


U
m pequeno município do interior do Paraná que tor-
nou-se gigante ao pensar na qualidade ambiental 
e social do futuro. É assim que podemos olhar para 
Entre Rios do Oeste, morada de pouco menos de 

cinco mil habitantes que dá exemplo para outras regiões pro-
dutoras do país. 

Conhecido pelo potencial na produção de suínos, a cada 
dia os produtores rurais tornaram suas propriedades maiores 
e mais tecnifi cadas a fi m de melhorar a produtividade. Entre-
tanto, um aspecto que não muda, seja para agricultura familiar 
ou para o grande suinocultor, é a necessidade de olhar para o 
meio ambiente. 

Os dejetos gerados pela atividade têm impactos muito 
maiores do que o simples cheiro ruim que sentimos ao passar 
por uma granja. A falta de preocupação com o manejo desses 
resíduos e sua disposição em local inadequado empurra os 
restos da atividade para os lençóis freáticos, atingindo quem 
está no campo e na cidade. 

É por preocuparem-se com o mundo que deixarão para seus 

02 Da granja para a lâmpada
fi lhos e netos que 18 produtores abraçaram um projeto iné-
dito realizado no Brasil, envolvendo entidades públicas e pri-
vadas, para mostrar que é possível encontrar solução para os 
problemas ambientais e, de quebra, obter ganhos econômicos. 

O arranjo técnico e comercial de geração de energia elétri-
ca a partir do biogás produzido em biodigestores, interligados 
por meio de uma rede coletora de biogás até uma Minicentral 
Termoelétrica (MCT), deu a Entre Rios do Oeste a alcunha de 
“Capital do biogás”. 

Para o suinocultor, o investimento em biodigestores e la-
goas de tratamento faz cumprir seu dever perante a legis-
lação ambiental, tendo grandes ganhos em organização da 
atividade e melhora na qualidade de vida. Para quem mora 
no município, as mudanças no ambiente vão desde a redução 
do odor característico da atividade até o fomento à econo-
mia, com os recursos fi nanceiros recebidos pelo produtor que 
circulação no comércio. Para o Poder Público, é investimento 
em iniciativas que sustentarão a balança entre a atividade no 
campo e a preservação da natureza. 





Como tudo começou
DE ACORDO COM EX-PREFEITO DE ENTRE RIOS DO OESTE QUE ACOMPANHOU O NASCIMENTO E OS 
PRIMEIROS PASSOS DO PROJETO PARA CONVERSÃO DE BIOGÁS EM ENERGIA ELÉTRICA, INICIATIVA 
PARTIU DE UMA INSPIRAÇÃO, JUNTO AO GRANDE POTENCIAL DO MUNICÍPIO

Tudo começou com uma inspiração: o Condomí-
nio de Agroenergia para a Agricultura Familiar 
Ajuricaba, de Marechal Cândido Rondon. 

É isso que conta o ex-prefeito de Entre Rios do Oeste, 
Elcio Luiz Zimmermann, sobre como começou o projeto 
de geração distribuída de energia elétrica a partir do bio-
gás produzido pelos dejetos da suinocultura entrerriense.

O ex-mandatário, que chefi ou o Executivo munici-
pal entre 2009 e 2012, relembra que além do exemplo 
executado na cidade vizinha, que uniu 33 produtores 
rurais em um projeto similar, existia uma preocupação 
da municipalidade com o aumento na produção de 
suínos, aves e bovinos. “O aumento na produção desses 
animais geraria um consequente aumento de dejetos 
que, na maioria das propriedades, não tinha um destino 
adequado, o que gerava um grande prejuízo ambiental 

e na qualidade de vida dos produtores 
rurais”, menciona. 

Ele conta que em abril de 
2009 foi enviado um ofício ao 

então diretor-geral da Itaipu 
Binacional, Jorge Samek, 
colocando o município à 
disposição para projetos de 
agroenergia, apresentando 
as condições de Entre Rios 

acerca do número de animais, 
produção de dejetos e a pos-

sibilidade de execução de um 
projeto para transformar 

o biogás em energia 
elétrica, resolven-

do um grande 
passivo am-

biental das 

propriedades. “Poucos dias após o envio deste docu-
mento, o assessor de Energias Renováveis da Itaipu, 
Cícero Bley, veio a Entre Rios do Oeste com sua equipe 
porque queriam entender essa vontade do município 
em viabilizar o projeto e confi rmar as condições que 
possibilitassem a execução dele”, ressalta. 

A partir de então, comenta Zimmermann, foram 
iniciados estudos e levantamentos que viabilizassem o 
saneamento ambiental da área rural por meio da produção 
e conversão de biogás em energia. “Começou-se a discutir 
como isso seria feito e principalmente quem faria isso. 
A prefeitura não possuía conhecimento e capacidade 
técnica, então foram formalizados dois convênios entre a 
Itaipu e o município de Entre Rios para a contratação de 
uma equipe especializada, a fi m de realizar levantamento 
do número de animais e a capacidade de produção de 
biomassa”, observa. 

Os convênios realizados em 2009, de R$ 275.232, e 
em 2011, de R$ 475.736, envolveram aspectos como a 
realização de diagnóstico e prognóstico energético mu-
nicipal, projeto básico de aproveitamento energético da 
biomassa residual animal, projeto de concepção de mo-
delo econômico-fi nanceiro, projeto de dimensionamento 
dos biodigestores, do gasoduto, de aproveitamento de 
biofertilizante, de conversão de biogás em energia elé-
trica, térmica e gás natural, entre outros. “Concomitante 
aos estudos houve diversas reuniões, principalmente na 
Itaipu, para tornar o projeto executável. Na época, os 
aportes fi nanceiros necessários estavam na casa de R$ 
40 milhões e este projeto partiu então para aprovação da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”, relembra. 

O projeto, diz ele, foi aprovado pela agência, sendo 
objeto de um chamamento público já que, pela legisla-
ção, apenas empresas de energia poderiam explorar a 
iniciativa. “Aqui que a Copel entrou no projeto”, destaca. 

No âmbito da Copel Geração e Transmissão 
(CGT), expõe Zimmermann, o projeto foi alterado, 
melhorado em alguns aspectos e incluídas questões 
obrigatórias por lei, como as relacionadas à geração 
distribuída e transporte de gás. “O projeto fi nalizado 
e completamente aprovado em 2015 chegou à casa dos 
R$ 17 milhões, que é o que vimos ser investido nesse 
período desde o início da execução até agora, com a 
conclusão e operação”, salienta. 

Princípio administrativo
Zimmermann ressalta que, além da visão das 

pessoas e entidades envolvidas na execução do projeto, 
outro importante aspecto que o deixa bastante satisfeito 
quanto ao período de planejamento foi que o princípio 
da administração pública de continuidade administra-
tiva foi respeitado. “O projeto foi objeto de pauta entre 
a transição do meu governo e do atual. Transferimos 
tudo o que aprendemos, todo nosso know how para que 
eles dessem continuidade ao projeto da forma como 
deveria ser, e isso realmente aconteceu”, frisa. 

Ele afi rma estar muito feliz pelo arranjo estar hoje 
em plena operação, especialmente pela melhora do 
saneamento ambiental rural, da qualidade de vida no 
entorno das granjas envolvidas e, ainda, pelo recurso 
fi nanceiro gerado aos produtores. “Foram muitas pes-
soas que trabalharam nesses dez anos porque viam um 
futuro no que hoje é uma realidade. Espero que assim 
como nós nos inspiramos em outra iniciativa, outras 
regiões possam se inspirar em Entre Rios para ter todos 
esses benefícios”, conclui o ex-prefeito.
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Ex-prefeito Elcio 
Luiz Zimmermann: 
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sociais e econômicos
Benefícios ambientais, 

PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DO BIOGÁS PRODUZIDO EM 18 
PROPRIEDADES RURAIS INTERLIGADAS A UMA REDE COLETORA TEM GANHOS QUE ULTRAPASSAM 
O CAMPO, RESULTANDO EM MAIS EMPREGO E RENDA PARA O MUNICÍPIO, ALÉM DA GRANDE 
VISIBILIDADE JÁ ALCANÇADA

Foi no dia 24 de julho de 2019 que um projeto 
inédito de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
no Brasil começou sua operação em Entre Rios 

do Oeste. Intitulado “Arranjo técnico e comercial de 
geração distribuída de energia elétrica a partir do biogás 
de biomassa residual da suinocultura em propriedades 
rurais do município de Entre Rios do Oeste”, a inicia-
tiva oportuniza a 18 produtores de suínos a solução 
de um grande problema ambiental: a destinação dos 
dejetos provenientes da atividade. Mais do que isso, os 
suinocultores terão a oportunidade de gerar um recurso 
fi nanceiro sustentável. 

O projeto foi possibilitado por meio de uma chama-
da pública realizada pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), que aprovou R$ 17 milhões em recursos 
de P&D investidos pela Copel Geração e Transmissão 
(CGT). O Parque Tecnológico Itaipu (PTI), o Centro 
Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás) e o 
município de Entre Rios do Oeste participaram direta-
mente do projeto, desde a modelagem de negócios até 
a execução das atividades de engenharia, fazendo desta 
uma tecnologia legitimamente paranaense. “Este é um 
arranjo novo tanto do aspecto técnico como do comercial. 
Embora outros projetos já realizassem o transporte de 
biogás, esse tem elementos tecnológicos que melhoram 
o desempenho. Comercialmente, o arranjo envolve o 
Poder Público e produtores de forma inédita”, detalha 
o engenheiro do CIBiogás responsável pelo projeto de 
Entre Rios do Oeste, Breno Carneiro Pinheiro.

Ele diz que a principal diferença entre este projeto e 
outros similares existentes no país é a relação econômica 
estabelecida entre as instituições pública e privada na 
comercialização do biogás, viabilizando projetos que 
aproveitam os resíduos da suinocultura para geração 
de energia elétrica. “O projeto é perfeitamente repli-
cável. Na verdade, ele foi elaborado pensando em sua 
replicabilidade, todavia, como todos os investimentos, 
é necessário fazer um estudo técnico prévio para avaliar 
a viabilidade econômica”, comenta.

Para Pinheiro, tanto o município quanto os produ-
tores mostram como podem ser encontradas soluções 
para os problemas ambientais de forma a obter ganhos 
econômicos. “Com certeza o projeto resultará em mais 
emprego e renda para o município, além da grande 
visibilidade já alcançada”, opina. 

Ganho no campo e na cidade
O secretário de Saneamento Básico, Energias Renová-

veis e Iluminação Pública de Entre Rios do Oeste, Carlos 
Eduardo Levandowski, analisa que os resultados desta 

iniciativa podem ser observados em vários âmbitos, desde 
o produtor rural que abraçou o projeto, até os moradores 
da cidade, que nem imaginam como é o dia a dia de quem 
trabalha com a suinocultura. “Se colocarmos na base do 
tripé da sustentabilidade, há ganhos ambientais, sociais 
e econômicos”, enfatiza. 

Quando comparado a propriedades rurais que não 
possuem o sistema de tratamento de dejetos, Levandowski 
aponta que a qualidade cai de forma signifi cativa, tanto 
porque não há a preocupação com o manejo do dejeto, 
quanto pela disposição deste material em local inade-
quado, que o leva, de uma forma ou de outra, para rios, 
córregos, açudes e nos lençóis freáticos. “Além de ser 
uma solução ambiental no aspecto da atividade rural, há 
melhora na qualidade de vida na propriedade. Um dos 
produtores comentava que antes eles tinham que fi car 
escolhendo um local para tomar chimarrão por conta 
do odor, algo que hoje mudou drasticamente”, enaltece. 

Os produtores têm ainda o ganho econômico. Além 
de terem realizado um investimento para melhorar a 
organização da granja, seguindo as orientações legais 
para o tratamento do dejeto com biodigestor e lagoa, ele 
tem o retorno fi nanceiro da venda do biogás. “Em outros 
casos, o produtor faz esse investimento para adequação 
da propriedade, mas não tem nenhum tipo de retorno. 
Neste aspecto o projeto uniu o útil ao agradável”, con-
sidera o secretário. 

Para os cidadãos de Entre Rios do Oeste, a projeção 
de benefícios é macroeconômica, isso porque, conforme 
dados da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 
(Adapar), Entre Rios conta hoje com cerca de 155 mil 
suínos. A população local não chega a cinco mil habi-
tantes, o que resulta em uma média de 35 suínos para 
cada morador. “Somente nas 18 propriedades são 39 mil 
animais e aproximadamente 215 toneladas de dejetos por 
dia, e neste cenário o passivo ambiental se torna uma 
grande preocupação. O projeto proporciona contribuir 
com praticamente 30% de todo o plantel do município, 
reduzindo uma contaminação gigantesca que terá refl exos 
não hoje, mas em 15 ou 20 anos. Estamos olhando para o 
futuro e proporcionando aos nossos fi lhos e netos uma 
qualidade de vida muito melhor”, sintetiza Levandowski. 

Economia
O Poder Público, além de fazer sua parte na questão 

ambiental ao viabilizar a iniciativa, promove os ganhos 
fi nanceiros dos produtores ao mesmo tempo em que 
economiza em energia elétrica. 

Isso porque na prática a Minicentral Termelétrica 
(MCT) que recebe o biogás das 18 propriedades é uma 
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Secretário de Saneamento Básico, 
Energias Renováveis e Iluminação 

Pública, Carlos Eduardo Levandowski: 
“O projeto proporciona contribuir com 

praticamente 30% de todo o plantel do 
município, reduzindo uma contaminação 

gigantesca que terá reflexos não 
hoje, mas em 15 ou 20 anos. Estamos 

olhando para o futuro e proporcionando 
aos nossos filhos e netos uma 

qualidade de vida muito melhor”

iniciativa podem ser observados em vários âmbitos, desde 
o produtor rural que abraçou o projeto, até os moradores 
da cidade, que nem imaginam como é o dia a dia de quem 
trabalha com a suinocultura. “Se colocarmos na base do 
tripé da sustentabilidade, há ganhos ambientais, sociais 
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córregos, açudes e nos lençóis freáticos. “Além de ser 
uma solução ambiental no aspecto da atividade rural, há 
melhora na qualidade de vida na propriedade. Um dos 
produtores comentava que antes eles tinham que fi car 
escolhendo um local para tomar chimarrão por conta 
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única unidade consumidora que vai gerar a energia a 
partir do biogás, fazendo o abatimento do consumo 
em outras 66 unidades. “Estamos fazendo o chamado 
consumo remoto, onde gera-se energia em um local e 
consome-se em outro. A compensação é feita pela Copel, 
então sabemos apenas quanto foi gerado a partir do 
biogás e quanto foi descontado da energia consumida 
nos prédios públicos”, explica o secretário. 

Zerar a conta da municipalidade não é possível pois 
há diversos tributos e custos envolvidos na utilização de 
energia elétrica, o que o município continuará pagando 
normalmente. “Ainda assim, a projeção de economia do 
município no consumo de energia é de R$ 70 a R$ 90 mil, 
porém ainda estamos no início da operação e não temos 
outros dados comparativos. Estamos engatinhando e vai 
levar alguns meses para verifi car se todos os cálculos 
feitos estão corretos”, conclui. 





O caminho do biogás
DA GRANJA À ILUMINAÇÃO NA CIDADE: ENTENDA COMO 
ACONTECE A TRANSFORMAÇÃO DO BIOGÁS EM ENERGIA ELÉTRICA

Tudo começa dentro das granjas: o dejeto produzido pelos suínos vai para 
um desarenador, que retira partículas sólidas indesejáveis no biodigestor.

Em cada uma das 18 propriedades participantes do projeto, os 
produtores rurais foram responsáveis por investir na instalação de um sistema de 
tratamento de dejetos: os biodigestores. É este equipamento que recebe o dejeto 
puro, saído do desarenador. Lá acontece o processo de digestão anaeróbica em 
um período de 30 dias, quando o biogás é gerado.

O biogás sai dos biodigestores por meio de um compressor de pistão, que fica 
em uma casa de máquinas, responsável por fazer a sucção do gás e o despejar na 
rede coletora, que tem um total de 20,6 quilômetros. Cada propriedade tem uma 
ramificação da rede que vai até a estrada principal, onde está a rede coletora.

Esse sistema não funciona 24 horas por dia. Conforme o reservatório do bio-
digestor estiver cheio de biogás, o sistema é acionado e o gás enviado para a rede.

A parte do material que se encontra no interior da câmara de biodigestão após 
ter sido processado é o biofertilizante, que será usado pelos produtores rurais na 
lavoura e em áreas de pastagem.

Além do compressor para o envio do biogás à Minicentral Termelétrica (MCT), 
na casa de máquinas das propriedades também há um sistema de monitoramento 
para coleta de dados como vasão, temperatura, pressão, amperagem do motor e 
outros detalhes importantes. 

Na MCT
Quando chega à Minicentral Termelétrica localizada no Parque Industrial II, 

na Linha Fátima, o gás é armazenado em cinco gasômetros com capacidade de 
armazenamento de 250 metros cúbicos de biogás cada, totalizando 1.250 metros 
cúbicos.

Em seguida acontece a transformação do biogás em energia elétrica, por meio 
de dois grupos geradores de 420 kVA cada, que totalizam um potencial instalado 
de 480 kilowatts.

A estimativa do projeto é de que a produção chegue a cinco ou seis mil metros 
cúbicos de biogás por dia.

O biogás que chegar até a minicentral será comprado pela prefeitura, que fará 
a remuneração aos produtores conforme a produção de cada um deles. O valor 
pago para cada metro cúbico de biogás produzido é de R$ 0,28, sendo que o menor 
produtor tem um plantel de 800 suínos e o maior de 4,5 mil suínos, englobando 
os ciclos de maternidade, creche e terminação.

A receita com a venda de biogás pode variar de R$ 900 para o menor produtor 
chegando a R$ 5 mil para o maior.

A geração de energia vai ser utilizada para compensar o consumo energético 
em 66 prédios públicos do município, como poços artesianos que enviam água 
ao município, paço municipal, quadras de esportes, escolas, praia, entre outras 
estruturas.

A estimativa é de que os geradores trabalhem 16 horas por dia para chegar 
à geração de 250 megawatts de energia por mês, mas para alcançar o potencial 
máximo da produção de biogás é preciso levar em consideração a sazonalidade 
da região, que é de clima tropical, fazendo com que no verão a produção de 
biogás aumente, sendo influenciada também pela entrada e saída dos lotes de 
suínos das propriedades.

Além dos gasômetros e geradores, a minicentral está equipada com a estrutura 
de comissionamento necessária para a geração distribuída, painel de comunica-
ção com as propriedades para acompanhamento dos dados, subestação e uma 
estrutura de escritório.

08

Rede coletora principal tem 20,6 quilômetros e passa 
por 18 propriedades rurais que integram o projeto

Divulgação/Prefeitura de Entre Rios do Oeste

PROJETO “ARRANJO TÉCNICO E COMERCIAL DE GERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DO BIOGÁS DE 
BIOMASSA RESIDUAL DA SUINOCULTURA EM PROPRIEDADES 
RURAIS NO MUNICÍPIO”

· Chamada pública 014/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
· Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nº 6491-0287/2012
· Proponente e investidora: Copel Geração e Transmissão (CGT)
· Executores: Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Centro Internacional de 
Energias Renováveis (CIBiogás) e Prefeitura de Entre Rios do Oeste
· Valor investido: R$ 17 milhões;
· Dejetos tratados: 215 toneladas por dia
· Biogás: 4,6 mil m³/dia
· Número de suínos: 39 mil
· Número de propriedades rurais envolvidas: 18
· Rede coletora de biogás: 20,6 quilômetros de extensão (pressão de 2,0 
bar e vazão de 640 m³/h)
· Tratamento do biogás 1: dessulfurização por injeção de ar (< 100 ppm)
· Tratamento do biogás 2: secagem por refrigeração (< 10 ºC)
· Energia gerada: 250 MWh/mês | 02 GMG’s  
· Potência instalada na Minicentral Termoelétrica: 480 kW em dois grupos 
motogeradores de 420 kVA cada
· Plantel do município: 155 mil suínos conforme a Agência de Defesa Agro-
pecuária do Paraná (Adapar)
· População estimada: 4.539 (IBGE)
· Valor de venda do biogás: 0,28 por m³
· Tempo previsto de retorno sobre o investimento nas propriedades de cinco 
a dez anos





Associação de Produtores de Biogás
A Aprogás:

PARTICIPANTES DO PROJETO FORMALIZARAM UMA ASSOCIAÇÃO PARA UNIR FORÇAS NA BUSCA DE 
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES E NA CONQUISTA DE OBJETIVOS COMUNS

Unidos em busca de um mesmo objetivo: fazer 
sua parte para a conservação do planeta terra. 
De acordo com o produtor Claudinei Stein, é 

este o objetivo da união dos 18 produtores que fazem parte 
do projeto de geração distribuída de energia elétrica a partir 
do biogás. “Todos os resultados que obtemos participando 
deste projeto, seja a destinação do dejeto, a renda pela venda 
do gás ou o biofertilizante, são primários e têm a mesma 
importância. Não há um aspecto mais importante que o 
outro, tudo é ganho”, garante.

O produtor, que em 2011 deixou de trabalhar para um 
grande suinocultor do município e montou sua própria 
granja, foi eleito presidente da Associação de Produtores 
de Biogás (Aprogás), constituída pelos participantes do 
projeto para ampará-los na conquista de seus objetivos. 
“A associação está formalizada entre os produtores, com a 

diretoria eleita, e agora estamos dando andamento à parte 
burocrática para registrá-la oficialmente”, expõe.

A constituição aconteceu no dia 05 de setembro e 
foram eleitos os cargos de presidente, vice-presidente, 
secretário, tesoureiro, suplentes e conselho fiscal. “Essa 
diretoria vai estar à frente do grupo quando precisarmos 
ter alguém para tomar frente na busca das nossas neces-
sidades. Formalizando a associação, juntamos mais forças 
para conquistar nossos objetivos comuns”, ressalta Stein.

Troca de experiências
Desde o início do projeto, ele menciona que os pro-

dutores envolvidos já conversavam entre si e realizavam 
visitas às propriedades para entender mais sobre as parti-
cularidades de cada local e melhorar o trabalho de forma 
conjunta. “Com a associação iremos fortalecer essa troca 
de experiência, conversando, tirando dúvidas, vendo como 
está indo o trabalho em cada propriedade e auxiliando nas 
necessidades particulares de cada um quando possível”, 
salienta Stein.

Ganho socioambiental
Apesar de ter constituído sua granja alguns anos 

após o início dos estudos para a implantação do projeto 
em Entre Rios do Oeste, Stein já conhecia os benefícios 
da transformação dos dejetos suínos em energia elétrica. 
“Sempre trabalhei com o Elton Stein, um dos maiores 
produtores de suínos do município, que tem geração de 
energia própria a partir dos dejetos da produção. Desde que 
as especulações começaram em 2009 me mantive informado 
sobre o andamento do projeto e em 2011 constitui minha 
granja com 3,4 mil suínos e quando foi momento de entrar 
no projeto, eu entrei sem hesitar”, relembra. “O que ele faz 
apenas na propriedade dele é o que nós fazemos juntos 
nas 18 propriedades”, compara.

No ano passado, pelo aumento de produção em seu 

crechário e a necessidade de contratar mais pessoas, Stein 
passou a dedicar-se exclusivamente ao seu plantel. Hoje ele 
mantém a produção de 7,3 mil leitões. “Estamos tirando um 
gás poluente que iria para o meio ambiente. Além de sanar 
os problemas da destinação dos dejetos, cumprindo com o 
nosso dever socioambiental perante o mundo, conseguimos 
ter a renda da venda do gás que é transformado em energia 
elétrica e ainda ter um fertilizante extremamente rico para 
colocar na lavoura”, enaltece, destacando a importância 
das estruturas na organização da granja.

Com um biodigestor e duas lagoas instalados na 
propriedade, além das demais estruturas necessárias para 
mandar o gás até a central de geração de energia, Stein é o 
único participante do projeto que trabalha com creche. “Por 
serem leitões pequenos, tenho uma menor produção de 
dejetos e consequentemente menos gás, mas, pelo número 
de animais que tenho, os resultados acabam quase que se 
equiparando aos demais produtores”, analisa.

O investimento que fez em sua propriedade, deta-
lha, foi oportunizado por um financiamento a ser pago 
em dez anos, porém, em cerca de oito anos a própria 
estrutura será responsável por pagar o investimento, 
com a venda do gás que será transformado em energia. 
“Alguns produtores terão um período de três a quatro 
anos, mas no início, quando apresentaram este cálculo, 
eu quis entrar no projeto porque neste período em que 
o investimento estará se pagando, eu já terei o problema 
de destinação de resíduos resolvido na propriedade e ela 
toda organizada”, frisa.

Se não participasse do projeto, Stein afirma que até 
conseguiria manter um biodigestor e lagoas na proprieda-
de, mas jamais teria a estrutura completa para a geração 
de energia. “Não seria viável porque a minha propriedade 
é pequena e não tem um consumo de energia tão alto. Se 
não fosse pelo projeto, eu ainda não teria nem o biodigestor 
instalado”, finaliza.
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à compra do biogás
Da execução do projeto

PODER PÚBLICO TEVE PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL NA ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL, ADEQUAÇÃO 
DAS PROPRIEDADES RURAIS E, AGORA, NA COMPRA DO BIOGÁS E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS

Fruto de uma chamada pública realizada pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
com recursos de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) investidos pela Copel Geração e Transmissão 
(CGT), o projeto que tornou Entre Rios do Oeste uma 
vitrine para o mundo foi executado pelo Parque Tec-
nológico Itaipu (PTI) e pelo Centro Internacional de 
Energias Renováveis (CIBiogás).

Contudo, a prefeitura do município teve importante 
participação na execução do projeto, instalação das 
estruturas e terá ainda mais a partir de agora, com a 
realização da manutenção da Minicentral Termelétrica 
(MCT) e prestação de apoio técnico aos produtores 
rurais.

O prefeito Jones Heiden explica que além da par-
ticipação nas tratativas junto aos órgãos envolvidos 
no projeto, o município disponibilizou a área para a 
instalação da MCT, local que recebe o gás diretamente 
das propriedades, o armazena e transforma em energia 
elétrica. “A central está dentro do Parque Industrial II, 
na Linha Fátima, em uma área adquirida pelo muni-
cípio em 2018, onde fi cava a antiga Fecularia Cassava, 
localizada há pouco mais de dois quilômetros do centro 
do município”, menciona.

A cessão de uma área para a construção da MCT, 
diz o prefeito, foi acordada ainda no início do projeto. 
O espaço garante acessibilidade para veículos leves e 
pesados e é relativamente próximo ao centro da cidade, 
facilitando a instalação de estruturas necessárias para a 
operação da central. “Esse investimento veio ao encontro 
de outros objetivos do município, que é o fomento a 
novas empresas, gerando emprego e renda aos nossos 
cidadãos”, complementa.

No local, o Poder Público também foi responsável 
por outros investimentos, como a adequação de estradas 
para melhorar o acesso à MCT.

Já nas propriedades rurais dos participantes do 
projeto o município foi essencial na adequação das 
áreas para a instalação de todos os equipamentos que 
permitem ao gás chegar na central. “Disponibilizamos 
horas-máquinas e técnicas para a realização do serviço 
de terraplanagem e escavação que permitiu a implanta-
ção dos biodigestores e lagoas de tratamento”, lembra.

Compra do biogás
Além dos trabalhos a campo, a municipalidade tem 

papel essencial em outro aspecto para fazer o projeto 
funcionar: a compra do biogás.

Para os produtores venderem o biogás ao mu-
nicípio foi realizado um chamamento público por 
parte da prefeitura para a compra, a partir do qual 
cada um realizou cadastramento e apresentação de 
certidões negativas.

Conforme a produção de metro cúbico de biogás, 
cada um deles receberá um percentual diferente, já que 
há diferenças de produção de uma propriedade para 
outra, variando de acordo com o posicionamento do bio-
digestor, temperatura, quantidade de animais, dejeto, 
fase do ciclo de vida do animal, entre outros fatores. “A 
prefeitura será responsável por gerar a energia a partir 
do biogás comprado e operar o projeto, ou seja, operação 
e manutenção. Os produtores têm a responsabilidade 
de fazer a manutenção do biodigestor instalado nas 
suas propriedades e das lagoas, então o destino fi nal do 
efl uente, do biofertilizante, é responsabilidade deles”, 
explica o prefeito.

Compensação no consumo dos prédios públicos
A geração de energia, menciona Heiden, vai ser 

utilizada para compensar o consumo energético em 72 
prédios públicos do município, como poços artesianos 
que enviam água ao município, paço municipal, quadras 
de esportes, escolas, praia, entre outras estruturas. “Se 
ninguém comprasse esse gás para transformar em ener-
gia o projeto se tornaria inviável. Resolveria o passivo 
do produtor, mas não seria viável”, pontua o prefeito.

O consumo de energia elétrica por parte da pre-
feitura está estimado em 174 MWh/mês (máximo) e 
158 MWh/mês (médio), sendo a projeção de economia 
mensal variando entre 3% e 12%, dependendo da ban-
deira tarifária do mês. “A conta de energia da cidade 
não vai ser zerada, até porque há custos de tributação 
que giram em torno de 20% e continuarão sendo pagos 
normalmente”, comenta Heiden.

Ele considera que o projeto ainda funciona com 
passos de experimento, entretanto, os produtores já 
estão contabilizando a produção de biogás e já possuem 
receitas a receber. “Acredito que em cerca de 90 dias 
já teremos uma noção da economia, verifi cando se os 
números estimados no projeto foram alcançados na 
prática e, futuramente, se houver gás excedente, estudar 
a ampliação da compensação em outras estruturas, como 
postes de iluminação pública, por exemplo”, expõe o 
prefeito, ressaltando que: “O projeto vai dar muito certo 
ao meu ver, uma vez que os administradores continu-
arão tendo responsabilidade e compromisso com essa 
iniciativa, que tornou nosso município reconhecido no 
Estado, no país e até internacionalmente pelas soluções 
encontradas especialmente para os problemas ambien-
tais gerados pela atividade suinícola”.
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Poder Público é responsável por gerar a energia a partir do biogás comprado dos produtores, 
além de fazer a operação e manutenção da estrutura da Minicentral Termelétrica (MCT)





para o projeto
Garantia de assessoria técnica

PODER PÚBLICO REALIZOU IMPORTANTES MUDANÇAS EM SUA ORGANIZAÇÃO INTERNA 
COM A CRIAÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA LIGADA DIRETAMENTE AO PROJETO, ALÉM DA 
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAR A CENTRAL

Para oportunizar assessoria 
técnica aos 18 produtores en-
volvidos no projeto de geração 

distribuída de energia elétrica a partir 
do biogás, a Prefeitura de Entre Rios do 
Oeste realizou importantes mudanças 
na organização das secretarias ligadas 
aos setores de saneamento básico, ilu-
minação pública e energias renováveis. 
“No início dessa gestão, trabalhávamos 
com um quadro de secretários bastante 
enxuto, então a estruturação de uma 
nova secretaria teria um impacto impor-
tante. Apesar disso, minha preocupação 
sempre foi de que eu teria mais de um 
ano administrando este projeto e nem 
eu, nem nenhum outro servidor tem o 
conhecimento necessário para prestar 
essa assistência”, ressalta o prefeito Jones 
Neuri Heiden.

O mandatário diz que não poderia 
negligenciar o funcionamento do projeto 
e todos os recursos investidos para que 
ele se tornasse realidade, e por isso, es-
truturou uma nova secretaria, defi nindo 
o responsável pela pasta com base em 
aspectos técnicos e não políticos. “Fui 
bastante criticado também por ele não 
ser uma pessoa do nosso município, 
mas novamente reforço que não pode-
ria tomar uma decisão política frente 
à necessidade de ter uma pessoa com 
conhecimento técnico de alto nível para 
nos dar suporte”, enfatiza.

Heiden explica que, para não 
engessar o orçamento municipal, foi 
necessário exonerar um secretário e 
excluir uma outra secretaria, já que não 
haveria viabilidade fi nanceira para man-
ter mais uma pasta. “Aos poucos fomos 
tirando a sobrecarga das demais pastas e 
defi nindo esta nova secretaria. A Viação 
e Obras, por exemplo, além de toda a 
demanda cotidiana, era responsável pela 
água, já que o abastecimento é munici-

palizado, esgoto e iluminação pública e 
essas foram três responsabilidades que 
passaram para a nova pasta”, expõe.

A Secretaria de Saneamento Básico, 
Energias Renováveis e Iluminação Pú-
blica é comandada por Carlos Eduardo 
Levandowski, técnico em Agropecuária, 
graduado em Administração e graduan-
do em Engenharia de Energia. Ele atua há 
seis anos na área de biogás e participou 
dos projetos do Condomínio Ajuricaba, 
em Marechal Cândido Rondon, Granja 
Haacke, em Santa Helena, na Aldeia Itai-
pu, em Foz do Iguaçu, e teve participação 
no projeto de Entre Rios do Oeste antes 
de tornar-se secretário no município.

R$ 300 mil ao ano
Outro investimento feito pelo Poder 

Público para a continuidade do projeto 
foi a contratação de uma empresa es-
pecializada para realizar a operação e 
manutenção da Minicentral Termelétrica 
(MCT). “A forma como o projeto foi 
constituído é inédito no Brasil, então 
a empresa que executou também foi a 
primeira que experimentou isso. Como 
não houve um período de testes para 
verifi car se todos os objetivos e números 
estimados foram realmente alcançados, 
bem como por não sabermos os eventu-
ais problemas que podem ocorrer, vimos 
a necessidade de ao menos no primeiro 
ano ter uma equipe especializada para 
dar suporte ao projeto”, menciona.

Por meio de um processo licitatório, 
o prefeito comenta que a empresa vence-
dora foi a mesma executora do projeto, 
aspecto que considera positivo, tendo em 
vista que os profi ssionais já conhecem 
os pormenores do arranjo. “Teremos um 
custo de R$ 300 mil ao ano para manter 
este contrato, auxiliando o produtor 
com a manutenção na propriedade e a 
operação da central”, conclui Heiden.

Mirely Lins Weirich

14

Mirely Lins Weirich

Prefeito Jones 
Heiden: “Não 
poderia tomar 
uma decisão 

política frente à 
necessidade de 
ter uma pessoa 

com conhecimento 
técnico de alto 

nível para nos dar 
suporte”



Alicerce para novas oportunidades
POR MAIS QUE ESTEJA LIGADO AO SETOR RURAL, PROJETO TERÁ REFLEXOS 
ECONÔMICOS PARA QUEM ESTÁ NA CIDADE, JÁ QUE TORNA O MUNICÍPIO 
UMA VITRINE PARA O BRASIL E O MUNDO E OPORTUNIZA NOVOS NEGÓCIOS 
EM SETORES COMO GASTRONOMIA, HOTELARIA E ENTRETENIMENTO

Mais do que refl exos na qualidade 
de vida de quem vive no campo, 
o projeto que transforma dejetos 

da suinocultura em energia elétrica abrirá portas 
para quem também mora na cidade.

O presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Entre Rios do Oeste (Acier), 
Alexandre Stein, observa que com todas as 
estruturas do projeto em operação, haverá um 
novo estímulo para todo o município. “Logis-
ticamente falando, o nosso município fi ca fora 
da rota para a instalação de grandes empresas 
e indústrias, então encontramos em outros 
aspectos a oportunidade para nos tornarmos 
referência e crescer localmente”, enaltece.

O turismo de negócios proporcionado pelo 
projeto será o alicerce das novas oportunidades. 
“Durante a execução já tivemos muitas visitas ao 
projeto, tanto da região quanto de outros Estados 
brasileiros e principalmente de fora do Brasil. 
Esse é um potencial que o projeto proporciona 
ao turismo de negócios, seja para movimentar o 
comércio ou na prestação de serviços”, comenta.

O ramo de alimentação, com restaurantes, 
supermercados e panifi cadoras, foi um dos 
primeiros a se transformar por conta do projeto 
e este, segundo ele, é um importante primeiro 
passo. “Os produtores rurais que produzem 
alimentos típicos da nossa região, como ingre-
dientes do café colonial, têm uma oportunidade 
de vender seu produto ao mesmo tempo que 
podemos mostrar o potencial gastronômico que 
temos”, ressalta Stein.

O presidente da Acier diz que algumas 
lacunas que podem ser preenchidas, sendo 
oportunidade para novos negócios, é no setor 
de hotelaria e turismo de entretenimento, po-
tencializado pelas belezas do Lago de Itaipu. 
“O projeto é um gerador de riquezas por si só, e 
qualquer gerador de riquezas para nós é muito 
importante porque tem refl exo no comércio. É 
mais uma fonte de renda que permite o dinheiro 
circular na cidade. Todavia, temos esses outros 
potenciais a serem explorados que farão Entre 
Rios sair de uma simples rota de passagem para 
um local de estadia contínua”, evidencia Stein.  

Alicerce para novas oportunidades
POR MAIS QUE ESTEJA LIGADO AO SETOR RURAL, PROJETO TERÁ REFLEXOS 
ECONÔMICOS PARA QUEM ESTÁ NA CIDADE, JÁ QUE TORNA O MUNICÍPIO 
UMA VITRINE PARA O BRASIL E O MUNDO E OPORTUNIZA NOVOS NEGÓCIOS 
EM SETORES COMO GASTRONOMIA, HOTELARIA E ENTRETENIMENTO

Presidente da Acier, Alexandre Stein: “Durante a execução já tivemos muitas visitas ao projeto, tanto da região quanto 
de outros Estados brasileiros e principalmente de fora do Brasil. Esse é um potencial que o projeto proporciona ao 

turismo de negócios, seja para movimentar o comércio ou na prestação de serviços”
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novas propriedades
Projeto almeja 

ESTRUTURA DO ARRANJO TÉCNICO DE ENTRE RIOS DO OESTE PERMITE QUE MAIS PRODUTORES 
ENTREM NO PROJETO, NO ENTANTO, OBJETIVO ESBARRA NA CONQUISTA DE RECURSOS QUE 
VIABILIZEM A AMPLIAÇÃO DA INICIATIVA
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O arranjo técnico executado em Entre Rios 
do Oeste para transformar biogás em 
energia elétrica não se restringe aos 18 

produtores que hoje fazem parte do projeto.
Segundo o secretário de Saneamento Básico, 

Energias Renováveis e Iluminação Pública, Carlos 
Eduardo Levandowski, a estrutura instalada já foi 
feita prevendo a inclusão de novas propriedades. 
O problema, no entanto, está em viabilizar financei-
ramente que isso aconteça. “O município teve um 
investimento relativamente baixo no projeto, dispondo 
da área para a central, horas-máquinas e agora o que 
está sendo investido para a operação e manutenção. O 
custo de investimento em cada propriedade, todavia, 
é muito alto. Se pensarmos que foram R$ 17 milhões 
investidos e integram a rota 18 propriedades, é quase  
R$ 1 milhão para cada uma delas. Esse valor em recur-
sos próprios do município, aplicado em outros setores, 
viabilizaria muito mais obras do que em apenas uma 
propriedade, por exemplo”, analisa.

A estrutura do biodigestor e da lagoa de trata-
mento que está na propriedade é um investimento de 
responsabilidade do suinocultor, contudo, para que 

integre a rede coletora e possa enviar o biogás para 
a Minicentral Termelétrica (MCT) são necessários 
diversos equipamentos que ficam na casa de máqui-
nas, como compressor, medidor de vasão e outros.

Além disso, para que o biogás chegue à rede 
principal, é necessária uma ramificação do biogaso-
duto dentro da propriedade. “Hoje temos uma rota 
de 20,6 quilômetros definida e se pensarmos, por 
exemplo, em expandir para outra região do municí-
pio, é preciso analisar a instalação de uma nova rede 
coletora principal, o que demanda uma avaliação 
técnica de viabilidade, se é necessário um segundo 
projeto similar ou com outro arranjo técnico”, deta-
lha. “De qualquer forma, temos levantamentos que 
foram feitos antes da execução do projeto acerca do 
número de propriedades rurais no município e o 
Poder Público vai se esforçar para conseguir recursos 
que viabilizem a entrada de novos produtores no 
projeto”, afirma Levandowski.

Quanto mais, melhor
No âmbito da Associação de Produtores de 

Biogás (Aprobio), o presidente da entidade garante 

que não há impedimentos para a inclusão de novos 
produtores na associação ou no projeto. “Não mu-
daria nada para quem já faz parte desse arranjo. 
Na verdade, seria ainda melhor, pois mais pessoas 
estariam dando a correta destinação ao dejeto suíno, 
melhorando a organização da granja e a qualidade 
de vida na sua propriedade e em todo o município”, 
enfatiza Stein.



Vitrine para o Brasil e o mundo
PESQUISADORES, PROFESSORES E PRODUTORES RURAIS TÊM REALIZADO CADA VEZ 
MAIS VISITAS TÉCNICAS PARA CONHECER O ARRANJO TÉCNICO DE ENTRE RIOS DO OESTE 
E ENTENDER COM DETALHES A UNIÃO DOS PRODUTORES, ENVIO DO BIOGÁS À CENTRAL, 
GERAÇÃO DE ENERGIA E PAGAMENTO DOS SUINOCULTORES 

Mais do que solucionar um passivo ambiental dos suinocultores, a 
iniciativa pioneira no Brasil que tornou-se realidade em Entre Rios 
do Oeste fez com que o município se tornasse uma vitrine para o 

Brasil e para o mundo. 
Antes conhecida principalmente pelos atrativos turísticos proporcionados pelo 

Lago de Itaipu e também pela força na agropecuária, a pequena cidade beira-lago 
tornou-se grande ao ganhar a alcunha de “Capital do biogás”. 

O projeto já é conhecido pelos quatro cantos do Oeste paranaense, onde não 
apenas técnicos, mas também administradores municipais e produtores veem no 
arranjo técnico uma possibilidade de sanar seus próprios problemas na geração 
de dejetos, proporcionando uma nova fonte de renda para quem mora no campo. 

O sucesso do biogás de Entre Rios, no entanto, não fica nas fronteiras locais e 
muito menos nacionais. Quando a execução do projeto ainda estava em andamento, 
durante a construção da Minicentral Termelétrica (MCT), pessoas chegavam ao 
município para entender como é possível transformar o dejeto de um animal em 
energia elétrica e dinheiro. 

Ainda em novembro de 2018, o secretário de Energia da Organização das 
Nações Unidas (ONU), Ivan Vera, esteve no município junto a uma comitiva. 
“Ele ressaltou naquela oportunidade a preocupação que a ONU tem com a sus-
tentabilidade e afirmou que depois que o projeto estivesse em operação, voltaria 
ao município para avaliar os resultados gerados a partir do biogás”, exalta o 
prefeito Jones Heiden. 

Já em 2019, com o projeto mais avançado, outras importantes visitas acon-
teceram. Em fevereiro, conheceu o projeto uma comitiva com representantes do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o representante 
da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido) 
para Brasil e Venezuela, Alessandro Amadio, e sua equipe, representantes do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, além de membros da área de 
Energias Renováveis da Itaipu Binacional. “Em outra visita recebemos um grupo 
que estava em um evento em Foz do Iguaçu, composto por profissionais ligados à 
área ambiental, que vieram até aqui conhecer a iniciativa. Eram pessoas de países 
como Quênia, Noruega, Inglaterra, Canadá, Japão, China, Coreia e Tailândia, que 
ficaram bastante impressionados com o arranjo técnico e com a realidade brasileira 
de tratamento de dejetos”, comenta o secretário de Saneamento Básico, Energias 
Renováveis e Iluminação Pública, Carlos Eduardo Levandowski. “Em alguns 
países o sistema de tratamento é totalmente diferente do nosso, especialmente 
pela questão climática. Essas pessoas conheceram não só o arranjo de Entre Rios 
como também puderam entender mais da realidade brasileira neste setor e as 
diferenças entre o Brasil e o seu próprio país”, complementa. 

Já em junho, o presidente da Associação de Suinocultores de Glória de Dou-
rados e Região (Assuglória), Marcelo Scholz Slongo, do município de Glória de 
Dourados, no Mato Grosso do Sul, esteve em Entre Rios do Oeste. Na oportuni-
dade, ele admirou a complexidade do projeto e principalmente o envolvimento 
entre Poder Público e iniciativa privada. “Enquanto suinocultor ele também é um 
gerador de energia pelos dejetos de suínos e vai tentar formular um projeto similar 
a esse na região dele, que também é forte na suinocultura”, detalha Levandowski.

Na inauguração da Microcentral Termelétrica (MCT) em julho deste ano, o 
município também recebeu diversas autoridades estaduais, entre elas o governador 
do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, deputados estaduais e federais, prefeitos 
da região Oeste, bem como o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero. 
“Quem realiza as visitas de cunho técnico, como professores e pesquisadores 
especialmente, tem o objetivo de conhecer o arranjo técnico do projeto e como o 
biogás chega na central, como a energia é gerada e como é feito o pagamento aos 
produtores”, menciona o secretário. 
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Secretário de Energia 
da Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
Ivan Vera, esteve em 
Entre Rios em 2018. Ele 
afirmou que voltaria ao 
município para avaliar 
os resultados gerados a 
partir do biogás

Secretário de Saneamento 
Básico, Energias 
Renováveis e Iluminação 
Pública, Carlos Eduardo 
Levandowski, apresenta 
o projeto e a MCT ao 
presidente da Associação 
de Suinocultores de Glória 
de Dourados e Região 
(Assuglória), Marcelo 
Scholz Slongo

Visita da comitiva com 
representantes do Ministério 

da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, 

Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento 

Industrial (Unido) para Brasil 
e Venezuela, Sebrae do 

Paraná, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Mato Grosso, 
além de membros da área de 
Energias Renováveis da Itaipu 

Na inauguração da MCT, em 
julho deste ano, o governador 

do Paraná, Carlos Massa 
Ratinho Junior, deputados 

estaduais e federais, prefeitos 
da região Oeste, bem como o 

presidente da Copel, Daniel 
Pimentel Slaviero, estiveram 

no município
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