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Esterco de animais vira energia no Paraná
Rejeitos produzidos na criação de suínos e aves estão sendo usados como biogás por usinas no Oeste do estado

Danielle Nogueira

● Produtores do Oeste do Pa-
raná estão aprendendo a dar
um fim mais nobre aos rejeitos
produzidos na criação de suí-
nos e aves, como o esterco. Em
vez de tratá-los ou simplesmen-
te jogá-los no rio, eles estão
sendo usados como matéria-
prima para a geração de energia
em usinas a biogás. Dessa for-
ma, evitam a emissão de me-
tano, um dos gases mais da-
nosos ao efeito estufa, e ainda
complementam sua renda, com
a venda de energia excedente à
concessionária local, a Copel.

Atualmente, há oito usinas
— com capacidade de 0,5 Me-
gawatt (MW) em média — na
região. Por seu benefício am-
biental, o projeto, liderado pe-
la Coordenadoria de Energias
Renováveis de Itaipu, foi in-
corporado à proposta brasi-
leira de redução de emissões
de gases causadores do aque-
cimento global apresentada na
16a- Convenção da ONU sobre
Mudanças Climáticas (COP-
16), realizada em Cancún na
última semana. A ideia é es-
tendê-lo para todo o Sul do
país, de modo a ajudar o go-
verno brasileiro a cumprir seu
compromisso de diminuir em
um bilhão de tonelada as emis-
sões de CO2 equivalente pro-
jetadas para 2020. O setor
agropecuário responde por
22% das emissões hoje.

As oito microtermelétricas a
biogás — na prática, usinas de
cocô — fazem parte do esforço
de Itaipu para reduzir a pro-
liferação de algas no Rio São
Francisco Verdadeiro, o princi-
pal rio que abastece o reser-
vatório da usina. Hoje, a imagem
que se tem do rio, que forma a
Bacia Hidrográfica Paraná III, on-
de está concentrada a produção
agrícola e pecuária do estado, é
de uma imensa mancha verde.
Isso acontece porque os rejeitos
lançados no rio — inclusive fe-
zes e fertilizantes químicos —
favorecem a multiplicação de
algas, que se depositam no fun-
do e se decompõem, produ-
zindo o gás metano, 21 vezes
mais danoso para o efeito estufa
que o gás carbônico.

— Como responsáveis pela
gestão das águas dessa bacia,
nós diagnosticamos o proble-
ma e resolvemos atacar sua
origem. Não adiantaria limpar
o rio e, sim, evitar que os
rejeitos fossem lançados nele
— diz Cícero Bley, superin-

tendente de Energias Renová-
veis de Itaipu.

Nas terras da bacia, são pro-
duzidos anualmente 3.020 mil
cabeças de suínos, o leite de
275 mil vacas e 196 milhões de
aves de corte, segundo os úl-
timos dados disponíveis do IB-
GE, referentes a 2006. Não é
preciso fazer um cálculo com-
plexo para entender que todos
os dias é produzida uma mon-
tanha de rejeitos por lá. Mes-

mo quando tratados, eles fi-
cam depositados em áreas es-
peciais, as chamadas lagoas, e
acabam emitindo metano. O
que as microtermelétricas a
biogás fazem é aproveitar esse
gás para gerar energia.

Em vez de conta de luz,
crédito com a concessionária

As primeiras oito usinas ins-
taladas na região visam a con-
vencer os demais produtores a

aderir ao projeto de Itaipu.
Três delas estão na Coope-
rativa Agroindustrial Lar: uma
no abatedouro de aves, em
Matelândia, e as outras duas
em Itaipulândia, onde ficam a
unidade industrial de vegetais
e a unidade de leitões. Nesta
última, a iniciativa permitiu
não apenas alcançar a autos-
suficiência em energia como
vender o excedente à Copel.
Com isso, a unidade deixou de

pagar de R$ 15 mil a R$ 20 mil
de conta de luz por mês e
ainda tem gerado crédito de
R$ 200 mensais junto à con-
cessionária. No abatedouro de
aves, embora a autossuficiên-
cia não tenha sido alcançada, o
gasto com energia foi reduzido
em R$ 20 mil por mês.

— Nós cobrimos as lagoas
com uma espécie de lona, os
chamados biodigestores, que
aprisionam o gás metano e

permitem que ele seja cana-
lizado para as usinas — ex-
plica o engenheiro químico
Ansberto Rodrigues Passos
Neto, responsável pela implan-
tação e operação dos projetos
de geração distribuída de
energia da cooperativa, que
tem nove mil cooperados.

Na propriedade de um de-
les, o produtor de suínos José
Colombari também montou
uma pequena usina, que já lhe
rende R$ 600 por mês, segundo
Passos Neto. De acordo com
levantamento de Itaipu, os 27
municípios da região da Bacia
do Paraná III produzem 34,5
mil toneladas de metano por
ano, e 82,7% desse volume vem
da criação de animais, o que
dá a dimensão do potencial de
aproveitamento de esterco e
outros resíduos para a geração
de energia e renda.

Ministério estuda formas
de financiar a experiência
Essa combinação de respeito

ao meio ambiente e elevação de
rendimento é a grande vanta-
gem do projeto, na avaliação de
Cícero Bley. Um dispositivo ins-
talado na usina identifica quan-
do a propriedade está deman-
dando menos energia e auto-
maticamente direciona essa
“sobra” para o sistema elétrico
interligado nacional por meio
da rede de distribuição de ener-
gia. Não há qualquer cobrança
de tarifa para a transmissão do
excedente energético e, no fim
do mês, a concessionária in-
forma da conta de luz quanto foi
gerado de crédito. Aí, basta pe-
gar o dinheiro com a empresa.

A experiência bem-sucedida
do Paraná está levando o Mi-
nistério do Desenvolvimento
Agrário a estudar mecanismos
de financiamento para expandir
a iniciativa. A ideia é aproveitar
os recursos do Programa Na-
cional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) e
levar o projeto a 20% ou 30%
dos produtores de suínos da
Região Sul até 2020. De acordo
com o assessor para questões
ambientais do ministério, Mar-
co Pavarino, a prioridade à sui-
nocultura deve-se à facilidade
de recolhimento dos rejeitos, já
que os animais ficam confina-
dos, diferentemente do que
ocorre na criação de gado.

— Ainda não definimos o va-
lor do financiamento. O que
sabemos é que queremos aliar
preservação ambiental à gera-
ção de renda — diz Pavarino. ■
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Mais caminhos para o etanol brasileiro
Criação de padrões para medir a qualidade do biocombustível incentivará produção e venda em todo o mundo

Gustavo Paul

● BRASÍLIA. O Brasil deu um salto fun-
damental e inédito para transformar o
etanol em commodity internacional e
possibilitar a difusão do produto pelos
principais mercados do mundo, como
EUA e Europa. Em novembro, depois de
dois anos de análises, 30 laboratórios
internacionais deram o aval técnico a
padrões de medição de etanol e bio-
diesel produzidos em conjunto pelo Ins-
tituto Nacional de Metrologia, Norma-
lização e Qualidade Industrial (Inmetro)
e o National Institute of Standards and
Technology (Nist), dos EUA. Essa es-
pécie de “etanol universal” servirá de
parâmetro para a comercialização do
álcool combustível no mundo.

Trata-se de uma preocupação antiga
do Brasil, líder no setor de biocom-
bustíveis, que quer incentivar a pro-
dução e popularizar o etanol como com-
bustível, mesmo misturado à gasolina. O
etanol produzido em Caribe, África, EUA
e Brasil, por exemplo, poderá ser ana-
lisado sob os mesmos padrões.

Tais padrões, os Materiais de Re-
ferência Certificados (MRCs), garan-
tem que os resultados das análises
químicas possam ser rastreados, as-
segurando a qualidade do biocombus-
tível, fundamental para que o produto
tenha credibilidade.

— O Brasil saiu na frente e tem li-
derança mundial em metrologia na área
de biocombustíveis. Os MRCs auxiliam
na melhoria e na qualidade do produto e
servem de ferramenta em questões re-
lativas ao comércio internacional. Mes-
mo que os biocombustíveis ainda não

sejam reconhecidos como commodities,
já são comercializados como tal — diz o
presidente do Inmetro, João Jornada.

Ele lembra que uma montadora de
automóveis na Alemanha ou nos EUA,
por exemplo, poderá usar esse padrão
para desenvolver motores confiáveis
para seus mercados, que exigem qua-
lidade. Ao longo dos últimos cem anos,
diz Jornada, os motores a gasolina
foram sendo melhorados.

No caso dos biocombustíveis, o prazo
será mais curto. O próximo passo será
produzir testes portáteis da qualidade
do etanol, para serem feitos em usinas,
distribuidoras e transportadoras.

Para o secretário de Comércio Ex-
terior do Ministério do Desenvolvimen-
to, Welber Barral, o reconhecimento
internacional é um passo importante
para as exportações do etanol, que já
vêm crescendo nos últimos anos.

— Quando se quer transformar o
produto em uma commodity interna-
cional, é importante que ele siga o
mesmo padrão em todo o mundo. As
vendas podem dar um salto nos pró-
ximos anos e podemos atrair interesse
de países africanos em produzir etanol
— disse Barral.

Nos últimos dez anos, o interesse
pelo biocombustível vem crescendo
em todo mundo e tende a se fortalecer.
Esse fenômeno já se reflete na balança
comercial: a receita com exportações
de álcool deu um salto de 3.750% entre
2000 e 2009, passando de US$ 34 mi-
lhões para US$ 1,338 bilhão.

Para permitir as análises em qualquer
laboratório do mundo, o Inmetro já tem
prontas e em estoque cinco mil ampolas

de dez mililitros desse “etanol univer-
sal”, cujo kit de cinco unidades custa R$
230. Segundo Romeu Daroda, coorde-
nador de biocombustíveis da Diretoria
de Metrologia Científica, a produção de-
verá ser elevada. Esse etanol universal
poderá ser usado independentemente
da origem do produto, como milho,
celulose, beterraba ou cana de açúcar.

Os testes do etanol foram chamados
de Projeto Biorema, que avaliou a ca-
pacidade de identificação de dez ele-
mentos presentes no etanol, como teor
de água, presença de metanol, sódio e
acidez. Afinal, diz Daroda, não existe
etanol 100% puro. Alguns têm mais água
que outros, por exemplo, o que pode
prejudicar sua adição à gasolina:

— Os resultados foram lineares,
mesmo utilizando metodologias dife-
rentes para ensaios, e muito satisfa-
tórios — diz ele.

A padronização do etanol também pro-
tegerá o Brasil de barreiras técnicas, usa-
das por determinados países, para im-
pedir a comercialização e a competição. A
indústria de açúcar e álcool brasileira
garante que tem condições de atender a
toda a demanda internacional.

Segundo José Felix, consultor de
qualidade da União da Indústria da
Cana de Açúcar (Unica), essa definição
do padrão do etanol é um passo im-
portante, mas ainda é preciso que os
principais mercados internacionais te-
nham padrões comuns de mistura do
etanol na gasolina.

— O importante é que a indústria
brasileira tem condições de atender a
qualquer especificação de mistura exigida
pelos mercados americano ou europeu.FUNCIONÁRIO DE usina em Goiás confere qualidade do etanol produzido
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