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RESUMO
Aglomerações urbanas geram uma quantidade de resíduos e efluentes
consideráveis, sendo as estações de tratamento de esgoto um tipo de
instalação essencial para depuração das elevadas cargas poluidoras geradas
nas cidades. Apesar do produto principal ser a água tratada, no processo de
tratamento tem-se a geração de materiais, usualmente tratados como resíduos,
mas que podem ser viabilizados como subprodutos inerentes ao tratamento,
como lodo ou biogás. Subprodutos estes, que podem ser aproveitados de
forma a diminuir os impactos causados pelas ETEs, como por exemplo,
utilização de lodos para fertilização ou utilização de biogás para geração de
energia. Este trabalho visou estimar a produção e o potencial de
aproveitamento energético do biogás gerado na digestão anaeróbia do lodo em
estações de tratamento de esgotos a partir de dados das estações da RMSP,
com intenção de fomentar o conceito de estações de aproveitamento com
enfoque no biogás proveniente da digestão anaeróbia de resíduos sólidos
(biomassa). Foram avaliadas alternativas existentes de conversão energética,
para obter resultados que proporcionam maior compreensão dos ganhos
energéticos possíveis, as principais características tecnológicas empregadas e
dados operacionais (parâmetros) para estimar o processo de geração de
metano proveniente da degradação biológica anaeróbia do lodo, além de
possíveis problemas associados à estimativa dos resultados. Um leque de
cenários possibilitou avaliar o potencial de sua aplicabilidade junto aos
sistemas de tratamento com lodos ativados, processos empregados nas
estações existentes que atendem o município de São Paulo (Sistema Principal
de Esgotamento Sanitário). A incorporação dessas tecnologias no sistema de
tratamento geraria um potencial médio 9,9 MW e energia disponível de
237,5 MWh/dia, além de evitar a emissão de até 655 mil toneladas de dióxido
de carbono por ano em média.

Palavras Chaves: Tratamento de efluentes; Biogás; Aproveitamento energético

ABSTRACT
Potential energy use of biogas in the main waste water treatment plants
serving the city of São Paulo
Urban agglomerations generate a considerable amount of waste and effluents,
the wastewater treatment plants are an essential type of installation for the
purification of the high polluting loads generated in cities. Although the main
product of WWTP is clean water, different substances such as sludge or biogas
are generated in the treatment process and, usually, they are treated as waste,
meanwhile they could be treated as byproducts. These byproducts can be used
to reduce the impacts caused by WWTP, such as the use of sludge for
fertilization or the use of biogas for energy generation. The objective of this
research was to estimate the potential production and energy generation of the
biogas generated in the sludge’s anaerobic digestion in wastewater treatment
stations from São Paulo region, with the intention of fomenting the concept of
recovery stations focusing on biogas from biomass anaerobic digestion.
Existing alternatives of energy conversion were evaluated to provide a better
understanding of the possible energy gains and main technological
characteristics plus operational data (parameters) needed to estimate the
process of methane generation from anaerobic biological sludge degradation.
The incorporation of these technologies into the treatment system would
generate an average 9,9 MW potential and available energy of 237,5 MWh /
day, in addition to avoiding the emission of up to 655 thousand tons of carbon
dioxide per year on average.

Keywords: Wastewater treatment; Biogas; Energy use
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1

INTRODUÇÃO

As intervenções e interferências do homem no ciclo hidrológico natural estão em
constante crescimento, desde a invenção da agricultura, com formação de
comunidades

urbanas,

as

estruturas

criadas

pelo

homem

modificam

a

disponibilidade, a quantidade e qualidade das águas, especialmente em grandes
concentrações humanas, como as cidades. Sendo assim, com o uso da água cada
vez mais intenso, a relação homem-água acaba por aumentar a degradação
ambiental em vista do desenvolvimento.
Toda comunidade produz resíduos líquidos e sólidos, assim como emissões
gasosas. Os resíduos líquidos, efluentes, podem ser definidos como uma
combinação de resíduos carreados pela água gerados por residências, instituições,
estabelecimentos comerciais, indústrias, com possível contribuição de águas
subterrâneas, superficiais ou de chuva (METCALF, 2003). Estes efluentes agregam
matéria orgânica, dentre outros elementos, que acabam por necessitar tratamento
para evitar a poluição e assoreamento dos cursos de água, proliferação de agentes
patogênicos e acúmulo excessivo de nutrientes, fatores que causam degradação
ambiental consideráveis, afetando inclusive a saúde pública.
A Estação de Tratamento de Efluentes é a unidade operacional do sistema de
esgotamento sanitário que, através de processos físicos, químicos ou biológicos,
remove as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente o produto final,
efluente tratado em conformidade com os padrões exigidos pela legislação
ambiental. Durante sua operação, inerentes ao tratamento, são gerados subprodutos
além do efluente tratado, como gases e o lodo.
Estes resíduos normalmente representam desafios para a concepção e operação
destas unidades. Os gases provenientes de processos anaeróbios contêm metano,
notável gás de efeito estufa (GEE), que contribui para o aquecimento global e pode
causar explosões. Enquanto o lodo gerado acaba por continuar a apresentar seus
teores de contaminação (em forma sólida ou líquida), necessitando esforços para
seu tratamento e correta disposição. Conforme este hábito de considera-los como
resíduos das estações de

tratamento, estes subprodutos acabam

sendo

desperdiçados em vista da não utilização das novas tecnologias disponíveis para
seu aproveitamento.
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A coleta e o tratamento dos esgotos apresentam custos elevados, em particular os
gastos com energia elétrica, que são altos devido à operação de equipamentos,
como as bombas de recalque das estações elevatórias, as peneiras e
desarenadores, os sistemas de aeração (tratamento aeróbio), e os sistemas de
centrífugas e filtros prensas (presentes nas estações de maior capacidade para
desaguamento de lodo). As despesas com energia elétrica representam um dos
maiores custos nas companhias de água e esgotos, além dos sucessivos reajustes
tarifários provenientes do cenário energético nacional, que tendem a encarecer cada
vez mais este consumo de energia.
Estudos recentes para a utilização do gás avaliam seu potencial energético como
combustível com o intuito de contribuir para um menor custo energético das
estações, que, em virtude dos equipamentos e processos, acabam sendo grandes
consumidoras de energia. Segundo Costa (2006); Pecora (2006), o uso do biogás
para fins energéticos é historicamente reconhecido, e amplamente fundamentado na
literatura. No entanto, tal prática ainda não é adotada de forma generalizada em
ETEs brasileiras, sendo considerada principal barreira para não se realizar o
investimento em plantas de aproveitamento energético do biogás de ETE no país a
falta de viabilidade econômica, mas existem estudos recentes que indicam que o
aproveitamento do biogás pode ter sim viabilidade econômica (ROSA, 2016b).
Silva (2015) complementa que a adequada utilização do biogás como insumo
energético pode contribuir para a redução dos impactos ambientais das estações de
tratamento e aumentar a eficiência do processo, reduzindo os gastos com energia
elétrica e proporcionando maiores investimentos no setor. Além do potencial
ambiental envolvendo a utilização mais eficiente do biogás possibilitar o
desenvolvimento de projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL).
A Resolução CONAMA nº 375/06 considera que “a produção de lodos de esgoto é
uma característica intrínseca dos processos de tratamento de esgotos e tende a um
crescimento no mínimo proporcional ao crescimento da população humana e a
solução para sua disposição é medida que se impõe com urgência”, reforçando a
necessidade de aplicação efetiva de tecnologias que se aproveitem do lodo e
biogás.
Com devido tratamento, os lodos gerados no tratamento de efluentes, usualmente
dispostos em aterros ou lançados em cursos de água, têm potencial para o
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aproveitamento agrícola, compostagem, uso como insumo para construção civil, e
também para a geração de biogás ou biometano com sua digestão anaeróbia.
Vários países adotam o biogás das ETES como fonte renovável de energia,
contribuindo para a redução das emissões de metano e gerando eletricidade de
modo limpo. No Brasil, iniciativas no estado do Paraná com a SANEPAR e no
estado de São Paulo com estudos do CENBIO (Atual Gbio)1 são o início de uma
cultura do aproveitamento do biogás que deve ser cultivada e conhecida.
Os serviços públicos de saneamento serão prestados nos seguintes princípios
fundamentais segundo artigo 2º, inciso I e VI, da Lei nº 11.445, de 5 de Janeiro de
2007, “I – universalização do acesso; [...]; VI – articulação com as políticas ... de
relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida...”. O
reaproveitamento energético em ETES se mostra diretamente relacionado às
diretrizes da lei e aos princípios de sustentabilidade obtidos com o reaproveitamento
de recursos e diminuição de emissões causadoras do efeito estufa, fator este,
evidenciado recentemente pelo Acordo de Paris, documento aprovado na
Conferência do Clima de Paris (COP21).
Em tempos de crise hídrica, como visto em toda a região Sudeste entre 2013 e
2015, o reúso da água e reaproveitamento energético surgem como soluções
desejáveis. A ampliação das pesquisas e o barateamento dos custos ao longo do
tempo fazem surgir equipamentos ou mecanismos que possibilitam tratamento dos
efluentes de forma a se obter um subproduto com qualidade suficiente para seu
reaproveitamento. Ademais, a prática também tem potencial teórico para gerar
ganho econômico com a redução nos gastos operacionais das ETEs.
A justificativa para a execução do presente trabalho envolveu a análise do conceito
acerca das estações de tratamento de efluente, buscando reunir e identificar as
possibilidades de valoração do biogás, subproduto comumente desperdiçado,
verificando o potencial de sua aplicação nas estações de tratamento de esgotos do

1

O Grupo de Pesquisa em Bioenergia (GBio), criado em 2015, é formado pelo grupo de
pesquisadores que anteriormente compunham o CENBIO, o Centro Nacional de Referência em
Biomassa. Site: (http://www.iee.usp.br/gbio/)
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Sistema Principal de Esgotamento Sanitário do município de São Paulo conforme
características dos motores existentes para conversão energética. Além do
aproveitamento do biogás gerado no tratamento de esgotos domésticos ser solução
sustentável para composição da matriz energética, evitando o consumo de
combustíveis fósseis, reduzindo o impacto ambiental das ETEs e aumentando a
eficiência operacional e energética do processo.
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2

2.1

OBJETIVOS

Geral

O objetivo geral desta dissertação consiste em estimar o potencial de
aproveitamento energético do biogás gerado nas principais estações de tratamento
de efluentes sanitários que atendem o município de São Paulo, tomando-se por
base os dados provenientes do Plano Diretor de Esgotos da Região Metropolitana
de São Paulo.

2.2


Específicos

Avaliar o aproveitamento energético do biogás em ETEs nos contextos

técnicos e ambientais;


Conhecer as tecnologias dos sistemas de tratamento de esgotos adotados no

sistema principal de esgotamento sanitário da RMSP;


Identificar equipamentos existentes para a conversão energética do biogás.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O presente item visa apresentar os conceitos dos principais tópicos que
fundamentam a dissertação. Inicialmente, apresenta-se um panorama acerca do
saneamento no Brasil com enfoque na coleta e tratamento de esgotos, partindo para
um estudo mais aprofundado sobre os processos de tratamento de águas
residuárias usualmente adotados para prevenir a poluição proveniente das
aglomerações urbanas, focando no tratamento disponível nas principais estações do
Plano Diretor de Esgotos da RMSP (SABESP, 2010). Como no caso estudado, a
principal forma de obtenção do biogás é através da digestão anaeróbia do lodo,
também foi introduzido o assunto acerca de gerenciamento, digestão e tratamento
de lodo.
Na sequência buscam-se analisar as características e os processos que produzem o
biogás em ETEs, as formas de aproveitamento do biogás, além de métodos para a
estimativa de sua produção a partir da digestão do lodo. Para análise do
aproveitamento energético foi levado em conta o metano, principal constituinte do
biogás, e os meios para seu uso na geração de energia elétrica. Os procedimentos a
serem descritos na Metodologia, seguem recomendações da literatura especializada
acerca do assunto, informações provenientes de Manuais e Guias de Diretrizes de
órgãos internacionais como o IPCC e UNFCCC.

3.1

Saneamento Básico no Brasil

O Brasil é o país com maior reserva de água doce do planeta, possuindo grande
potencial hídrico, além de uma ampla, diversificada e extensa rede fluvial. A
captação de água e seu uso para abastecimento de grandes centros gera uma
degradação da qualidade das águas, principalmente devido à poluição por esgotos
domésticos e industriais. Ainda que tenha essa posição de destaque mundial
perante a abundância hídrica, em termos de saneamento o país necessita de
avanços principalmente quanto à coleta e tratamento de esgotos que estão distantes
do acesso universal.
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De acordo com do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2014), o
Brasil necessita de investimentos para universalização dos quatro componentes:
água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, acrescidos da gestão, na ordem de R$
509 bilhões até o ano de 2033. O esgoto corresponde à maior necessidade de
investimentos no valor de R$ 181,9 bilhões, seguido de água R$ 122,1 bilhões, da
drenagem R$ 68,7 bilhões, dos resíduos sólidos urbanos R$ 23,4 bilhões e da
gestão R$ 112,3 bilhões (Figura 1). Isso demonstra o grande desafio do setor e a
necessidade da priorização de políticas públicas que incentivem os estudos, projetos
e obras de esgotamento sanitário que acabam por influenciar diretamente na
melhoria da qualidade de vida.
Figura 1 - Investimentos em saneamento para atingir as metas de universalização
até o ano de 2033, segundo PLANSAB
Valor em Bilhões de Reais (R$)

600
508,5
500
400
300
181,9

200
122,1

112,3
68,7

100
23,4
0
Água

Esgotos

Residuos
Sólidos
Urbanos

Drenagem
Urbana

Gestão

Total

Fonte: PLANSAB, (2014)

O saneamento básico adequado é fundamental para a conservação dos recursos
hídricos e a saúde pública. Engloba as seguintes áreas: abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgotos, coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos e
drenagem urbana. Fica cada vez mais clara a relação e os benefícios que o
saneamento pode trazer para economia e qualidade de vida da sociedade e seus
habitantes. Desde a melhoria do turismo em regiões com melhor atendimento
sanitário, aumento da produtividade no trabalho com, por exemplo, redução no
afastamento devido doenças gastrointestinais e na qualidade de vida diretamente
relacionada à saúde da população.
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Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento – SNIS (BRASIL,
2016), que apura a informação com bases em dados fornecidos anualmente pelas
companhias estaduais, municipais, privadas ou públicas (sendo consultada com
dados referentes ao ano de 2014), os municípios brasileiros contabilizam 586,2 mil
quilômetros de redes de água, com 51,6 milhões de ramais prediais. Em termos de
esgotamento sanitário, são 270,7 mil quilômetros de redes coletoras, com 27,6
milhões de ligações.
Estes números são mais bem compreendidos quando visualizados em termos dos
índices de atendimento de água e esgoto. No abastecimento de água, temos uma
média nacional de 83,0%, com destaque para a região Sudeste, com índice médio
de 91,7% enquanto a região Norte apresenta o menor valor médio (54,5%). O índice
médio nacional de atendimento de coleta de esgotos foi de apenas 49,8%, tendo
uma pequena melhora quando analisado em áreas urbanas (57,6%). Do volume
total de esgoto gerado, menos da metade é tratado (40,8%), enquanto que do
esgoto coletado, 70,9% tem tratamento. Apesar da região Sudeste também
apresentar o maior índice de coleta de esgoto (78,3%), as regiões Centro-Oeste e
Sul que tratam melhor o esgoto coletado, com índices de 91,1% e 84,1%,
respectivamente, segundo o SNIS.
Na Tabela 1, podem-se observar os índices médios de atendimento de
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto por regiões geográficas no
ano de 2014.
Tabela 1 - Nível de atendimento com água e esgotos dos munícipios participantes
do SNIS em 2014, segundo região geográfica e Brasil.
Índice de atendimento com rede (%) Índice de Tratamento de
Esgotos (%)
Região
Água
Esgoto
Esgotos
Esgotos
Coletados
Total
Urbano Total
Urbano
Gerados
Norte
54,5
67,8
7,9
9,9
14,4
78,2
Nordeste
72,9
89,5
23,8
31,1
31,4
78,5
Sudeste
91,7
96,8
78,3
83,3
45,7
65,4
Sul
88,2
97,3
38,1
44,4
36,9
84,1
Centro-Oeste 88,9
96,7
46,9
51,7
46,4
91,1
Brasil
83,0
93,2
49,8
57,6
40,8
70,9
Fonte: SNIS 2014 (BRASIL, 2016)

Estes índices se relacionam com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de
2008 (IBGE, 2010), que indica uma evolução para quase universalização no número

23

de municípios com abastecimento de água. A pesquisa também mostra que a
proporção de municípios com rede de coleta de esgoto é inferior à de municípios
com rede geral de distribuição de água, manejo de resíduos sólidos e manejos de
águas pluviais.
Na análise por unidade da federação e domicílios atendidos por rede coletora de
esgotos, as unidades federativas com mais da metade dos domicílios atendidos
foram: Distrito Federal (86,3%); São Paulo (82,1%); e Minas Gerais (68,9%). O Rio
de Janeiro (49,2%) e o Paraná (46,3%), com quase metade dos domicílios
atendidos, situaram-se acima da média nacional (44,0%), enquanto os demais
apresentaram menos de 35% de cobertura, ficando as menores proporções com os
Estados do Amapá (3,5%), Pará (1,7%) e Rondônia (1,6%) (IBGE, 2010).
Os valores percentuais de atendimento e coleta de esgoto segundo unidades da
federação podem ser visualizados na Figura 2:
Figura 2 - Percentual de domicílios atendidos por rede geral de esgoto, em ordem
decrescente, segundo as Unidades da Federação – 2008.

Fonte: PNSB 2008 (IBGE, 2010)
Nota: Considera-se economia residencial esgotada como domicílio atendido por rede geral de
esgoto.

A promulgação da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de
saneamento básico, nos seus quatro componentes (abastecimento de água;
esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos; e manejo de águas pluviais),
destaca, entre outros aspectos, a intenção da universalização da prestação dos
serviços, visando ampliação progressiva do acesso para todos os domicílios,
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impondo que os serviços sejam ofertados de forma adequada à saúde pública e à
proteção do meio ambiente. Além disso, a supracitada Lei determinou a elaboração
do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), que atua como eixo central
da política federal para a formulação das diretrizes e políticas públicas voltadas para
a progressiva universalização dos serviços de saneamento. Esta expansão dos
serviços de coleta e tratamento de esgotos pode ser uma boa oportunidade para o
aumento da utilização das tecnologias de aproveitamento energético do biogás,
gerando melhoria da eficiência energética juntamente melhoria de qualidade de vida.
Segundo a PNSB de 2008 (IBGE, 2010), houve uma evolução no período analisado
no contingente de municípios que tem acesso à rede coletora de esgoto em relação
ao número de economias esgotadas. A taxa de crescimento nacional aumentou
39,5%, com destaque para as Regiões Norte (89,9%) e Nordeste (64,7%), onde
poucos domicílios eram atendidos, sendo relativamente baixo o aumento em
números absolutos, mas que proporcionalmente justificam tal incremento. (Figura 3).
A proporção de domicílios com acesso à rede geral de esgoto passou de 33,5%, em
2000, para 44,0%, em 2008. No entanto, apenas na Região Sudeste havia mais da
metade dos domicílios (69,8%) com acesso à rede geral. As regiões Nordeste
(22,4%) e Norte (3,8%), ainda que tenham tido uma taxa de crescimento elevada,
ainda contam resultados pífios perante a questão da universalização.
Figura 3 - Percentual de domicílios com acesso à rede de esgotamento sanitário e
taxa de crescimento do número de economias residenciais, segundo as
Grandes Regiões - 2000/2008.

Fonte: PNSB 2008 (IBGE, 2010)
Nota: Considera-se economia residencial esgotada como domicílio atendido por rede geral de
esgoto.
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Referente ao esgoto efetivamente tratado, a PNSB indica que apenas 28,5% dos
munícipios brasileiros realizavam tratamento do esgoto. Quando analisado por
regiões, a Sudeste, com maior índice de coleta (95,1%) (em relação aos municípios),
apresenta menos da metade de munícipios com tratamento (48,4%) e ainda assim é
a região com maior proporção encontrada. As regiões Centro-Oeste (25,3%) e Sul
(24,1%) seguem o ranking, restando às regiões Nordeste (19,0%) e Norte com
alarmantes 7,6% do total de municípios com tratamento adequado dos esgotos
gerados.
A análise por unidade de federação do esgoto tratado pela PNSB demonstra que em
apenas três Unidades da Federação (com exceção do Distrito Federal), contém uma
proporção maior que 50% de municípios com presença de tratamento de esgoto:
São Paulo (78,4%); Espírito Santo (69,2%); e Rio de Janeiro (58,7%) (Figura 4). Na
região Nordeste o destaque fica para o estado do Ceará (48,9%); na Região CentroOeste, destacou-se o Estado do Mato Grosso do Sul (43,6%); e, na Região Sul, o
Estado do Paraná (41,1%). Em cinco Unidades da Federação, a proporção de
municípios com tratamento de esgoto foi inferior a 10%: Sergipe (9,3%); Amazonas
(4,8%); Pará (4,2%); Rondônia (3,8%); Piauí (2,2%); e Maranhão (1,4%). A pesquisa
ainda salienta que os estados de Minas Gerais (22,7%) e Rio Grande do Sul
(15,1%), importantes do ponto de vista econômico, tiveram resultados inferiores à
média nacional (28,5%).
Figura 4 - Percentual de municípios com tratamento de esgoto (%), em ordem
decrescente, segundo as Unidades da Federação - 2008.

Fonte: PNSB 2008 (IBGE, 2010)
Nota: Considera-se o município em que pelo menos um distrito (mesmo que apenas
parte dele) tem tratamento de esgoto.
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Um fator interessante apontado pela PNSB é que existe uma tendência de maior
tratamento em relação do esgoto coletado conforme maior população atendida.
Como pode ser observado na Tabela 2, apenas nos municípios com população
superior a 1.000.000 o volume de esgoto tratado foi superior a 90%. Isto pode
indicar também maior potencial para a aplicação de tecnologias alternativas nestes
municípios, como no caso da RMSP, que apresentam naturalmente investimentos
elevados quando comparados a municípios menores.
Tabela 2 - Percentual do esgoto coletado tratado, segundo as classes de tamanho da
população dos municípios - Brasil – 2008.
Faixa de habitantes
%
Até 50.000
53,0
50.000 a 100.000
50,1
100.000 a 300.000
50,4
300.000 a 500.000
78,2
500.000 a 1.000.000
56,6
Mais de 1.000.000
97,2
Média Total
68,8
Fonte: PNSB 2008 (IBGE, 2010)
Nota: Inclusive os municípios cujas entidades prestadoras do serviço não informaram volume de
esgoto tratado por dia.

Em relação ao nível de tratamento, de acordo com a Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico de 2008 (IBGE, 2010), dos 1587 municípios brasileiros que
possuíam tratamento de esgotos, cerca 334 apresentavam tratamento preliminar,
451 nível primário, 906 tratamento secundário e devido ao maior custo, uma minoria
de 148 que chegava a atingir o nível de tratamento terciário em suas instalações,
destes quase 1/3 na região Sudeste (59). Cabe ressaltar que a pesquisa considera
que um munícipio pode apresentar mais de um tipo de tratamento do esgoto
coletado, contabilizando mais de uma vez na soma. Referente ao tratamento
secundário, a região Sudeste também lidera com mais da metade dos municípios no
país (523), sendo o estado de São Paulo o principal representante com 398
municípios com atendimento chegando a este nível.
Na figura a seguir são apresentados os principais tipos de tratamento e o número de
municípios que os utilizava no ano de 2008.
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Figura 5 - Número de municípios no Brasil com tratamento de esgoto sanitário por tipo
________de tratamento - 2008.

Fonte: PNSB 2008 (IBGE, 2010)
Nota: O município pode apresentar mais de um tipo de tratamento do esgoto sanitário.

Dos 565 municípios que possuíam reatores anaeróbios, tipo que apresenta maior
potencial para o aproveitamento energético do biogás, o estado do Paraná era o
com maior número encontrado, cerca de um quinto (23% de 565), sendo seguido por
Minas Gerais (108) e São Paulo (85). No caso do processo aeróbio de lodo ativado,
que normalmente utiliza digestor de lodo, também com potencial de aproveitamento,
tem-se o estado de São Paulo com 68 instalações (36% de 188), seguido por Minas
Gerais (25) e Rio de Janeiro (18).

3.1.1 Estrutura do sistema de tratamento de esgotos na RMSP

Os serviços de água e esgoto na Região Metropolitana de São Paulo são realizados
pela Companhia Estadual de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –
SABESP. Segundo dados públicos da Companhia, a cobertura da rede coletora de
esgotos corresponde a 87% do total das unidades consumidoras de água. A RMSP
possui atualmente capacidade instalada de tratar uma vazão de 18,9 m³/s
distribuídas em 30 ETEs (SABESP, 2016b). Os índices de tratamento de esgotos de
2011 a 2015 são apresentados a seguir.
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Tabela 3 - Índice de esgotos tratados na RMSP (volume coletado versus volume tratado)
Vazão média anual
(m³/s)

Ano
2011

2012

2013

2014

2015

Esgoto coletado

23,5

24,0

24,6

23,1

20,4

Esgoto tratado

15,2

16,0

16,2

15,2

14,0

(%) de esgotos
tratados*

64,7

66,7

65,8

65,8

68,6

Fonte: SABESP (2016b)
*Em relação aos esgotos coletados.

Nota-se uma queda na vazão média do esgoto coletado e tratado nos anos de 2014
e 2015 quando houve a crise hídrica, diminuindo o consumo de água e, por
consequência, o volume de esgotos produzido. Entretanto, o índice percentual de
esgotos tratados em relação ao volume coletado mostrou uma evolução no ano de
2015.
O esgotamento sanitário da área conurbada mais ao centro da RMSP é feito por
meio do chamado Sistema Principal de Esgotamento Sanitário da RMSP, que
compreende as bacias de esgotamento atendidas por redes coletoras e por
coletores tronco que, através de interceptores de grande porte, interligam-se às
cinco estruturas principais responsáveis pelo tratamento do esgoto produzido na
RMSP. São elas: ETE ABC, ETE Barueri, ETE Parque Novo Mundo, ETE Suzano e
ETE São Miguel, cujas descrições são apresentadas na caracterização deste
estudo.
As outras ETEs presentes na RMSP compõem, como identificados pela própria
companhia, os sistemas isolados. Estes sistemas correspondem àqueles que não
puderam ser integrados ao Sistema Principal de esgotamento sanitário da RMSP
devido à inviabilidade da reversão das bacias de esgotamento. De uma maneira
geral, tais sistemas correspondem a localidades periféricas, cujos estudos de
viabilidade, indicaram como melhor solução a implantação de sistema completo com
coleta, afastamento e tratamento localizado, sem integração física com o Sistema
Principal. (SABESP, 2010).
A seguir, é possível visualizar a localização aproximada destas ETEs em relação à
RMSP (linha vermelha na Figura 6)
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Figura 6 - Sistema Principal de Esgotamento, com limite da RMSP (s/cg).

Fonte: SABESP (2010)

3.2

Tratamento de Esgoto

O esgoto doméstico provém principalmente de residências, edifícios comerciais,
instituições ou quaisquer edificações que contenham instalações de banheiros,
lavanderias, cozinhas, ou qualquer dispositivo de utilização da água para fins
domésticos. Compõem-se essencialmente da água de banho, urina, fezes, papel,
restos de comida, sabão, detergentes, águas de lavagem.
Os efluentes gerados no ciclo de água antrópico são danosos ao meio ambiente, a
matéria orgânica em altas concentrações causa a diminuição dos níveis de oxigênio
dissolvido nos meios aquáticos, os nutrientes em excesso causam eutrofização de
lagos e represas, sólidos suspensos deterioram as condições estéticas e auxiliam na
formação de bancos de lodo, além das doenças constantemente disseminadas por
microrganismos presentes no esgoto. Os principais parâmetros analisados em
esgotos domésticos são: sólidos, indicadores de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo
e indicadores de contaminação fecal. A quantificação de matéria orgânica em
esgotos, parâmetro essencial na avaliação do potencial de geração de metano, pode
ser feita de forma direta, através da análise de carbono orgânico total (COT ou TOC)
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ou de forma indireta, através de análises de DBO (demanda bioquímica de oxigênio)
e DQO (demanda química de oxigênio).
Os processos de tratamento têm o objetivo de diminuir o potencial poluidor do
esgoto antes que ele retorne ao meio ambiente, geralmente, pela separação dos
materiais sólidos por meio de processos físicos, químicos e biológicos existindo
vários processos que se diferenciam. De um modo geral, consiste em separar as
partes líquidas e sólidas do esgoto, para tratá-las separadamente, reduzindo ao
máximo a carga poluidora, sem que o meio ambiente seja prejudicado.
A resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 357, de 17 de
Março de 2005, posteriormente modificada e complementada com a resolução
CONAMA 430/2011, que dispõe sobre classificação de corpos de água, diretrizes
ambientais e padrões de lançamento de efluentes, é o principal mecanismo para a
fiscalização e incentivo aos sistemas de tratamento de esgotos no Brasil. A
resolução obriga que o esgoto tratado, independente do processo, na sua disposição
final deve estar livre de qualquer tipo de substância em concentrações nocivas à
flora ou fauna. Esta obrigação faz as tecnologias de controle de poluição das águas
residuais se legitimarem com os sistemas de tratamento de esgotos.
Por definição, segundo a NBR 12.209/1992 - Projeto de estações de tratamento de
esgoto sanitário, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) é um conjunto de
unidades de tratamento, equipamentos, órgãos auxiliares, acessórios e sistemas de
utilidades cuja finalidade é a redução das cargas poluidoras do esgoto sanitário e
condicionamento da matéria residual resultante. O tratamento de esgotos pode ser
classificado em quatro níveis:


Preliminar: predomina o processo de mecanismo físico, normalmente de
gradeamento, que consiste basicamente na remoção de sólidos grosseiros;



Primário: ainda predomina o processo físico para remoção de sólidos
sedimentáveis e consequentemente de matéria orgânica (DBO) em
suspensão. Usualmente feito por meio de decantadores. As eficiências de
remoção para este processo são de 60 a 70% para sólidos suspensos e de
25 a 35% para DBO;



Secundário: predominam processos de mecanismos biológicos para remoção
de matéria orgânica (DBO) e sólidos não sedimentáveis, eventualmente de
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nutrientes (nitrogênio e fósforo) e patógenos. As eficiências de remoção
variam de 60 a 99% para DBO e Coliformes e de 10 a 50% para Nutrientes;


Terciário: usualmente processos físico-químicos destinados à remoção de
compostos

específicos

não

biodegradáveis,

tóxicos

ou

remoção

complementar de poluentes não biodegradados na etapa secundária.
Infelizmente,

o

tratamento

terciário

ainda

é

raro

em

países

em

desenvolvimento.
Metcalf (2016) complementa estas classificações com os seguintes níveis:


Primário avançado: Remoção melhorada de sólidos suspensos e de matéria
orgânica do esgoto. Tipicamente efetuado pela adição de compostos
químicos ou filtração;



Secundário com remoção de nutrientes: Remoção de compostos orgânicos
biodegradáveis, sólidos suspensos e nutrientes (fósforo, nitrogênio ou
ambos);



Avançado:

Remoção

de

materiais,

suspensos

ou

dissolvidos,

que

permanecem após tratamento biológico, quando requerido para aplicações
diversas de reúso.
De maneira geral, o termo primário se refere à aplicação de processos unitários
físicos; secundários, a processos unitários químicos e biológicos; e terciário, à
combinação dos três (METCALF, 2016).
Para remoção da matéria orgânica biodegradável normalmente se utilizam os
processos com lagoas de estabilização, lodos ativados, reatores aeróbios com
biofilmes e os reatores anaeróbios como se pode visualizar no Quadro 1. Reiterando
que o tratamento secundário é onde os principais mecanismos biológicos de
remoção da matéria orgânica e geração de metano ocorrem.
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Quadro 1 - Operações, processos e sistemas de tratamento frequentemente utilizados
para a remoção de poluentes dos esgotos domésticos.
Poluente
Operação, processo ou sistema de tratamento
• Gradeamento
• Remoção de areia
Sólidos em
• Sedimentação ou Flotação
suspensão
• Filtração (leito, superficial ou membranas)
• Precipitação química com sedimentação, flotação ou filtração
• Lagoas de estabilização e variações
Matéria orgânica
• Lodos ativados e variações
biodegradável
• Reatores aeróbios com biofilmes
• Tratamento anaeróbio
• Lagoas de maturação
• Tratamento térmico (Pasteurização)
Organismos
• Desinfecção com produtos químicos (compostos de Cloro, Ozônio)
patogênicos
• Desinfecção com radiação ultravioleta
• Membranas
• Nitrificação e desnitrificação biológica
• Lagoas de maturação e de alta taxa
Nitrogênio
• Oxidação química (cloração ao ponto de quebra)
• Troca iônica
• Remoção biológica
Fósforo
• Precipitação química
• Lagoas de maturação e de alta taxa
• Membranas
Sólidos coloidais e
• Tratamento químico
dissolvidos
• Adsorção em carvão
• Troca iônica
• Lavadores de gás
• Adsorção em carvão
Odores
• Filtros biológicos
• Filtros compostos
Fonte: Adaptado de VON SPERLING (2005); METCALF (2016).

Os métodos de tratamento relacionados no Quadro 1 são geralmente utilizados para
tratar a porção líquida do esgoto. Quando diversos processos de tratamento são
agrupados com um determinado objetivo de tratamento, pode-se identificar o
conjunto como sistema de tratamento ou diagrama de vazão do processo de
tratamento. Fluxogramas de processo auxiliam na visualização e entendimento dos
diversos tipos de sistemas de tratamento, como exemplo (METCALF, 2016):


Tratamento secundário convencional. Um diagrama de vazão típico é
mostrado na Figura 7 (a). A primeira parte do diagrama de vazão é utilizada
para remoção de sólidos grandes e grosseiros através de peneiramento,
enquanto as partículas com densidade suficiente são removidas por
sedimentação. O tratamento biológico é utilizado para remover DBO5, e a
desinfecção de SST é utilizada para o controle de micro-organismos. O
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tratamento terciário envolve, tipicamente, a filtração do efluente secundário
após

a

sedimentação

para

remover

quaisquer

sólidos

suspensos

remanescentes, melhorando o processo de desinfecção. O tratamento
terciário é requerido para diversas aplicações de reúso.


Tratamento convencional mais remoção de nutrientes. Em diversos
lugares, especialmente em regiões ao redor de lagos interiores (ambientes
lênticos), a remoção de nutrientes se torna necessária para limitar a
eutrofização. Um diagrama de vazão típico para remoção de nutrientes é
mostrado na Figura 7 (b). Este diagrama é similar ao mostrado em (a), com
exceção de que o processo de tratamento biológico é mais complexo.



Tratamento convencional e tratamento avançado para a produção de
água potável. Quando o objetivo é tratar esgoto para produzir água potável, é
necessário empregar outros sistemas avançados de tratamento além
daqueles utilizados para o tratamento secundário ou para remoção de
nutrientes, visando à remoção de constituintes suspensos coloidais e
dissolvidos remanescentes. Um diagrama de vazão típico de um processo de
tratamento avançado é mostrado na Figura 7 (c).



Processando sólidos grosseiros, lodo primário e lodo secundários
oriundos do tratamento de esgoto. As frações sólidas geradas no
tratamento de esgoto necessitam de processamento adicional. Um diagrama
de vazão típico de processamento de sólidos é apresentado na Figura 7 (d).
Os processos mostrados nesta ilustração são representativos de diferentes
formas de tratamento de lodo.

Os diagramas de processos de tratamento típicos estão ilustrados na figura a seguir.
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Figura 7 - Diagramas de vazão típicos para o tratamento de esgotos e de biossólidos:
(a) tratamento biológico convencional, (b) remoção biológica de nutrientes, (c)
tratamento avançado após tratamento convencional ou tratamento com remoção
de nutrientes e (d) tratamento anaeróbio de lodo oriundo de decantador primário
e de excesso de lodo biológico.

Fonte: METCALF (2016)
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Os processos de tratamento biológico podem ser classificados em aeróbios ou
anaeróbios. No processo de tratamento anaeróbio, a degradação do esgoto ocorre
por meio de organismos anaeróbios (que não necessitam de oxigênio para seu
metabolismo). No processo de degradação anaeróbia, a matéria orgânica é
transformada em biogás, composto em sua maioria por gás carbônico e metano,
água e biomassa. Com a vantagem de que produção de biomassa é
significativamente menor quando comparada aos processos aeróbios, devido à taxa
de crescimento dos microrganismos anaeróbios ser mais baixa e o rendimento
energético menor. Cerca de 90% da DQO tratada acaba convertida em metano e
restando menos energia equivalente para a síntese microbiana (ANDREOLI, 2001).
Normalmente, para tratamento de efluentes industriais com alta carga orgânica e
elevadas temperaturas é indicado o uso dos processos anaeróbios. Em países de
clima quente, como o Brasil, os processos anaeróbios também são adequados para
o tratamento de efluentes domésticos. Além do que, os processos de tratamento
anaeróbio podem apresentar elevada eficiência de conversão de DQO em metano
com uma mínima produção de biomassa.
Uma das principais configurações de reatores anaeróbios utilizados no tratamento
de efluentes em estações de médio e grande porte consiste nos reatores de fluxo
ascendente e manto de lodo (UASB, upflow anaerobic sludge blanket). No processo,
o efluente é distribuído no fundo do reator e ascende através do leito de lodo. Os
reatores UASB se destacam por disponibilizar maior facilidade na obtenção,
separação e coleta do biogás, subprodutos com potencial de reaproveitamento com
fins energéticos.
No caso do tratamento aeróbio (com presença de oxigênio), o esgoto é tratado em
tanques de aeração onde ocorre o processo de introdução de oxigênio na massa
líquida. Isso é feito para dar condições ao desenvolvimento dos micro-organismos
aeróbios, que só vivem em presença de ar e assimilam matéria orgânica em grande
quantidade no esgoto. Em condições aeróbias a matéria orgânica é convertida
principalmente a gás carbônico, água e biomassa (lodo). Trata-se de um processo
que requer maiores quantidades de energia elétrica, principalmente gasta nos
processos de aeração, quando comparado ao tratamento anaeróbio. (SILVA, 2015)
O sistema de lodos ativados é um típico processo aeróbio de nível secundário,
inclusive todos os reatores das grandes estações da RMSP, avaliados neste estudo,
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são aeróbios do tipo lodos ativados. O processo de lodos ativados (fluxo líquido)
compreende três unidades na etapa biológica (Figura 8): tanque de aeração (reator
biológico), tanque de decantação (decantador secundário) e recirculação de lodo.
Normalmente apresentam elevadas eficiências de remoção de DBO, pois a
biomassa fica mais tempo no sistema que o líquido, e elevadas concentrações,
devido à recirculação dos sólidos sedimentados no fundo do decantador. Devido à
recirculação do lodo, o lodo excedente necessita estabilização na etapa de
tratamento correspondente.
Figura 8 - Esquema das unidades da etapa biológica do sistema de lodos ativados.

Fonte: VON SPERLING (2012)

Existem diversas variantes do processo de lodos ativados, sendo as principais
utilizadas: convencional (fluxo contínuo), aeração prolongada (fluxo contínuo), fluxo
intermitente (reatores sequenciais por batelada) e combinado com reatores
anaeróbios.
No sistema convencional, visando economia de energia para a aeração e redução
do volume do reator biológico, parte da matéria orgânica dos esgotos é retirada
antes do tanque de aeração, através do decantador primário. Assim o processo de
lodos ativados convencional tem o tratamento primário como parte integrante do
sistema (Figura 9). Na figura, a parte superior corresponde à fase líquida (esgoto) e
a inferior à fase sólida (lodo).
Von Sperling (2005) cita que em uma ETE de lodos ativados convencional, a mistura
entre o lodo primário e o lodo biológico excedente é estabilizada biologicamente em
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condições anaeróbias e convertida em metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Ou
seja, na análise do presente estudo, a principal geração do metano está sendo
produzida em reatores biológicos fechados (digestores anaeróbios), alimentados
com lodo dos reatores aeróbios, ficando o processo de estabilização do lodo
encarregado da produção do biogás.
Figura 9 - Fluxograma típico do sistema de lodos ativados convencional

Fonte: VON SPERLING (2012)

Enquanto no sistema convencional a estabilização do lodo é feita em separado, na
aeração prolongada ela é feita conjuntamente, no próprio reator, em ambiente
aeróbio. Segundo Von Sperling (2012) os sistemas de aeração prolongada
usualmente não possuem decantadores primários, com isto, há uma simplificação no
fluxograma do processo, não havendo decantadores primários e unidades de
digestão de lodo (Figura 10).
Devido esta simplificação, há uma desvantagem no gasto com energia para aeração
do processo, mas que apresenta como vantagem devido à reduzida disponibilidade
de alimento e sua praticamente total assimilação, a melhor eficiência de remoção de
DBO das variantes de lodos ativados.
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Figura 10 - Fluxograma típico de um sistema de aeração prolongada.

Fonte: VON SPERLING (2012)

Von Sperling (2012) destaca, no entanto, que a eficiência de qualquer variante do
processo de lodos ativados está associada ao desempenho do decantador
secundário. Caso haja perda de sólidos no efluente final, haverá uma grande
deterioração na qualidade do efluente, independentemente do bom desempenho do
tanque de aeração.
No processo de lodos ativados com operação intermitente (batelada), há uma
incorporação de todas as unidades, processos e operações em um único tanque.
Assim, os processos e operações passam a ser sequenciais de acordo com o
tempo, através de ciclos de operação com durações definidas. Os ciclos normais
são: enchimento, reação, sedimentação, descarte do efluente tratado e repouso.
Resumidamente, o processo consiste em um ou mais reatores de mistura completa
onde ocorrem todas as etapas do tratamento (Figura 11).
Segundo o supracitado autor, existem ainda outras variantes nos sistemas de fluxo
intermitente,

relacionados

à

forma

de

operação

(alimentação

contínua

e

esvaziamento contínuo) ou sequência e duração dos ciclos associados a cada fase
do processo. Essas alternativas permitem simplificações adicionais no processo ou a
remoção biológica de nutrientes.
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Figura 11 - Esquema de um sistema de lodos ativados com operação intermitente (dois
reatores)

Fonte: Adaptado de VON SPERLING (2012)

Em regiões de clima quente, uma alternativa que vem sendo utilizada, é a
combinação de lodos ativados com reatores anaeróbios tipo UASB. Neste caso
substitui-se o decantador primário pelo reator anaeróbio, responsável em grande
parte pela redução da carga orgânica presente no esgoto. O tratamento de lodo
nesta variante é facilitado devido à geração de menor quantidade de lodo, havendo
apenas necessidade da etapa de desidratação. A figura 12 apresenta o fluxograma
desta configuração.
Figura 12 - Fluxograma de um sistema composto por reator UASB com lodos ativados.

Fonte: VON SPERLING (2012)
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Em suma, nos reatores anaeróbios, o biogás é gerado diretamente no tratamento do
efluente líquido, enquanto nos reatores aeróbios, o potencial de uso do biogás se
apresenta na etapa de digestão do lodo (biossólidos).
A destinação final do lodo é um problema que precisa ser abordado sob o ponto de
vista técnico, econômico, sanitário, agrícola e energético, por se tratar de um resíduo
com alto potencial fertilizante, devido à presença de matéria orgânica e nutrientes.
Segundo Von Sperling (2005), o tratamento do lodo tem as seguintes etapas:
Adensamento

(espessamento),

estabilização,

condicionamento,

desidratação

(desaguamento), higienização e disposição final.
Portanto, a estabilização do lodo (digestores anaeróbios de lodo) juntamente com os
processos anaeróbios de tratamento (digestão anaeróbia de esgotos) são
mecanismos de remoção da matéria orgânica biodegradável onde o potencial de
geração de metano pode ser consideravelmente alto no nível de viabilizar seu
reaproveitamento. Ainda mais em efluentes com elevada concentração de matéria
orgânica que produzirão uma quantidade maior de metano por volume tratado.
Segundo Andreoli (2001), a digestão anaeróbia mesofílica para a estabilização do
lodo era amplamente adotada no início da década do ano 2000 no Brasil, seguindo
tendências mundiais. A compostagem era mais comum em usinas de tratamento de
resíduos sólidos urbanos, sendo encontrada em pequena quantidade de ETEs de
pequeno porte. A digestão aeróbia tinha sua distribuição limitada a instalações de
esgotos com remoção biológica de nutrientes.

3.2.1 Digestão Anaeróbia

De acordo com Von Sperling, (2005) o processo de digestão anaeróbia para esgotos
é utilizado desde o final do século 19, caracterizando-se pela estabilização da
matéria orgânica em ambiente livre de oxigênio molecular. Os processos de digestão
anaeróbia têm sido utilizados em muitas aplicações que demonstraram a sua
capacidade

de

tratar

resíduos

sólidos

e

efluentes

líquidos

constituídos

principalmente de matéria orgânica, permitindo também a reciclagem dos nutrientes.
A digestão anaeróbia tem sido aplicada com sucesso no tratamento de efluentes
industriais e domésticos, estabilização de lodo de efluentes de sistema de lodo

41

convencional, manejo de aterros e reciclagem de resíduos biológicos e agrícolas
como fertilizantes orgânicos.
No processo de oxidação da matéria orgânica em ambientes anaeróbios ocorrem os
processos metabólicos de fermentação e respiração. Enquanto que, na fermentação,
a oxidação da matéria orgânica é feita na ausência de um aceptor final de elétrons,
na respiração são utilizados aceptores de elétrons inorgânicos, como NO 3- (redução
de nitrato), SO42- (redução de sulfato), ou CO2 (formação de metano).
(CHERNICHARO, 2007)
Em todo o processo de digestão anaeróbia da matéria orgânica, três etapas básicas
estão envolvidas: hidrólise, fermentação (também conhecida como acidogênese) e
metanogênese. De acordo com Metcalf & Eddy (2003) as etapas seguem:
A primeira etapa para do processo de digestão anaeróbia é a hidrólise, na qual o
material particulado é convertido em compostos solúveis que podem então ser
hidrolisados em monômeros simples que são utilizados pelas bactérias que realizam
a fermentação.
A segunda etapa é a fermentação ou acidogênese. No processo de acidogênese,
aminoácidos, açúcares e alguns ácidos graxos são degradados. Os substratos
orgânicos servem tanto como doadores como aceptores de elétrons. Os principais
produtos da fermentação são acetato, hidrogênio, CO2 e propionato e butirato. O
propionato e o butirato são fermentados posteriormente para também produzir
hidrogênio, CO2 e acetato em uma etapa do processo anaeróbio chamada de
acetogênese. Os produtos finais da fermentação (acetato, hidrogênio e CO 2) são,
portanto, os precursores para a formação de metano na metanogênese. A energia
livre associada com a conversão de propionato e butirato a acetado e hidrogênio
requer que o hidrogênio esteja presente em baixas concentrações no sistema, ou a
reação não ocorrerá.
A terceira etapa, a metanogênese, é realizada por um grupo de microrganismos
coletivamente chamados de árqueas metanogênicos. Dois grupos de organismos
metanogênicos estão envolvidos na produção de metano. Um grupo, chamado de
metanogênicos acetoclásticos, em ausência de hidrogênio, realiza a decomposição
do ácido acético conduzindo à formação de metano e gás carbono. O grupo metil do
ácido acético é reduzido a metano, enquanto o grupo carboxílico é oxidado a gás
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carbônico. O segundo grupo, denominado metanogênicos hidrogenotróficos, em
presença do hidrogênio, o utilizam como doador de elétrons e enquanto o CO2 serve
de aceptor de elétrons para produzir metano. Apesar das bactérias dentro dos
processos anaeróbios também serem capazes de utilizar o CO2 para oxidar o
hidrogênio e produzir ácido acético, o mesmo será convertido em metano, deixando
o impacto desta reação sem maior relevância.
Chernicharo (2007) destaca que os mais importantes ácidos voláteis intermediários,
precursores da formação do metano, são o acético e o propiônico. O ácido
propiônico resulta principalmente da fermentação de carboidratos e proteínas
presentes, sendo que cerca de 30% do composto orgânico é convertido neste ácido,
antes que possa ser finalmente convertido em metano. O ácido acético é o ácido
intermediário mais abundante, sendo formado praticamente a partir de todos os
compostos orgânicos. O mesmo autor ainda complementa que no caso da
degradação de substratos complexos, como lodo de ETEs, o ácido acético fica
responsável por cerca de 70% do metano formado, e em conjunto com o ácido
propiônico soma cerca de 85% da produção total de metano. Sendo que os 15%
restantes são provenientes da degradação de outros ácidos, como o fórmico e o
butírico.
A Figura 13 ilustra o processo de digestão anaeróbia, conforme principais rotas
metabólicas.
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Figura 13 - Rotas metabólicas e grupos microbianos envolvidos na digestão
anaeróbia.

Fonte: Chernicharo (2007).

Segundo Chernicharo (2007), a composição global de metano no biogás produzido
durante a digestão anaeróbia apresenta-se de acordo com as condições ambientais
presentes no reator. Ela apresenta variações rápidas e acentuadas durante o
período inicial de partida do sistema e também quando o processo de digestão é
inibido. Em reatores que operem de maneira estável, sem muitas paradas e
repartidas de sistema, a composição do biogás produzido acaba sendo uniforme. No
caso do gás carbônico o autor reitera que sua composição depende mais das
características do composto orgânico a ser degradado, não tendo relação com a
estabilidade da operação.
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3.2.2 Tratamento do Lodo

Os subprodutos sólidos gerados no tratamento dos esgotos, geralmente são:
material gradeado, areia, escuma lodo primário, lodo secundário ou lodo químico. O
termo “lodo” é comumente utilizado para designar estes subprodutos. Partículas
sólidas de esgoto bruto são produzidas por gradeamento e remoção de areia, lodo
primário é produzido na sedimentação primária do esgoto bruto, e lodo secundário é
produzido no sistema biológico de tratamento. Lodos estabilizados são denominados
biossólidos.
Partículas grosseiras e areia são, tipicamente, dispostas em aterro. O lodo primário é
combinado com sólidos secundários oriundos do tratamento biológico e tratado
posteriormente por diferentes processos, sendo a digestão anaeróbia a mais comum
(METCALF, 2016).
A seguir no Quadro 2 são apresentadas origem e descrição dos principais
subprodutos sólidos gerados no tratamento de esgotos relacionados com digestores
anaeróbios de lodo.
Quadro 2 - Origem e descrição dos principais subprodutos sólidos gerados no
tratamento de esgoto que são pertinentes a estabilização do lodo.

Fonte: VON SPERLING (2005).

O lodo biológico de esgotos é rico em organismos patogênicos, facilmente
putrescível e rapidamente desenvolve odores ofensivos. Com o objetivo de se
estabilizar a fração biodegradável da matéria orgânica presente no lodo, visando
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reduzir o risco de degradação da biomassa, além de diminuir a concentração de
patógenos, foram desenvolvidos os processos de estabilização do lodo. A
estabilização visa atenuar o inconveniente de maus odores no processamento e
disposição do lodo. A redução de odores ocorre concomitante com a redução da
massa de sólidos no lodo.
A gestão do lodo produzido por uma estação de tratamento de esgotos, em qualquer
caso, é um dos maiores desafios para o sucesso técnico e operacional. É também
um desafio econômico, já que alguns estudos mostram que o processamento da
fase sólida pode representar até 60 % dos custos operacionais da estação. A
incorporação de cada uma das etapas no processamento do tratamento do lodo
depende das características do sistema de tratamento utilizado para a fase líquida,
bem como da etapa de tratamento do lodo subsequente e da disposição final. (VON
SPERLING, 2005). Os principais métodos que são utilizados atualmente são
relacionados no quadro a seguir:
Quadro 3 - Processamento de resíduos e métodos de disposição.
Processamento ou
disposição

Processo unitário ou método de tratamento

Operações preliminares

Bombeamento de lodo, Trituração de lodo, Mistura de lodo e
armazenagem e Desarenação de lodo

Adensamento

Adensamento por gravidade, Adensamento por flotação,
Centrifugação, Adensamento por prensas desaguadoras por
gravidade e Adensamento em tambor rotativo

Estabilização

Estabilização alcalina, Tratamento Térmico, Digestão anaeróbia,
Digestão aeróbia e Compostagem

Condicionamento

Condicionamento químico e Tratamento térmico

Desinfecção

Pasteurização e Estocagem prolongada

Desaguamento

Centrífugas, Prensas desaguadoras, Prensas rotativas,
Extrusora, Filtros prensa, Eletrodesaguamento, Leitos de
secagem, Leitos de plantas e Lagoas

Secagem térmica

Modalidades de secadores

Redução térmica

Incineração de câmaras múltiplas, Incineração de leito fluidizado
e Coincineração com resíduos sólidos

Recuperação de
recursos
Recuperação de
energia

Digestão anaeróbia, Oxidação térmica e Produção de óleo e
combustíveis líquidos

Disposição final

Aplicação no solo, Aterros e Lagoagem

Fonte: METCALF (2016).

Nutrientes
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Segundo Von Sperling (2005), os principais métodos de disposição final do lodo
associados ao processo de estabilização são a digestão celular (aeróbia/anaeróbia),
tratamento químico, compostagem e secagem térmica. É possível visualizar
aplicação dos métodos no Quadro 4. O mesmo autor ainda complementa que a
digestão anaeróbia é o principal processo de estabilização de lodos utilizados no
Brasil, além de ser um método de estabilização do lodo com geração de metano.
Quadro 4 - Tecnologias de estabilização e métodos de disposição final do lodo.

Fonte: VON SPERLING (2005)

Andreoli (2001) indica que no final do século XX não se dispunha de dados
consistentes referentes à produção e disposição final de lodos no Brasil, tendo que
se obter estimativas dos valores a partir de informações sobre população com
acesso aos serviços de saneamento básico. Com a implementação de políticas
nacionais incentivando o saneamento básico estes dados têm tido maior atenção,
com início de coleta e análises destes tipos de informação. A Tabela 4 ilustra o
levantamento desde tipo de dados para o ano de 2008 (IBGE, 2010).
É possível visualizar que o percentual de munícipios com potencial de
aproveitamento energético do biogás (considerando estes como os municípios
indicados com destino do lodo para Aterros e Reaproveitamento) apesar de ser
baixo comparado ao número de munícipios totais, 11,2% (621 de 5.564), era mais
que a metade no caso dos munícipios com tratamento existente, sendo 56,9% (621
de 1.091). Isso mostra que a tendência de universalização da coleta e tratamento de
esgotos tende também a aumentar o potencial gerado.
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Tabela 4 - Municípios, total e com tratamento de esgoto sanitário realizado nas
Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs, por destino do lodo gerado pelo
processo de tratamento do esgoto, segundo as Grandes Regiões e as
Unidades da Federação – 2008.

Fonte: PNSB 2008 (IBGE, 2010)
Nota: O município pode dar mais de um destino ao lodo gerado pelo processo de tratamento do
esgoto sanitário.

No estado de São Paulo, a proporção parece seguir o padrão nacional, com um
pouco a mais que dobro na proporção total, 26,4% (170 de 645) e pouco abaixo
quando comparado às instalações existentes, 50,9% (170 de 334).
A estabilização biológica do lodo, com auxílio de bactérias, tem duas principais rotas
de processo: a digestão aeróbia e a anaeróbia. A digestão aeróbia do lodo guarda
grande similaridade com o processo de lodos ativados. Quando o suprimento do
substrato é interrompido, os microrganismos são forçados a consumir sua própria
reserva de energia para manterem-se vivos. Esse processo é conhecido por fase
endógena, onde os tecidos celulares biodegradáveis (75-80%) são oxidados
aerobiamente gerando dióxido de carbono, água e amônia. Três tipos de processos
de digestão aeróbia são tipicamente usados na estabilização de lodos em ETEs
(ANDREOLI, 2001):


Digestão aeróbia convencional (mesofílica);



Digestão aeróbia com oxigênio puro;



Digestão aeróbia termofílica

A digestão anaeróbia do lodo é um processo bioquímico de múltiplos estágios
(conforme visto anteriormente), capaz de estabilizar diferentes tipos de matéria
orgânica, produzindo metano (biogás) com potencial do aproveitamento energético.
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O processo anaeróbio de estabilização do lodo ocorre em estágios (ANDREOLI,
2001):


Enzimas quebram compostos orgânicos complexos, como celulose, proteínas e
lipídios, em compostos solúveis, como ácidos graxos, álcoois, dióxido de
carbono e amônia.



Microrganismos convertem os produtos do primeiro estágio em ácido acético,
propiônico, hidrogênio, dióxido de carbono, além de outros ácidos orgânicos de
baixo peso molecular.



Dois grupos de bactérias formadoras de metano entram em ação: um grupo
consegue produzir metano a partir de dióxido de carbono e hidrogênio, enquanto
o segundo grupo realiza a conversão de acetatos em metano e bicarbonatos.

Jordão (2015) ressalta que não se está usando o conceito de digestor que produz
gás, mas em usina de biogás, que usa um processo de digestão anaeróbia. Em
outras palavras, os processos são os mesmos, mas os objetivos são, agora, gerar
gás e produzir energia. O mesmo autor destaca que na Alemanha, o biogás gerado,
quer nos digestores de lodo de esgotos, quer nas usinas de gás, tem composição
muito semelhante: 65% a 75% de metano, 25% a 30% de gás carbônico, 2% a 4%
de óxido de carbono e quantidades menores de outros componentes (oxigênio,
nitrogênio, hidrocarbonetos e gás sulfídrico).

3.3

Biogás

O Biogás é uma mistura gasosa produzida na degradação anaeróbia da matéria
orgânica (conforme visto na Figura 13). Também pode ser classificado como um
subproduto dos processos anaeróbios de metabolização da matéria orgânica por um
consórcio de microrganismos formado por bactérias e árqueas. O processo da
degradação da matéria orgânica por bactérias possibilita a produção de energia a
partir do metano. Quanto maior o teor de carbono dessa matéria orgânica
degradada, maior será a concentração de metano no gás.
Essa mistura pode ser composta por pequenas quantidades de gás sulfídrico e
amônia. Pode conter também traços de hidrogênio, nitrogênio, monóxido de
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carbono, carboidratos saturados ou halogenados e oxigênio. Geralmente, a mistura
gasosa tem boa concentração de vapor d’água e pode conter material particulado e
compostos orgânicos. Na Tabela 5, tem-se a composição típica do biogás produzido
a partir da degradação da matéria orgânica em tratamento de efluentes e aterros
sanitários. Apesar de serem composições típicas, os valores medidos podem ter
composições variáveis, conforme constatado por Silva (2015).
Tabela 5 - Características e composições típicas do biogás.
Parâmetros
Poder Calorífico
Inferior
Densidade
Metano (média)
Metano (faixa)
Dióxido de Carbono
(média)
Dióxido de Carbono
(faixa)
Nitrogênio
Oxigênio
Ácido Sulfídrico
Amônia

Unidade

Biogás
Biogás (Aterros)
(Digestão Anaeróbia)

kcal/Nm³

5.489

3.818

kg/Nm³
Volume (%)
Volume (%)

1,2
63
53-70

1,3
45
35-65

Volume (%)

47

40

Volume (%)

30-47

15-50

Volume (%)
Volume (%)
ppm
ppm

<1
0-10.000
<100

5-40
0-5
0-100
5

Fonte: PERSSON et al (2006).

O metano produzido no processo de digestão anaeróbia é rapidamente separado da
fase líquida, devido sua baixa solubilidade em água, resultando num elevado grau
de degradação dos despejos líquidos, uma vez que este gás deixa o reator na fase
gasosa. O dióxido de carbono, ao contrário, é bem mais solúvel em água que o
metano, saindo do reator parcialmente como gás e também dissolvido no efluente
líquido.
No processo de tratamento anaeróbio de esgoto sanitário e no tratamento anaeróbio
de lodo, as proporções típicas de metano, dióxido de carbono e ácido sulfídrico no
biogás são respectivamente: CH4: 60 a 85%; CO2: 20 a 30%; H2S 1.000 a 5.000 ppm
e CH4: 60 a 70%; CO2: 20 a 30%; 500 a 1.500 ppm. (SILVEIRA et al, 2015).
A seguir, no Quadro 5, é apresentado um resumo dos tipos de sistema de
tratamento de esgotos e seu potencial de geração de biogás em ETEs, conforme
ICLEI (2010):
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Quadro 5 - Potencial de geração de biogás.

Fonte: ICLEI (2010).

O gás metano é o componente químico que pode ser utilizado para a geração de
eletricidade, abastecimento de veículos automotores, geração de calor em indústrias
e abastecimento doméstico e comercial em substituição ao GLP (gás liquefeito de
petróleo) (CENBIO, 2001). Por ser o elemento combustível do biogás, quanto maior
for à concentração de metano na mistura gasosa, maior será poder calorífico do
biogás.
Até recentemente, o biogás não era visto como produto a ser aproveitado, sendo
encarado como subproduto comumente descartado da decomposição anaeróbia de
resíduos líquidos ou sólidos. Apesar das vantagens do seu reaproveitamento,
existem considerações a serem analisadas do ponto de vista econômico e
ambiental. Segundo Silva (2015), o biogás dos reatores deve ser gerenciado por
causa dos impactos ambientais-climáticos que podem provocar, para controle de
odores e também, por questões de segurança, já que se trata de um gás
combustível com risco de explosões.
Usualmente o biogás é posto em combustão direta, por meios de queimadores ou
flares. Apesar de este método ser eficaz perante a eliminação dos gases gerados,
não há qualquer recuperação de energia. Existem dois tipos principais de flares, do
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tipo fechado e do tipo aberto. Lobato (2011) indica que os queimadores mais
utilizados no Brasil são do tipo aberto e, até o momento, o seu uso ainda é opcional
e voluntário.
O queimador do tipo aberto é mais simples e apresenta custo reduzido, quando
comparado a outras tecnologias. Trata-se de um conjunto de tubulações e
queimador equipado com um defletor de vento para proteger a chama que é
expelida. Devida simplicidade, trata-se de um mecanismo ineficiente, com alta
liberação de calor e formação de subprodutos indesejáveis devido à combustão não
completa que acaba realizando. Suas emissões normalmente não atendem a
critérios de desempenho ou de emissões ambientais. Segundo a Agência
Internacional de Energia (IEA, 2000) a ausência de algum tipo de volume de controle
e a intensa queima associada aos flares abertos também dificulta o controle e
monitoramento dessas emissões gasosas.
Os queimadores fechados usualmente são construções de material refratário
compostas por câmaras únicas ou interligadas que possibilitam uma combustão de
biogás mais controlada, e consequentemente, com redução de emissões e aumento
na eficiência da destruição de gases. Este tipo de queimador demanda
monitoramento para uma operação adequada, além de uma engenharia aplicada
para seu dimensionamento e controle de processo. Assim, apesar de ser capaz de
atender os padrões de desempenho e de emissões, também apresentam custos
mais elevados que os queimadores abertos. Ainda segundo a IEA (2000), os
queimadores do tipo fechado podem ser subclassificados em dois tipos: de aeração
difusa, onde o ar atmosférico é misturado com o gás na própria câmara do
queimador funcionando como um bico de Bunsen fechado (combustão incompleta),
e de pré-aeração, usualmente alimentado com oxigênio por um tubo de Venturi na
câmara do queimador, funcionando como um bico de Bunsen aberto (combustão
completa).

3.4

Produção do Biogás

Existem diversas fontes de biogás geradas por processos anaeróbios. Pode ser
formado em ambiente natural como pântanos, vulcões ativos e regiões alagadas,
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fundos de rios e lagos ou no sistema digestório de animais. Antropicamente, em
ambientes induzidos por atividades humanas como as estações de tratamento de
efluentes e aterros sanitários. Dentre as fontes que podem ser controladas ou
influenciadas pelo homem, podem-se citar também as plantações de arroz e o uso
de combustíveis fósseis. No âmbito do saneamento, como demonstrado, o biogás é
um subproduto dos processos anaeróbios de tratamento dos efluentes e digestão de
resíduos sólidos em aterros sanitários, digestores de resíduos agropecuários e lodo.
A atividade metanogênica específica (AME) pode ser definida como a capacidade
máxima de produção de metano por um consórcio de microrganismos anaeróbios,
sendo uma forma de se avaliar a atividade microbiana em reatores anaeróbios em
condições controladas de laboratório, visando viabilizar atividade bioquímica máxima
de conversão de substratos orgânicos a metano. A falta de padronização
internacional para teste do AME dificulta a comparação dos resultados absolutos,
impedindo uma avaliação generalizada da produção de metano por este parâmetro.
Segundo IPCC (2006), o principal fator para determinar a geração de metano
proveniente do esgoto doméstico é a quantidade de matéria orgânica degradável
presente no efluente. Normalmente para se conhecer esta dimensão, utilizam-se os
parâmetros de DBO e DQO. Em condições semelhantes, quanto maior a
concentração de DQO e DBO no efluente, maior a taxa de geração de metano.
Pecora, (2006) destaca também os seguintes parâmetros que tem relação com a
produção de biogás:


Natureza do substrato: os substratos nutritivos devem servir como fonte de
alimento aos microrganismos que realizaram a decomposição da matéria
orgânica e produção de biogás. Estes elementos são principalmente cálcio,
magnésio, potássio, sódio, ferro, zinco, cobalto, molibdênio, cobre e manganês.
Outros elementos, como carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, têm
uma importância muito grande no rendimento dos gases de fermentação.



Impermeabilidade ao ar: as bactérias metanogênicas são essencialmente
anaeróbias. A decomposição de matéria orgânica na presença de ar (oxigênio)
produz apenas dióxido de carbono (CO2)
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Composição dos resíduos: o nitrogênio é encontrado principalmente nos dejetos
humanos e de outros animais, enquanto que os polímeros presentes nos restos
de culturas representam a principal fonte de carbono.



Teor de água (umidade): o teor de água deve estar entre 60 % a 90 % do peso
do conteúdo total.



Temperatura: a temperatura tem uma influência muito grande no processo
enzimático das bactérias formadoras de metano visto que a 10 °C a atividade
das bactérias é muito baixa e acima de 65 °C as enzimas são destruídas pelo
calor. A faixa ideal para a produção de biogás está entre 32 e 37 °C para
bactérias mesofílicas e de 50 a 60 °C para bactérias termofílicas.



Potencial hidrogeniônico (pH): na digestão anaeróbia em biodigestores
(processos contínuos), o pH tende a permanecer neutro (pH ~ 7), sendo esta
uma faixa indicada para atividade enzimática.

As emissões decorrentes das fontes naturais têm se mantido razoavelmente
constantes, enquanto as antropogênicas têm aumentado consideravelmente, para
as quais o tratamento de esgotos contribui com aproximadamente 7% das emissões
de metano para a atmosfera (CASSINI, 2003).
Os dois principais meios de reaproveitamento do biogás antropogênico utilizados
atualmente são o controle e coleta dos gases gerados em aterros sanitários e
monitoramento e controle dos gases obtidos em biodigestores, normalmente
alimentados por resíduos agropecuários, ou no caso do saneamento, pelo lodo
gerado em estações de tratamento de esgoto. A seguir é discorrido o tema nestes
dois principais tipos.

3.4.1 Aterros Sanitários

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2008 (IBGE,
2010), 50,8% dos municípios brasileiros possuíam como destinação final de seus
resíduos sólidos os lixões, 22,5% usam aterros controlados e 27,7% usam aterros
sanitários.
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Os lixões são depósitos de lixo a céu aberto, que não fornecem tratamento e não
seguem critérios sanitários de proteção ao meio ambiente. Não passam de uma área
de disposição final de resíduos sólidos provenientes das cidades sem nenhuma
preparação anterior do solo ou sistema de tratamento de efluentes (chorume),
geralmente são clandestinos e representam um problema de saúde pública, pois
além de contaminar o meio ambiente, também atraem vetores de doenças, como
moscas, mosquitos, baratas e ratos.
Os aterros controlados são lugares onde o lixo é disposto de forma controlada e os
resíduos recebem uma cobertura de solos. No entanto, os aterros controlados não
recebem impermeabilização do solo nem sistema de dispersão de gases e de
tratamento do chorume gerado, ou seja, os aterros controlados são uma categoria
intermediária entre o lixão e o aterro sanitário.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei nº 12.305/10), que estabelece
princípios para elaboração de planos municipais, regionais, estaduais e nacional que
coordenem esforços para a minimização da geração de resíduos, logística reversa,
valorização e correto tratamento dos resíduos, determinou que os lixões fossem ao
longo do tempo desativados ou transformados em aterros.
No entanto, devido à falta de planejamento e cooperação entre o poder público e as
companhias de saneamento responsáveis pela coleta e disposição de resíduos
sólidos, essas metas contra os lixões ainda não se encontram totalmente
alcançadas.
O aterro sanitário é um método de disposição final de resíduos sólidos urbanos que
consiste no confinamento sobre terreno natural do lixo coletado em camadas
intercaladas com material inerte, seguindo normas específicas e utilizando de
métodos de engenharia para confinar os despejos na menor área e volumes
possíveis. Tal projeto deve ser realizado evitando danos ao meio ambiente, em
particular à saúde e segurança pública. Devem ser implantadas medidas para coleta
e tratamento de efluentes líquidos e gasosos produzidos, bem como planos de
monitoramento ambiental e geotécnico.
A NBR 8.419 (ABNT, 1992) define aterro sanitário como “a técnica de disposição de
resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua
segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios
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de engenharia para confinar os resíduos sólidos a menor área possível e reduzi-los
ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão
de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores se for necessário”.
Referente aos efluentes líquidos deve ser considerado fundamentalmente os
seguintes elementos: drenagem de águas superficiais, sistema de coleta e remoção
de líquidos percolados e impermeabilização do aterro. Estes elementos são
essenciais para evitar qualquer possibilidade de que os líquidos percolados através
dos resíduos venham a atingir o aquífero, lençóis freáticos ou qualquer outro
elemento ambiental próximo à área do aterro.
O sistema de drenagem de água superficial deve contemplar o desvio das águas
que tendem a escoar para a área do aterro, evitando que infiltrem nos resíduos,
além de coletar e desviar as águas que precipitam diretamente sobre ele. O sistema
de coleta e remoção de líquidos percolados deve contemplar a coleta dessa água
infiltrada, além do líquido gerado pelos próprios resíduos, o chorume. A correta
impermeabilização do solo complementa estes sistemas para evitar a infiltração
indesejada do líquido percolado.
Os efluentes líquidos coletados, contendo inclusive o chorume, são encaminhados
para tratamento, conforme diretrizes de projetos. O tratamento dos efluentes líquidos
provenientes dos aterros apresenta potencial para produção de biogás, mas
geralmente não está incluso nas análises para aproveitamento do biogás gerado,
sendo a principal fonte de metano a digestão dos resíduos sólidos no interior do
corpo do aterro.
Os gases produzidos podem se infiltrar no subsolo, atingir as redes de esgoto,
fossas e poços absorventes, podendo causar problemas, uma vez que o metano
pode formar com o ar uma mistura explosiva. Essa situação demanda sistemas de
drenagem de gases com a função de drenar os gases controladamente, evitando
sua migração através dos meios porosos que constituem o subsolo. Este controle
habitualmente é realizado através de drenos verticais, colocados em diferentes
pontos do aterro. Os drenos são formados pela superposição de tubos perfurados
revestidos de brita, que atravessam no sentido vertical todo o aterro, desde o solo
até a camada superior, como se fossem chaminés. Geralmente se instalam
queimadores nas extremidades destes drenos, com finalidade de evitar maus
odores. Estima-se uma geração de 100 a 200 m3 de biogás por tonelada de RSU
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decomposto, dependendo de sua composição, condições do meio e operação.
(HENRIQUES, 2004).
A produção de metano em quantidades significativas inicia de seis meses a dois
anos após a disposição dos resíduos, e pode durar décadas dependendo das
condições do local de disposição, das características dos resíduos e da quantidade
de resíduos no aterro. Este biogás produzido no aterro pode ser utilizado como
combustível em sistemas de geração de energia elétrica, proporcionando ao aterro
economia em relação aos gastos com a energia elétrica adquirida da rede,
proveniente

da

concessionária

local,

além

de

possibilitar

a

obtenção

e

comercialização dos créditos de carbono e receita com a venda da energia
excedente.
Quando há o interesse em se aproveitar o biogás produzido nos aterros sanitários,
são necessárias adaptações para coleta, distribuição e tratamento do gás (poços de
coleta, sistema de condução, tratamento - inclusive para desumidificar o gás - e
compressor), além de tecnologias para a conversão do gás em energia. A energia
pode ser convertida em elétrica a partir de grupos geradores e energia térmica a
partir de trocadores de calor.
A recuperação do biogás produzido na disposição de resíduos sólidos em aterros
tornou-se uma tecnologia utilizada na maioria dos países industrializados para
recuperação de energia e por razões ambientais e de segurança. Segundo
Willumsen (2003), até o ano de 2003, cerca de 1.000 aterros em todo o mundo
realizavam a recuperação do biogás, a maioria deles nos Estados Unidos e Europa.
Existem diversos projetos de aproveitamento energético no Brasil, como nos aterros
Bandeirantes e São João, no município de São Paulo, que são responsáveis por
produzir biogás a partir do lixo, gerando energia suficiente para abastecer 35 mil
domicílios. Recentemente, a maior termelétrica do Brasil movida a gás procedente
de aterro sanitário foi inaugurada em 16 de setembro de 2016, na cidade de
Caieiras, na Grande São Paulo. A construção tem potência instalada de 29,5
megawatts (MW) (SENGE/RS, 2016).
Alguns aterros realizam comercialização de créditos de carbono, nos termos do
MDL: Aterro dos Bandeirantes (São Paulo-SP), Central de Tratamento de Resíduos
– CTR/Nova Iguaçu (Nova Iguaçu-RJ), Aterro São João (São Paulo-SP), Aterro
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Sanitário de Salvador da Bahia ou Aterro Metropolitano Centro (Salvador-BA) e
Aterro de Caieiras (Caieiras-SP) (ABRELPE, 2011). Segundo Brasil (2010), dos 168
projetos de MDL registrados em diversos setores no Brasil naquele ano, 25 eram
realizados em aterros sanitários, sendo que apenas 7 foram registrados com intuito
de geração de energia.
O aproveitamento energético dos resíduos sólidos é um dos objetivos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, além de prever a inserção de metas de geração de
energia por meio do biogás de aterros sanitários, proporcionando incentivo ao
aproveitamento do subproduto do lixo, o biogás.
O planejamento de longo prazo do setor energético, com uma visão integrada dos
recursos disponíveis, proporcionará um incremento na matriz energética por meio do
uso da biomassa e a geração de energia mediante o aproveitamento do biogás de
aterros sanitários.
A possibilidade para o aproveitamento energético do gás gerado em aterros é tema
de diversos trabalhos e estudos recentes no Brasil, sendo praticamente comprovada
a sua eficiência e capacidade de mitigação dos impactos gerados com os resíduos
sólidos urbanos. O aprofundamento neste tema não será realizado, pois se busca
uma análise mais aprofundada acerca do biogás gerado em ETES.

3.4.2 Biodigestores

Um biodigestor pode ser conceituado como um reator biológico anaeróbio projetado
para a digestão de material orgânico sólido ou semissólido. Biodigestores são
reatores biológicos de processamento de matéria orgânica, que aceleram sua
decomposição em um sistema fechado sem a presença de oxigênio (anaeróbio),
obtendo resíduos sólidos, que dependendo do processamento podem ser usados
como biofertilizantes, e biogás, que em motores adequados, pode sofrer combustão
para a geração de energia térmica ou elétrica. A tecnologia ideal deve ser escolhida
em função da matéria prima que se está utilizando. (CETESB, 2016).
Os biodigestores podem ser utilizados não somente com o intuito de promover o
tratamento de resíduos e efluentes com alta carga orgânica, mas também para
possibilitar a geração e aproveitamento energético do biogás produzido, quando os
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teores de metano forem elevados. Segundo ICLEI (2010), quanto maior a carga
orgânica do material a ser digerido no biodigestor, maior será a produção de biogás,
desde que respeitadas às condições necessárias para seu bom funcionamento.
O biodigestor é um sistema utilizado para degradação de polímeros orgânicos
derivados de matéria biodegradável. A produção e uso do biogás em biodigestores
podem ter como fontes os tipos de biomassas da suinocultura, avicultura,
bovinocultura, resíduos sólidos orgânicos, lodo de ETEs, resíduos de poda e
resíduos agroindustriais. Nesse caso, quando a digestão anaeróbia é realizada em
biodigestores especialmente planejados, a mistura gasosa produzida pode ser
usada

como

combustível,

tornando-se

alternativa

interessante

para

o

aproveitamento de resíduos orgânicos.
O processo para tratamento da biomassa e produção e uso do biogás segue as
seguintes etapas (Quadro 6):
Quadro 6 - Etapas do processo de tratamento da biomassa e produção e uso do
biogás
 Entrega e Armazenamento
 Tratamento e pré-tratamento (separação,
1ª Etapa – Preparo
fragmentação, mistura, homogeneização,
da Biomassa
ensilagem)
 Carregamento (transporte, dosagem)
2ª Etapa – Geração
do biogás
3ª Etapa Biofertilizante



Geração de biogás (digestão anaeróbia em
biodigestor)



Armazenamento de biofertilizantes (pósdigestão ou tratamento)
Separação de sólidos e líquidos (opcional)
Aplicação





4ª Etapa - Biogás



Tratamento e armazenamento de biogás
(secagem, dessulfurizarão)
Utilização do biogás (Energia elétrica, térmica
ou veicular)

Fonte: GOMES (2016)

Atualmente, os sistemas agrícolas de tratamento de dejetos constituem o uso mais
comum da tecnologia. Cerca de seis a oito milhões de digestores de pequena escala
e baixa tecnologia são utilizados no Extremo Oriente (principalmente China e Índia)
para fornecer biogás para cocção e iluminação. Na Europa e na América do Norte
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existem mais de 800 digestores em operação em fazendas. Mais de 1.000
digestores anaeróbios de carga elevada encontram-se em operação em todo o
mundo para tratar efluentes de indústrias de bebidas, alimentos, carnes, papel e
celulose, laticínios, dentre outros (IEA, 2005 apud ZANETTE, 2009).
No Brasil, o uso de biodigestores ainda é pequeno e restrito a poucas aplicações.
Iniciativas como da CIBiogás – Centro Internacional de Energias Renováveis –
Biogás, que desenvolve e/ou apoia projetos relacionados às energias renováveis
fomentam a adoção e verificação da viabilidade destes tipos de projetos. De acordo
com o planejamento estratégico do centro, tendo a missão de “desenvolver o biogás
como um produto energético, considerando aspectos econômicos, ambientais e
sociais”, contendo duas principais etapas (GALVÃO, 2016):


1ª Etapa (2008-2015) - Desbravamento:
o Demonstrar viabilidade técnica;
o Criação de Unidades de Demonstração;
o Criação de Protótipos funcionais.



2ª Etapa (2015-2019) - Consolidação:
o Consolidar a operação de manutenção de Plantas de Biogás;
o Demonstrar a viabilidade econômico-financeira;
o Criação de unidades de negócio e empreendimento;
o Estruturação de modelos de negócio com foco nas aplicações do
biogás.

Para o alcance destes objetivos, no ano de 2016, o centro contava com um
Laboratório de Biogás, implantado em sociedade com a Embrapa e a Universidade
de Boku, de Viena/Áustria e 11 unidades de produção funcionando em propriedades
pequenas e médias, demonstrando a viabilidade técnica de se produzir energia com
o biogás. Pode-se citar também a Unidade de demonstração UPCIBiogás na Itaipu
Binacional (GOMES, 2016) onde ocorre a codigestão de restos de comida, grama e
esgoto para o processamento e produção de biogás e biometano.
Os principais tipos de digestores utilizados no Brasil são:
3.4.2.1

Biodigestores para tratamento de dejetos animais

A instalação de muitos biodigestores tem ocorrido na zona rural, especialmente com
a finalidade de tratar dejetos de suínos criados em sistema de confinamento.
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Geralmente, esses biodigestores são constituídos basicamente por lagoas com
fundo impermeabilizado (geralmente mantas) para evitar infiltrações e vazamentos,
e cobertura com lona presa às laterais visando vedar a lagoa. Aparentemente, esses
biodigestores são simples, entretanto, para que sejam providas todas as medidas de
segurança para evitar vazamentos e explosões, são necessários diversos elementos
complementares, tais como válvulas de segurança (corta fogo), um flare, cercas,
entre outros.
Considerando todos esses elementos, o custo se torna maior e pouco atrativo sob o
aspecto econômico. Por isso, a receita gerada com a venda de Créditos de Carbono
após o registro desses projetos no âmbito do MDL, é que viabilizaram a instalação
de muitos biodigestores, especialmente nas fazendas de criação de suínos.
Entretanto, na maioria dos casos, embora a quantidade de biogás gerado seja
relativamente grande, pois a carga orgânica desses efluentes é elevada, poucos são
os projetos que contemplam o efetivo aproveitamento energético do biogás gerado.
Isto tem ocorrido, pois, na maioria dos casos, o objetivo da instalação desses
biodigestores é simplesmente a geração e venda de Créditos de Carbono, e para
isso, as metodologias do MDL aplicáveis a essa atividade exigem apenas que o
metano gerado seja destruído, o que pode ser feito com flares. Se esses projetos
contemplarem o aproveitamento energético do biogás, pode-se gerar 10% a mais de
Créditos de Carbono, mas muitas vezes esse adicional não é suficientemente
atrativo sob o ponto de vista econômico e técnico (ICLEI, 2010).
Os biodigestores também são utilizados para geração de energia térmica e
consequente aquecimento interno do ambiente de criação, quando necessário, por
exemplo, durante o inverno em aviários. Segundo Oliveira (2006), o biogás
produzido diariamente pelos dejetos gerados por 400 suínos é capaz de gerar
energia térmica suficiente para aquecer o ambiente interno de um aviário, mantendo
a temperatura na faixa de conforto térmico, para a produção de 14.400 frangos de
corte. Outros exemplos de aplicação provêm da CIBiogás (2016):


Granja São Pedro Colombari, localizada em São Miguel do Iguaçu/PR. A
propriedade é pioneira no auto abastecimento energético no país, pois
opera em Geração Distribuída (GD), ou seja, está conectada à Companhia
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Paranaense de Energia (Copel) para fornecer energia para a rede. O
plantel atual possibilita a produção diária de 750 m³ de biogás.
O biogás produzido tem alta concentração de gás sulfídrico (H2S), sendo
direcionado para um filtro de absorção com reação química em solução de
Fe/EDTA. Após ser filtrado, ele é aproveitado para geração de energia
elétrica por meio de um grupo motogerador de 100 kVA, que apresenta
potencial de produção de 50 kWh, convertendo o biogás em 1.000 kWh/dia;


Granja Haacke, localizada em Santa Helena/PR, conta com 84 mil aves
poedeiras e 750 bovinos de corte. Em operação desde 2013, encaminha
cerca de 100 m³ por dia de efluente líquido para um biodigestor, modelo
lagoa coberta, que realiza a digestão anaeróbia dos resíduos, produzindo
diariamente 1.000 m³ de biogás.
Para gerar energia elétrica, utiliza um motogerador 112 kVA aspirado (sem
turbina). A eletricidade gerada na granja é usada durante o horário de pico,
quando o custo da energia é mais elevado. A unidade também produz
biometano, biocombustível para automóveis;



Condomínio Ajuricaba, localizado em Marechal Cândido Rondon/PR.
Formado por 33 pequenas propriedades rurais, com atividades de
suinocultura e bovinocultura. Produz biomassa residual que é tratada nas
propriedades, por meio de biodigestores de lagoa coberta ou rígidos, onde
se produz biofertilizante e biogás.
Desde agosto de 2014, o Condomínio também opera em Geração
Distribuída (GD), conectado à rede da Companhia Paranaense de Energia
(Copel). O biogás produzido é canalizado por meio de um gasoduto rural
de baixa pressão, com 25,5 km de extensão, até uma Microcentral
Termelétrica, possibilitando o aproveitamento de 821,8 m³ por dia de
biogás, que gera energia elétrica em um grupo motogerador de 104 kVA. O
biogás tratado na MCT também é utilizado em um secador de grãos
comunitário. Além disso, há aproveitamento interno do biogás em 16
propriedades.
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3.4.2.2

Biodigestores para tratamento de resíduos agrícolas

O Brasil tem posição de destaque no cenário de produção de biogás a partir de
resíduos agrícolas como vinhaça, palha e bagaço de cana-de-açúcar, palha de
arroz, caroço de algodão, bagaço e caroço de frutas, entre outros. Em propriedades
rurais, os modelos de biodigestores são considerados mais simples, construídos em
alvenaria (modelos indiano e chinês) ou de lona (modelo canadense) e apresentam
baixo

custo

de

implantação,

devido

à

baixa

tecnologia

associada

e

à

operacionalização facilitada.
Um dos principais setores agrícolas, o da cana de açúcar, adotou a digestão
anaeróbia em reatores de fluxo contínuo, dada a grande produção de vinhaça
(POVEDA, 2014). O mesmo autor ainda realizou um levantamento, indicando que o
uso da digestão anaeróbia já existe no país desde a década de 80, citando como
representantes atualmente a Usina São Martinho em Pradópolis/SP e Usina Ester
em Cosmópolis/SP.
Destaca como sendo a de maior porte na atualidade, a usina instalada no município
de Paraíso do Norte/PR, com 4 MW (com projeto de expansão para até 16 MW),
gerando inclusive excedente para concessionária local de energia. Com amplo
trabalho de pesquisa na geração de biogás e investimentos na ordem de R$ 55
milhões desde 2012, a planta está gerando energia elétrica a partir de biogás de
vinhaça e outros resíduos sólidos orgânicos do setor, sendo utilizados bagaço, palha
e torta de filtro (POVEDA, 2014).

3.4.2.3

Biodigestores para tratamento de esgotos sanitários e lodo de ETEs

No Brasil o uso de biodigestores é pequeno e restrito a poucas aplicações em
comparação a outros países. Entretanto, mais recentemente têm surgido algumas
iniciativas de instalação de biodigestores para tratar os esgotos de pequenas
comunidades e bairros. Em Petrópolis, por exemplo, foi construído um biodigestor
para tratar o esgoto gerado por aproximadamente 500 habitantes, onde o biogás
gerado é utilizado para alimentar a um fogão na residência de um morador local.
Embora este tipo de iniciativa seja válido, pois viabiliza o tratamento de esgotos que
de outra maneira estariam sendo despejados no ambiente sem a devida redução de
sua carga orgânica, geralmente, o potencial de geração de biogás nesses pequenos
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biodigestores é muito pequeno e nem sempre possibilita seu aproveitamento
energético incluindo todos os itens de segurança e tecnologia aplicáveis. A troca de
experiências e de tecnologias em biodigestão (de efluentes e resíduos orgânicos)
em âmbito internacional, e a capacitação de gestores de prefeituras e profissionais
que atuam na área rural podem ser de grande valia para que o país amplie o uso de
biodigestores onde seja cabível.
Nesse sentido, algumas pesquisas e iniciativas vêm sendo desenvolvidas, como é o
caso da ETE com captação de biogás experimental na Universidade de São Paulo,
na Cidade Universitária, em São Paulo – SP, envolvendo pesquisadores do CENBIO
(Centro Nacional de Referência em Biomassa – Atual GBio). O principal objetivo é
demonstrar a viabilidade da utilização do biogás gerado em estações de tratamento
de esgoto urbano para gerar eletricidade, e servir de modelo / exemplo para outras
ETEs no Brasil.
Outra iniciativa interessante é a experiência da SANEPAR, responsável pelo
tratamento de esgotos em grande parte dos municípios do Paraná, que vem
desenvolvendo pesquisa, gerenciamento e implantação destas tecnologias em
reatores UASB em suas ETEs, com intuito de viabilizar o aproveitamento energético
do biogás.

3.5

Usos e Aproveitamento

A energia térmica liberada pela combustão do metano pode ser utilizada diretamente
para aquecimento de água, secagem de chorume de aterros ou lodo de ETEs,
geração de calor industrial (vapor), entre outros usos. Pode ainda ser convertida em
outras formas de energia, tais como:
 Energia elétrica, por meio do uso de geradores ou microturbinas a gás;
 Energia cinética, quando utilizada em motores de veículos, funcionando
como o GNV;
 Energia luminosa, quando utilizado em luminárias especiais para iluminação
de áreas externas.
Segundo Zanette (2009), o biogás pode ser utilizado em praticamente todas as
aplicações desenvolvidas para o gás natural. Para algumas aplicações, entretanto, o
biogás pode conter presença de outros gases (H2S, Siloxanos ou umidade
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excessiva) que devem ser tratados/corrigidos, pois existem diferenças consideráveis
entre os requerimentos para as aplicações estacionárias do biogás, como
combustível ou para a distribuição em tubulações.
Além dessas aplicações, o biogás pode ser utilizado como combustível veicular e, de
acordo com as condições locais, pode ser cedido a terceiros localizados nas
imediações da planta de biogás ou ser injetado na rede de gás natural, para o seu
aproveitamento em casas ou comércio. Embora ainda em desenvolvimento, esse
uso tem apresentado interesse crescente em diversos países em função do seu
grande potencial e dos diversos benefícios ambientais, especialmente a ausência de
emissões de monóxido de carbono e nitrogênio.
Embora a injeção de biometano proveniente de ETEs de forma comercial na rede
ainda seja proibida no Brasil (permitido apenas como uso experimental ou
específico), a Resolução nº8 da Agência Nacional de Petróleo de 30 de maio de
2015 estabelece especificações para a utilização do biogás em forma de biometano
e

aplica-se

“ao

Biometano

oriundo

de

produtos

e

resíduos

orgânicos

agrossilvopastoris e comerciais destinado ao uso veicular (GNV) e às instalações
residenciais e comerciais”. Como podem ser visualizadas (Tabela 6), estas
especificações de certa forma restringem a utilização do biogás para estes usos.
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Tabela 6 - Tabela de Especificação do Biometano para uso veicular (GNV) e em instalações
residenciais e comerciais (1).
LIMITE
CARACTERÍSTICA
UNIDADE Região Norte Demais
Urucu
Regiões
Metano

% mol.

90,0 a 94,0 (2)

96,5 mín.

Oxigênio, máx.

% mol.

0,8

0,5

CO2, máx.

% mol.

3,0

3,0

CO2+O2+N2, máx.

% mol.

10,0

3,5

Enxofre Total, máx.(3)

mg/m³

70

70

Gás Sulfídrico (H2S),
máx.

mg/m³

10

10

Ponto de orvalho de
água a 1atm, máx. (4)

ºC

-45

-45

Fonte: ANP (2016).
(1) O Biometano deve ser isento de partículas sólidas ou líquidas devendo ser usado um filtro de 0,2
µm no produtor e 1,0 µm no revendedor varejista.
(2) A especificação de 90,0% a 94,0% mol de metano deve ser seguida somente nas localidades da
Região Norte abastecidas pelo gás natural de Urucu.
(3) A odoração do Biometano quando necessária deverá atender a norma ABNT NBR 15616:2008.
(4) O ponto de orvalho de água deve ser calculado por meio da norma ISO 18453:2004 quando se
usar método para a determinação do teor de água.

Em consonância com essas exigências, o biogás proveniente de um digestor ou
aterro precisa ser purificado (refinado), quando desejado seu uso veicular. Através
da purificação é obtido um gás que: possibilita seu uso em motores a gás
sustentando a autonomia do veículo, possui uma qualidade constante para uma
direção segura; não resulta em corrosão devido à presença de H2S, amônia e água;
não contém partículas que causam dano mecânico; não resulta em congelamento
devido a um alto conteúdo de água; e possui uma qualidade declarada. (ZANETTE,
2009)
O biogás também pode ser usado em outros tipos de processos mais comuns, como
por exemplo, uso em fogões domésticos e industriais, substituindo o GLP (salvo
aspectos técnicos e legais). Além do aquecimento, o biogás pode ser utilizado em
processos de resfriamento, como para alimentar um Chiller de absorção gerando
água fria, a qual posteriormente pode ser utilizada para o sistema de ar
condicionado de prédios ou escritórios, eliminado assim os custos que poderiam ser
gastos com esses tipos de aparelhos.
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Segundo Jordão & Pessoa (2014) o biogás pode ser aproveitado em ETES para:
 Geração de energia elétrica: a quantidade de energia gerada pode atender
parcial ou totalmente a demanda energética da estação de tratamento,
tornando-a autossustentável caso atenda integralmente à sua demanda. Se
a energia gerada for superior à consumida pela ETE, é possível ser vendida
à concessionária local de energia elétrica.
 Geração de energia térmica: com potencial de aquecimento, é utilizada nos
digestores através de trocadores de calor, visando uma maior eficiência do
sistema.
 Cogeração de energia elétrica e energia térmica: geração conjunta, utilizada
tanto para atender a demanda energética da ETE, como para aumentar a
eficiência dos digestores anaeróbios.
Segundo Silva (2015), várias tecnologias de geração e cogeração de energia estão
bem desenvolvidas e suficientemente comprovadas com diversos sistemas
disponíveis, cobrindo os diferentes combustíveis e uma vasta gama de potências.
Ainda existem tecnologias promissoras sendo aperfeiçoadas, como é o caso da
célula combustível e microturbinas (COSTA, 2006; PECORA, 2006).
A cogeração de energia elétrica e térmica consiste no aproveitamento, para outro
tipo além da aplicação original, do calor residual, originado nos processos
termodinâmicos da geração de energia elétrica, que eventualmente é desperdiçado
(Figura 14). Esta utilização auxilia a deixar o processo mais eficiente, visto que a
maior parte da energia gerada no processo de consumo do combustível é
transformada em calor e normalmente perdida para o meio ambiente durante a
geração de eletricidade.
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Figura 14 - Exemplos de cogeração utilizando o biogás (A) Uso para a combustão e
geração de calor para a secagem térmica do lodo, com excesso do biogás
utilizado para geração de eletricidade (B) Geração de eletricidade com
motogerador utilizando o biogás como combustível e aproveitamento dos gases
de exaustão para secagem térmica do lodo.

Fonte: Adaptado de ROSA et al (2016a)

Pecora (2006) complementa que os equipamentos disponíveis no mercado para
geração de energia elétrica utilizando biogás normalmente são fabricados visando o
aproveitamento dos dejetos de animais. No caso da aplicação em esgotos é
necessário verificar a concentração de metano proveniente da digestão da matéria
orgânica e, a partir de então, selecionar a potência adequada, a fim de obter a
melhor eficiência do gerador. As principais aplicações de geração de energia elétrica
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ou cogeração são provenientes de motogeradores de combustão interna e as
turbinas a gás (LANTZ, 2004 apud ZANETTE, 2009).
Quanto a sistemas estacionários, os gases, depois da expansão na turbina, ainda
contêm uma grande quantidade de energia térmica que pode ser utilizada em
trocadores de calor para produzir frio ou vapor de processo, dependendo do
sistema, caracterizando também um ciclo de cogeração (COSTA, 2006).
A geração de energia térmica ocorre normalmente por meio da combustão direta em
caldeiras que acionam turbinas e geram água quente para aquecimento de
edificações ou unidades de tratamento como biodigestores. O biogás é utilizado
como combustível e sua energia é transferida para o fluído de trabalho (água
vaporizada na caldeira) contido no interior de uma câmara fechada, até o ponto de
utilização final. Na figura a seguir é apresentado um diagrama usual de
aproveitamento do biogás com caldeiras.
Figura 15 - Sistema de recuperação de energia utilizando biogás em uma caldeira.

Fonte: METCALF (2016)

A combustão de uma mistura de gás natural e biogás demandam apenas pequenas
adaptações na caldeira. Esta prática permite a substituição de um combustível
convencional pelo biogás e é amplamente conhecida e com histórico de sucesso nos
Estados Unidos e na Europa há mais de 25 anos (LOBATO, 2011).
Nos países industrializados, caldeiras estão presentes apenas em um pequeno
número de plantas onde o biogás é utilizado como combustível sem cogeração. Em
diversas aplicações industriais, o biogás é utilizado para a produção de vapor. A
queima do biogás em caldeiras é uma tecnologia bem estabelecida e confiável, e
existem poucas restrições em relação à qualidade do biogás (ZANETTE, 2009).
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O biogás também pode ser aproveitado como fonte de energia para a secagem
térmica, geralmente com câmaras de combustão, que é um processo de remoção de
umidade de matéria sólida ou líquida por meio da transferência de calor gerado
nestas câmaras. Este processo pode ser visualizado na figura 14-A.
De acordo com Silva (2015), a secagem térmica pode ser classificada em direta ou
indireta. Nos secadores diretos podem-se atingir temperaturas de até 750°C e
funcionam por meio de contado direto dos gases quentes com os sólidos. Nos
secadores indiretos, a temperatura média é um pouco mais baixa, em torno de
540 °C onde o calor é transferido ao material úmido mediante a condução numa
parede metálica, estes tipos permitem a recuperação de solventes e impedem a
ocorrência de misturas explosivas ou a oxidação de materiais que se decompõem
com facilidade.
De acordo com Silveira et al (2015), é provável que a principal forma de
aproveitamento do biogás seja a secagem do lodo (baixa exigência de purificação)
ou a geração de energia elétrica (maior exigência de purificação) com alguma opção
de aproveitamento de parcela da energia térmica. Em resumo, a energia química do
biogás pode ser aproveitada de diversas formas (Figura 16) de acordo com uso
desejado e tratamento necessário.
Figura 16 - Resumo das formas de aproveitamento da energia química do biogás.

Fonte: SILVEIRA et al (2015)
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3.6

Equipamentos de Conversão Energética

Motores de combustão interna, turbinas a gás e microturbinas são as principais
tecnologias utilizadas para a conversão de energia elétrica a partir da combustão de
biogás proveniente do tratamento de efluentes. Na seleção da tecnologia de
conversão, é necessário que se observe, além do poder calorífico, da produção e
composição do biogás, outras propriedades, como a presença de umidade, pressão,
contaminantes, gases inertes e gases ácidos, esses últimos, quando não retirados,
responsáveis pela corrosão precoce dos equipamentos e emissão de poluentes
(SILVEIRA et al, 2015).
Um sistema típico de recuperação de energia de combustíveis gasosos em motores
e turbinas inclui, como ilustrado na Figura 17, uma unidade de produção de gás, um
tanque para a armazenagem do gás produzido, compressores, sistema de limpeza
do gás, um motor ou turbina, um sistema de controle das emissões gasosas e um
sistema de recuperação de calor residual.
Figura 17 - Fluxograma de processo típico para recuperação e conversão energética do
biogás proveniente da digestão anaeróbia de lodo.

Fonte: METCALF (2016)

A seguir, serão apresentadas algumas das principais alternativas para utilização do
biogás em ETEs.

3.6.1 Motores de Combustão Interna

Os motores de combustão interna são máquinas que transformam a energia térmica
de um combustível em energia mecânica por meio do acionamento de pistões
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confinados em cilindros, sendo os ciclos de operação do tipo Otto e Diesel os mais
comumente utilizados (COSTA, 2006). Tanto os motores com ignição por faísca
(motores ciclo Otto) como motores com ignição por compressão (motores diesel) são
utilizados com biogás. A quantidade de energia recuperada depende do tipo e porte
do motor e de seu regime operacional.
Motores a gás de ciclo Otto são utilizados em pequenas, médias e grandes plantas.
Os motores aspirados são alimentados com uma mistura de biogás e ar, por meio da
linha do controle e regulagem de gás, sendo que, em motores com turbocompressor,
essa mistura é comprimida antes da entrada no cilindro (SILVEIRA et al, 2015). Nos
motores diesel, uma fonte complementar de óleo combustível é necessária para
induzir a ignição.
Figura 18 - Motores de combustão interna movidos a biogás.

Fonte: LOBATO (2011)

Para Zanette (2009), a utilização de biogás em sistemas de combustão interna para
geração de eletricidade é uma tecnologia bem estabelecida e extremamente
confiável. Existindo uma proporção considerável de equipamentos em operação em
estações de tratamento de efluentes, aterros e plantas de biogás no cenário
mundial. No Brasil, a maioria dos equipamentos em uso é importada e ainda em não
adotados em grande escala.
Segundo França Jr. (2008), estes tipos de motores podem utilizar combustíveis
gasosos, líquidos e ainda misturas de combustíveis gasosos com líquidos em
proporções que permitam a autoignição. Quando o gás é utilizado em equipamentos
de ciclo Diesel torna-se necessário que o combustível inserido na câmara de
combustão seja uma mistura de gás com baixas concentrações de diesel.
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Segundo Metcalf (2016), a capacidade típica dos motores de combustão interna
varia entre 20 kW a 6 MW, com uma eficiência elétrica variando de 25 a 50%,
obtendo em sistemas combinados uma eficiência de 70-80%.
Para utilização do biogás é necessária a remoção de siloxanos, havendo conversão
da energia química em eletricidade, energia mecânica e calor residual.

3.6.2 Motores Stirling

Os motores Stirling são motores de combustão externa que podem operar com uma
ampla variedade de combustíveis sem o mesmo nível de limpeza de gás exigido
para motores de combustão interna tradicionais. Este tipo de motor apresenta uma
abordagem mais acadêmica, o valor comercial destes motores ainda precisa ser
avaliado, assim como seus estudos em maiores escalas.
O motor Stirling pode ser considerado simples, consiste em duas câmaras em
diferentes temperaturas que aquecem e arrefecem o gás de forma alternada,
provocando expansões e contrações cíclicas, que fazem movimentar dois êmbolos
ligados a um eixo comum.
Segundo Metcalf (2016), os motores Stirling tem uma eficiência elétrica de
aproximadamente 30%, obtendo em sistemas combinados uma eficiência de 80%.
Para utilização do biogás não é necessário tratamento adicional (considerado uma
vantagem), havendo conversão da energia química em eletricidade, energia
mecânica e calor residual.

3.6.3 Turbinas a gás

As turbinas a gás são equipamentos térmicos que realizam a conversão de energia
de um combustível em potência utilizando como fluido de trabalho os gases de
combustão da turbina. São formadas por compressor de ar, uma câmara de
combustão e a turbina (Figura 19).
Elas apresentam uma faixa de potência bastante ampla, entre 1 e 250 MW, com
uma eficiência elétrica ligeiramente menor que os motores de combustão interna,
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variando entre 30 e 40%. Em sistema combinado representam eficiência semelhante
(70-80%). Para utilização, o biogás necessita de tratamento para remoção de
siloxanos e H2S, no processo de conversão da energia química do biogás podem ser
gerados eletricidade, energia mecânica e calor residual para produção de vapor e
geração adicional de energia (METCALF, 2016).
Figura 19 - Diagrama esquemático do funcionamento de uma turbina a gás.

Fonte: SILVEIRA et al. (2015)

O funcionamento ocorre com o compressor sendo acionado pela própria turbina. O
ar acaba sendo comprimido pelo compressor, gerando uma elevação na pressão,
sendo misturado ao combustível na câmara de combustão. Essa mistura é então
queimada sob uma condição de pressão constante, em regime contínuo,
aumentando a temperatura dos gases e introduzindo, desta forma, a energia
primária no sistema (FRANÇA JR. 2008). Parte da energia de rotação da turbina é
utilizada para alimentar o compressor na admissão da turbina, outra parte
movimenta um gerador para a produção de eletricidade. A energia térmica de
combustão, portanto, primeiro é convertida em energia mecânica e em seguida em
energia elétrica.
As turbinas a gás são acionadas pelos próprios gases quentes produzidos na
combustão, o que dispensa a utilização de um fluido de trabalho intermediário, como
o vapor ou outro fluído.
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3.6.4 Microturbinas

A microturbina é uma turbina a gás de menor capacidade (abaixo de 1 MW). Em
uma microturbina típica, existe um ciclo de recuperação para utilizar o calor dos
gases de exaustão para pré-aquecer o gás de combustão. O calor remanescente é
recuperado para produzir água quente ou, em outro dispositivo, para recuperação de
energia térmica (cogeração) (METCALF, 2016).
Segundo França Jr. (2008) as microturbinas a gás representam uma tecnologia de
ponta extremamente apropriada à micro-cogeração, utilizando o mesmo princípio de
funcionamento

das

turbinas

a

gás

de

maior

porte.

Permitindo

reduzir

consideravelmente o consumo de energia primária, em comparação à geração típica
de calor e eletricidade. A figura abaixo mostra a vista em corte de uma microturbina
a gás.
Figura 20 - Detalhes construtivos de uma microturbina a gás.

Fonte: FRANÇA JR. (2008).
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Nas microturbinas o ar aspirado pelo compressor tem sua pressão elevada e é
comprimido seguindo para a câmara de combustão onde o combustível é injetado e
misturado ao ar. O processo de queima é controlado para se obter a máxima
eficiência e baixos níveis de velocidade (SILVA, 2015).
Segundo Metcalf (2016), a capacidade típica das microturbinas varia entre 30 kW a
250 kW, com uma eficiência elétrica variando de 25 a 35%, obtendo em sistemas
combinados uma eficiência de 70-85%. Para utilização do biogás é necessária a
remoção de siloxanos e H2S, havendo conversão da energia química em
eletricidade, energia mecânica e calor residual.

3.7

Purificação e Limpeza do Biogás para Uso Energético

O biogás produzido deve passar por um processo de purificação, principalmente
caso venha ser usado posteriormente em um sistema de conversão em energia
elétrica. Os sistemas de limpeza de biogás têm a intenção de corrigir as
propriedades

indesejadas

visando

atender

especificações

técnicas

dos

equipamentos de conversão. Na figura abaixo é apresentado um diagrama típico
para limpeza do biogás.
Figura 21 - Fluxograma de processos típicos para limpeza do biogás produzido na
digestão anaeróbia.

Fonte: METCALF (2016).

Segundo Zanette (2009), os três principais motivos para realizar o tratamento do
biogás são: atender as especificações necessárias para cada aplicação (geradores,
caldeiras, veículos), aumentar o poder calorífico do gás e padronizar o gás
produzido.
De acordo com Silva (2015), antes de realizar a escolha da tecnologia de conversão
do biogás, deve-se prever qual o tipo de tratamento e quais adaptações serão
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necessárias de acordo com o uso pretendido do biogás. Devendo-se levar em conta,
as propriedades como pressão, contaminantes, gases inertes e, principalmente,
presença de umidade e gases ácidos, sendo estes responsáveis por corrosão
precoce dos equipamentos e emissões indesejadas de poluentes. (SILVA, 2015).
A presença de substâncias indesejadas prejudica o processo de queima, tornando-o
menos eficiente com ocorrência de combustão incompleta, falha de alimentação, e
perda de potência. Os principais parâmetros que podem requerer remoção em um
sistema de tratamento são substâncias não combustíveis como H2S, água, CO2 e
compostos halogenados. (ZANETTE, 2009)
As especificações de qualidade dependem principalmente da aplicação. A utilização
em unidades de cogeração é o caso típico onde apenas os contaminantes devem
ser removidos do biogás. Quando usado como combustível veicular, todos os
contaminantes bem como o dióxido de carbono devem ser removidos para atingir
uma qualidade adequada do gás. Existem diversas tecnologias disponíveis para a
remoção de contaminantes do biogás e sua purificação para atender as
especificações de combustível veicular ou do gás natural, que tem exigências
maiores.
Assim, dependendo do uso final do biogás, o sistema de limpeza a ser utilizado deve
ser cuidadosamente analisado. Os principais parâmetros a serem removidos no
biogás e os principais métodos utilizados no tratamento de biogás são (SILVEIRA et
al, 2015):
 Sulfeto de hidrogênio: O gás sulfídrico, além de proporcionar problemas
operacionais nos processos de conversão energética, também é altamente
odorante. Os processos de remoção de H2S ou dessulfurização podem ser
biológicos, químicos ou físicos, sendo a escolha do processo, ou combinação de
processos, definida em função do uso do biogás tratado. Esses processos podem
ser aplicados visando à separação grosseira de sulfeto de hidrogênio, dentro do
próprio digestor, no gasômetro ou em sistema próprio para este fim, ou a remoção
fina (concentrações traço) de sulfeto de hidrogênio.
 Remoção de umidade: O vapor d’água deve ser removido do biogás a fim de
proteger os componentes de processamento de gás contra desgaste e danos e
atender às exigências dos estágios de purificação seguintes, sendo que a
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quantidade de água e vapor d’água que o biogás pode absorver está
condicionada à sua temperatura. No biodigestor, a umidade relativa do biogás é
de 100% (completamente saturado), e a retirada de água do biogás se dá pelos
seguintes processos: secagem por condensação, secagem por adsorção (gel de
sílica, carvão ativado) e secagem por absorção (desidratação por glicol).
 Remoção de Siloxanos: Tecnologias atuais para a remoção de siloxanos do
biogás são principalmente os processos que usam materiais adsorventes, como
carvão ativado, sílica gel, zeólitos e peneiras.
 Remoção de oxigênio, nitrogênio e compostos orgânicos halogenados: oxigênio e
nitrogênio não são removidos nos processos de lavagem com água pressurizada
ou lavagem física com solventes. Com relação à remoção de compostos
orgânicos halogenados, ela pode ocorrer pelo emprego de métodos de adsorção
ou absorção por hidrocarbonetos alifáticos superiores (lavagem com óleo). No
caso de remoção avançada de hidrocarbonetos halogenados do biogás, podem
ser empregados, por exemplo, os métodos utilizados para a separação de CO2.
Na purificação do biogás, tem-se a remoção de gás carbônico. A remoção de CO2 é
o principal passo na transformação do biogás para o biometano, promovendo o
aumento do poder calorífico. Dessa forma, é possível atingir o índice de Wobbe, que
é um importante parâmetro de qualidade para uso do biometano como substituto do
gás natural, seja para injeção na rede de gás natural, seja para uso como
combustível veicular. Ela também pode ser utilizada, por exemplo, como etapa
intermediária para a produção de hidrogênio, visando ao uso em célula de
combustível. As principais tecnologias para separação de metano e dióxido de
carbono seguem os princípios de: adsorção, absorção, permeação ou criogenia.

3.8

Setor Energético e o Potencial do Biogás

O setor da energia elétrica é essencial para o desenvolvimento e consolidação da
infraestrutura de qualquer país. Neste contexto, existem diversas opções para atingir
o potencial elétrico estimado, desde energias renováveis até as mais comumente
encontradas, provenientes de combustível fóssil.
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Em países onde o crescimento demográfico e a concentração da grande maioria dos
habitantes em centros urbanos provocam uma crescente demanda por energia nos
processos de tratamento de efluentes, estes tornam-se cada vez mais onerosos em
virtude da grande carga a ser depurada.
O Brasil é um país notavelmente extenso, com uma disponibilidade hídrica
abundante, dentre as maiores do mundo. Seu uso ocorre por meio das usinas
hidrelétricas, que são responsáveis pela geração de aproximadamente de 61% da
eletricidade do país, em capacidade instalada (kW) (ANEEL, 2016). A iniciativa de
aproveitamento no biogás mostra muito a evoluir ainda quando analisados os
empreendimentos em operação registrados. O aproveitamento da biomassa consta
de cerca de 9% de participação nacional, sendo o biogás proveniente de resíduos de
agropecuária e aterros, responsável por baixo percentual na matriz nacional
(0,074%).
A seguir, é possível visualizar a capacidade instalada nos empreendimentos em
operação cadastrados.
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Tabela 7 - Empreendimentos em Operação no Brasil.

Fonte: ANEEL (2016).

Quando

avaliado

em

potencial

elétrico,

tem-se

um

valor

ainda

que

proporcionalmente baixo em porcentagem, mas de valor considerável quando levado
em conta o consumo de uma ETE, por exemplo. O tratamento de resíduos sólidos
urbanos tem registrado a capacidade instalada de 113 MW, distribuídas em 15
usinas, biodigestores de agropecuária com capacidade instalada de 2,1 MW em 11
usinas e de resíduos agroindustriais de 1,8 MW em 3 usinas. (ANEEL, 2016).
Segundo o diagnóstico do SNIS para o ano de 2014, as despesas com energia
elétrica representaram em média 15,2% das despesas das empresas de
saneamento locais, 14,0% das empresas microrregionais, 10,6% das despesas das
empresas regionais e 12,9% do total, conforme mostrado na Tabela 8. É possível
visualizar à proporção que a energia pode representar no montante total de

80

despesas das empresas, justificando a busca e avaliação de alternativas para a
geração própria de energia elétrica e redução destes custos.
Tabela 8 - Composição média das despesas dos prestadores de serviços por abrangência
de operação participantes do SNIS em 2014.
Tipo de Despesa
Local
Microrregional Regional
Total
46,4
28,6
43,2
48,5
Pessoal Próprio
4,7
1,8
3,4
4,0
Produtos Químicos
15,2
14,0
10,6
12,9
Energia Elétrica
24,1
32,5
19,8
23,0
Serviços de terceiros
5,7
4,4
10,4
10,3
Despesas fiscais ou tributárias
3,5
0,0
0,3
1,1
Água Importada
0,4
0,0
0,0
0,1
Esgoto Exportado
15,6
18,6
12,4
14,5
Outras despesas
Fonte: Dados do SNIS 2014 (BRASIL, 2016)

O sistema utilizado nas ETEs de lodos ativados do presente estudo, também é um
grande consumidor de energia devido aos reatores aeróbios que necessitam de
sistemas de aeração, usualmente onerosos pela operação quase que ininterrupta
dos sopradores e difusores. O aproveitamento energético deve ser encarado, ainda,
como forma de geração de energia descentralizada, por proporcionar um sistema
paralelo e complementar ao sistema convencional. Além dos impactos na esfera da
energia, produz reconhecidos efeitos benéficos, com impactos locais e regionais
positivos (ambientais, sociais e econômicos).
O biogás como matriz de energia elétrica, oriundo da biomassa de processos
agrícolas, florestais e resíduos municipais tem grande potencial global. De acordo
com o Renewables 2010: Global Status Report, o país com maior capacidade
instalada

em

biogás

no

ano

de

2010,

era

a

Alemanha,

que

possuía

aproximadamente 4.700 usinas e 1,7 GW de capacidade instalada. Os Estados
Unidos, a Inglaterra e a Itália também detinham capacidades expressivas instaladas
em biogás, com 790MW, 680MW e 220MW, respectivamente. Países em
desenvolvimento apresentavam crescente interesse pelo combustível. A Tailândia,
por exemplo, detinha capacidade de 51MW em biogás.
Segundo estudo do potencial energético brasileiro gerado pela decomposição dos
resíduos sólidos municipais, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL,
2010), o nosso país em 2010 teria potencial de 311MW, valor que colocaria o Brasil
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como um dos maiores geradores dessa energia elétrica do mundo, ainda que sem
considerar a biomassa oriunda das ETEs e biodigestores.
Segundo Jordão (2015) a experiência alemã na utilização de biogás para geração de
energia é talvez a mais pródiga em apresentar estações de tratamento com
recuperação do gás gerado e seu aproveitamento como energia elétrica e térmica. A
Alemanha não está somente focada em tratar os sólidos dos esgotos e gerar gás em
digestores de lodo; eles já estão produzindo energia a partir do gás gerado em
biodigestores de lodo de esgoto, de esterco bovino, de bagaço de malte, de resíduos
de hortaliças, cereais e refugo de batatas, por exemplo.
A elevada população e sua concentração em grandes centros urbanos e a
expressiva produção agropecuária e agroindustrial indicam um potencial significativo
de produção de biogás no Brasil. Os resultados apresentados por Zanette (2009)
revelaram um potencial de produção de biogás (metano) em aterros sanitários de
15,8 milhões de m³/dia, em estações de tratamento de efluentes de até 7,3 milhões
de m³/dia (considerando a universalização dos serviços de coleta e tratamento de
esgotos e disposição de resíduos sólidos urbanos). Referente à produção
agropecuária e agroindustrial, o autor estimou um potencial de produção de metano
de 66,3 milhões de m³/dia dos resíduos agropecuários e 12,7 milhões de m³/dia
proveniente de efluentes industriais. Totalizando um potencial superior a 100
milhões de m³ metano/dia em todo país.
Zanette (2009) complementa que em países em desenvolvimento, o aproveitamento
do biogás em escala comercial aumentou consideravelmente com a possibilidade de
obtenção de Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), os chamados “créditos de
carbono”, através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
Além disso, a recuperação e o uso energético do biogás em ETEs podem auxiliar na
minimização das taxas de emissão de gases indutores do efeito estufa e,
consequentemente, podem induzir benefícios significativos para as companhias de
saneamento e para o meio ambiente (SILVA, 2015).
França Jr. (2008) constatou que mesmo tendo um bom potencial energético,
reduzindo o consumo de energia elétrica e podendo ser aproveitado na secagem do
lodo, o biogás geralmente é desperdiçado, pois costuma ser queimado em flare,
apenas visando à redução das emissões atmosféricas de metano.
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Ou seja, o uso do biogás pode representar a sinergia entre a geração de energia e o
saneamento com a utilização de recursos energéticos provenientes de subprodutos
que são gerados nas ETEs.

3.9

Perspectiva Econômica e Ambiental

Conforme o desenvolvimento econômico e o aumento do preço dos combustíveis
convencionais (fósseis), a busca por fontes alternativas de energia que sejam
economicamente atrativas e potencialmente benéficas à conservação dos recursos
naturais, tornaram-se opção a ser investigada, ganhando maior atenção das
pesquisas e do mercado global.
A definição de impacto ambiental segundo a Resolução CONAMA nº 306 de 05 de
julho de 2002 diz que:
“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, diretas ou indiretamente, afetam a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a
biota e a qualidade.

De uma forma geral, os impactos ambientais em estação de tratamento de esgotos
são conhecidos, pois quando na proximidade com a área de vizinhança,
normalmente se notam devido incompatibilidade com o meio urbano e meio
ambiente. Von Sperling (2005) destaca os seguintes impactos a considerar no
tratamento dos esgotos e no gerenciamento de lodo: odores, atração de insetos
(vetores), ruído, transporte do lodo, riscos à saúde pública, desvalorização
imobiliária.
Referente à disposição final dos efluentes, quando na intenção de aproveitamento
agrícola do lodo gerado, a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA) nº 375, de 29 de Agosto de 2006, define critérios e procedimentos para o
reconhecimento dos riscos e uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações
de tratamento de esgoto sanitários.
No Quadro 7, é possível visualizar com maiores detalhes cada tipo de impacto
ambiental potencial em uma Estação de Tratamento de Esgoto.

83

Quadro 7 - Impactos ambientais a serem considerados no tratamento de esgotos e no
gerenciamento do lodo.

Fonte: VON SPERLING (2005)

As emissões no tratamento anaeróbio e de digestão de efluentes podem ser na
forma de metano (CH4), além de outros gases que surgem nos processos de
decomposição de matéria orgânica. O metano, fonte primária de energia, também é
considerado gás contribuinte ao efeito estufa e consequentemente ao aquecimento
global, sendo 25 vezes mais impactante que o dióxido de carbono (IPCC, 2013).
Portanto, o uso do biogás como combustível alternativo pode contribuir
consideravelmente para redução de emissões atmosféricas e gerar energia.
As emissões gasosas têm causado sérias preocupações sobre os impactos
climáticos, ambientais e sobre a saúde. A criação da Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (do original em inglês United Nations
Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) durante a Rio-92, que
aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992 e entrou em vigor em março de 1994,
reconhece que o sistema climático é um recurso compartilhado por todo planeta,
cuja manutenção pode ser afetada por atividades humanas (industriais, agrícolas,
desmatamento) que liberam dióxido de carbono e outros gases, chamados gases de
efeito estufa (GEE) e contribuem no aquecimento do planeta Terra.
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A Conferência das Partes (COP) é o principal órgão da Convenção e passou a
ocorrer anualmente a partir de 1995, por um período de duas semanas, para avaliar
a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos a fim de
garantir a efetividade da Convenção. Suas decisões, coletivas e consensuais, só
podem ser tomadas se forem aceitas unanimemente pelas Partes, sendo soberanas
e valendo para todos os países signatários.
Uma das mais notáveis conferências ocorreu em 1997, em Quioto, no Japão.
Originando o Protocolo de Quioto, ferramenta criada para definir metas de redução
nas emissões do GEE nos países industrializados (Anexo I)2. O protocolo entrou em
vigor em fevereiro de 2005. O Brasil ratificou este acordo em 23 de agosto de 2002
e, em 2009, instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), estando
entre os objetivos listados à redução das emissões de gases de efeito estufa em
relação às suas diferentes fontes e o fortalecimento das remoções por sumidouros
de gases de efeito estufa no território nacional.
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um destes mecanismos criados
pelo Protocolo de Quioto para auxiliar o processo de redução de emissões de gases
do efeito estufa (GEE) ou de captura de carbono. O MDL visa fomentar do
desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento, a partir da
implantação de tecnologias mais limpas nestes países. Os projetos de MDL podem
ser baseados em fontes renováveis e alternativas de energia, eficiência e
conservação de energia ou reflorestamento.
No Quadro 8 é possível ver um resumo dos mecanismos criados pelo Protocolo de
Quioto, que permitem observar o quanto o aproveitamento energético do biogás é
aplicável conforme essas diretrizes.

2

Países que compõem o chamado Anexo I do Protocolo de Quioto: Alemanha, Austrália, Áustria,
Bélgica, Bielo-Rússia, Bulgária, Canadá, Comunidade Europeia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Estônia, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia,
Itália, Japão, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia,
Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República Tcheca,
Romênia, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia e Estados Unidos. Os países que não fazem parte do
Anexo I (países em desenvolvimento) são os que não se comprometeram com metas obrigatórias de
redução de emissão.
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Quadro 8 - Resumo dos mecanismos criados pelo Protocolo de Quioto.
♦ As Partes no Anexo I que têm tetos de emissão de GEE (limites de emissão) auxiliam

Mecanismo de
Desenvolvimento
Limpo (MDL)

as Partes não-Anexo I, que não têm limites de emissão, a implementar atividades de
projetos de redução de emissões de GEE (ou remoção por sumidouros), e créditos
serão emitidos com base nas reduções de emissões (ou remoções por sumidouros)
obtidas pelas atividades de projeto.
- A Parte na qual um projeto do MDL é implementado é chamada de Parte
anfitriã.
- O crédito do MDL é chamado de redução certificada de emissão (RCE).
- As reduções de emissões devem ser adicionais às que ocorreriam na ausência
da atividade de projeto certificada.
♦ As Partes no Anexo I podem usar as RCEs como forma de contribuir para o
cumprimento de suas metas quantificadas de redução de emissões de GEE no âmbito
do Protocolo de Quioto.
- Como consequência, o limite de emissões das Partes no Anexo I aumenta.
♦ O MDL emitirá as RCEs antes do primeiro período de compromisso.
- As RCEs emitidas com base em atividades conduzidas durante o período de
2000 a 2012 podem ser usadas pelas Partes no Anexo I para atenderem seus
compromissos no primeiro período de compromisso.

♦

Implementação
Conjunta (IC)

As Partes no Anexo I que têm tetos de emissão de gases de efeito estufa (limites de
emissão) auxiliam outras Partes no Anexo I a implementar atividades de projetos de
redução de emissões de GEE (ou remoção por sumidouros), e créditos serão emitidos
com base nas reduções de emissões (ou remoções por sumidouros) obtidas pelas
atividades de projeto.
- A Parte na qual um projeto de IC é implementado é chamada de Parte anfitriã.
- O crédito da IC é chamado de unidade de redução de emissão (URE).
- Qualquer projeto desse tipo deve gerar reduções de emissões de GEE, ou
remoções por sumidouros, que sejam adicionais às que ocorreriam do contrário.
♦ As Partes no Anexo I podem usar as UREs como forma de contribuir para o
cumprimento de suas metas quantificadas de redução de emissões de GEE no âmbito
do Protocolo de Quioto.
- O limite total de emissão das Partes no Anexo I não mudará, porque a IC é uma
transferência de créditos entre as Partes, ambas com limites de emissão.

Comércio
Internacional de
Emissões (CIE)

♦ As UREs serão emitidas apenas após 2008.
♦ O Comércio Internacional de Emissões se refere ao comércio de unidades do
Protocolo de Quioto, inclusive parte das quantidades atribuídas, RCEs, UREs, etc.,
entre as Partes no Anexo I.
- O limite total de emissões das Partes no Anexo I não sofrerá alteração.
- Apenas as Partes no Anexo B do Protocolo de Quioto podem participar do
Comércio Internacional de Emissões.
- A unidade mínima de troca é 1ton-CO2 equivalente.
♦ Por meio do mecanismo de mercado, o Comércio Internacional de Emissões pode
reduzir o custo total incorrido pelas Partes no Anexo I para alcançar suas metas
coletivas de redução de emissões.

Fonte: JAPÃO (2009)

Os países em desenvolvimento podem implementar projetos que contribuam para a
sustentabilidade e apresentem uma redução ou captura de emissões de gases
causadores do efeito estufa (GEE), obtendo como resultado as Reduções
Certificadas de Emissões (RCEs, ou na sigla em inglês, CERs). Os RCEs emitidos
pelo Conselho Executivo do MDL podem ser negociados no mercado global. A
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posterior venda das reduções certificadas de emissão pode ser utilizada pelos
países desenvolvidos como modo suplementar para cumprirem suas metas. Assim
com a redução da emissão de GEE, como no presente caso da emissão de metano,
geram-se créditos de carbono, passíveis de valoração econômica e ambiental.
Com o enfraquecimento do Protocolo de Quioto, visando ratificar a pertinência do
tema e contribuindo para a manutenção da tendência sustentável referente ao
aquecimento global, em dezembro de 2015, foi realizada a 21ª Conferência do Clima
(COP 21), em Paris, que teve como principal objetivo incentivar um novo acordo
entre os países para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, diminuindo o
aquecimento global e em consequência limitar o aumento da temperatura global em
2ºC até 2100. Este acordo ocorreu, ficando conhecido como Acordo de Paris, que
valerá a partir de 2020, obrigando a participação de todas as nações, e não apenas
países ricos, no combate às mudanças climáticas. Ao todo, 195 países que fazem
parte da UNFCCC aprovaram o documento.
O compromisso dos países signatários é manter o aumento da temperatura média
global em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais, e fazer um esforço para ir
além: limitar essa elevação da temperatura a 1,5°C. Esse é o ponto a partir do qual
cientistas afirmam que o planeta estaria condenado a um futuro sem volta de efeitos
devastadores, como elevação do nível do mar, eventos climáticos extremos (como
secas, tempestades e enchentes) e falta de água e alimentos. Para que comece a
vigorar, o acordo necessita da ratificação de pelo menos 55 países responsáveis por
55% das emissões de GEE.
Para que o Acordo alcance seus objetivos, os governos de cada país participante se
envolveram na construção de seus próprios compromissos, a partir das chamadas
Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC, na sigla em inglês).
Por meio das iNDCs, cada nação poderá apresentar sua contribuição de redução de
emissões dos gases de efeito estufa, seguindo as possibilidades a partir do cenário
social e econômico presente em seus territórios.
O Brasil concluiu, em 12 de setembro de 2016, o processo de ratificação do Acordo
de Paris, após a aprovação pelo Congresso Nacional. No dia 21 de setembro, o
instrumento foi entregue às Nações Unidas. Com isso, as metas brasileiras deixaram
de ser pretendidas e tornaram-se compromissos oficiais, deixando a nomenclatura
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do instrumento em apenas NDC, portanto, a sigla perdeu a letra “i” (do inglês,
intended).
De acordo com NDC do Brasil, o país tem como meta para o ano 2025 de reduzir as
emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, e chegar a
2030 com uma redução contínua até 43% abaixo dos níveis de 2005. Para isso, o
país se compromete a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua
matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12
milhões de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de
45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030 (BRASIL,
2016).
Portanto, tanto do ponto de vista ambiental, reduzindo impactos na saúde pública,
meio ambiente e redução de emissões atmosféricas, quanto do econômico, gerando
créditos de carbono e reduzindo custos com energia elétrica, o aproveitamento do
biogás em estações de tratamento de esgotos prevalece como uma alternativa a ser
adotada nas companhias de saneamento privadas e estatais, ainda contribuindo
para metas estipuladas como no Acordo de Paris e princípios de sustentabilidade.

3.10 Legislação Pertinente

O tratamento de águas residuárias e digestão do lodo demandam energia para
diversas operações, como bombeamentos hidráulicos, sistemas difusores de ar e de
transferência de calor. Devido à necessidade de pagar pela geração, transmissão e
distribuição, o setor carece de subsídios para viabilizar seu consumo de energia. O
sistema de aproveitamento energético descentralizado, como o caso do biogás em
ETES, desponta como alternativa sustentável e desejável para suprir estas
necessidades.
Em 17 de abril de 2012 foi publicada a Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL
que busca remover entraves e estimular a geração de energia elétrica
descentralizada. Esta resolução estabeleceu as condições gerais para a cessão de
energia por unidade consumidora de microgeração ou minigeração para injeção em
sistemas de distribuição locais de energia elétrica e também instituiu um método de
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compensação de energia elétrica, podendo ser as fontes de energia renováveis,
provenientes da energia hidráulica, solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada.
O método de compensação de energia elétrica instituído pela Agência Nacional de
Energia Elétrica, também conhecido pelo termo em inglês “net metering”, permite
que a energia gerada seja utilizada para abater o consumo de energia elétrica da
unidade. Quando a geração for maior que o consumo, o saldo positivo de energia
poderá ser utilizado para abater o consumo em outro posto tarifário ou no mês
subsequente, compensados em forma de créditos de energia ativa. Esta resolução
está sendo aperfeiçoada conforme necessidades e discussão do tema, sendo
publicada em 11 de dezembro de 2012 de 2012 a Resolução Normativa nº517 e em
24 de novembro de 2015 a Resolução Normativa nº687/2015, que alteraram
algumas definições e procedimentos, como por exemplo, o incremento do prazo
para utilização dos créditos para 60 meses após faturamento. Após este período
eles expiram e são revertidos em prol da modicidade tarifária.
Ainda que fator influenciador para a temática, a Resolução Normativa n° 482/2012
não estimula em plena capacidade o desenvolvimento de novas tecnologias, pois
compensa igualmente a energia oriunda de outras fontes com menor relação custobenefício, como a hidráulica, em detrimento das com custos de produção mais altos,
como é o caso do biogás. Mesmo assim, vários setores da economia podem se
beneficiar desta medida, reduzindo custos, aumentando a eficiência energética das
atividades e a sua sustentabilidade.
Em julho de 2012, a ANEEL realizou a chamada de projeto de P&D Estratégico
n°014/2012 “Arranjos Técnicos e Comerciais para inserção da Geração de Energia
Elétrica a partir do Biogás oriundos de Resíduos e Efluentes Líquidos na Matriz
Energética Brasileira”, no qual o principal objetivo foi a proposição de arranjos
técnicos e comerciais para projetos de geração de energia elétrica a partir do biogás
de resíduos/efluentes líquidos, de forma integrada e sustentável. A ANEEL justifica o
projeto devido ao grande potencial pouco explorado no setor de saneamento para o
desenvolvimento de novas opções de valorização dos resíduos e efluentes, com um
maior ganho do ponto de vista ambiental, social e energético.
Segundo a o P&D Estratégico nº014/2012 as seguintes perspectivas devem ser
levadas em conta para justificar a inserção na matriz energética brasileira do biogás
oriundo de resíduos e efluentes líquidos:
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 Facilitar a inserção da geração de energia elétrica a partir do biogás oriundo de
resíduos e efluentes líquidos na matriz energética brasileira;
 Viabilizar economicamente a geração de energia elétrica a partir do biogás
oriundo de resíduos e efluentes líquidos para abatimento do consumo elétrico
e/ou térmico e/ou injeção de energia elétrica nos sistemas de distribuição ou
transmissão;
 Incentivar o desenvolvimento no país de toda a cadeia produtiva da indústria de
biogás com o desenvolvimento e/ou a nacionalização da tecnologia empregada;
 Identificar possibilidades de otimização dos recursos energéticos, considerando o
planejamento integrado dos recursos e a geração de energia elétrica a partir do
biogás oriundo de resíduos e efluentes líquidos como, por exemplo, a geração no
horário de ponta;
 Estimular a redução de custos da geração de energia elétrica a partir do biogás,
oriundo de resíduos e efluentes líquidos com vistas a promover a viabilidade
econômica do aproveitamento energético desta fonte.
 Propor e justificar aperfeiçoamentos regulatórios e/ou desonerar tributos que
favoreçam a viabilidade econômica da geração de energia elétrica por biogás de
resíduos e efluentes líquidos, assim como o aumento da eficiência energética,
segurança e da confiabilidade do suprimento de energia.
Um setor um pouco mais consolidado na questão legislativa, que poderia vir a dar
diretrizes para o de aproveitamento em ETEs, é o de aterros sanitários. Este nicho
do saneamento dispõe de diversas normas, como formas de identificar, organizar e
controlar as emissões geradas em seus terrenos.
A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) estabelece a obrigação da adoção de padrões sustentáveis de
produção e consumo de bens de serviços, e que a administração pública deverá
desenvolver procedimentos que contemplem a utilização racional dos recursos e o
combate a todas as formas de desperdício incentivando o aproveitamento do lodo de
ETEs, assim como de outros resíduos. Desta forma, prevê-se incremento gradual do
interesse das empresas de saneamento no investimento em sistemas de tratamento
e aproveitamento do lodo a partir do biogás, para redução dos custos associados ao
atendimento à legislação.
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A Resolução CONAMA nº375/06 determina a “necessidade de dispor os lodos de
esgoto provenientes das estações de tratamento de esgoto sanitário de forma
adequada à proteção do meio ambiente e da saúde da população”, enquadrando o
aproveitamento de biogás neste princípio, pois acaba servindo como uma forma
alternativa, porem indireta do tratamento e disposição de lodo. A resolução ainda
considera “que o uso agrícola do lodo de esgoto é uma alternativa que apresenta
vantagens ambientais quando comparado a outras práticas de destinação final”,
assim como a digestão anaeróbia para obtenção do biogás.
A NBR 12.209:1992 para projetos de Estações de Tratamento de Esgotos tem
alguma recomendação acerca de requisitos de tubulação, pressão mínima ou
localização dos queimadores do gás gerado em biodigestores. Indica que o gás da
digestão, quando não aproveitado, pode ser eliminado através de queimadores ou
dissipado na atmosfera sem queima, quando comprovadamente não houver risco de
incêndio, explosão e problemas de odor. A norma também demanda que haja
dispositivos de segurança nas instalações e recomenda utilização de medidores de
vazão de gás. Mas, no entanto, não existe legislação específica para aproveitamento
energético do biogás em ETES.
No âmbito do estado de São Paulo, a publicação do Decreto Estadual nº 50.170, de
4 de novembro de 2005 que “Institui o Selo SOCIOAMBIENTAL no âmbito da
Administração Pública estadual e dá providências correlatas” estabelece como
prioridade do poder público a adoção de práticas que viabilizem o desenvolvimento
sustentável considerando critérios socioambientais. Essa iniciativa pode auxiliar na
implantação de tecnologias e aproveitamento energético nas ETEs.
Em outra via, referente à segurança do trabalho, a Norma Regulamentadora 15, cita
Limites de Tolerância para atividades insalubres classificando o agente químico
metano como sendo “asfixiante simples” quando presente em espaços confinados,
além da conhecida capacidade explosiva quando em concentração elevada no
ambiente.
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3.11 Aplicações Existentes

3.11.1 Experiências Internacionais


Estação de Tratamento de Esgotos Point Loma – San Diego (Estados Unidos)

Em operação desde 1963, a estação trata aproximadamente 662 mil m³ de esgotos
por dia gerados pelos mais de 2,2 milhões de residentes nas bacias de esgotamento
da estação. Foi ao longo do tempo adaptada para aproveitamento energético. O
biogás gerado na planta é removido dos biodigestores e utilizado em dois motores
de 2,3 MW cada um que suprem toda a necessidade de energia elétrica da planta e
ainda gera excedentes que são vendidos para a concessionária local. (SAN DIEGO,
2017)


Estação de Tratamento de Esgotos de Chiquita (Estados Unidos)

Esta estação de tratamento de esgotos opera com quatro microturbinas de 30 kW
cada uma, utiliza aproximadamente 3.000 m3 de biogás por dia e produz cerca de
2.500 kW por dia. Os gases de exaustão das microturbinas são capturados e
utilizados para aquecer os tanques digestores, reduzindo o uso de aquecedores e,
consequentemente, o uso de energia na planta. As quatro microturbinas produzem
entre 10 e 15 % da energia necessária para manter a planta. (USEPA, 2016)


Estação de Tratamento de Esgotos de East Bay (Estados Unidos)

A estação tem capacidade de tratar 1,57 milhões de m 3 de esgoto por dia e possui
uma capacidade de cogeração instalada de 7,1 MW. Possui três moto-geradores de
2,4 kW cada um, apesar de operar com apenas dois simultaneamente, e gera
metade da energia necessária para a planta. Também existe o aproveitamento da
energia térmica dos motores para manter a temperatura necessária no biodigestor.
(LEITE, 2013)

Estação de Tratamento de Esgotos de Portland Columbia Boulevard (Estados
Unidos)
A ETE tem capacidade média de tratar 276.000 m³ de esgotos por dia e opera desde
2009 com dois motores de 850 kW, com capacidade total de geração de 1,7 MW por
hora. Também recupera o calor dos gases de exaustão para uso nos digestores
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anaeróbios. Os motores proporcionam 40% das necessidades elétricas da planta.
(LEITE, 2013)


Estação de Tratamento de Esgotos da Guia (Portugal)

Sendo uma das maiores estações de tratamento de efluentes de Portugal,
administrada pelo Grupo Águas de Portugal, a estação foi alvo de um projeto piloto
de otimização do processo de cogeração que permitiu produzir energia elétrica a
partir do aproveitamento do poder calorífico do biogás resultante da digestão
anaeróbia dos lodos. Assim, a ETE passou de consumidora intensiva de energia
externa para autossuficiente em energia, o que permitirá poupar já em 2017 cerca
de um milhão de euros e evitar a emissão de seis mil toneladas de CO 2 para a
atmosfera (ÁGUAS DE PORTUGAL, 2017)


Estação de Tratamento de Esgotos de Seafield (Escócia)

A estação gera 1.150 m3 por dia de lodo de esgoto e 24.000 m3 por dia de biogás
com concentração de 62% de metano. Nesta planta são utilizados motores a gás
que operam tanto com biogás quanto com gás natural. São utilizados 3 motores em
cogeração com capacidades de: 1,27 MW, 1,06 MW e 1,19 MW. (LEITE, 2013)


Estação de Tratamento de Esgotos de Santiago (Chile)

A estação de esgotos trata aproximadamente 760.320 m3 de esgotos por dia e utiliza
três motores a biogás de 2.7 MW produzindo 60% da energia necessária para a
própria planta. (LEITE, 2013)


Estação de Tratamento de Esgotos de Psyttalia (Grécia)

Uma estação de grande porte trata aproximadamente 730.000 m3/dia de esgoto e o
lodo seco gerado (entre 120 e 150 toneladas por dia com 92% de matéria seca) é
utilizado na construção civil, em fábricas de cimento e também na geração de
energia. O biogás produzido é utilizado em duas plantas de cogeração totalizando
11,4 MW e adicionalmente existe uma planta de cogeração de 12,9 MW utilizando
gás natural que é responsável por gerar calor para secagem do lodo. As plantas de
cogeração com utilização de biogás são: de 7,14 MW em três motores a gás e de
4,25 MW em dois motores a gás. (LEITE, 2013)


Estação de Tratamento de Esgotos de Bolivar (Austrália)

A ETE Bolivar é a maior do estado da Austrália do Sul (SA), com capacidade de
cerca de 150.000 m³/dia, sendo autossuficiente em 87% da energia consumida,
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utilizando o biogás produzido a partir de biossólidos. A ETE tem seis digestores de
7.800 m3, projetados para processar mais de 120 toneladas de biossólidos por dia,
sendo que a maior parte do substrato que alimenta os digestores é de lodo primário
e descarte do processo de lodos ativados. A eletricidade renovável gerada seria
suficiente para abastecer 4.000 residências. (AWA, 2017)

3.11.2 Experiências Brasileiras


Estação de Tratamento de Esgotos de Franca/SP

A Estação de Tratamento de Esgotos de Franca, inaugurada em 1997, possui vazão
de tratamento de esgoto de 450 litros por segundo e produz em torno de 2.600 Nm³
de biogás diariamente. Também é estimado que possam ser produzidos 1.700 Nm³
de biometano por dia, o suficiente para substituir 1.700 litros de gasolina comum a
cada dia. Estão sendo conduzidos testes com o biometano produzido para abastecer
uma frota de 50 veículos (SABESP, 2017).


Estação de Tratamento de Esgotos Alegria – CEDAE/RJ

A estação operada pela Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro –
CEDAE possui capacidade para tratar até 2.500 litros de esgoto por segundo, com
modulação para tratar 5.000 litros por segundo em etapa futura. Segundo CEDAE,
(2017) a estação beneficia cerca de 1,5 milhão de pessoas e utiliza o processo de
lodos ativados, com câmaras seletoras iniciais, digestão anaeróbia e desidratação
mecânica do lodo por meio de centrífugas. Os produtos finais desse processo são
água de reuso, biossólidos e biogás.
Referente ao biogás, o volume produzido nos digestores anaeróbios da fase sólida é
utilizado para geração de energia elétrica através de uma usina de geração de
energia elétrica, com potência instalada de 215 kW composta por um sistema de
filtragem de biogás e um gerador de energia elétrica, preparado para gerar 150 kW,
e outro gerador para 65 kW.
A energia produzida pelo gerador de 65 kW é usada para energizar a iluminação dos
digestores enquanto a energia produzida pelo gerador de 150 kW é utilizada na
subestação da CEDAE para abastecer conjuntos motor-bomba dos digestores, dos
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adensadores e demais cargas de consumo do sistema de operação da ETE
(MACHADO, 2011).


Projeto ENERG-BIOG

A ETE Barueri, em 2002 recebeu o projeto ENERG-BIOG– Instalação e Testes de
uma Unidade de Demonstração de Geração de Energia Elétrica a partir de Biogás
de Tratamento de Esgoto, desenvolvido por meio da parceria entre o CENBIO e a
SABESP. Um estudo comparativo de desempenho entre as tecnologias microturbina
e motor de combustão interna para uma mesma faixa de potência foi realizado.
(SILVA, 2015).
Os equipamentos utilizados com biogás para geração de eletricidade foram uma
microturbina, com potência nominal de 30 kW e um grupo gerador (motor ciclo Otto
adaptado) com potência equivalente. Considerando a turbina a gás funcionando
ininterruptamente durante 24 horas por dia, com um rendimento da ordem de 30%, a
ETE apresentou um potencial de produção de 1,55MW. (COSTA, 2006).
Para a retirada da umidade e dos siloxanos presente no biogás foram utilizados
filtros coalescentes e dois secadores por refrigeração, e para retirada do H 2S gasoso
foi utilizado um filtro de carvão ativado, apenas para a microturbina.


Estação de Tratamento de Esgotos Arrudas – COPASA/MG

Esta planta está localizada em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, é
operada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG e tem
capacidade de tratar 3,375m³/s de esgotos. O sistema é composto por
armazenamento do biogás, tratamento e condução do gás tratado para três
conjuntos de quatro microturbinas de 200 kW cada (total de 2,4 MW de capacidade
instalada). O calor dos gases de exaustão das microturbinas é utilizado em
trocadores de calor para aquecer o lodo proveniente dos biodigestores, num circuito
fechado, otimizando a digestão e aumentando a produção do biogás que alimenta as
microturbinas.
Todo o biogás gerado passa por um sistema de condensação para a retirada da
umidade. O biogás é mantido sob pressão em um conjunto de gasômetros que
alimentam um sistema de tratamento de gás. Este sistema tem como objetivo a
remoção das siloxinas. O biogás é aproveitado para gerar energia elétrica e calor.
(MACHADO, 2011).
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Estação de Tratamento de Esgotos Ribeirão Preto/SP

A estação de tratamento de esgotos Ribeirão Preto, atende cerca de 86% do esgoto
gerado na cidade, possui tecnologia de lodos ativados com aeração por difusores de
membrana e sistema de digestão aeróbia de lodos de alta carga. Desde 2011, a
ETE Ribeirão Preto passou a operar um sistema de geração de energia elétrica a
partir do biogás produzido no processo de tratamento.
São gerados cerca de 16.000 kW/h por dia, o que possibilita à ETE gerar 60% do
seu próprio consumo. Durante o processo de tratamento do esgoto é produzido
cerca de 8.000 Nm³/dia de biogás, com composição de aproximadamente 60% de
CH4 e 40% de CO2. Para aproveitamento nos motores e geradores, o biogás
produzido passa por tratamento de remoção de umidade. (AMBIENT, 2017)
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4

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo para conhecer e estimar o potencial energético
do biogás gerado na digestão do lodo das ETES que atendem o município de São
Paulo recorreu à pesquisa exploratória, com levantamento de revisão bibliográfica e
estudo de caso, com caracterização e levantamento de dados provenientes do Plano
Diretor de Esgotos da RMSP (SABESP, 2010). Apesar do objetivo do trabalho ser de
fornecer uma estimativa do potencial de uso, os resultados para análise de uma
possível execução devem ser confirmados por trabalhos de campo que validem os
cálculos realizados, além da necessidade de consideração de perdas e variações de
eficiências inerentes às características presentes no ambiente e no efluente.
Na primeira linha da pesquisa, inicialmente foi realizado levantamento para um breve
panorama do saneamento básico do Brasil, tendo como principais fontes a Pesquisa
Nacional do Saneamento Básico de 2008 do IBGE (2010) e o Diagnóstico dos
Serviços de Água e Esgotos do SNIS de 2014. No tópico de tratamento de esgotos,
processos e características, foi consultada literatura específica do assunto. Para o
conhecimento do tema biogás foram consultados, além de trabalhos recentes do
meio acadêmico, documentos de órgãos nacionais e internacionais.
Para o cálculo do potencial de geração de biogás foi utilizada a formulação sugerida
nas referências: “IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 2006 –
Chapter 6: Wastewater Treatment and Discharge” e “UNFCCC/CCNUCC – CDM
Executive Board – III H./Version 18: Methane Recovery in Wastewater Treatment”,
com auxílio das recomendações do “Manual para Aproveitamento de Biogás –
Volume 2 – Efluentes Urbanos” (ICLEI, 2010). Estas referências apresentam
modelos aprofundados para avaliação e análise de emissões de gases do efeito
estufa existentes além de, estimar a redução destas emissões conforme alterações
no projeto para o âmbito de atender ao MDL.
A escolha deste método deveu-se ao fato destes modelos englobarem a geração de
biogás proveniente da digestão do lodo, fato que é requerido devido as ETEs
avaliadas apresentarem tratamento com lodos ativados (tratamento aeróbio), que
não apresentam potencial de geração de biogás no tratamento do efluente. Para o
presente estudo, foi utilizada apenas uma etapa de todo o processo existente nestas
referências, que é suficiente para atender o objetivo desejado de estimar a emissão
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de metano. As etapas do desenvolvimento deste cálculo, descritas nos itens a
seguir, iniciaram-se com o levantamento e identificação dos dados disponíveis no
Plano Diretor de Esgotos da RMSP (SABESP, 2010), que serviram como dados de
entrada para os cálculos realizados, sendo aplicada a formulação apresentada
conforme cenários estimados até o ano de 2030. Uma vez obtidos os valores
estimados das emissões de metano, foi convertido este potencial para o
aproveitamento energético, de acordo com os motores disponíveis (levantados em
literatura) para comparação e avaliação dos resultados.

4.1

Caracterização do Estudo

Notadamente a maior e mais importante aglomeração urbana do Brasil e da América
do Sul, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) concentra 39 municípios e é o
maior polo de riqueza nacional. Criada em 1973, foi reorganizada em 2011.
(EMPLASA, 2016). Seu Produto Interno Bruto (PIB) corresponde a cerca de 18% do
total brasileiro e a mais da metade do PIB paulista (55,47%). Vivem nesse território
quase 50% da população do estado, chegando a 22 milhões de habitantes, segundo
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2015. A
metrópole centraliza importantes complexos industriais (São Paulo, ABC, Guarulhos
e Osasco), comerciais e, principalmente, financeiros (Bolsa de Valores), que
controlam as atividades econômicas no país. O sistema principal de tratamento de
esgotos da RMSP, composto por cinco ETEs, atende 24 destes 39 munícipios (ainda
que alguns de forma parcial).
A população total estimada e sua projeção até o ano de 2030 no município de São
Paulo e RMSP, realizada pelo PDE (2010), é apresentada na Tabela 9 a seguir:
Tabela 9 - População Total Estimada no município de São Paulo e na Região Metropolitana
de São Paulo, segundo o PDE.

Fonte: SABESP (2010).
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O sistema de esgotamento sanitário da RMSP conta com um sistema principal,
considerado no presente estudo, composto por cinco grandes estações de
tratamento de esgotos, que atendem principalmente o município de São Paulo,
dentre outros municípios adjacentes que compõe a RMSP. As bacias que não
pertencem ao sistema principal são consideradas como sistemas isolados, sendo
atendidas por outras estações de menor porte ou operadas por outras
concessionarias, não foram abordadas neste estudo. De uma forma geral, as ETEs
que compõe o sistema principal são do tipo “lodos ativados”. A seguir é apresentado
um breve descritivo de cada estação do sistema principal.

4.1.1 Sistema de Tratamento da ETE BARUERI (SABESP, 2010)

A ETE Barueri, localizada no município de Barueri e em operação desde 1988, foi
concebida como sendo de lodo ativado convencional por mistura completa e possui
uma capacidade nominal atual de 9,5 m³/s. Conforme as análises conduzidas no
âmbito do Plano Diretor de Esgotos (PDE) da RMSP, a demanda de vazão projetada
para tratamento na ETE Barueri é da ordem de 27,5 m 3/s para 2030. Segundo o
Plano Diretor da própria ETE Barueri, a capacidade última deste “site” é de 28,5
m3/s. O PDE indica a área disponível no terreno e imediações como fator limitante
da estação, pois resta pouca ou nenhuma área para ampliação, nas quais ainda
devem ser alocados elementos como um eventual sistema de recebimento e
equalização de chorumes de aterros sanitários, sistema de secagem de lodos e
recuperação de energia, dentre outros.
Segundo as informações contidas no PDE (SABESP, 2010), o lodo produzido na
ETE Barueri, após desidratação em filtro prensa e em centrífugas desaguadoras, é
encaminhado para disposição no aterro CDR Pedreira, em São Paulo e no aterro
sanitário Essencis, em Caieiras, em troca do recebimento para o tratamento de
chorumes de aterros sanitários da Prefeitura de São Paulo. Os sólidos removidos no
gradeamento e a areia removida nos desarenadores também são encaminhados
para os aterros citados.
O Plano Diretor de Esgotos da RMSP indica como melhor alternativa para o futuro,
ampliar a ETE Barueri, mantendo sua concepção atual, mas sem o recebimento de
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lodos da ETE Parque Novo Mundo e da ETA Guaraú, mas recebendo lodos da ETA
Alto da Boa Vista.

4.1.2 Sistema de Tratamento da ETE PARQUE NOVO MUNDO (SABESP, 2010)

A ETE Parque Novo Mundo, localizada no município de São Paulo e em operação
desde 1998, atende basicamente à porção centro-leste deste município e a porção
oeste do município de Guarulhos. Foi concebida com base no processo de lodos
ativados convencional com alimentação escalonada e devido à pequena área
disponível, optou-se pela utilização de peneiras rotativas em substituição ao
tratamento primário e pela estabilização química do lodo secundário. A capacidade
nominal desta ETE é de 2,5 m³/s.
Conforme análises conduzidas no Plano Diretor de Esgotos da RMSP, a demanda
de vazão projetada para tratamento na ETE Parque Novo Mundo em 2030 é da
ordem de 7,1 m3/s.
Segundo informações do PDE, o lodo produzido nessa ETE, após desidratação em
filtro prensa, é encaminhado para disposição no aterro CDR Pedreira em troca do
recebimento de chorume proveniente de aterros da prefeitura do município de São
Paulo. Os demais sólidos grosseiros removidos nas grades e a areia removida nos
desarenadores também são encaminhados para o aterro citado.
O Plano Diretor de Esgotos da RMSP indica como melhor alternativa, a reavaliação
da concepção original das fases líquida e sólida, passando a incluir tratamento
primário com decantador lamelar e alteração da fase sólida de modo a incluir a
digestão anaeróbia dos lodos gerados nos próprios limites da planta.

4.1.3 Sistema de Tratamento da ETE ABC (SABESP, 2010)

A estação de tratamento ABC, localizada no município de São Paulo e em operação
desde 1998, foi concebida como sendo de lodo ativado convencional por mistura
completa e possui uma capacidade nominal de 3,0 m³/s, havendo previsão para sua
ampliação, na 3ª Etapa do Projeto Tietê, para 4,0 m 3/s.
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O lodo produzido nessa ETE, após desidratação em filtro prensa, é encaminhado
para disposição no aterro sanitário CDR Pedreira, que também recebe parte dos
resíduos sólidos municipais de São Paulo, em troca do recebimento, pela Sabesp,
de chorume de aterros sanitários da Prefeitura do Município de São Paulo. Os
sólidos removidos no gradeamento e a areia removida nos desarenadores também
são encaminhados ao aterro CDR Pedreira.
O Plano Diretor de Esgotos da RMSP indica como melhor alternativa para o futuro, a
ampliação da estação de tratamento ABC, mantendo sua concepção atual, afim de
atender as vazões estimadas ao final de plano (2030) e a demanda de reversão dos
alguns sistemas isolados.

4.1.4 Sistema de Tratamento da ETE SÃO MIGUEL (SABESP, 2010)

A ETE São Miguel, localizada nas proximidades de uma companhia química, na
região leste do município de São Paulo, está em operação desde 1998 e foi
concebida como sendo de lodos ativados convencional com alimentação
escalonada. Sua capacidade nominal atual é de 1,5 m³/s.
Conforme as análises do Plano Diretor de Esgotos da RMSP, a demanda de vazão
projetada para tratamento na ETE São Miguel é de 5,6m 3/s em 2030, havendo área
suficiente para sua expansão até tal capacidade, bem como para manutenção de
área de reserva para outras expansões no futuro. Esta ETE possui instalada uma
unidade de secagem térmica de lodos desidratados prevista para receber os lodos
da ETEs Parque Novo Mundo, São Miguel e Suzano. Todavia, devido a problemas
construtivos, tal unidade nunca entrou em operação.
O lodo produzido na ETE São Miguel, após desidratação em filtro prensa, é
encaminhado para disposição no aterro CDR Pedreira, conforme acordo que prevê,
em troca, o recebimento de chorumes de aterros da prefeitura do município de São
Paulo. Os demais sólidos grosseiros removidos nas grades e a areia removida nos
desarenadores também são encaminhadas para o aterro citado.
O Plano Diretor de Esgotos da RMSP (SABESP, 2010) indica a expansão das
unidades da ETE São Miguel, mantendo sua concepção atual.
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4.1.5 Sistema de Tratamento da ETE SUZANO (SABESP, 2010)

A ETE Suzano localiza-se no município de Suzano e está em operação desde 1982.
Foi concebida como sendo de lodo ativado convencional por mistura completa,
sendo a única das cinco ETEs do Sistema Principal cujos tanques de aeração são
dotados de aeradores superficiais. Sua capacidade nominal é de 1,5 m³/s.
Conforme o Plano Diretor de Esgotos da RMSP, a demanda projetada para
tratamento na ETE Suzano em 2030 deverá ser da ordem de 2,8 m 3/s conforme a
concepção atual. O mesmo relatório cita a possibilidade de tal capacidade ser
ampliada para vazões de até 3,6 m3/s.
O lodo produzido nessa ETE, após desidratação em filtro prensa, é encaminhado
para disposição no aterro sanitário CDR Pedreira em troca do recebimento de
chorumes gerados nos aterros sanitários da Prefeitura do Município de São Paulo.
Embora estivesse originalmente prevista a sua secagem térmica na ETE São Miguel,
tal equipamento não chegou a entrar em operação, devido a problemas construtivos.
O Plano Diretor de Esgotos da RMSP indica a expansão das unidades da ETE
Suzano, mantendo sua concepção atual.

4.2

Estimativa das emissões de Biogás (Metano) e Conversão Energética

Como forma de se estimar as emissões de metano provenientes da digestão do lodo
das ETEs contidas no PDE, utilizou-se as metodologias sugeridas nas “IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 2006 – Chapter 6: Wastewater
Treatment and Discharge” e “UNFCCC/CCNUCC – CDM Executive Board – III
H./Version 18: Methane Recovery in Wastewater Treatment”, com auxílio das
recomendações do “Manual para Aproveitamento de Biogás – Volume 2 – Efluentes
Urbanos” (ICLEI, 2010). Cabe ressaltar que algumas etapas dos cálculos foram
simplificadas, sendo adotados valores usualmente utilizados por tratar-se de um
estudo para obter uma ordem de grandeza das emissões, no caso de projetos para
fins de registro no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), deverão
ser realizados cálculos conforme as exigências para o mesmo.
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4.2.1 Cálculo da emissão de metano

O cálculo de emissões equivalentes de CO2 a partir do metano gerado em sistemas
de tratamento de lodos provenientes de estações de tratamento de esgoto foi
realizado a partir da equação 1:

BEs,y = Σ Sj,bl,w * MCFs,bl,j * DOCs * UFbl * DOCF * F * 16/12 * GWPCH4 (equação 1)
Onde:
BEs,y = emissões dos sistemas de tratamento de lodo no cenário de linha de base,
no ano y (tCO2e);
Sj,bl,w = quantidade de matéria em base seca tratada no sistema de tratamento de
lodo do cenário da linha de base (ton);
j = índice para o sistema de tratamento da linha de base;
DOCs = fração de matéria orgânica degradável no lodo, no ano y (base seca). Valor
padrão adotado para lodos de esgoto doméstico: 0,5;
MCFs,bl,j = fator de correção de linha de base para tratamento de esgoto no sistema j
(Tabela 10 - MCF = 0,8);
UFbl = fator de correção para incertezas do modelo (0,89);
DOCF = fração de matéria orgânica degradável convertida em biogás (valor padrão
IPCC = 0,5);
F = fração de CH4 no biogás;
GWPCH4 = Potencial de aquecimento global para o metano.

Os valores adotados estão descritos após a descrição de cada item, quando
pertinentes. Não foi utilizado o parâmetro “GWPCH4” referente à conversão dos
valores de emissão gasosas para toneladas de CO2, devido à intenção de avaliação
do potencial energético do gás ser realizada a partir da quantidade de metano
gerado.

103

Tabela 10 - Valores padrão para o Fator de Correção do Metano (Methane Correction
Factor - MCF)

Tipo de sistema de descarga ou de
tratamento de efluentes

Valor do Fator

Descarga em mares, rios ou lagos

0,1

Infiltração no solo

0,1

Tratamento aeróbio, bem operado

0,0

Tratamento aeróbio, mal operado ou
em sobrecarga
Digestor anaeróbio de lodo sem
recuperação de metano
Digestor anaeróbio sem recuperação
de metano
Lagoas anaeróbias rasas
(profundidade menor que 2 metros)
Lagoas anaeróbias profundas
(profundidade maior que 2 metros)

0,3
0,8
0,8
0,2
0,8

Fossas sépticas

0,5

Fonte: IPCC (2006).

4.2.2 Cálculo de potência e energia disponível

Para a determinação da potência e energia foram utilizadas as equações 2 e 3:
Px = Qx x PCI x η
860.000

(equação 2)

Onde:
Qx = Vazão de metano (m³/h)
Px = potência disponível (MW);
PCI = Poder Calorífico Inferior do metano (kcal/Nm³);
η = eficiência de motores;
860.000 = conversão de kcal para MW.
E=

Px x Tempo de operação (equação 3)

Onde:
E = energia disponível (MWh/dia);
Tempo de Operação do motor = 24 (h/dia).
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4.3

Dados de Entrada e Formulação de Cenários

4.3.1 Estimativas de Produção de Lodos (SABESP, 2010)

O principal dado de entrada para o cálculo do presente estudo se baseia na
produção estimada de lodo (massa seca) das ETEs, valores que possibilitam a
visualização do horizonte futuro (2030) do metano teoricamente produzido.
O PDE (SABESP, 2010), de acordo com a evolução da população atendida e coleta
de esgotos, em um cenário de universalização do atendimento no ano de 2018,
realizou o cálculo das vazões afluentes às ETEs e estimou as produções de lodo,
tanto em massa seca como em massa úmida (teor de sólidos da torta de 30%,
exceto para ETE Barueri que foi considerado teor de sólidos de 26%).
Para a estimativa de produção de lodo (produção teórica), o PDE utilizou os
seguintes parâmetros: vazões médias de esgotos previstas (2010 a 2030);
concentração de 300 mg SST/L no esgoto bruto; 50% de remoção de SST nos
decantadores primários; 0,75 kgSST/kgDBO para produção de lodo nos processos
de lodo ativado; recuperação de 90% de sólidos nos adensadores; destruição de
SSV na digestão anaeróbia a 50%; e recuperação de 95% de sólidos na
desidratação. Essas projeções são apresentadas na Tabela 11 a seguir:
Tabela 11 - Projeção da Evolução da Produção de Lodos nas ETEs

Fonte: SABESP (2010).

Nota-se que devido à concepção da ETE PNM, com utilização de peneiras rotativas
em substituição ao tratamento primário (sem geração de lodo primário) e pela
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estabilização química do lodo secundário, a aplicação de processo de digestão
anaeróbia foi prejudicada. O PDE considerou como alternativa estratégica o aporte
dos lodos gerados na ETE Parque Novo Mundo à ETE Barueri, para tratamento
conjunto com os lodos desta. Assim o PDE determinou as estimativas teóricas de
produção de lodo de descarte das cinco ETEs do sistema principal, considerando o
lodo da ETE Parque Novo Mundo computado na ETE Barueri. O mesmo será
considerado para a estimativa do potencial de biogás do presente estudo (4 ETES –
Com a junção BARUERI/PNM).
O valor fornecido pelo PDE foi convertido para toneladas geradas no ano, para
compatibilizar com a formulação adotada (Sj,bl,w). Estes valores estão apresentados
a seguir:
Tabela 12 - Projeção da Evolução da Produção de Lodos nas ETEs (toneladas/ano) –
Conversão de unidade para adequação a Equação 1.

Fonte: Adaptado de SABESP (2010).

Aqui são apresentadas hipóteses de cenários que modificam dados de entrada na
formulação com a finalidade de melhorar a análise a ser realizada com uma
amplitude de resultados variados de acordo com as alternativas existentes.

4.3.2 Poder Calorífico Inferior do Biogás (PCI)

O Poder Calorífico representa a energia gerada com a queima ou oxidação de
determinado agente, no presente caso, o biogás, que depende da concentração de
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metano presente em sua composição. A variação do poder calorífico em relação à
composição do biogás é apresentada na Tabela 13.

Tabela 13 - Variação do poder calorífico em relação à composição do biogás.
Peso
Poder Calorífico Inferior
Composição Química do
Específico
Biogás
(kg/Nm³)
(kcal/kg)
(kcal/Nm³)
10% CH4, 90% CO2
1,8393
465,43
856,07
40% CH4, 60% CO2
1,4643
2.338,52
3.424,29
60% CH4, 40% CO2
1,2143
4.229,98
5.136,46
65% CH4, 35% CO2
1,1518
4.831,14
5.564,51
75% CH4, 25% CO2
1,0268
6.253,01
6.420,59
95% CH4, 05% CO2
0,7768
10.469,60
8.132,79
99% CH4, 01% CO2
0,7268
11.661,02
8.475,23
Adaptado de COSTA (2006)

De acordo com a literatura, usualmente, a concentração de metano obtida em ETEs
fica em torno de 55 a 65% do biogás. Assim, como forma de obter uma variação nos
resultados, optou-se por formular 3 condições de composição deste biogás, para
inserção nas equações deste estudo. Utilizou-se uma variação pessimista (“A”), com
fração de metano mais pobre, mediana (“B”), com valores usuais e otimista (“C”),
com uma fração rica de metano.
Esta variação de condições da concentração de metano presente no biogás tem
influência direta no parâmetro “F” da equação 1 e no parâmetro “PCI” da equação 2.
A Tabela 14 apresenta os valores adotados na formulação.
Tabela 14 - Valores inseridos na formulação na variação de concentração de metano
Cenário

Fração "F"

Poder Calorífico
Inferior "PCI"

A
B
C

0,4
0,6
0,75

3.424,29
5.136,46
6.420,59

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.3 Eficiência do motor

Visando obter um conhecimento do ganho energético possível, utilizaram-se os
motores mais utilizados no aproveitamento do biogás, de acordo com suas
eficiências típicas médias, para obter uma estimativa do ganho energético quando
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adotados tais equipamentos. A apresentação das características de cada tipo foi
apresentada anteriormente, sendo aqui apresentados apenas os valores adotados
de eficiência (η), que influenciam a equação 2 e alteram os resultados dos cálculos.
Na Tabela 15 tem-se a relação dos motores e eficiências adotadas.
Tabela 15 - Características de Eficiência Típica dos Equipamentos de Conversão
Energética do Biogás e Valor Adotado na Formulação.
Eficiência Típica (%)
Valor
Dispositivo
Adotado
Metcalf &
França Jr.
Jordão e
(η)
Eddy (2016)
(2008)
Pessoa (2014)
Microturbina

25-35

24-28

24-26

0,25

Motores Stirling

~30

-

-

0,30

Turbina a gás

25-40

20-30

25-38

0,35

Motor de
Combustão
Interna

25-50

30-40

30-42

0,40

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na avaliação dos rendimentos, na literatura, há alguma diferença nos valores típicos
encontrados, devido a possível variação na consulta com os fornecedores ou
características dos equipamentos.
Ainda que na literatura consultada, os motores de combustão interna com
adaptações para o uso do biogás apresentaram valores aproximados de 30% de
eficiência, buscou-se avaliar as faixas de valores típicos e adotar um valor para
formulação que contribuísse com maior variedade na faixa de aproveitamento, além
de evitar valores repetidos na análise.
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5

RESULTADOS

Os resultados obtidos na execução da Equação 1, conforme a formulação das
condições de presença de metano (A/B/C), são apresentados nas tabelas 16 a 18.
Como esperado, conforme maior fração de metano no biogás, maior a projeção da
geração do mesmo.
Tabela 16 - Resultados da projeção de geração de metano em toneladas de CH4 / ano
no Cenário A (Parâmetro BEs,y)
ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

2010

Cenário A
2015
2018

572
4.132
286
260
5.250

1.611
6.679
702
442
9.434

2.937
10.135
2.053
1.351
16.476

2020

2023

2030

2.989
10.265
2.105
1.403
16.762

3.015
10.369
2.157
1.429
16.970

3.093
10.655
2.235
1.507
17.490

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 17 - Resultados da projeção de geração de metano em toneladas de CH4 / ano
no Cenário B (Parâmetro BEs,y)
ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

2010
858
6.198
429
390
7.874

Cenário B
2015
2018
2.417
10.018
1.053
663
14.150

4.405
15.203
3.080
2.027
24.715

2020

2023

2030

4.483
15.398
3.158
2.105
25.143

4.522
15.554
3.236
2.144
25.455

4.639
15.983
3.352
2.261
26.235

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 18 - Resultados da projeção de geração de metano em toneladas de CH4 / ano
no Cenário C (Parâmetro BEs,y)
ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

2010
1.072
7.748
536
487
9.843

Cenário C
2015
2018
3.021
12.523
1.316
828
17.688

5.506
19.004
3.849
2.534
30.893

2020

2023

2030

5.604
19.247
3.947
2.631
31.429

5.652
19.442
4.044
2.680
31.819

5.799
19.978
4.191
2.826
32.794

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesta etapa, foi necessária a conversão de unidades obtidas na formulação de
emissão de metano (toneladas/ano) para volume e vazão de CH 4 que servem como
dado de entrada na equação 2.
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Os valores de geração de metano apresentados nas Tabelas 19 a 21 foram obtidos
utilizando-se densidade do metano de acordo com Metcalf (2016) (1 mol CH4 / 1 atm
/ 35ºC): 0,2529 m³ / mol:

Tabela 19 - Valores obtidos em Volume de Metano (m³/ano) – Cenário A
2010

2015

Cenário A
2018

ETEs
ABC
903.700 2.546.792 4.641.733
BARUERI/PNM 6.531.288 10.556.862 16.020.140
SÃO MIGUEL 451.850 1.109.087 3.245.105
SUZANO
410.773
698.314
2.136.019
TOTAL
8.297.611 14.911.054 26.042.997

2020

2023

2030

4.723.887
16.225.527
3.327.260
2.218.173
26.494.847

4.764.965
16.389.836
3.409.414
2.259.251
26.823.465

4.888.197
16.841.686
3.532.646
2.382.482
27.645.011

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 20 - Valores obtidos em Volume de Metano (m³/ano) – Cenário B
Cenário B
2018

2010
2015
2020
ETEs
ABC
1.355.550 3.820.187 6.962.599 7.085.831
BARUERI/PNM 9.796.932 15.835.292 24.030.210 24.338.290
SÃO MIGUEL
677.775
1.663.630 4.867.658 4.990.890
SUZANO
616.159
1.047.471 3.204.028 3.327.260
TOTAL
12.446.417 22.366.580 39.064.496 39.742.271

2023

2030

7.147.447
24.584.754
5.114.122
3.388.876
40.235.198

7.332.295
25.262.529
5.298.969
3.573.724
41.467.517

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 21 - Valores obtidos em Volume de Metano (m³/ano) – Cenário C
Cenário C
2018

2010
2015
2020
ETEs
ABC
1.694.438 4.775.234 8.703.249 8.857.289
BARUERI/PNM 12.246.165 19.794.116 30.037.763 30.422.862
SÃO MIGUEL
847.219
2.079.537 6.084.572 6.238.612
SUZANO
770.199
1.309.338 4.005.035 4.159.075
TOTAL
15.558.021 27.958.225 48.830.620 49.677.839

2023

2030

8.934.309
30.730.942
6.392.652
4.236.095
50.293.998

9.165.369
31.578.161
6.623.712
4.467.154
51.834.396

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os volumes anuais de geração de metano obtidos foram convertidos à vazão de
produção (Qx) em m³/hora conforme indicado nas Tabelas 22 a 24:
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Tabela 22 - Valores obtidos em Vazão (m³/hora) – Cenário A
ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

2010
103
746
52
47
947

Cenário A
2015
2018
291
1.205
127
80
1.702

530
1.829
370
244
2.973

2020

2023

2030

539
1.852
380
253
3.025

544
1.871
389
258
3.062

558
1.923
403
272
3.156

2020

2023

2030

809
2.778
570
380
4.537

816
2.806
584
387
4.593

837
2.884
605
408
4.734

2020

2023

2030

1.011
3.473
712
475
5.671

1.020
3.508
730
484
5.741

1.046
3.605
756
510
5.917

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 23 - Valores obtidos em Vazão (m³/hora) – Cenário B
ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

2010
155
1.118
77
70
1.421

Cenário B
2015
2018
436
1.808
190
120
2.553

795
2.743
556
366
4.459

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 24 - Valores obtidos em Vazão (m³/hora) – Cenário C
ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

2010
193
1.398
97
88
1.776

Cenário C
2015
2018
545
2.260
237
149
3.192

994
3.429
695
457
5.574

Fonte: Elaborado pelo autor.

Assim, em função da vazão de metano e pela aplicação da equação 2, foram
calculadas a potência (MW) e a energia (MWh/dia), disponíveis nos sistemas de
tratamento de esgotos. Os resultados são apresentados nas Tabelas 25 a 28,
considerando-se as eficiências definidas anteriormente.
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Tabela 25 - Resultados da projeção de potência disponível (MW) com o aproveitamento do
metano – Dispositivo do tipo Microturbina
Cenário

A

B

C

ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

2010
0,103
0,742
0,051
0,047
0,943
0,231
1,670*
0,116
0,105
2,122
0,361
2,609*
0,181
0,164
3,315

2015
0,289
1,200*
0,126
0,079
1,694
0,651
2,699*
0,284
0,179
3,812
1,017*
4,217*
0,443
0,279
5,957

2018
0,527
1,820*
0,369
0,243
2,959
1,187*
4,096*
0,830
0,546
6,659
1,854*
6,400*
1,296*
0,853
10,404

2020
0,537
1,844*
0,378
0,252
3,011
1,208*
4,149*
0,851
0,567
6,774
1,887*
6,482*
1,329*
0,886
10,585

2023
0,541
1,862*
0,387
0,257
3,048
1,218*
4,191*
0,872
0,578
6,858
1,904*
6,548*
1,362*
0,903
10,716

2030
0,555
1,914*
0,401
0,271
3,141
1,250*
4,306*
0,903
0,609
7,068
1,953*
6,728*
1,411*
0,952
11,044

Fonte: Elaborado pelo autor.
* Capacidade da microturbina (até 1 MW) exigiria a combinação de mais de um equipamento.

Tabela 26 - Resultados da projeção de potência disponível (MW) com o aproveitamento do
metano – Dispositivo do tipo Motor Stirling
Cenário

A

B

C

ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor.

2010
0,123
0,891
0,062
0,056
1,131
0,277
2,004
0,139
0,126
2,546
0,433
3,131
0,217
0,197
3,978

2015
0,347
1,440
0,151
0,095
2,033
0,781
3,239
0,340
0,214
4,575
1,221
5,061
0,532
0,335
7,148

2018
0,633
2,185
0,443
0,291
3,551
1,424
4,915
0,996
0,655
7,990
2,225
7,680
1,556
1,024
12,485

2020
0,644
2,213
0,454
0,302
3,613
1,449
4,978
1,021
0,681
8,129
2,265
7,778
1,595
1,063
12,702

2023
0,650
2,235
0,465
0,308
3,658
1,462
5,029
1,046
0,693
8,230
2,284
7,857
1,634
1,083
12,859

2030
0,667
2,297
0,482
0,325
3,770
1,500
5,167
1,084
0,731
8,482
2,343
8,074
1,694
1,142
13,253
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Tabela 27 - Resultados da projeção de potência disponível (MW) com o aproveitamento do
metano – Dispositivo do tipo Turbina a Gás
Cenário

A

B

C

ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

2010
0,144*
1,039
0,072*
0,065*
1,320
0,323*
2,338
0,162*
0,147*
2,970
0,505*
3,653
0,253*
0,230*
4,641

2015
0,405*
1,679
0,176*
0,111*
2,372
0,912*
3,779
0,397*
0,250*
5,337
1,424
5,904
0,620*
0,391*
8,340

2018
0,738*
2,549
0,516*
0,340*
4,143
1,662
5,734
1,162
0,765*
9,322
2,596
8,960
1,815
1,195
14,566

2020
0,752*
2,581
0,529*
0,353*
4,215
1,691
5,808
1,191
0,794*
9,484
2,642
9,075
1,861
1,241
14,818

2023
0,758*
2,607
0,542*
0,359*
4,267
1,706
5,867
1,220
0,809*
9,601
2,665
9,167
1,907
1,264
15,002

2030
0,778*
2,679
0,562*
0,379*
4,398
1,750
6,028
1,265
0,853*
9,896
2,734
9,419
1,976
1,333
15,462

Fonte: Elaborado pelo autor.
* Capacidade da Turbina (1 a 250 MW) não permitiria a utilização do equipamento, constando valor
para estimativa do cenário teórico.

Tabela 28 - Resultados da projeção de potência disponível (MW) com o aproveitamento do
metano – Dispositivo do tipo Motor de Combustão Interna
Cenário

A

B

C

ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor.

2010
0,164
1,187
0,082
0,075
1,509
0,370
2,672
0,185
0,168
3,394
0,578
4,175
0,289
0,263
5,304

2015
0,463
1,919
0,202
0,127
2,711
1,042
4,319
0,454
0,286
6,100
1,628
6,748
0,709
0,446
9,531

2018
0,844
2,913
0,590
0,388
4,735
1,899
6,554
1,328
0,874
10,654
2,967
10,240
2,074
1,365
16,647

2020
0,859
2,950
0,605
0,403
4,817
1,932
6,638
1,361
0,907
10,839
3,019
10,371
2,127
1,418
16,935

2023
0,866
2,980
0,620
0,411
4,877
1,949
6,705
1,395
0,924
10,973
3,046
10,476
2,179
1,444
17,145

2030
0,889
3,062
0,642
0,433
5,026
2,000
6,890
1,445
0,975
11,309
3,125
10,765
2,258
1,523
17,671
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Com esta modelagem executada, nota-se que em ordem de grandeza os dados
indiquem a existência de um potencial razoável da geração de energia elétrica a
partir do biogás. Comparando com a capacidade instalada existente hoje, por
exemplo, da maior termoelétrica que aproveita o biogás proveniente de aterros,
inaugurada recentemente em Caieiras, com capacidade de 29,5 MW, os resultados
indicam que até 2030, com turbinas a gás ou motores de combustão interna poderia
se chegar a uma potência de até 15 MW e 17 MW respectivamente, quase metade
da capacidade do aterro.
Quando analisadas ETEs existentes como, por exemplo, de Point Loma (EUA), East
Bay (EUA) ou a ETE Arrudas no Brasil, com capacidade instalada de 4,6 MW, 7,1
MW e 2,4 MW, respectivamente, pode-se notar que caso adotadas tais tecnologias
de conversão a partir do volume de biogás obtido nas estimativas, em questão de
tratamento de efluentes, as capacidades seriam maiores do que as em operação
(equivalentes no cenário recente – 2015: “turbina a gás – B” = 5,3 MW e superiores
no futuro: 2030 – “turbina a gás – B” = 9,9 MW).
Ainda em relação à capacidade instalada das fontes com matriz energética do
biogás registrada na ANEEL em 2016, que somadas eram 117 MW (provenientes
dos resíduos agroindustriais, animais e sólidos urbanos), verifica-se que com a
adoção de tais tecnologias em apenas essas cinco ETEs do estudo, no longo prazo
(2030), poderia se chegar à equivalência de capacidade instalada a 2,5 % nos piores
cenários (microturbina com fração baixa de metano: 3 MW) até 15 % no melhor
cenário (motor de combustão interna com fração alta de metano 17 MW) da atual
capacidade nacional instalada.
A projeção da energia disponível em cada uma das unidades para os cenários
construídos foi calculada aplicando-se a Equação 3 aos dados contidos nas tabelas
26 a 29, gerando os resultados apresentados nas tabelas 29 a 32.
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Tabela 29 - Resultados da projeção de energia disponível (MWh/dia) com o aproveitamento
do metano – Dispositivo do tipo Microturbina
Cenário

A

B

C

ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

2010
2,46
17,81
1,23
1,12
22,63
5,55
40,08
2,77
2,52
50,92
8,66
62,62
4,33
3,94
79,56

2015
6,95
28,79
3,02
1,90
40,67
15,63
64,78
6,81
4,29
91,50
24,42
101,22
10,63
6,70
142,97

2018
12,66
43,69
8,85
5,83
71,02
28,48
98,30
19,91
13,11
159,81
44,50
153,60
31,11
20,48
249,70

2020
12,88
44,25
9,07
6,05
72,26
28,99
99,56
20,42
13,61
162,58
45,29
155,57
31,90
21,27
254,03

2023
13,00
44,70
9,30
6,16
73,15
29,24
100,57
20,92
13,86
164,60
45,69
157,14
32,69
21,66
257,18

2030
13,33
45,93
9,63
6,50
75,39
30,00
103,35
21,68
14,62
169,64
46,87
161,48
33,87
22,84
265,06

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 30 - Resultados da projeção de energia disponível (MWh/dia) com o aproveitamento
do metano – Dispositivo do tipo Motor Stirling
Cenário

A

B

C

ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor.

2010
2,96
21,37
1,48
1,34
27,16
6,65
48,09
3,33
3,02
61,10
10,40
75,15
5,20
4,73
95,47

2015
8,33
34,55
3,63
2,29
48,80
18,75
77,74
8,17
5,14
109,80
29,30
121,46
12,76
8,03
171,56

2018
15,19
52,43
10,62
6,99
85,23
34,18
117,96
23,90
15,73
191,77
53,41
184,32
37,34
24,58
299,64

2020
15,46
53,10
10,89
7,26
86,71
34,78
119,48
24,50
16,33
195,10
54,35
186,68
38,28
25,52
304,84

2023
15,59
53,64
11,16
7,39
87,78
35,09
120,69
25,11
16,64
197,52
54,82
188,57
39,23
25,99
308,62

2030
16,00
55,12
11,56
7,80
90,47
35,99
124,01
26,01
17,54
203,56
56,24
193,77
40,64
27,41
318,07

115

Tabela 31 - Resultados da projeção de energia disponível (MWh/dia) com o aproveitamento
do metano – Dispositivo do tipo Turbina a Gás
Cenário

A

B

C

ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

2010
3,45
24,94
1,73
1,57
31,68
7,76
56,11
3,88
3,53
71,28
12,13
87,67
6,07
5,51
111,38

2015
9,72
40,31
4,23
2,67
56,93
21,88
90,69
9,53
6,00
128,10
34,19
141,71
14,89
9,37
200,15

2018
17,72
61,17
12,39
8,16
99,43
39,88
137,63
27,88
18,35
223,73
62,31
215,04
43,56
28,67
349,58

2020
18,04
61,95
12,70
8,47
101,16
40,58
139,39
28,58
19,06
227,61
63,41
217,80
44,66
29,77
355,64

2023
18,19
62,58
13,02
8,63
102,41
40,93
140,80
29,29
19,41
230,43
63,96
220,00
45,76
30,33
360,05

2030
18,66
64,30
13,49
9,10
105,55
41,99
144,68
30,35
20,47
237,49
65,61
226,07
47,42
31,98
371,08

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 32 - Resultados da projeção de energia disponível (MWh/dia) com o aproveitamento
do metano – Dispositivo do tipo Motor de Combustão Interna
Cenário

A

B

C

ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor.

2010
3,94
28,50
1,97
1,79
36,21
8,87
64,12
4,44
4,03
81,47
13,86
100,19
6,93
6,30
127,29

2015
11,11
46,07
4,84
3,05
65,07
25,00
103,65
10,89
6,86
146,40
39,07
161,95
17,01
10,71
228,75

2018
20,25
69,90
14,16
9,32
113,64
45,57
157,29
31,86
20,97
255,69
71,21
245,76
49,78
32,77
399,52

2020
20,61
70,80
14,52
9,68
115,61
46,38
159,30
32,67
21,78
260,13
72,47
248,91
51,04
34,03
406,45

2023
20,79
71,52
14,88
9,86
117,05
46,78
160,92
33,47
22,18
263,35
73,10
251,43
52,30
34,66
411,49

2030
21,33
73,49
15,41
10,40
120,63
47,99
165,35
34,68
23,39
271,42
74,99
258,36
54,19
36,55
424,09

116

Na Tabela 33 é apresentado o resumo com os valores totais de energia disponível
por períodos obtidos para cada dispositivo somando todas as ETEs:
Tabela 33 - Resumo com a soma dos valores de todas as ETEs de Energia Disponível
(MWh/dia) para cada tipo de dispositivo.
Cenário 2010
Dispositivo
2015
2018
2020
2023
2030
Microturbina

Motores Stirling

Turbina a Gás

Motor de Combustão
Interna

A

22,63

40,67

71,02

72,26

73,15

75,39

B

50,92

91,50

159,81

162,58

164,60

169,64

C

79,56

142,97

249,70

254,03

257,18

265,06

A

27,16

48,80

85,23

86,71

87,78

90,47

B

61,10

109,80

191,77

195,10

197,52

203,56

C

95,47

171,56

299,64

304,84

308,62

318,07

A

31,68

56,93

99,43

101,16

102,41

105,55

B

71,28

128,10

223,73

227,61

230,43

237,49

C

111,38

200,15

349,58

355,64

360,05

371,08

A

36,21

65,07

113,64

115,61

117,05

120,63

B

81,47

146,40

255,69

260,13

263,35

271,42

C

127,29

228,75

399,52

406,45

411,49

424,09

Fonte: Elaborado pelo autor.

O comportamento após implantação não segue um crescimento adensado, sendo
proporcional a população e produção de lodos no sistema. Ainda que tenham um
crescimento linear, os valores demonstram uma quantidade suficiente para redução
de custos energéticos.
Foi possível observar a variação desde um cenário desfavorável com motor menos
eficiente e menor concentração de metano no biogás, indicando um valor de energia
potencial para o ano de 2010 de 22 MWh/dia e no horizonte de 2030 chegando a 75
MWh/dia, até um cenário otimista, indicando a energia para 2010 inicialmente em
159 MWh/dia e chegando a 424 MWh/dia (Tabela 33).
Em termos da realidade existente, em combinação com os motores mais adotados
no país (microturbina e motor de combustão interna), para o ano de 2020, os valores
dos cenários A, B e C demonstram um potencial de energia de 72 MWh/dia, 162
MWh/dia e 254 MWh/dia para microturbina e 115 MWh/dia, 260 MWh/dia e 406
MWh/dia, respectivamente. No ano de 2030 estes valores seriam de 75 MWh/dia,
169 MWh/dia e 265 MWh/dia para microturbina e 120 MWh/dia, 271 MWh/dia e 424
MWh/dia para motores de combustão interna.
Cabe ressaltar que para seleção do equipamento de conversão, deve-se levar em
conta, além da eficiência do equipamento, a faixa de capacidade de cada um. No
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caso de uma concentração maior de metano no biogás, gerando maior volume e
consequentemente maior potência, caberia descartar a adoção de microturbinas, em
virtude do número maior de equipamentos necessários para cobrir o potencial
estimado. Por exemplo, para incorporar 5 MW de capacidade, seriam necessárias
20 microturbinas (adotado capacidade da microturbina de 250 kW), enquanto com 1
turbina (faixa de 1 a 250 MW) ou 1 motor (faixa de 20 kW a 6 MW) seria possível
atender essa necessidade.
Devem ser analisados também fatores de acordo com a composição do biogás
gerado, qual o grau de tratamento necessário e concentração de metano para o
melhor funcionamento de cada equipamento. Somados estes fatores com
características especificas dos equipamentos, como disponibilidade, critérios de
manutenção, operação e durabilidade, seria possível selecionar com maior garantia
o tipo de tecnologia a ser adotada em cada ETE.
Como forma de comparação dos valores obtidos na presente estimativa foi realizada
uma análise com os valores fornecidos pela SABESP, que em recente edital para
projeto “Prestação de serviços de disposição final dos resíduos: destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos produzidos nos processos empregados em
tratamento de esgoto, precedida da exploração do potencial energético através do
uso do biogás e do lodo provenientes das instalações da ETE BARUERI – SP”,
indicou o valor do biogás produzido na ETE Barueri com valores de concentração de
metano que se relacionam com os valores encontrados entre o cenário B e C de
fração de biogás (Tabela 34).

118

Tabela 34 - Composição de projeto do biogás da ETE Barueri, com bases nos dados
operacionais da estação e projeção de vazão.

Fonte: SABESP (2016a)

É possível notar também a presença de siloxanos e H2S em valores baixos, mas que
proporcionariam despesas para o tratamento, dependendo da necessidade de cada
equipamento (aparentemente, apenas os motores Stirling poderiam funcionar sem
necessidade

de

tratamento

–

salvo

capacidades

específicas

dos

outros

equipamentos que possam funcionar com esses teores).
Em análise com os valores estimados de produção de biogás e energia disponível
do mesmo edital, os valores de produção de metano na ETE Barueri seriam de até
50.000 Nm3/dia de biogás no primeiro período do 1º ao 5º ano e até 100.000 Nm 3/dia
a partir do 6º ano, além da produção de 500 ton/dia de lodo (SABESP, 2016a). Estes
valores, de acordo com o cronograma de implantação apresentado no edital,
estariam relacionados com os valores do ano de 2020 no presente estudo.
Os cenários de produção de biogás para ETE Barueri, no ano de 2020, continham a
estimativa de 395 ton/dia (massa seca total). Enquanto no volume de metano
produzido obteve-se em A: 44.453 m³/dia, B: 66.680 m³/dia e C: 83.350 m³/dia.
Valores que em comparação, indicam similaridade com os dados presentes nas
estimativas realizadas. Os valores também se relacionam quando comparado à
capacidade de geração elétrica estimada e energia disponível do Edital (SABESP,
2016a) e os cenários.
Para uma análise no âmbito do MDL, na equivalência de toneladas de CO2 a serem
poupadas com o aproveitamento do metano que seria gerado nas ETEs. Adotando
na equação 1, o índice GWPCH4 = 25 (IPCC, 2013), é possível observar que seriam
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possíveis no ano de 2030 evitarmos o lançamento de valores entre 437 mil
toneladas de gás carbônico por ano até 819 mil toneladas ao ano (Tabela 35).
Ressaltando que estes valores dependeriam da concentração de metano existente
nas ETEs analisadas, além do seu aproveitamento na conversão energética.
Reiterando que a simples queima desse biogás em flares possibilitaria também, sem
a necessidade de tratamento, a geração de créditos RCE.
Tabela 35 - Resultados da projeção do potencial de redução de emissão devido à
utilização do metano em toneladas de CO2/ano.
ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

Cenário A
2010
2015
2018
2020
2023
2030
14.293
40.281
73.416
74.716
75.365
77.314
103.302 166.973 253.383 256.632 259.230 266.377
7.147
17.542
51.326
52.626
53.925
55.874
6.497
11.045
33.784
35.084
35.734
37.683
131.239 235.841 411.910 419.057 424.254 437.248

ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

Cenário B
2010
2015
2018
2020
2023
2030
21.440
60.422 110.124 112.073 113.048 115.971
154.953 250.459 380.075 384.947 388.845 399.566
10.720
26.313
76.989
78.939
80.888
83.811
9.746
16.567
50.677
52.626
53.600
56.524
196.859 353.762 617.865 628.585 636.381 655.872

ETEs
ABC
BARUERI/PNM
SÃO MIGUEL
SUZANO
TOTAL

Cenário C
2010
2015
2018
2020
2023
2030
26.800
75.528 137.655 140.092 141.310 144.964
193.692 313.074 475.093 481.184 486.057 499.457
13.400
32.891
96.237
98.673 101.110 104.764
12.182
20.709
63.346
65.782
67.000
70.655
246.074 442.202 772.331 785.731 795.476 819.840

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em virtude da energia disponível dos cenários estimados, composição provável do
biogás (adotando como exemplo a medição da ETE Barueri) e faixa de operação da
capacidade instalada de cada equipamento, comparou-se com o cenário “B” e a
tecnologia da “Turbina a gás”, os valores do consumo médio de cada ETE em 2008
(SABESP, 2010). Os valores de energia disponível (MWh/dia) para o cenário “B”
(Fração 60% de metano) e “Turbina a gás” (eficiência de 35 %), são apresentados
na tabela 36:
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Tabela 36 - Resultados da projeção de energia disponível (MWh/dia) com o
aproveitamento do metano – Dispositivo do tipo Turbina a Gás com
cenário “B”
ETEs
ABC
Barueri/PNM
São Miguel
Suzano
Total

2010
7,8
56,1
3,9
3,5
71,3

2015
21,9
90,7
9,5
6,0
128,1

2018
39,9
137,6
27,9
18,4
223,7

2020
40,6
139,4
28,6
19,1
227,6

2023
40,9
140,8
29,3
19,4
230,4

2030
42,0
144,7
30,3
20,5
237,5

Fonte: Elaborado pelo autor.

O consumo médio de cada ETE no ano de 2008 (SABESP, 2010) e a relação da
porcentagem que seria produzida em cada ETE com o consumo de 2008 são
apresentados na tabela 37:
Tabela 37 - Consumo médio nas ETEs analisadas em 2008 e valores percentuais relativos
que seriam gerados (MWh/dia) no cenário analisado.
Consumo
Energia equivalente (%)
2008
Cenário B com Turbina a gás:
ETEs
2030
MWh/dia
2010
2015
2018
2020
2023
50,6
ABC
15,4
43,3
78,9
80,3
81,0
83,1
203,6
Barueri
27,6
44,5
67,6
68,5
69,1
71,1
57,5
Pq. Novo Mundo
26,5
São Miguel
14,6
35,9
105,1
107,7
110,4
114,4
24,1
Suzano
14,6
24,9
76,0
79,0
80,4
84,8
362,4
Total
19,7
35,3
61,7
62,8
63,6
65,5
Fonte: Elaborado pelo autor.

Pode-se notar que a ETE Parque Novo Mundo não consta na relação, devido à
hipótese do PDE do lodo gerado nesta estação ser digerido na ETE Barueri. Mesmo
assim foi possível observar que se adotadas tais medidas de aproveitamento
energético, a maioria das ETEs atingiriam quase que o auto fornecimento de energia
em suas instalações em comparação ao consumo de 2008, enquanto a ETE São
Miguel atenderia suas totais necessidades. Na realidade os valores seriam
reduzidos, pois o consumo de energia aumentaria conforme o aumento das vazões
a serem tratadas.
De acordo com ICLEI (2010), o consumo médio de energia por habitante/ano é de
400 kWh, assim também como forma de avaliar o potencial energético que seria
obtido, foi comparada a energia disponível neste cenário supracitado com o número
de habitantes que teoricamente seriam atendidos com a geração potencial das
ETEs, estes valores encontram-se na tabela 38.
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Tabela 38 - Nº de habitantes que poderiam ser supridos com energia elétrica
proveniente do biogás do tratamento de esgoto
ETEs
2010
2015
2018
2020
2023
2030
ABC
7.084 19.965 36.387 37.031 37.353 38.319
Barueri/PNM
51.199 82.756 125.583 127.193 128.481 132.023
São Miguel
3.542
8.694 25.439 26.083 26.727 27.693
Suzano
3.220
5.474 16.744 17.388 17.710 18.676
Total
65.046 116.889 204.153 207.695 210.271 216.711
Fonte: Elaborado pelo autor.

Todo potencial calculado foi realizado com bases em premissas teóricas, para a
execução de projetos que contemplem as tecnologias relacionadas, deve ser
analisado os custos de implantação e operação de cada sistema de modo a
entender a viabilidade econômica em virtude das características de cada um. No
entanto, a seleção do melhor equipamento e análise da viabilidade econômica não
foi alvo do presente trabalho, sendo necessários estudos futuros.
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6

CONCLUSÕES

O Brasil tem grande potencial ambiental para aproveitamento do biogás, além das
temperaturas tropicais que favorecem os processos de digestão anaeróbia e grande
espaço territorial para implantação de estações de tratamento de efluentes. Conta
com um desenvolvido cenário agropecuário e tendência à universalização da coleta
e tratamento de esgotos. No levantamento por estados, pode-se notar que os
estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo destacam-se por quantidade de ETEs
com reatores anaeróbios, enquanto os três estados com maior número de estações
de lodos ativados eram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Nas estações de lodos ativados, adotadas em todas as ETEs do Sistema Principal
de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de São Paulo, observou-se que
a presença de digestores anaeróbios de lodo, que produzem biogás através da
digestão da biomassa gerada durante o tratamento de efluentes. Em nenhuma
dessas ETEs é realizado o aproveitamento energético do biogás gerado, o que
desponta como uma potencial oportunidade de geração de energia elétrica.
Considerando as cinco principais estações de tratamento de efluentes da RMSP,
com base nas estimativas realizadas, o potencial energético estimado para o ano de
2018, variaria entre 71 MW/h por dia, no cenário mais pessimista, até 399 MWh/dia
para o melhor cenário. Ainda que os valores obtidos nos cenários mais otimistas
possam ter tido valores altos comparados às tecnologias disponíveis nacionalmente
(motores a biogás apresentam na média eficiência de 28%).
Os cenários envolvendo a concentração de metano e poder calorífico do biogás
permitiram observar, que apesar do valor variável do potencial elétrico estimado
devido aos rendimentos dos motores, quando utilizadas projeções da concentração
de metano elevadas, semelhantes à obtida atualmente na ETE Barueri, obteve-se
valores de até aproximadamente 299 MWh/dia no ano de 2018 no cenário com
rendimento de 30%.
Em relação aos consumos relativos de energia, o potencial estimado médio obtido
com base nos dados contidos no PDE e dados disponibilizados pela Sabesp,
indicaram o alcance de autossuficiência para a ETE São Miguel, já com as
estimativas de 2018, enquanto nas ETEs ABC, Barueri e Suzano, seriam atendidos
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cerca de três quartos do consumo energético no horizonte de 2030. A única ETE
que não apresentaria ganhos com as premissas deste estudo seria a Parque Novo
Mundo, devido à consideração do PDE de tratamento do lodo gerado ser
transportado e digerido na ETE Barueri. Valores de energia disponível equivalentes
a provisão de energia para um conjunto de cerca de 216 mil habitantes.
Do ponto de vista ambiental, a adoção do biogás como combustível colaboraria para
a proteção da atmosfera. As estimativas realizadas no presente trabalho indicam
uma redução equivalente de 617 mil toneladas de gás carbônico, já no ano de 2018,
adotando o cenário B (fração de metano no biogás de 60% e poder calorífico inferior
de 5.136,46 kcal/Nm³ biogás) como valor base (valores próximos da ETE Barueri atual). Tal redução apresenta potencial de geração das RCEs, o que agregaria
algum valor econômico extra e auxiliaria no cumprimento das metas de redução de
emissões estabelecidas pelo país. O aquecimento global e o valor da redução das
emissões dos gases do efeito estufa são conceitos relativamente consolidados, que
demandam urgentemente soluções que contribuam para mitigar as mudanças
globais do clima.
Além do uso do biogás na matriz energética, foi possível representar a redução das
emissões de gases do efeito estufa e notar benefícios econômicos reduzindo custos
na operação das ETEs, devido as tarifas das concessionárias de energia e seu alto
consumo.
Cabe ressaltar, que os valores futuros estimados para os anos seguintes dependem
da efetiva execução dos projetos de coleta e transporte de efluentes sanitários, pois
se relacionam diretamente com aumento da produção da biomassa afluente nas
estações de tratamento.
A consolidação da tecnologia, aperfeiçoamento das técnicas de tratamento do lodo e
aproveitamento energético do metano, redução de custos e a criação de maiores
subsídios relacionados ao aproveitamento energético do biogás no saneamento
também se mostram como fatores determinantes para geração da energia elétrica.
O uso do biogás vem obtendo atenção em países desenvolvidos como fonte de
energia renovável, substituindo parcialmente o petróleo na composição da matriz
energética destes países. Os cálculos realizados indicaram o potencial de geração
de energia para as ETEs, mas a viabilidade tecno-econômica para implantação
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dessa fonte de energia carece de mais estudos e da existência de uma série de
dados confiáveis sobre o efluente de entrada, a eficiência do processo e
equipamentos, além de verificação dos custos de implantação, operação e tarifação
das companhias elétricas. Sem isto, ressalta-se que não é possível obter a certeza
da viabilidade econômica destes projetos de forma confiável.
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7

RECOMENDAÇÕES

É importante salientar as limitações do método adotado para estimativa da produção
de lodo e metano. O levantamento dos parâmetros físico-químicos e medições em
campo proporcionariam adequação da formulação.
Os equipamentos de conversão energética de biogás têm passado por evoluções
devido ao aumento de seu uso. A consulta a fornecedores de equipamentos de
tecnologia do biogás de modo a entender as melhorias alcançadas auxiliaria na
melhor representação do cenário existente e avaliação da viabilidade dos projetos.
Em observação as tecnologias e mecanismo existentes, poderes atuando com a
legislação e atuação das companhias de saneamento, públicas ou privadas, há de
se notar a necessidade da cooperação técnica, política e acadêmica para que sejam
adotadas medidas que efetivamente sejam viáveis no aproveitamento do biogás no
tratamento de efluentes gerados nas comunidades.
A legislação estabelece a obrigação da adoção de padrões sustentáveis de
produção e consumo de bens de serviços, a administração pública deverá
desenvolver procedimentos que contemplem a utilização racional dos recursos e o
combate às formas de desperdício. A recente publicação de leis como a PNRS e o
PLANSAB demonstram que políticas públicas vêm sendo adotadas, mas, no entanto
custam a serem utilizadas na prática.
Estudos mais aprofundados com análises econômico financeiras e possíveis
problemas associados a tarifas de energia das concessionárias de energia devem
ser incluídos na avaliação de viabilidade dos projetos de aproveitamento energético
do biogás. A busca por utilização dos equipamentos em momentos de Tarifa de
ponta (alto consumo) proporcionaria resultados econômicos mais favoráveis na
adoção da tecnologia.
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