás, com utilização do biogás gerado na fazenda 

Campo Alegre. 

O método de ACV demonstra-se eficiente para a avaliação do sistema de 

produção de leite da fazenda. A construção do inventário atende o objetivo do 

estudo. 

Pode-se perceber que o potencial de aquecimento global associado à produção 

de leite da fazenda Campo Alegre apresenta menores valores que os relatados 

para a América Latina, 408 e 517 milhões de toneladas de CO2-eq respectivamente. 

Parte da explicação baseia-se na alta produtividade do rebanho alcançada com o 

uso de poucos insumos dependentes de energias fósseis. 

De acordo com Xavier (2005), enquanto nos sistemas com alta produtividade o 

maior impacto ambiental deve-se ao uso de determinado alimento, em sistemas 

com produtividade baixa a maior fonte de impacto está relacionada às emissões de 

metano do rebanho. Esta relação também é observada neste estudo. Enquanto a 

fazenda Campo Alegre, que produz anualmente 8249 kg de leite por animal, tem 

como principal fonte de emissão de gases de efeito estufa a utilização de soja na 

alimentação dos animais (48,6% do total de emissões da fazenda), a América 

Latina, que tem como média a produção de 1200 kg de leite por animal, tem a 
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fermentação entérica como ponto crítico do impacto ambiental (70,3% das 

emissões). 

Através da análise de sensibilidade foi possível perceber como a alimentação 

e a forma como os dejetos são manuseados interferem nas emissões de gases de 

efeito estufa. No primeiro cenário da análise considerou-se que 100% dos dejetos 

produzidos na fazenda Campo Alegre são armazenados em biodigestores. Essa 

mudança gera um potencial de aquecimento global de aproximadamente 388 

milhões de toneladas de CO2-eq (48,1 kg CO2-eq/ kg de proteína), resultado 5% 

menor do que o apresentado anteriormente. 

Na segunda modificação realizada na análise de sensibilidade foram mantidas 

as características de manejo de estrume da fazenda, porém considerou-se que o 

rebanho da fazenda Campo Alegre é alimentado com a mesma porcentagem de 

alimentos da América Latina. Essa mudança gera potencial de aquecimento global 

de 322 milhões de toneladas de CO2-eq (39,0 kg CO2-eq/ kg de proteína), ou seja, 

impacto ambiental 21% menor. Por fim, utilizou-se a mesma porcentagem de 

alimentos da América Latina e 100% dos dejetos armazenados em biodigestores. 

Esta é a alteração que apresenta menor impacto ambiental, a saber, 

aproximadamente 297 milhões de toneladas de CO2-eq (36,1 kg CO2-eq/ kg de 

proteína), resultado 27% menor. 

Com isso, pode-se afirmar que, não levando em consideração a produtividade 

do animal, a utilização de biodigestores associada à exclusão ou substituição dos 

subprodutos de soja da alimentação do rebanho da fazenda é uma das alternativas 

para a redução dos impactos ambientais relacionados à sua produção de leite.  

A comparação dos resultados deste estudo com trabalhos publicados 

anteriormente sobre ACV da produção de leite foi dificultada em função das 

diversas unidades funcionais adotadas, em muitos casos, impossibilitando o 

comparativo entre eles. Porém, os valores são similares. Por exemplo, o trabalho 

de Capper (2009) apresenta a mesma fronteira do sistema deste estudo e adotou 

como unidade funcional 1,0 kg de leite (Tabela 4). Para o sistema de pastagem, 

que tem produção anual de 2074 kg de leite/animal, teve como resultado 3,66 kg 

CO2-eq/kg de leite; e para o sistema convencional, com produção anual de 9193 kg 

de leite/animal, obteve 1,35 kg CO2-eq/kg de leite. Tanto a produção de leite da 

fazenda Campo Alegre como o potencial de impacto encontrado neste estudo estão 



67 
 

entre os valores encontrados por Capper (8249 kg de leite/animal e 2,39 kg CO2-

eq/kg de leite, respectivamente), o que sugere que os resultados estão coerentes. 

Por fim, com a realização deste estudo conclui-se que o uso de biodigestores 

em propriedades rurais, além de ser uma excelente alternativa para o tratamento 

dos dejetos gerados pelas atividades de bovinocultura, diminui as emissões de 

gases de efeito estufa e torna-se economicamente viável quando o biogás 

produzido é utilizado adequadamente. 

Para trabalhos futuros recomenda-se: 

 Considerar a economia gerada pela utilização do biofertilizante para 

analisar a diferença no tempo de retorno de investimento; 

 Estimar e considerar a receita gerada pelos créditos de carbono na 

análise econômica; 

 Expandir os limites do sistema do ciclo de vida adotados neste 

trabalho para dar continuidade à avaliação da cadeia produtiva da 

fazenda; 

 Desenvolver pesquisas a respeito da alimentação dos animais no 

Brasil para avaliar como ela interfere no impacto ambiental associado 

ao leite; 

 Adotar uma unidade funcional única para todos os trabalhos sobre 

Análise de Ciclo de Vida da produção de leite para que seja passível 

a comparação dos resultados. 

.   
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ANEXO 1 – Capacidade de produção de biogás 

 

Tabela A1 - Biogás da fazenda Campo Alegre 

Volume 349,6 m³biogás/dia 

Massa específica 1,22 kg/m³ 

Massa específica corrigida 1,06 kg/m³ 

Massa 383 kgbiogás 

Consumo de biogás 0,004 kgbiogás/s 
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ANEXO 2 – Análise de sensibilidade da ACV 

 

Tabela A2 – Variações das emissões de GEE* 

Variável Unidade América Latina 

Fazenda Campo 
Alegre c/ 

alimentação 
América Latina 

Fazenda Campo 
Alegre c/ alimentação 

América Latina e 
100% biodigestor 

Fazenda Campo 
Alegre 

Fazenda Campo 
Alegre 100% 
biodigestor 

Total de emissões de 
GEE 

kg CO2-eq/ano 517.443.457.735 321.477.966.467 296.510.871.114 407.515.213.319 387.816.777.556 

Total de emissões de 
CO2 

kg CO2-eq/ano 48.838.641.699 37.251.355.099 37.251.355.099 247.740.091.631 247.740.091.631  

Total de emissões de 
CH4 

kg CO2-eq/ano 379.170.234.832 233.320.295.958 222.499.637.864 124.888.422.799 120.975.686.820  

Total de emissões de 
N2O 

kg CO2-eq/ano 89.434.581.203 50.906.315.410 36.759.878.151 34.886.698.889 19.100.999.105  

Alimentação N2O: 
Fertilizantes e resíduos 
vegetais 

kg CO2-eq/ano 21.729.000.518 11.499.871.381 11.499.871.381 15.192.375.288 15.192.375.288  

Alimentação N2O: Adubo 
aplicado e depositado 

kg CO2-eq/ano 48.621.556.683 25.414.534.051 25.260.006.769 4.091.026.262 3.908.623.817  

Alimentação CO2: 

Processamento e 
transporte 

kg CO2-eq/ano 42.838.478.912 24.900.228.066 24.900.228.066 37.488.857.230 
   

37.488.857.230 
  

Alimentação CO2: Cultivo 
de soja 

kg CO2-eq/ano 0 0 0 197.900.107.363 197.900.107.363  

Alimentação CO2: 

Expansão das 
pastagens 

kg CO2-eq/ano 0 0 0 0 0 

Alimentação CH4: cultivo 
de arroz 

kg CO2-eq/ano 0 0 0 0 0 
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Tabela A2 (continuação) – Variações das emissões de GEE* 

Variável Unidade América Latina 

Fazenda Campo 
Alegre c/ 

alimentação 
América Latina 

Fazenda Campo 
Alegre c/ alimentação 

América Latina e 
100% biodigestor 

Fazenda Campo 
Alegre 

Fazenda Campo 
Alegre 100% 
biodigestor 

Fermentação entérica 
CH4 

kg CO2-eq/ano 364.009.110.539 192.822.157.184 192.822.157.184  
 
110.244.348.185 

 
110.244.348.185  

Gerenciamento dos 
dejetos CH4 

kg CO2-eq/ano 15.161.124.293 40.498.138.775 29.677.480.681  14.644.074.614 10.731.338.635  

Gerenciamento dos 
dejetos N2O 

kg CO2-eq/ano 19.084.024.002 13.991.909.977 0    15.603.297.339 0    

Uso direto de energia 
CO2 

kg CO2-eq/ano 2.451.914.672 10.155.574.872 10.155.574.872  10.155.574.872 10.155.574.872  

Uso indireto de energia 
CO2 

kg CO2-eq/ano 3.548.248.116 2.195.552.162 2.195.552.162  2.195.552.162 2.195.552.162  

Intensidade de emissões 
do leite 

kg CO2-eq/ kg de 
proteína 

142,4 39,0 36,1  50,5 48,1  

Intensidade de emissões 
do leite 

kg CO2-eq/ kg de 
leite 

20,86 1,89 1,74 2,39 2,27 

 

*Dados retirados da planilha de resultados do software GLEAM 2.0 
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ANEXO 3 – Telas do software GLEAM 2.0 

 

 

 




