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O aproveitamento energético do biogás gerado em Estações de Tratamento de 

Esgotos (ETEs) é uma realidade em muitos países. Suas principais vantagens são a 

redução dos custos operacionais com energia e gestão do lodo. No Brasil, apesar do 

grande potencial devido o uso maciço de tecnologias anaeróbias, esta alternativa 

ainda é pouco difundida. Uma das principais razões é a incerteza sobre sua viabilidade 

econômica. O presente estudo avaliou a viabilidade econômica do aproveitamento 

energético de biogás em ETEs que servem entre 50.000 e 450.000 habitantes, para 

cinco diferentes arranjos (1- Geração de eletricidade contínua, 2-Geração no horário 

de ponta, 3-Cogeração com secagem parcial do lodo, 4-Secagem do lodo com 

geração de eletricidade para autossuprimento do secador e 5- Somente secagem do 

lodo). A tecnologia de tratamento biológico considerada foi um reator UASB seguido 

de pós-tratamento com Lodos Ativados. A conclusão é que a escala mínima de 

viabilidade, com TIRs acima de 8% a.a., para os diferentes arranjos, encontra-se entre 

100.000 e 200.000 habitantes.  Esse resultado indica que em mais de 172 municípios 

brasileiros essa alternativa poderia ser economicamente viável e, para cenários menos 

conservadores, em até 300 municípios, ou cerca de 57% da população brasileira. 

Diante da meta do Plano Nacional de Saneamento Básico de ampliar a cobertura do 

serviço de tratamento de esgotos de 39,7% para 92%, nos próximos 20 anos e da 

tendência de aumento dos custos operacionais nas ETEs, o aproveitamento 

energético de biogás pode desempenhar um papel estratégico no avanço do setor. 
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 The generation of energy using biogas from Sewage Treatment Plants (STPs) 

is a reality in many countries. Its main advantages are the reduction of operating costs 

due to energy and sludge management. In Brazil, despite the great potential 

associated with the massive use of anaerobic technology, this alternative is not yet 

widespread. A major reason is the uncertainty about its economic feasibility. This study 

evaluated the biogas use for five arrangements (1- base-load electricity generation, 2-

generation at peak hours, 3-cogeneration with partial drying sludge, 4-drying the sludge 

and electricity generation for supplying the dryer and 5- only sludge drying). It 

evaluated the Net Present Value and Internal Rate of Return for STPs serving between 

50,000 and 450,000 inhabitants. The biological treatment technology considered was a 

UASB reactor followed by Activated Sludge. Findings show that the minimum economic 

feasible scale, at IRR equal to 8% p.a., lies between 100,000 and 200,000 inhabitants. 

This indicates that in more than 172 municipalities the biogas use could be 

economically viable and, in less conservative scenarios, up to 300 municipalities, or 

about 57% of the population. Given the goal of the National Basic Sanitation Plan to 

expand coverage of 39.7% sewage treatment service to 92% over the next 20 years 

and the increasing trend of operating costs in STPs, the generation of energy using 

biogas could play a strategic role in the sector's progress. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os serviços de coleta e tratamento de esgotos no Brasil deve aumentar 

expressivamente nas próximas duas décadas (PLANSAB, 2013). Com um Produto 

Interno Bruto (PIB) nominal de aproximadamente US$ 2,2 trilhão, o Brasil é atualmente 

a sétima maior economia do mundo (EIU, 2015). Apesar disso, o país tem apenas 

39,7% dos seus esgotos tratados (MCID, 2013), sendo que parte desses são tratados 

apenas com fossas sépticas. 

O setor de saneamento, encontra-se atrasado não apenas em termos de cobertura e 

tratamento, mas na qualidade dos serviços prestados. As eficiências dos sistemas e o 

consumo energético no setor apresentam uma série de oportunidades de melhoria. 

Assim, o desafio não é apenas universalizar o serviço, mas fazê-lo com qualidade. 

Com o aumento do rigor das legislações ambientais, o setor tende a sofrer cada vez 

mais pressão para aumentar a eficiência dos seus processos de tratamento e reduzir a 

produção de resíduos. O resultado são ETEs mais mecanizadas, e, conse-

quentemente, mais energo-intensivas. A energia representa hoje o segundo maior 

custo operacional para as prestadoras de serviço de água e esgoto, atrás apenas da 

mão de obra (MME, 2011). Na ETE, a gestão do lodo residual pode representar até 

60% dos custos operacionais (ANDREOLI, FERNANDES e DE SOUZA, 2001). 

Em países mais desenvolvidos, práticas como aterramento de lodos residuais, queima 

de biogás e desperdício de efluentes que poderiam ser reutilizados não são mais uma 

realidade (BMU, 2011), (EPA, 2011), (EUROSTAT, 2011). O desperdício desses 

subprodutos não é apenas uma prática pouco sustentável, como também representa 

uma perda de possíveis receitas.   

Uma das tecnologias de tratamento de efluentes mais comuns no Brasil, o UASB 

produz, como um dos seus subprodutos o biogás. O aproveitamento energético deste 

gás, pode contribuir para reduzir a quantidade de lodo aterrado e gerar eletricidade. A 

não utilização e emissão do biogás gerado, por outro lado, causa impactos negativos 

ao clima, devido ao seu potencial de aquecimento global (UNFCCC, 2014). 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo de energia elétrica no 

país vai crescer 4,3% a.a., em média, nos próximos dez anos (EPE, 2014). Isso 

significa que, para garantir a segurança do sistema, a capacidade instalada de 

geração terá que continuar crescendo em um ritmo acelerado. 
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Atualmente o setor tem enfrentado uma crise que coloca em questionamento o modelo 

de geração centralizada e focado na geração hidrelétrica na base e termelétrica na 

ponta. A recente crise hídrica fez com que à geração termelétrica fosse acionada mais 

do que o previsto. O que, entre outros motivos, resultou numa previsão de aumento 

das tarifas elétricas em até 40% para 2015  (PERES, 2015). 

O aumento da tarifa não é a única consequência negativa da geração termelétrica 

fóssil. As emissões oriundas desse processo contribuem para o aumento do 

aquecimento global. Assim, para continuar crescendo sem aumentar os custos da 

geração e as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), o setor precisará adotar 

medidas de incentivo a eficiência energética e geração distribuída por fontes 

renováveis.  

Em 2011 e 2012 foram aprovados, respectivamente, o Plano Nacional de Eficiência 

Energética e a Resolução 482 da ANEEL de incentivo a micro e minigeração 

distribuída (ANEEL, 2012). Além disso, em fevereiro de 2015 foi aprovada a Portaria 

nº 23 que trata do consumo de Energia Elétrica e Água em órgãos públicos e, entre 

outras recomendações, fala na adoção de geração própria de energia e priorização 

das fontes renováveis (BRASIL, 2015).  

Diante desse cenário de crescimento do país, crises energética e hídrica, combate a 

mudanças climáticas e sinais de incentivo para geração distribuída renovável e 

eficiência energética, o aproveitamento energético do biogás torna-se uma alternativa 

cada mais importante para o setor de saneamento. Porém, quais são as principais 

formas de aproveitamento do biogás? Qual a melhor? Esta alternativa é viável 

economicamente? Qual escala mínima de viabilidade? De que forma essa iniciativa 

pode ser fomentada? O presente estudo parte da hipótese de que o aproveitamento 

energético de biogás em ETEs que utilizam sistemas anaeróbios de tratamento 

(UASB) é viável no Brasil. Assim, seu objetivo é, a partir da análise de sistemas de 

tratamento de esgotos, identificar as escalas mínimas em que os diferentes arranjos 

de utilização do biogás para fins energéticos se tornam viáveis economicamente.  

O trabalho busca realizar esta análise pautada na realidade do setor de saneamento e 

energia e utilizar parâmetros o mais próximo possível daqueles praticados em nível 

nacional. Além disso, o estudo analisa uma combinação de tecnologias pouco utilizada 

no tratamento de esgotos doméstico em outros países, mas que é cada vez mais 

comum no Brasil (SILVA, 2014).  
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Do ponto de vista científico, o tema aproveitamento energético de biogás em ETEs é 

principalmente relacionado com a digestão anaeróbica do lodo e não do esgoto, via 

reatores UASB (BAUDEZ, MARKIS, et al., 2011), (CAO e PAWłOWSKIA, 2012). 

Quando se refere aos reatores UASB, a maior parte das pesquisa remete à produção 

de biogás a partir de substratos de origem agroindustrial e análises sobre a 

performance dessa produção, apesar de haver poucos trabalhos também na área de 

tratamento de esgotos  (BERNI, DORILEO, et al., 2014), (COURAS, LOUROS, et al., 

2014), (ROSA, 2012), (LOBATO, 2011), (NADAIS, BARBOSA, et al., 2011), (TANAKA, 

2002). Outros estudos, tratam especificamente de tecnologias mais avançadas de 

conversão do lodo e biogás de ETEs em energia, enfatizando processos como 

gaseificação, pirólise, entre outros (GINORIS, GHESTI, et al., 2010), (DOMÍNGUEZ, 

MENÉNDEZ e PIS, 2006), (CHANG e LIN, 2004). Assim, os resultados sobre a 

viabilidade econômica do biogás a partir de reatores UASB, levando em consideração 

o contexto brasileiro no setor de saneamento e energia, representam uma contribuição 

científica sobre o tema aproveitamento energético de biogás em ETEs e contribui para 

que esta alternativa seja difundida no país e mesmo em outros países que, porventura, 

tenham similaridades com o Brasil, sobretudo em termos de formas de tratamento de 

esgoto e condições ambientais. Pode, inclusive, apoiar estudos de desenvolvimento 

de opções de saneamento em países onde a infraestrutura associada a este serviço 

ainda é precária. 

Esta dissertação foi estruturada em seis capítulos, incluindo introdução e conclusões. 

O Capítulo 2 apresenta uma contextualização da situação atual do setor de 

saneamento no Brasil. São fornecidas informações sobre as principais tecnologias de 

tratamento de esgotos aplicadas no país e a influência dessas na demanda de energia 

das ETEs.  O capítulo aborda ainda os desafios na gestão lodo e biogás e cita as 

principais iniciativas de aproveitamento energético de biogás no país.  

O Capítulo 3 apresenta conceitos básicos para o desenvolvimento deste trabalho, tais 

como o processo de digestão anaeróbica de lodo e esgotos e sua relação com o 

conceito Waste-to-Energy. As principais tecnologias relacionadas com a produção de 

biogás a partir de lodos e esgotos em ETEs. Assim como os parâmetros e tecnologias 

para tratamento, condicionamento e conversão do biogás em energia térmica e 

elétrica.  

No Capítulo 4 é apresentada a metodologia utilizada para avaliar a escala mínima de 

viabilidade econômica. Os arranjos de tratamento de esgotos e suas escalas, assim 

como os diferentes arranjos para aproveitamento energético do biogás são definidos e 
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descritos neste capítulo. Além disso, são caracterizados os parâmetros relacionados 

com à produção do biogás e do lodo e o consumo de energia, juntamente com os 

custos e receitas em cada um dos cenários analisados. Ao final do capítulo são 

apresentadas as equações utilizadas na ferramenta Excel para o cálculo da produção 

de biogás e eletricidade, produção e secagem de lodo, custos de investimentos, 

custos operacionais e cálculos financeiros durante vida útil do projeto.  

No Capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados. A escala mínima de 

viabilidade para cada arranjo é definida e algumas análises de sensibilidade são 

realizadas. Os riscos e oportunidades mapeados através das análises de viabilidade 

são elencados e analisados. Por fim, recomenda-se novos estudos e medidas de 

incentivo para o uso do biogás em ETEs.  As conclusões deste trabalho são 

apresentadas no Capítulo 6. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Neste capítulo as principais características do setor relevantes para o uso energético 

do biogás são abordadas.  

O setor de saneamento brasileiro (água e esgotos) é responsável por 2,6% do 

consumo total de eletricidade do país (EPE, 2009), o equivalente a 10,41 TWh/ano e 

um terço do consumo de todo o setor público nacional (MME, 2011) .  

Em 2013, apenas 39,7% dos esgotos gerados foram adequadamente coletados e 

tratados (MCID, 2013). O Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, 

publicado em Dezembro de 2013, prevê uma coleta de 92% dos esgotos gerados dos 

quais 93% deverão ser tratados até 2033. Portanto, espera-se um aumento 

significativo do consumo de eletricidade no setor.   

Historicamente, a tarifa de eletricidade para o setor de saneamento sempre foi 

subsidiada. Até o final da década de 1960 empresas como a CESP e Eletropaulo 

possuíam descontos de até 80% na tarifa. Esse percentual decaiu ao longo do tempo 

e se estabilizou em 15%  para as empresas do setor (Figura 1).  

 

Figura 1: Desconto nas tarifas de energia elétrica concedido ao setor de saneamento básico. 
Fonte: (TSUTIYA, 2001). 

 

Apesar de terem sido criados para beneficiar um serviço público e essencial para a 

população, estes subsídios causaram também uma espécie de incentivo perverso. 

Assim, apesar da energia representar o segundo maior custo operacional das 

companhias de águas e esgotos (MME, 2011), atrás apenas dos custos com mão de 

obra, os investimentos em eficiência energética e na redução de perdas continuam 

baixos.  
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Como exemplo, o consumo dos sopradores ou aeradores representa 

aproximadamente 50% de toda energia consumida em uma ETE (ABB, 2013). Com a 

instalação de um equipamento de medição constante do oxigênio dissolvido (OD), 

esse consumo poderia ser reduzido. Esta medida, relativamente de baixo custo1, ainda 

não é adotado na maioria das ETEs que usam aeradores (ROTÁRIA, 2015).  

Existe uma extensa variedade de soluções tecnológicas para o tratamento de esgoto. 

Essas tecnologias se diferenciam principalmente pelo tempo de permanência do 

esgoto no sistema e, consequentemente, espaço físico requerido, a intensidade 

energética do processo, que depende do grau de mecanização e a eficiência requerida 

para remoção das matérias orgânica dos esgotos. Desse modo, a escolha da 

tecnologia deve levar em consideração a localização da ETE, a classificação do corpo 

hídrico receptor, a legislação ambiental vigente, os custos operacionais e a 

disponibilidade de mão de obra qualificada. 

A Figura 2 mostra a relação entre o custo energético por habitante conectado a uma 

ETE e o grau de mecanização para diferentes tecnologias. Nesse exemplo, observa-

se o maior custo energético para sistemas estritamente aeróbios (p.ex. sistema de 

lodo ativado convencional). Esse tipo de sistema utiliza a introdução de oxigênio por 

meio de aeração forçada para acelerar o processo de digestão, promovendo uma alta 

eficiência em termos de remoção da matéria orgânica numa área reduzida. 

Outro exemplo, no outro extremo da figura 2 é a combinação de reatores UASB2 com 

lagoas. Neste caso a energia requerida por habitante e o grau de mecanização são 

muito inferiores quando comparados aos sistemas de lodos ativados. O principal 

motivo, é que esses processos são anaeróbios ou, no caso da lagoa, a aeração ocorre 

apenas pela troca natural de oxigênio na superfície. 

                                                
1
 O custo deste sensor, considerando instalação e automação não ultrapassa 80 mil reais (ROTÁRIA, 2015) 

2
 Upflow anaerobic sludge blanket - reator anaeróbio de leito fluidizado 
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Figura 2: Custo Energético (R$/hab*ano) por arranjo de tratamento. 

Fonte: (CAESB, 2011). 

 

Um levantamento realizado pela prestadora de serviço de saneamento de Brasília 

(Figura 3) compara processos anaeróbios simples (tipo lagoa), processos mistos 

(anaeróbios + aeróbios) e processos aeróbios em relação a área necessária para o 

tratamento e consumo de energia.  

 

Figura 3: Comparativo de processos de tratamento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal em relação a área e demanda energética. 

Fonte: Adaptado de (CAESB, 2011). 

A comparação é baseada em dados de 8 ETEs e demonstra que as ETEs com 

processos anaeróbios simples requerem uma área até 10 vezes superior àquelas com 

processo misto e 20 vezes superior a com sistemas aeróbios por habitante. Em 

compensação, o gasto com energia nessas ETEs (anaeróbias) é cerca de 8 vezes 
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inferior as ETEs com sistemas mistos e 25 vezes inferior as ETEs mais mecanizadas 

(aeróbias). Esta relação pode variar, mas não foge a este padrão.  

No Brasil, diferentemente de outros países, há um uso maciço de sistemas anaeróbios 

para tratamento de esgotos. A nível global, em ETEs urbanas predominam sistemas 

de lodos ativados, que consomem mais eletricidade, porém ocupam menores áreas. O 

clima tropical do Brasil favorece o uso de reatores anaeróbios. A tecnologia 

predominante entre os sistemas anaeróbios no Brasil é o reator UASB. Das 539 ETEs 

apoiadas pelos recursos do PAC entre 2007 e 2014, 64% são iniciadas por tratamento 

primário anaeróbio e 35% possuem reatores UASB (SILVA, 2014). Os UASBs são 

reatores que ocupam áreas menores que as lagoas e sistemas naturais em geral e 

demandam menos energia que os sistemas mecanizados e aeróbios convencionais.  

Os principais subprodutos do processo de digestão anaeróbia de esgotos são: lodo e 

biogás (Figura 4).  O lodo residual do processo de tratamento de esgoto é considerado 

um resíduo semissólido que requer disposição final adequada, segundo a política 

nacional de resíduos sólidos (Lei Nº 12.305/2010). 

 
Figura 4:Tratamento de esgotos e principais subprodutos em uma ETE com sistema anaeróbio. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Juntamente com eletricidade, o lodo representa um custo operacional significativo para 

as prestadoras de serviço de saneamento, principalmente devido aos custos de 

transporte e disposição final, podendo chegar a 60% do custo operacional total de uma 

ETE. Em 2010, o tratamento de esgoto no Brasil gerou aproximadamente entre 150 e 

220 mil toneladas de lodo seco. Considerando que o tratamento de esgoto atingia 

apenas 30% da população urbana no mesmo ano (PEDROZA, VIEIRA, et al., 2010), 

espera-se um incremento na geração de lodo nos próximos anos. 

Com a aprovação da Lei Nº 12.305/2010, a partir de 2014, apenas a parte não 

aproveitável dos resíduos (rejeitos) podem ser encaminhados para aterros sanitários. 

Isso significa que o lodo das ETEs precisa ser submetido a todos os processos 

possíveis de tratamento e recuperação por meio das tecnológicas disponíveis e 

economicamente viáveis, antes de serem depositados num aterro sanitário.  
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Apesar da viabilidade econômica e disponibilidade tecnológica serem critérios que 

variam muito caso a caso, o envio de lodos para aterros já começa a ser considerado 

impeditivo em alguns municípios conforme a lei citada. Nos outros casos, a lei tem 

causado um aumento expressivo do custo da disposição final.  

Algumas das alternativas para adequar-se à nova legislação e as tendências mundiais 

são: higienização e aplicação na agricultura, pasteurização, secagem e peletização 

com ou sem queima do lodo ou gaseificação. No Brasil o uso agrícola é utilizado 

modestamente, principalmente no estado do Paraná.  Até o presente momento, a 

secagem térmica é aplicada por algumas ETEs, porém sem a queima do lodo e seu 

aproveitamento energético.  

A Figura 5 demonstra as diferentes alternativas de tratamento do lodo aplicadas nos 

países europeus. Ao contrario da situação no Brasil, a disposição final em aterros, 

apesar de ainda ser praticada, é inferior ao uso agrícola, compostagem e incineração. 

 
Figura 5: Destinação final do lodo nos países europeus. 

Fonte: Adaptado de (EUROSTAT, 2011) 

 

O segundo subproduto do tratamento anaeróbio de esgotos, como mencionado acima, 

é o biogás. Este é gerado pelos microrganismos presentes no efluente, no processo 

de digestão da matéria orgânica na ausência de oxigênio e possui um alto teor de 

metano (CH4).  Por esse motivo, pode ser aproveitado como combustível na geração 

de calor, eletricidade ou energia mecânica, como fonte renovável de energia.  

A geração de biogás no processo de tratamento de esgoto pode ocorrer de duas 

formas: a) em sistemas de tratamento anaeróbios na própria digestão dos esgotos ou, 
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b) no caso de sistemas de tratamento aeróbios, na digestão anaeróbica do lodo, 

posterior ao tratamento do esgoto (Figura 6a-b).   

                        

        a)                b) 

Figura 6-a e b: Produção de biogás a partir de diferentes opções de tratamento dos esgotos.  
Fonte: elaboração própria. 

 

O aproveitamento energético do biogás a partir da digestão anaeróbia de lodo já é 

uma prática comum em muitos países. Na Alemanha, das 3.000 ETEs que recebem o 

equivalente a mais de 80% do esgoto da população, aproximadamente 1.200 

aproveitam esse biogás para gerar eletricidade e calor. Ao todo são mais de 1 TWh 

por ano de eletricidade gerada e, em média, 50% da demanda de energia dessas 

ETEs é auto-suprida (BMU, 2011). Nos Estados Unidos, existem 104 ETEs com 

sistemas de cogeração utilizando biogás e um total de 190 megawatts (MW) de 

capacidade instalada. Este aproveitamento é tecnicamente viável em mais 1.351 

plantas e economicamente atraente (payback de sete anos ou menos), entre 257 e 

662 dessas plantas (EPA, 2011). 

Como mencionado acima, o sistema UASB é muito comum no tratamento de esgotos 

domésticos no Brasil, porém pouco utilizado em outros países. Essa é uma das razões 

pelas quais seu potencial de produção e aproveitamento do biogás é pouco conhecido. 

Com exceção de poucas estações construídas no passado, que já foram desativadas, 

as poucas usinas termelétricas (UTE) a biogás existentes foram instaladas 

recentemente. Existem apenas 3 ETEs em operação que geram eletricidade e 

algumas na fase de implementação ou projeto. Adicionalmente, algumas usam o 

biogás para geração de calor e secagem térmica do lodo. 

Entre as três que geram eletricidade, a ETE Ouro Verde, em Foz do Iguaçu/PR, foi a 

primeira ETE da atualidade a possuir um sistema de geração a partir do biogás. Esta 

utiliza o biogás de reatores anaeróbios de esgotos. Sua capacidade instalada, 
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contudo, é de apenas 20 kW (ANEEL, 2015). Atualmente a mesma está em processo 

de adequação para integrar-se ao Sistema  Interligado Nacional (SIN) como uma micro 

geradora de energia, por meio da Resolução 482 da ANEEL. 

A ETE Ribeirão Preto, operada por meio de uma concessão à empresa Ambient, tem 

uma UTE em operação desde março de 2011. Esta utiliza o biogás dos digestores 

anaeróbios de lodo, e recupera a sua energia através de dois motores de cogeração 

ciclo Otto. A ETE apresenta uma potência instalada de 1,5 MW e gera cerca de 16.725 

kWh/dia, conseguindo suprir cerca de 60% do consumo energético da planta 

(FERREIRA, 2014).  

Também em 2011 a COPASA iniciou o aproveitamento energético do biogás em sua 

maior ETE. Com uma potência instalada de 2,4 MW, a ETE Arrudas fica localizada em 

Belo Horizonte e utiliza 12 turbinas de 200kW para suprir cerca de 70% do consumo 

elétrico da planta (GAIO, 2013). Vale ressaltar que a energia térmica do biogás é 

utilizada para aquecimento dos digestores de lodo. A COPASA também aproveita o 

biogás da ETE Montes Claros para secagem térmica do lodo e tem uma ETE, em fase 

final de construção, que contará com uma unidade termelétrica a biogás que utilizará 

motores ciclo Otto e recuperará o calor para secagem térmica. Esta unidade localizada 

em Betim, utilizará o biogás e lodo seco para gerar eletricidade em uma caldeira 

(ARAÚJO, 2014). 

Existem ainda ETEs em fase de projeto e construção, que consideram o 

aproveitamento energético do biogás. Um dos Projetos mais inovadores é o da 

SEMAE de São José do Rio Preto que, além de aproveitar o biogás dos reatores 

UASB, fará a secagem e queima do lodo, juntamente com resíduos de poda do 

município. Este projeto, em fase de licitação, terá uma potência instalada de 2,5 MW 

na sua primeira fase, e suprirá 100% da energia consumida na ETE (VILLANI JR., 

2014).  

O potencial do aproveitamento energético do biogás em sistemas UASB é alto e 

representa um importante insumo para autossuprir a demanda de energia nas ETEs, 

assim como para auxiliar a secagem e redução do volume do lodo. 

Com o aumento do rigor das legislações ambientais, o setor tende a sofrer cada vez 

mais pressão para reduzir a geração de lodos e aumentar a eficiência dos seus 

processos de tratamento. ETEs que possuem apenas sistemas anaeróbios de 

tratamento, por exemplo, vêm gradativamente adotando processos aeróbios de pós 
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tratamento (DAHLEM, 2013). O resultado são ETEs mais mecanizadas, e, conse-

quentemente, mais energo-intensivas. 

Além do aspecto energético, o metano contido no biogás é um gás de efeito estufa 

com um potencial de aquecimento global 21 vezes maior do que o gás carbônico 

(CO2) (UNFCCC, 2014). A queima do biogás para fins de aproveitamento energético 

transforma o metano em CO2, reduzindo os impactos climáticos dessas emissões. 
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3. ESTADO DA ARTE SOBRE APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE BIOGÁS 

EM ETES 

3.1. Recuperação energética a partir de resíduos 

A definição do conceito Waste-to-energy ou energia a partir de resíduos varia  entre os 

diferentes autores e instituições. A United States Environmental Protection Agency 

define o conceito como  a conversão de resíduos não recicláveis em calor, eletricidade 

ou combustíveis considerando os processos de combustão, gaseificação, pirólise, 

digestão anaeróbia e recuperação de gás de aterro (EPA, 2014). Para a Confederação 

Europeia de Plantas de WTE, Waste-to-Energy é um forma de tratamento de resíduos 

que inclui a sua higienização (eliminação de vírus e bactérias) impedindo que o 

material contaminado ou degradado entre nos processos de reciclagem ou seja 

convertido em novos produtos (CEWEP, 2015).  

O objetivo comum dos diferentes conceitos é a recuperação da energia contida no que 

é descartado pelos processos produtivos e pela população e que não tem mais 

condições de ser reciclado. Além do aproveitamento energético a tecnologia 

principalmente impõe a redução mássica e volumétrica dos resíduos e, 

consequentemente, a geração de menor quantidade de rejeitos a serem 

encaminhados para disposição final. Os processos de geração e aproveitamento de 

biogás em aterros sanitários e através da digestão anaeróbia controlada de resíduos 

orgânicos também faz parte do conceito Waste-to-Energy (WtE) 

Figura 7 ilustra o elenco de processos enquadrados como tecnologias WtE, 

considerando a conversão térmica e bioquímica. 

 

Figura 7: Processos enquadrados como tecnologia WtE. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Essas tecnologias podem ser aplicadas para o tratamento de diversos resíduos 

líquidos e sólidos: resíduos agropecuários, resíduos da indústria de cana de açúcar, 

resíduos florestais ou industriais, resíduos sólidos municipais (RSU), esgotos e lodos 

(ZAFAR, 2008) .  

O termo Waste-to-Energy é comumente utilizado para o setor de tratamento de 

resíduos sólidos urbanos e industriais. Quando adotado para o setor de tratamento de 

efluentes, é aplicado principalmente para designar a recuperação energética a partir 

do lodo. O aproveitamento energético do lodo ocorre a partir do biogás oriundo da 

digestão anaeróbica do lodo, ou via a incineração do lodo como combustível.  

 

Figura 8: Tipos de resíduos processados em Centros de Aproveitamento Energético de Resíduos (WTEC) 
Fonte: adaptado de (STEHLIK, 2009) 

 

Adicionalmente, no tratamento de efluentes existe a possibilidade da geração de 

biogás a partir da digestão anaeróbica direta do esgoto. Esta alternativa, porém, é 

pouco mencionada dentro do hall das tecnologias Waste-to-Energy. Os reatores UASB 

são geralmente considerados como uma alternativa tecnológica para tratamento de 

efluentes industriais, como o licor negro (ZAFAR, 2008). No setor de tratamento de 

esgotos domésticos, contudo, essa tecnologia é raramente associada ao conceito 

Waste-to-Energy, o que pode ser associado ao fato que o tratamento anaeróbio de 

esgotos domésticos ser pouco difundido na maioria dos países onde esse conceito é 

mais utilizado.  

No Brasil, onde as temperaturas mais elevadas contribuem para a utilização de 

sistemas anaeróbios no tratamento de esgotos doméstico, há um grande potencial 

para geração de biogás nas ETEs a partir de reatores UASB.  
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Os conceitos relacionados com a geração de biogás em ETEs, oriundo dos reatores 

anaeróbios de esgotos e de digestores de lodo a partir do tratamento de esgotos 

domésticos são detalhadamente abordados no próximo tópico. 

3.2. Tecnologias de tratamento de efluentes e obtenção do biogás 

ETEs são unidades operacionais do sistema de esgotamento sanitário que removem 

as cargas poluentes do esgoto através de processos físicos, químicos ou biológicos, 

devolvendo o produto final (efluente tratado) ao ambiente, em conformidade com os 

padrões exigidos pela legislação ambiental (CASAN, 2012). 

Os esgotos sanitários são compostos basicamente de 99,9 % de água e 0,1 % de 

sólidos. Os sólidos contêm aproximadamente 70% de materiais orgânicos como 

proteínas, carboidratos e gorduras e 30% de materiais inorgânicos como metais, sais e 

areia (FRANÇA JUNIOR, 2008). O objetivo de uma ETE é reduzir a quantidade de 

sólidos contidos nos efluentes.  

O processo do tratamento de esgoto é geralmente dividido em 4 fases: 

1) Tratamento preliminar: remoção física de areia de sólidos grosseiros; 

2) Tratamento primário: remoção física de sólidos em suspensão; 

3) Tratamento secundário: remoção bioquímica da Matéria Orgânica; 

4) Tratamento terciário: remoção de nutrientes e organismos patogênicos. 

O presente capítulo aborda o tratamento secundário, fase em que ocorre o tratamento 

biológico em uma ETE. A principal função dos reatores utilizados nessa fase é otimizar 

o contato dos microrganismos com a matéria orgânica contida nos efluentes. 

Independente do tipo de reator e processo biológico utilizado, a capacidade metabólica 

da biomassa é o que determina a capacidade do sistema de consumir a matéria 

orgânica.  

Na natureza existem duas formas de conversão da matéria orgânica, a conversão 

aeróbia e a anaeróbia. A Figura 9 apresenta as rotas de conversão de matéria 

orgânica no sistema anaeróbio e no sistema aeróbio de tratamento de esgotos. 
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Figura 9: Rotas de conversão de matéria orgânica: a) sistema anaeróbio e b) sistema aeróbio. 

Fonte: (CHERNICHARO, 2007) 

Segundo Lobato (2011), nos sistemas aeróbios, do total da Demanda Química de 

Oxigênio3 (DQO afluente), que pode ser entendido como a matéria orgânica 

quimicamente degradável que entra no sistema, cerca de 40 a 50% é degradada 

biologicamente, com a consequente conversão em dióxido de carbono (CO2). Outros 

30 a 40% da matéria orgânica afluente é convertida em novas células microbianas 

(biomassa), que vem a constituir o lodo excedente do sistema e 5 a 15% da matéria 

orgânica não convertida em CO2 ou biomassa corresponde ao material não degradado 

que deixará o sistema junto ao efluente.  

Já nos sistemas anaeróbios, do total de matéria orgânica que entra no sistema, cerca 

de 50 a 80% é convertida em biogás, do qual pode ser aproveitado o potencial 

energético do metano (CH4). Ao contrário dos sistemas aeróbios, apenas uma 

pequena parcela da matéria orgânica afluente ao sistema é convertida em novas 

células microbianas (cerca de 5 a 15% vira lodo). O material não convertido em biogás 

ou biomassa sai do reator como material não degradado (10 a 30%). A eficiência de 

remoção da matéria orgânica de sistemas anaeróbios tende a ser menor, por isso, 

dependendo da classificação do corpo hídrico receptor do efluente, necessita de uma 

etapa subsequente de tratamento.   

O biogás é uma mistura de gases gerados durante a digestão anaeróbia da matéria 

orgânica. Sua composição é variável, dependendo do tipo e concentração da matéria 

orgânica a ser digerida, das condições físico-químicas no interior do digestor (pH, 

alcalinidade, temperatura) e da presença de outros anions, como o sulfato e o nitrato 

(NOYOLA, MORGAN-SAGASTUME e LÓPEZ-HERNÁNDEZ, 2006). 

                                                
3
 Indicador de matéria orgânica baseado na concentração de oxigênio consumido para oxidar a matéria 

orgânica, biodegradável ou não, em meio ácido e condições energéticas por ação de um agente químico 
oxidante forte. 
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A conversão da matéria orgânica em biogás e também  H2S é um processo bioquímico 

complexo, composto por várias reações sequenciais, cada uma com sua população 

microbiana específica. A Figura 10 representa estes processos de forma esquemática, 

em cinco fases: hidrólise, acidogênese, acetogênese, metanogênese e sulfetogênese.  

 

 

Figura 10: Rotas metabólicas e grupos microbianos envolvidos na digestão anaeróbia. 

 Fonte: (CHERNICHARO, 2007) 

 

Em ETEs, a produção do biogás ocorre ao longo do tratamento dos efluentes, nos 

reatores anaeróbios, ou durante a digestão do lodo produzido em sistemas aeróbios 

Figura 6. Os constituintes usualmente presentes no biogás gerado por meio desses 

processos de digestão anaeróbica são apresentados na Tabela 1 e Tabela 2. 
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Tabela 1: Composição típica de biogás gerado em reatores anaeróbios tratando esgoto doméstico, 
aterros sanitários na fase metanogênica e digestores de lodo.  

 

Fonte: (LOBATO, 2011) adaptado de RANDS et al.(1981); NOYOLA et al. (1988); AGRAWAL et al. 
(1997); BOHN (2001) apud BELLI et al (2001); PAGLIUSO et al. (2002); BARBOSA e STUETZ (2005); 

USEPA (2005); NOYOLA et al. (2006); RASI et al. (2007). 

 
Tabela 2: Composição típica de biogás gerado em reatores anaeróbios tratando esgoto industrial e 

digestores de lodo. 

Componente Unidade 
Biogás de tratamento 

anaeróbio de lodo 

Biogás de tratamento 

anaeróbio de esgoto 

Enxofre total (S) mg/m
3
n 20 – 2.500 N.E.* 

Sulfeto de hidrogênio (H2S) ppm 500 – 1.500 50 – 30.000 

Halogênios mg/m
3
n 0 – 100 N.E. 

Cloro (Cl)  1 – 5 mg/m
3
n N.E. 

Flúor (F)  1 – 5 mg/m
3
n N.E. 

Poeira/partículas (< 10 µm) mg/m
3
n N.E. N.E. 

Total de compostos 

orgânicos com silício 
mg/m

3
n < 40 N.E. 

Compostos aromáticos mg/m
3
n < 10 100% CH4 N.E. 

Umidade relativa % 90 – 100 90 – 100 

Teor de oxigênio (O2) % em vol. 0 – 1 0 – 2 

Metano (CH4) % em vol. 60 – 70 50 – 85 

Número de metano – > 100 > 100 

Poder calorífico superior 

P.C.S. 
kWh/m

3
n 6,6 – 7,7 5,5 – 9,4 

Poder calorífico inferior P.C.I. kWh/m
3
n 6 – 7 5 – 8,5 

Índice de Wobbe kWh/m
3
n 7,0 – 9,1 5,3 – 13,4 

Dióxido de carbono (CO2) % em vol. 30 – 40 15 – 50 

Nitrogênio (N) % em vol. 0 – 2 2 – 6 

Amônia (NH3)  < 0,05% em vol. N.E. 

Temperatura do gás °C 30 – 55 30 – 55 

Pressão operacional mbar 0 – 100 0 – 50 

Hidrogênio (H2) % em vol. 0 – 1,5 N.E. 

OBSERVAÇÃO: Conforme a origem do biogás, utilizam-se na prática diferentes unidades de medida. 

Por isso, os valores de alguns componentes são indicados em unidades diferentes. 

N.E. = Dado não existente. 

Fonte:adaptado de (DWA, 2011). 

Nota-se, ao comparar as duas tabelas, que a quantidade de sulfeto de hidrogênio 

possivelmente encontrada no biogás de reatores anaeróbios de esgotos pode ser 
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muito superior na Tabela 2 do que na Tabela 1, isso se deve a origem dos esgotos, 

que na Tabela 2 considera principalmente aquele proveniente do setor industrial. Os 

valores médios, contudo, encontram-se na faixa da Tabela 1. Para os valores de 

concentração de metano e gás carbônico, os valores são similares. Sendo que o gás 

oriundo do tratamento anaeróbio de esgotos apresenta concentrações superiores a de 

origem do lodo. 

Diretamente proporcional à concentração de metano, o poder calorífico inferior do 

biogás não tratado varia entre 5,0 e 8,5 kWh/m3. Os valores específicos de acordo 

com a concentração e origem do gás são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Poder Calorífico do biogás de acordo com o teor de metano no gás. 

Biogás 
Teor de CH4 

[% em vol.] 

Poder calorífico 

inferior PCI,n 

[kWh/m
3
] 

Biogás de tratamento anaeróbio de lodo 60 – 70 6,0 – 7,0 

Biogás do tratamento anaeróbio de esgoto com elevada 

carga orgânica 
50 – 85 5,0 – 8,5 

Biogás de biodigestores agrícolas 55 – 70 5,5 – 7,0 

Biogás de estações de tratamento de resíduos orgânicos 55 – 65 5,5 – 6,5 

Biogás da deposição de resíduos 55 – 60 5,5 – 6,0 

Biogás de culturas energéticas (biomassa dedicada) 45 – 55 4,5 – 5,5 

Fonte: (DWA, 2010). 

A seguir estão descritos os principais arranjos tecnológicos de tratamento de efluentes 

e lodos em que ocorre produção do biogás. 

3.2.1. Digestão anaeróbica dos esgotos  

As tecnologias mais comumente utilizadas para tratamento anaeróbio de esgotos 

sanitários podem ser classificadas, de maneira simplificada, em sistemas 

convencionais e sistemas de alta taxa.  

Segundo Chernicharo (1997), apesar de não haver uma linha bem definida de 

separação entre os sistemas, os principais aspectos que diferenciam os de alta taxa 

dos convencionais são: existência de mecanismos de retenção de sólidos no sistema, 

reduzidos tempos de detenção hidráulica e altas cargas orgânicas volumétricas. Ou 

seja, em sistemas de alta taxa, o fato de haver a imobilização dos micro-organismos 

no interior da câmara de digestão, possibilita que estes reatores tenham dimensões 
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menores e ainda sim garantam uma eficiência suficiente na remoção da matéria 

orgânica.  

Alguns exemplos de sistemas convencionais são: lagoas anaeróbias e tanques 

sépticos. Estes, porém, não serão objeto do presente estudo, entre outros motivos, 

pelo fato de serem utilizados geralmente em ETEs com escalas que não justificam o 

uso do biogás e, especificamente no caso das lagoas, devido a suas grandes 

dimensões e baixas cargas volumétricas, que não favorecem a produção e coleta do 

biogás.  

Entre os sistemas de alta taxa, os mesmos podem se dividir em dois principais grupos: 

com crescimento bacteriano aderido e com crescimento disperso. No Brasil, os 

principais sistemas utilizados nos respectivos grupos são o filtro anaeróbio e o reator 

anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB). 

A partir da década de 80, o uso de filtros anaeróbios como tratamento complementar 

às fossas sépticas se tornou bastante popular para escalas de até 1.000 habitantes. 

Atualmente cresceu também sua utilização como pós tratamento em cidades com 

população superior a 50.000 habitantes, principalmente após reatores UASB. O 

objetivo neste caso é garantir uma maior eficiência do tratamento, sendo que a maior 

parte da carga orgânica é removida na fase anterior.  Esse é uma das principais 

razões porque os filtros apresentam uma baixa produção de biogás (MACHADO, 

1997) e, consequentemente, não foi considerado neste estudo. 

O reator UASB, em contrapartida, possui uma maior taxa de produção de biogás que 

os filtros anaeróbios. Aliado a isso, este reator possui um sistema separador trifásico 

no seu topo, que facilita a coleta do gás produzido. Deste modo, pode-se afirmar que 

este é o principal sistema de digestão anaeróbica de esgotos, com potencial de 

aproveitamento do gás utilizado no país. 

Os reatores UASB foram inicialmente desenvolvidos e largamente aplicados na 

Holanda. No Brasil, por apresentarem baixo custo, simplicidade operacional e baixa 

produção de sólidos, aliado ao clima tropical favorável para o desenvolvimento 

microbiano, este sistema passou também a ser largamente utilizado e hoje é o 

principal sistema anaeróbio de alta taxa utilizado em ETEs no país.  

Um dos princípios fundamentais do processo é a sua habilidade em desenvolver e 

manter uma biomassa de atividade elevada, sem a existência de um meio sólido 

aderente. Isso significa que o controle da carga hidráulica no reator é relevante para 

garantir que a biomassa ou o lodo de boa qualidade, responsável pela biodegradação, 
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seja retido. Existem três possíveis formas de reator do tipo UASB comumente 

utilizados no Brasil: tronco-cônico, retangular e circular (Figura 11). 

 

Figura 11: a) reator de tronco-cônico, b) reator retangular, c) reator circular 
Fonte:adaptado de (DAHLEM, 2013). 

 

Em resumo, pode-se dizer que os reatores circulares são mais vantajosos em termos 

de processo (hidráulica), assim como de operação, limpeza e manutenção. Os 

reatores de tronco-cônico apresentam desvantagens hidráulicas, mas possuem as 

mesmas vantagens operacionais, de limpeza e manutenção que os reatores 

circulares. Além disso, eles podem ser mais econômicos em termos de investimento 

de construção. Os reatores retangulares são também hidraulicamente adequados, 

porém são mais custosos tanto em termos de investimento quanto em termos 

operacionais. Contudo, eles podem ser mais econômicos à medida que a demanda de 

terreno e uma modulação maior seja necessária, ou seja, em ETEs grandes, acima de 

100.000 habitantes (DAHLEM, 2013). 

a) 
b) 

c) 
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Figura 12: Corte esquemático de um reator UASB.  
Fonte:(CHERNICHARO, 2007). 

Na Figura 12 é possível visualizar o corte esquemático de um reator UASB. A entrada 

do esgoto afluente é feita pela base do reator, onde se forma um leito com lodo mais 

concentrado (4% a 10% de Sólidos Totais). Acima do leito de lodo desenvolve-se uma 

zona de crescimento bacteriano mais disperso (1,5 a 3% Sólidos Totais), denominada 

manta de lodo. Nesta zona os sólidos apresentam uma velocidade de sedimentação 

mais baixa. O sistema é automisturado pelo movimento ascendente das bolhas do 

biogás e do fluxo de esgotos através do reator. 

Com o movimento ascendente dos efluentes e bolhas de gás, ocorre o carreamento de 

lodo, sendo necessária a instalação de um separador trifásico (gases, sólidos e 

líquidos) na parte superior do reator, de forma a permitir a retenção e o retorno do lodo 

e a saída do efluente clarificado e do biogás produzido. 

Um reator UASB, portanto, nada mais é que um sistema que recebe como insumo 

esgotos sanitários com uma carga poluente elevada (DQO acima dos padrões 

ambientais de descarte nos corpos hídricos) e, por meio da digestão anaeróbia, reduz 

os poluentes gerando subprodutos tais como lodo (biomassa que cresceu à custa da 

matéria orgânica consumida no esgoto afluente), biogás (basicamente metano, gás 

carbônico, e gás sulfídrico) e esgotos efluentes com concentrações de sólidos 

inferiores às de entrada, dependendo da eficiência do sistema. 

O biogás de reatores UASB é geralmente constituído por metano em alto teor entre 70 

a 80 %. Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, para cada grama de 

DQO degradada, aproximadamente 350 ml de metano são produzidos 

(CHERNICHARO, 1997). Os dados teóricos existentes preveem um potencial entre 1,3 
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a 2,1 kWh/kg de DQO afluente tratado (LOBATO, 2011). Contudo, a vazão de biogás 

coletada após o separador trifásico, assim como a sua composição podem variar 

significativamente segundo alguns parâmetros.  

Com base nas simulações efetuadas por Lobato (2011), foram obtidas, as seguintes 

relações unitárias de produção de metano, de biogás e de energia em reatores UASB 

tratando esgoto tipicamente doméstico (Tabela 4). 

Tabela 4: Relações unitárias de produção de metano, de biogás e de energia em reatores UASB tratando 
esgoto doméstico 

Relação 

unitária 
Unidade 

Pior situação Situação típica Melhor situação 

Máx 

 

Mín 

 

Média Máx 

 

Mín 

 

Média Máx 

 

Mín 

 

Média 

Volume 

unitário de 

CH4  

NL.hab
-1
.dia

-1
 9,9 3,6 6,8 13,3 7,4 10,2 16,7 11,1 13,7 

NL.m
-3
 esgoto  81,7 16,7 42,2 103,7 34,8 64,2 134,6 51,8 81,3 

NL.kgDQOremov
-1
 154,1 66,0 113,4 185,8 124,2 158,3 219,1 173,9 196,0 

Volume 

unitário de 

biogás  

NL.hab
-1
.dia

-1
 14,1 5,2 9,8 17,7 9,9 13,6 20,8 13,9 17,1 

NL.m
-3
 esgoto  116,7 23,8 60,3 138,3 46,4 85,6 168,3 64,8 101,6 

NL.kgDQOremov
-1
 220,1 94,3 162,0 247,8 165,6 211,1 273,9 217,4 245,0 

Potencial 

energético 

unitário 

kWh.m
-3
 esgoto  0,8 0,2 0,4 1,0 0,3 0,6 1,3 0,5 0,8 

kWh.kgDQOremov
-

1
 1,5 0,7 1,1 1,9 1,2 1,6 2,2 1,7 2,0 

kWh.Nm
-3
 biogás 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 

kWh.hab
-1
.dia

-1
 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

MJ.m
-3
 esgoto  2,9 0,6 1,5 3,7 1,2 2,3 4,8 1,9 2,9 

MJ.kgDQOremov
-1
 5,5 2,4 4,1 6,7 4,5 5,7 7,9 6,2 7,0 

MJ.Nm
-3
 biogás 25,1 25,1 25,1 26,9 26,9 26,9 28,7 28,7 28,7 

MJ.hab
-1
.dia

-1
 0,4 0,1 0,2 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5 

Fonte: (LOBATO, 2011). 

 

Os reatores UASB, segundo a Tabela 4, apresentam uma produção volumétrica 

estimada de biogás de 14 NL.hab-1.d-1 (média para a situação típica), produção essa 

menor que a encontrada em digestores de lodo. Na melhor situação o valor médio da 

produção volumétrica de biogás foi de 17 NL.hab-1.d-1. 

Andreoli et al. (2001) afirmam que digestores anaeróbios de lodo podem apresentar 

uma produção estimada de biogás de 25 NL.hab-1.d-1, valor esse superior aos 

encontrados quando se tratando reatores UASB tratando esgoto doméstico, que 

apresentam baixas concentrações de matéria orgânica.  
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A seguir são apresentados alguns dos principais parâmetros que influenciam o 

aproveitamento de biogás em reatores UASB. 

3.2.1.1. Desafios para geração e captação do biogás em UASBs   

De acordo com especialistas e ex-membros do Programa de Pesquisas em 

Saneamento Básico - PROSAB, os principais desafios tecnológicos para melhorar a 

produção e coleta do biogás em reatores UASB são: regularização da vazão 

afluente, redução do acúmulo de escuma4 na câmara de gás dos reatores, 

redução das perdas de metano dissolvido no efluente do reator e redução dos 

vazamentos e perdas de biogás nas estruturas dos separadores de fase (nas 

campânulas) (PROSAB, 2011).  

3.2.1.1.1. Picos de vazão afluente  

Os picos de vazão afluente, oriundos principalmente da água da chuva que entra no 

sistema de coleta por meio de ligações clandestinas, é o principal responsável pelo 

carreamento da biomassa contida nos reatores UASB. Este picos precisam ser 

controlados, caso contrário, não apenas a regularidade da produção de biogás é 

prejudicada, como todo o processo de tratamento, que reduz sua eficiência quando 

ocorre o carreamento e a diluição do esgoto afluente. 

Em uma análise da vazão do biogás em reatores UASB realizada na ETE Atuba Sul 

pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), concluiu-se que os eventos 

de chuva diminuíram a produção do biogás significativamente (POSSETTI, 2013). A 

Figura 13 ilustra uma situação em que a chuva induziu modificações na amplitude e no 

nível médio do padrão de vazão de biogás. Este comportamento também foi relatado 

por outras companhias que realizaram medições da vazão de biogás durante período 

de chuva. 

 

                                                
4
 A escuma é um subproduto sólido produzido durante o tratamento de esgotos e usualmente é definida 

com qualquer material que flutue na superfície de reatores. É composta principalmente de gorduras e 
matéria orgânica não sedimentada. 
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Figura 13: Curva de vazão de biogás em função do tempo para um intervalo de 8 dias 
Fonte: (POSSETTI, 2013). 

3.2.1.1.2. Acúmulo de escuma na câmara de gás  

Outro problema a ser equacionado é a remoção das escumas. A escuma é formada 

basicamente por óleos e graxas que se acumulam ao longo do tempo na superfície. 

Nos reatores UASB, a formação e o acúmulo de escuma na área de decantação e no 

separador trifásico devem ser evitados. A escuma formada no separador trifásico, 

quando não é eliminada, acaba por endurecer formando um selo que aprisiona o gás  

Figura 14 e Figura 15). Além de gerar um aumento na pressão que futuramente 

poderá romper o separador trifásico (Figura 16 e Figura 17), a formação de um selo 

prejudica a coleta do biogás para sua posterior utilização (MIKI, 2010). 

 

 

Figura 14: Escuma acumulada no separador 
trifásico. 

Fonte: (SANASA, 2014). 

       

Figura 15:Camada de escuma endurecida em 
reator UASB fechado. 

Fonte: (SANASA, 2014)
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Figura 16: Separador trifásico, vista de dentro 
do reator UASB 

Fonte: (SANASA, 2014) 

 

Figura 17: Separador trifásico rompido devido o 
acúmulo da escuma, vista do topo do reator 

Fonte: (SANASA, 2014)

3.2.1.1.3. Perdas de metano dissolvido no efluente 

De acordo com pesquisas realizadas por diversos autores, as perdas de metano 

dissolvido nos efluentes dos reatores anaeróbios podem variar de 14% (KELLER e 

HARTLEY, 2003) até 50% (AGRAWAL, OKUI e HARADA, 1997).  

Em estudo realizado por Souza (2010) utilizando três reatores UASB em escala piloto 

e um em escala de demonstração, as perdas de metano dissolvido no efluente dos 

reatores foram maiores que 30% de todo o metano gerado na unidade, o que 

demonstrou serem relevantes as perdas de potencial energético com a dissolução de 

metano no efluente. Além disso, foi muito baixa a remoção dos constituintes gasosos 

na região da superfície do decantador dos reatores, a qual contém a camada de 

escuma, com a grande parcela do metano e do sulfeto ainda permanecendo dissolvida 

no líquido efluente.  

Para evitar a perda do gás no efluente líquido, Souza (2010) recomenda o uso de uma 

caixa de dissipação após o reator UASB para remover metano e sulfeto dissolvidos na 

fase líquida. Segundo o mesmo, a eficiência desta é da ordem de 60%, podendo ser 

otimizada . 

3.2.1.1.4. Vazamentos e perdas de biogás nos separadores de fase  

As perdas de metano não ocorrem somente pela solubilização no efluente. Na maioria 

das ETEs do Brasil, o biogás gerado, quando não é simplesmente emitido para 

atmosfera, é encaminhado para queimadores do tipo aberto (MIKI, 2010). A coleta do 

gás, que será simplesmente queimado, por conseguinte, acaba não sendo valorizada 

nem tampouco realizada de forma meticulosa. 
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Relatos de companhias de saneamento durante eventos do setor apontam para falhas 

em projetos e execução de obras que terminam por promover a perda do biogás por 

fissuras na lage dos reatores, vazamento nas válvulas de alívio e vácuo, válvulas 

corta-chama, juntas de dilatação, trincas e fissuras em paredes e canaletas (Figura 18 

e Figura 19) (SANASA, 2014). Além disso, há também perdas devido a falhas de 

operação e durante a manutenção. 

  

Figura 18: Fissura na lage de um reator UASB e 
detecção do vazamento com uso de sabão. 

(SANASA, 2014). 

            

  

Figura 19: Tubulação de coleta do biogás e 
envio até o queimador. 

(SANASA, 2014).

Os problemas relatados, caso haja o interesse em se aproveitar energeticamente o 

biogás, precisam ser minimizados. Do contrário, existe um grande risco da geração 

estimada de biogás estar aquém da coletada. Vale ressaltar que os problemas 

relatados são também indicadores do bom funcionamento e eficiência do sistema, não 

influenciando somente a produção e coleta do biogás, mas a qualidade do sistema 

como um todo. 

3.2.2. Digestão Anaeróbica dos Lodos  

A produção do lodo em uma ETE varia de acordo com o sistema de tratamento 

adotado, com uma produção per capita volumétrica entre 1 e 4 L/hab.dia (VON 

SPERLING e ANDREOLI, 2001). A constituição do lodo a ser digerido, principalmente 

a fração de matéria orgânica biologicamente degradável, depende das substâncias 

que compõem os esgotos (p. ex. fração de esgotos industriais), do tipo de processo de 

tratamento de esgoto, do volume de águas pluviais que é tratado juntamente na 

estação de tratamento e de variações sazonais.  

As principais etapas do gerenciamento do lodo, com os respectivos objetivos são: 

adensamento para remoção da umidade e redução do volume; estabilização para 

remoção da matéria orgânica e redução dos sólidos voláteis a fim de reduzir odor; 

desaguamento para remoção da umidade e redução ainda maior do volume; 



 
 

28 
 

higienização para remoção de patogênicos, necessária em alguns casos, como uso 

agrícola e, por fim, a disposição final dos subprodutos.  

 

 
 

Figura 20: Etapas de tratamento do lodo. 
Fonte: (DAVID, 2002). 

 

O lodo dos sistemas anaeróbios, em geral, não necessita de uma fase posterior de 

digestão (METCALF & EDDY , 2003). Os intervalos típicos de remoção do lodo da 

fase líquida em reatores UASB são de algumas semanas. Neste caso, o lodo já se 

encontra devidamente digerido e estabilizado e precisa apenas passar por uma fase 

de desaguamento. Em processos aeróbios como lodos ativados, porém, o lodo 

produzido precisa ser estabilizado numa etapa posterior. 

Em alguns países a estabilização não é utilizada apenas para remoção da matéria 

orgânica e consequente redução do odor. A obtenção do biogás para fins energéticos 

é também um dos objetivos dessa etapa do tratamento. Existem diversas tecnologias 

para estabilização do lodo. Digestão anaeróbia, digestão aeróbia, processos químicos 

e físicos. A digestão anaeróbia, contudo, é a única que tem como resultado a 

produção do biogás.  Assim, apenas esta tecnologia será abordada no presente 

trabalho. 

A taxa de produção de biogás varia de acordo com os constituintes orgânicos do lodo 

(Tabela 5). O conhecimento sobre os volumes diários de biogás produzido e as taxas 

de produção é importante no dimensionamento de usinas de aproveitamento de 

biogás.  
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Tabela 5:Taxa de produção do biogás na decomposição completa dos constituintes orgânicos. 

 

Taxa de produção 

de biogás
*)
 

m³/kg SSV 

Teor de CH4 

% 

Energia 

MJ/kg SSV kWh/kg SSV 

Carboidratos 0,83 50 15,1 4,2 

Proteínas 0,72 71 18,4 5,1 

Graxas 1,43 70 36,0 10,0 

*) Os valores variam conforme a composição química de carboidratos, proteínas e gorduras. 

Fonte:  (DWA, 2010) 

O volume de biogás pode ser relacionado ao equivalente populacional total ou à 

quantidade de matéria orgânica seca afluente. A taxa de produção de biogás é  

calculada com base no volume de biogás produzido, no volume de reação do digestor 

e no respectivo tempo de digestão. Segundo a Norma Alemã DWA-363, a taxa de 

produção de biogás em digestores anaeróbios de lodo doméstico geralmente varia 

entre 3,5 e 25 l/(EPT5·d), podendo atingir taxas superiores a 35 l/(EPT·d), dependendo 

da tecnologia utilizada, da constituição do lodo e do tempo de digestão. No Brasil, os 

dois exemplos de projetos produzindo biogás a partir da digestão anaeróbia do lodo 

encontram-se na faixa média de produção do biogás, entre 13 e 16 l/(EPT·d) (GAIO, 

2013) e (FERREIRA, 2014). 

Se não for possível estimar com segurança o volume de biogás produzido com base 

em um histórico de operação mais prolongado de um digestor anaeróbio de lodo já 

operante, esta mesma norma preconiza que a determinação do potencial energético 

utilizável considere fundamentalmente os valores mais baixos do volume de biogás 

esperado de acordo com a tecnologia utilizada, determinado na Tabela 6. 

  

                                                
5
 Equivalente Populacional Total  
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Tabela 6: Tecnologia de processo do tratamento de esgoto com lodos ativados e sua influência sobre o 
volume de biogás esperado (conforme KAPP 1984, complementado) 

Modo de operação do 

tratamento biológico 

Carga orgânica do tratamento 

primário e reator de lodo ativado 

Volume específico de 

biogás esperado 

1. Idade do lodo no tanque de 

aeração (TA) tSS = 8 d 

(nitrificação no verão, ou 

desnitrificação parcial) 

Entrada no reator de lodo ativado 35 g 

DBO5/(EPT·d) 

(tratamento primário de grande porte) 

Valor médio: 20,7 

l/(EPT·d) Faixa de variação: 

16,5 – 25 l/(EPT·d) 

2. Idade do lodo (TA) tSS = 15 d 

(alta intensidade de nitrificação 

e desnitrificação o ano inteiro) 

Entrada no reator de lodo ativado 35 g 

DBO5/(EPT·d) 

Valor médio:  18,3 

l/(EPT·d) Faixa de variação: 

14,5 – 22 l/(EPT·d) 

3. Idade do lodo (TA) tSS = 15 d Entrada no reator de lodo ativado 48 g 

DBO5/(EPT·d) 

(pré-tratamento de curto tempo de 

detenção hidráulica) 

Valor médio: 13,2 

l/(EPT·d) Faixa de variação: 

10,5 – 15,9 l/(EPT·d) 

4. Idade do lodo (TA) tSS = 15 d Entrada no reator de lodo ativado 60 g 

DBO5/(EPT·d) 

(sem tratamento primário) 

Valor médio: 7,8 l/(EPT·d) 

Faixa de variação: 

6,2 – 9,4 l/(EPT·d) 

5. Sistema de lodo ativado com 

aeração prolongada com tSS = 

25 d 

Entrada no reator de lodo ativado 60 g 

DBO5/(EPT·d) 

(sem tratamento primário) 

Valor médio: 4,4 l/(EPT·d) 

Faixa de variação: 

3,5 – 5,3 l/(EPT·d) 

Fonte: (DWA, 2010) 

Existem diferentes modelos de digestores anaeróbios de lodo (Figura 21), assim como 

diferentes modos de operação. O princípio de todos eles, contudo, é proporcionar uma 

mistura completa do lodo e facilitar a degradação da matéria orgânica contida no 

mesmo. 

 

Figura 21: Diferentes modelos de biodigestores de lodo. 
Fonte: (BURGHARDT e LEWER, 2010). 

 

Apesar de ser possível realizar a digestão anaeróbica do lodo em mais de um estágio, 

o processo típico de operação de digestores é o de um estágio, em que os quatro 
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níveis da digestão anaeróbia ocorrem em um único tanque (hidrólise, acidogênese, 

acetogênese e metanogênese).  

A temperatura de operação no biodigestor determina o tempo detenção e, 

consequentemente, o seu tamanho e consumo energético para o aquecimento do 

mesmo. As faixas de temperatura podem ser de 50-55ºC, em que predominam 

bactéria termofílicas no processo, ou entre 30-37 ºC, ideal para a sobrevivência das 

bactérias mesofílicas (Figura 22).   

Embora temperaturas mais elevadas sejam capazes de reduzir o tempo de detenção, 

elas causam um aumento do consumo energético e custos. Atualmente, a grande 

maioria dos digestores anaeróbios em ETEs opera nas faixas entre 30 e 37 ºC. 

(TARICSKA, LONG, et al., 2009). 

 

Figura 22: Relação entre a temperatura e o tempo de detenção. 
Fonte: (MUDRACK e KUNST, 1985). 

Após sua produção, o biogás é coletado por meio da tubulação de gás e encaminhado 

aos consumidores passando por um gasômetro e, quando necessário, por um 

processo de purificação. Via de regra, os consumidores são as caldeiras para geração 

de calor ou as usinas de cogeração para produção de calor e energia 

elétrica/mecânica (BURGHARDT e LEWER, 2010).  

3.2.3. Co-digestão 

Co-digestão é a decomposição anaeróbia simultânea da mistura de dois ou mais 

substratos orgânicos (SOSNOWSKI, KACZOREK, et al., 2008). Essa mistura, de 

forma balanceada, pode tornar a digestão anaeróbia mais estável e aumentar 

significativamente a produção de biogás (AĞDAĞ e SPONZA, 2007).  

Na literatura podem ser encontrados muitos exemplos de processos de co-digestão de 

diferentes substratos realizadas com êxito. A viabilidade da co-digestão anaeróbia da 
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mistura de lodos de ETEs com a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos foi 

examinado por Del Borghi et al. (1999) e Sosnowski et al. (2003). Gómez et al. (2006) 

estudaram a co-fermentação de lodo primário de ETEs e da fração de frutas e vegetais 

dos resíduos sólidos urbanos. O efeito das condições de mistura, das diferentes taxas 

de aplicação dos resíduos sobre o desempenho e produção de biogás do sistema 

foram investigados.  

O interesse em gerar mais biogás por m3 de digestor e necessidade crescente de 

reduzir a fração orgânica dos resíduos enviada para aterros, justificam o aumento de 

iniciativas de co-digestão em ETEs no mundo. No entanto, segundo Murto et al. (2004) 

e Gelegenis et al. (2007), são necessários mais estudos sobre os efeitos de várias 

composições de co-substratos e a sua influência sobre a estabilidade do processo. 

Pois, apesar de todas as vantagens, a indústria é, por vezes relutante em usar o 

processo de co-fermentação de metano. Acredita-se que a instabilidade em algumas 

condições é o motivo mais provável (SOSNOWSKI, KACZOREK, et al., 2008).  

O uso de misturas de materiais bem balanceadas e a aplicação de processos 

otimizados permite obter taxas de produção de biogás por volume do reator mais 

elevadas que a digestão simples (p. ex., digestão de lodo, digestão de adubo orgânico 

em usinas agrícolas) (DWA, 2010). Experiências práticas em ETEs de diversos países 

mostram que com o mesmo volume de digestor de lodos, acrescentando resíduos 

orgânicos, é possível produzir, em média, 2,5 m3 de biogás, ao invés de 1 m3 por m3 

de biodigestor (HARTWIG, 2013).  

Na Alemanha, por exemplo, existe um guia técnico que contém informações 

detalhadas sobre os requisitos básicos técnicos e jurídicos para a construção e 

operação de usinas de codigestão em ETES (DWA, 2008).  

Apesar de não ser considerado como co-digestão, uma medida cada vez mais 

utilizada em ETEs com sistemas UASB e pós tratamento aeróbio, é a recirculação do 

lodo aeróbio para a estabilização (digestão) nos reatores anaeróbios.   

A possibilidade de retorno de lodo de descarte de uma fase de tratamento aeróbia, 

posterior ao reator UASB, neste reator, foi originalmente proposta por Van Haandel e 

Lettinga (1994) e testada por Sousa e Foresti (1996) e por Ortega et al. (1996) 

utilizando lodo de retorno de um processo de lodos ativados, e por Gonçalves et al. 

(1999) que estudaram a associação de reatores UASB e biofiltros aerados submersos, 

para o tratamento de esgotos domésticos, em substituição a estações de tratamento 

de esgotos convencionais (PONTES, 2003). 
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Segundo Gonçalves et al. (2001) pouco se conhece sobre a produção, adensamento e 

digestão do lodo aeróbio em reatores UASB. Dados contraditórios são apresentados, 

em relação à atividade metanogênica específica (AME) para sistemas com retorno de 

lodo. Enquanto Ortega et al. (1996) observaram um aumento da AME, com a 

realização do retorno de lodo, Jenícek et al. (1999) observaram uma diminuição no 

valor desse parâmetro. Em pesquisa realizada por Pontes (2003), a AME e a 

estabilidade do lodo praticamente não se alteraram durante as fases sem e com 

retorno de lodo de filtro biológico para um reator UASB, indicando que o retorno do 

lodo aeróbio não apresentou efeitos negativos sobre esses parâmetros de 

caracterização da biomassa. 

No presente estudo, devido a sua baixa influência, a produção ou redução da 

produção de biogás nos reatores UASB, oriunda da digestão anaeróbica do lodo 

recirculado, não foi considerada.  

3.3. Tecnologias de aproveitamento energético do biogás 

aplicadas no estudo 

Ao se tratar da recuperação e aproveitamento do biogás em ETEs, geralmente duas 

situações podem ser vislumbradas. O primeiro cenário consiste na queima direta do 

biogás, como acontece em queimadores e caldeiras, e o segundo diz respeito à 

conversão de biogás em eletricidade, sendo ainda praticável a cogeração destas duas 

formas de energia: elétrica e térmica (ROSA, 2012).  A Tabela 7 ilustra as principais 

alternativas para aproveitamento do biogás e sua classificação de acordo com 

(LOBATO, 2011). 
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Tabela 7: Descrição das principais alternativas para gerenciamento do biogás. 

 
Fonte: (LOBATO, 2011). 

Além dos usos estabelecidos, novas possibilidades de uso por meio de tecnologias 

inovadoras podem ser cogitadas. Estas se concentram principalmente na conversão 

do biogás em biometano e em hidrogênio. O biometano e o hidrogênio proporcionam 

uma gama maior de utilizações, em muitos casos com eficiências de conversão 

energética superiores.  

As rotas de aproveitamento do biogás oriundo de ETEs, atuais e em fase de pesquisa, 

estão ilustradas na Figura 23, a seguir: 
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Figura 23: Potenciais caminhos de aproveitamento do biogás 
Fonte: elaboração própria, baseado em (BTE, IFEU, ISA, 2004) 

 

As formas de aproveitamento do biogás vão depender das características desse 

combustível. Dependendo das faixas de concentração das substâncias que o compõe, 

este pode ser utilizado para diferentes fins.   

Uma descrição das principais tecnologias de limpeza e reforma do biogás, assim como 

de conversão do mesmo em energia térmica, mecânica e elétrica é realizada a seguir. 

As tecnologias mais avançadas de conversão de biogás em biometano e hidrogênio 

não fazem parte do escopo deste estudo e por isso não são abordadas.  

3.3.1. Tecnologias para limpeza do biogás 

Como não existem normas ou manuais brasileiros sobre o tratamento, 

armazenamento e aproveitamento energético de biogás, recorreu-se bastante à 

literatura técnica internacional para descrever os principais equipamentos e 

parâmetros utilizados em projetos dessa natureza.  

Segundo a Norma Alemã DWA-M 361 (2011), o tratamento do biogás deve se orientar 

por critérios fundamentais condicionados pelo tipo de utilização do gás e pela 

legislação. Como o biogás ocorre em sua maioria com saturação de vapor d'água, 

qualquer que seja a via de utilização, ela deve conter obrigatoriamente um sistema de 

separação da água para evitar corrosão no equipamento.  

De acordo com a finalidade pretendida, há diferentes requisitos de concentração das 

substâncias traço. Em geral, porém, pode-se afirmar que, qualquer que seja a forma 
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de utilização, é necessário dar especial atenção a desumidificação, dessulfurização e, 

em alguns casos, a eliminação dos siloxanos.  

Na purificação do biogás visando qualidade equiparável à do gás natural para a 

injeção nas redes de gás local ou regional, além da eliminação de substâncias 

concomitantes problemáticas do gás, é de fundamental importância a eliminação do 

CO2. Essas tecnologias, contudo, não serão abordadas neste estudo, já que a análise 

do uso de biometano não é considerada no mesmo. 

3.3.1.1. Métodos para remoção da umidade 

3.3.1.1.1. Resfriamento 

Segundo a Norma DWA-361 (2011), a desumidificação do biogás é realizada, em 

geral, por meio de um processo de resfriamento do gás e posterior remoção do 

condensado. Para isso, o gás é conduzido através de um trocador de calor. O trocador 

de calor é carregado com um fluido de arrefecimento. O refrigerante flui em direção 

contrária ao fluxo de gás, absorvendo o calor presente no fluxo e arrefecendo o gás a 

uma temperatura de aproximadamente 5 °C. Isso ocasiona a redução da temperatura 

até um nível inferior ao ponto de orvalho e, com isso, a umidade presente no gás é 

condensada e este condensado pode ser eliminado. 

Após o resfriamento, eleva-se novamente a temperatura do gás. Devido à baixa 

umidade do gás, após a eliminação do condensado, seu ponto de orvalho é reduzido, 

o que significa que não volta a ocorrer condensação do gás com as temperaturas 

operacionais. 

Uma alternativa ao resfriamento do gás é seu aquecimento para obter uma 

desumidificação até determinado grau. 

Também é possível diminuir a temperatura do gás utilizando um refrigerador de 

lavagem que utiliza água como refrigerante. Com essa técnica, a água resfriada é 

pulverizada diretamente no gás em sentido contrário ao seu fluxo. A diminuição da 

temperatura causa a condensação e, assim, ocorre a purificação do gás. O 

condensado em excesso é eliminado do sistema. Esse processo deve ser seguido pelo 

reaquecimento do gás. 

Em muitos casos, é possível realizar o processo de resfriamento e desumidificação do 

gás a baixo custo utilizando a condensação natural em uma superfície com 

temperatura mais baixa. Esse método pode ser utilizado com restrições com filtros de 

seixo e filtros finos. É possível obter efeitos semelhantes utilizando tubos subterrâneos 
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ou tubulações mais longas, embora devam ser incluídas estruturas para aumentar o 

tempo de retenção, como um filtro de condensado. 

3.3.1.1.2. Filtros de gás 

Os filtros de gás são, em geral, filtros de seixo. Esse tipo de filtro é composto por um 

cilindro de aço inoxidável que possui uma placa perfurada no fundo. É importante 

observar que em um filtro de seixo mais fino ocorre maior perda de carga e em um 

filtro de seixo mais grosso reduz-se a eficiência da purificação e da condensação. A 

corrente de gás entra pela placa perfurada, na base do filtro, e sai do filtro pelo topo. 

Assim, as impurezas podem ser lavadas de cima para baixo por uma conexão de água 

(DWA, 2011). O condensado é removido pela base do filtro. Existem também outros 

tipos de filtro com construção diferente e mesmo princípio de funcionamento. 

3.3.1.1.3. Adsorção 

Os métodos de adsorção para a secagem de gases e de ar comprimido são 

amplamente utilizados em processo industriais. São utilizados gel de sílica, gel de 

óxido de alumínio e peneiras moleculares. 

Os processos de adsorção permitem alcançar altos índices de secagem do gás. Isso é 

indicado pelo ponto de orvalho (gel de sílica T = – 60 °C, peneira molecular – 90 °C). 

Após a saturação, o adsorvente deve ser regenerado (DWA, 2011). 

Esses processos para secagem são utilizados, por exemplo, para ajustar o teor de 

umidade do biometano e garantir que atinja qualidade equivalente à do gás natural, 

antes de sua injeção nos gasodutos. 

3.3.1.2. Métodos de Dessulfurização  

A reação do sulfeto de hidrogênio com água origina o ácido sulfuroso, que exige 

elevada resistência à corrosão dos materiais utilizados nos reatores anaeróbios. Para 

aumentar a durabilidade dos componentes do sistema e atender aos requisitos de 

qualidade dos fabricantes de usinas de cogeração e aquecedores, é necessário que o 

gás gerado passe por um processo de dessulfurização, especialmente em sistemas 

com gás bruto de elevada concentração de enxofre. 

O biogás oriundo de biodigestores de lodo geralmente apresenta concentrações de 

H2S de até 1000 ppm. Nos reatores anaeróbios tipo UASB as concentrações de H2S 

variam bastante, mas em média não ultrapassam 2.000 ppm (Tabela 1). Apesar de 

variar de acordo com o fabricante, a concentração permitida dessa substância no gás 
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para uso energético, geralmente não deve ultrapassar 300 ppm ou 450 mg/m3 (para 

biogás bruto com 60% CH4), assim, a dessulfurização é uma etapa recomendada na 

maioria das ETEs.  

3.3.1.2.1. Inibição química - Precipitação do Sulfeto  

A adição de sais de ferro (tal como cloreto de ferro ou sulfato de ferro) no reator UASB 

serve para propiciar a precipitação do sulfeto, quase insolúvel no efluente, que é 

removido juntamente com o lodo (CHERNICHARO, 2010). Além do sulfeto de 

hidrogênio (H2S), esta técnica permite que a amônia seja removida do biogás. Relatos 

informam que a utilização de sais de ferro pode proporcionar ainda uma melhoria para 

os microorganismos envolvidos na biodigestão, por causa da redução de substâncias 

tóxicas no meio. Este efeito resulta em uma crescente produção do metano (BIO-

METHANE REGIONS, 2013).  

A precipitação de sulfeto é um método relativamente barato de dessulfurização, 

precisando de investimento mínimo e com uma operação, monitoramento e tratamento 

simples. Por outro lado, o grau de dessulfurização é dificilmente controlável. Esta 

técnica é normalmente usada em reatores com altas concentrações de sulfeto de 

hidrogênio, como medida preliminar, com fases subsequentes de dessulfurização, ou 

em casos em que grandes quantidades de sulfeto de hidrogênio são permitidas no 

biogás (BIO-METHANE REGIONS, 2013). 

3.3.1.2.2. Dessulfurização Biológica 

Para o tratamento biológico de biogás as três técnicas mais utilizadas são os 

biolavadores, biopercoladores e os biofiltros. Os princípios de remoção H2S do biogás 

são parecidos. O gás a ser tratado é forçado através de um meio imobilizado ou móvel 

no qual microrganismos ficam aderidos a materiais naturais ou sintéticos na forma de 

um biofilme ou como biomassa suspensa num meio líquido. Os compostos voláteis 

biodegradáveis são então absorvidos pelo meio suporte e pelo biofilme ou biomassa 

suspensa, sendo biologicamente oxidados a substâncias menos prejudiciais 

(CHERNICHARO, 2010). 

A dessulfurização biológica é capaz de remover até mesmo quantidades muito 

elevadas de sulfeto de hidrogênio, mas a sua capacidade de adaptação às flutuações 

nas concentrações de H2S no biogás é baixa (BIO-METHANE REGIONS, 2013). Esta 

tecnologia, portanto, não é a melhor escolha se flutuações frequentes são esperadas e 

em caso que uma operação estável de injeção do gás na rede seja obrigatória. 
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3.3.1.2.3. Lavagem química  

A absorção do sulfeto de hidrogênio em soluções alcalinas é um dos métodos mais 

antigos para a dessulfurização de gases (BIO-METHANE REGIONS, 2013). O 

princípio básico de um lavador químico é a absorção no líquido de lavagem dos 

compostos poluentes na corrente gasosa. Isso é alcançado pelo intenso contato do 

biogás bruto com a solução absorvente, no interior de uma coluna empacotada 

especialmente projetada para propiciar uma grande área interfacial.  

Produtos químicos são adicionados à solução lavadora com o objetivo de incrementar 

a absorção e remoção dos compostos odorantes. Os principais tipos de reatores são o 

de contracorrente, no qual ambas as correntes (gasosa e líquida) fluem verticalmente, 

a gasosa no modo ascendente e a líquida no modo descendente;  e o horizontal ou de 

fluxo cruzado, no qual a corrente líquida flui verticalmente, enquanto a gasosa 

atravessa o meio suporte horizontalmente. 

Atualmente, o hidróxido de sódio é a substância tipicamente usada como base e o pH 

cuidadosamente controlado a fim de melhorar a seletividade de separação (BIO-

METHANE REGIONS, 2013). O objetivo é o de criar e manter um funcionamento da 

planta com máxima absorção de sulfeto de hidrogênio e a mínima absorção de dióxido 

de carbono, a fim de minimizar o consumo de produto químico. A seletividade do 

sulfeto de hidrogênio em relação ao dióxido de carbono pode ser ainda aumentada 

pela aplicação de um agente oxidante para oxidar o H2S absorvido, em enxofre 

elementar ou sulfato, aumentando assim a taxa de remoção de sulfato de hidrogênio. 

Normalmente o peróxido de hidrogênio é usado como oxidante para melhorar o 

tratamento dos gases em plantas de valorização de biogás.  

Durante um funcionamento estável, o teor de sulfeto de hidrogênio pode atingir até 5 

ppm. Contudo, a operação é mais viável economicamente para níveis de gás 

purificado com cerca de 50 ppm. Quando necessárias concentrações inferiores, o H2O 

restante pode ser removido por meio de adsorção com óxidos metálicos. Esta 

tecnologia requer um elaborado controle do processo e conhecimento dos operadores 

em lidar com os agentes químicos utilizados, devendo ser considerada em casos em 

que a concentração de sulfeto de hidrogênio é alta e/ou flutuante. 

3.3.1.2.4. Adsorção 

Dessulfurização por meio da adsorção é um processo em que as moléculas de 

compostos orgânicos voláteis entram em contato com a superfície de um adsorvente 

sólido e se ligam via forças moleculares fracas. A superfície de um adsorvente inclui 
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todas as áreas acessíveis e pode, portanto, ser extensiva a sólidos que incorporam 

uma rede interna de poros, incluindo aqueles com diâmetros de dimensões 

moleculares (CHERNICHARO, 2010). 

O sulfeto de hidrogênio pode ser adsorvido na superfície de óxidos de metal como 

óxido de ferro, óxido de zinco ou óxido de cobre, ou carvão ativado, e removido do 

biogás com alta eficiência (FISCHER, 2010). Um tratamento típico por adsorção 

consiste em uma coluna vertical, empacotada com meios suportes estáticos de 

material granular.  

Esta técnica de dessulfurização é extremamente eficiente, com concentrações finais 

inferiores a 1 ppm. Embora os custos de investimento sejam relativamente baixos, os 

custos globais específicos desta tecnologia são consideravelmente mais elevados que 

as demais, resultando no fato deste método ser tipicamente aplicado apenas para 

dessulfurização secundária ou para biogás bruto com concentração máxima de cerca 

de 150 ppm (BIO-METHANE REGIONS, 2013). 

3.3.1.3. Métodos de remoção dos siloxanos  

Além do sulfeto de hidrogênio, os siloxanos e compostos halogenados têm sido 

referidos como os principais compostos prejudiciais ao aproveitamento do biogás, pois 

geram danos aos motores e demais materiais ao serem queimados (RASI, 2009); 

(KYMÄLÄINEN, ARNOLD, et al., 2012); (PIECHOTA, IGLIŃSKI e BUCZKOWSKI, 

2013). 

Diferentemente do sulfeto de hidrogênio, que geralmente é encontrado em todos os 

tipos de biogás, os siloxanos são mais encontrados em aterros sanitários e na digestão 

de resíduos urbanos e industriais, incluindo a digestão anaeróbia de lodos e esgotos 

(ARNOLD, 2009).  

Os siloxanos são compostos orgânicos de silício normalmente sintetizados e não 

encontrados na natureza. Estes são utilizados, entre outros, em cosméticos, 

desodorantes, sabões e detergentes. Por isso, é possível encontrá-lo no biogás 

oriundo de esgotos domésticos. 

Na combustão do biogás, os siloxanos se transformam em dióxido de silício, ou sílica 

(SiO2), o qual leva ao desgaste por abrasão das peças móveis como válvulas, cilindros 

e pistões em motores e turbinas, e também atua como um isolante térmico e elétrico 

(NARROS, DEL PESO, et al., 2009). Como resultado, o desempenho desses 

equipamentos de combustão pode ser significativamente reduzido e os catalisadores 

de pós-combustão podem tornar-se menos eficazes (NARROS, DEL PESO, et al., 
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2009). Na Alemanha, por exemplo, os valore-limite mais comum especificado pelos 

fabricantes dos motores, para o silício (de siloxanos), é de aproximadamente < 5 

mg/m3n a 10 mg/m3n (DWA, 2011). 

No setor de saneamento os siloxanos vêm recebendo cada vez mais atenção 

principalmente devido aos problemas em escala real na operação das ETEs 

(MIGNONE, 2008) e (PARRY, 2008). Entre os métodos utilizados de remoção de 

siloxanos do biogás, pode-se citar o abaixamento de temperatura no ponto de 

condensação de -23 a -30ºC utilizado pela ETE de Baltimore, conforme Cavagnaro et 

al. (2009) e o carvão ativado utilizado pela ETE Hyperion de Los Angeles, conforme 

LEWIS et al. (2008). Os principais métodos de remoção são brevemente descritos a 

seguir.  

3.3.1.3.1. Resfriamento ao ponto de orvalho 

O resfriamento não é um processo com ação direta para a eliminação do siloxano. 

Pelo resfriamento, pode ocorrer o efeito secundário de as ligações de siloxano 

condensáveis serem separadas. Normalmente, não é possível garantir que os valores-

limite de 5 mg/m³ a 10 mg/m³ sejam cumpridos. Recomenda-se utilizar o resfriamento 

como estágio preliminar à eliminação direta do siloxano com congelamento ou carvão 

ativado (DWA, 2010). 

3.3.1.3.2. Congelamento (Método Criogênico) 

O congelamento ocorre a no mínimo –25 °C a –30 °C. A eliminação de siloxano por 

este método depende principalmente das temperaturas. Podendo variar de 26% para  

–25 °C  até 99% de eficiência, à temperaturas de cerca de –70 °C. (PERSSON, 

JONSSON e WELLINGER, 2006), (ROSSOL, SCHMELZ e HOHMANN, 2003). A 

remoção quase completa do siloxano quando a temperatura é reduzida a –70 °C se 

explica pelo fato de somente a essas baixas temperaturas que se pode garantir a 

condensação e o congelamento dos diversos compostos de siloxano, os quais 

apresentam diferentes volatilidades. 

No congelamento, é recomendado observar a questão da formação de gelo dos 

componentes utilizados (DWA, 2011). 

3.3.1.3.3. Carvão ativado 

De forma geral, os carvões ativados são capazes de se ligar ao siloxano. Contudo, sua 

capacidade de ligação é bastante restrita. Podem ser atingidos valores de gás puro da 

ordem da exatidão de detecção (0,1 mg/m³) (ROSSOL, SCHMELZ e HOHMANN, 
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2003). No processo, a adsorção ocorre em conflito com outras substâncias do gás (por 

exemplo, halogênios). A regeneração de carvão ativado com siloxano é bastante 

onerosa. Os carvões ativados são utilizados para eliminar o siloxano em 

concentrações relativamente baixas e como filtro de proteção (por exemplo, antes da 

adsorção com modulação de pressão).  

Para o processo de adsorção, é essencial que o gás a ser limpo tenha uma baixa 

umidade relativa, ao menos inferior a 50% (SILOXA, 2015). Além disso, se não houver 

determinadas condições básicas que exijam o uso de carvão ativado impregnado (por 

exemplo, agregação adicional de sulfeto de hidrogênio), do ponto de vista econômico é 

suficiente o uso do carvão ativado "normal", de menor custo (DWA, 2011). 

3.3.1.3.4. Lavagem 

Esse processo objetiva a eliminação dos siloxanos por meio de líquidos de lavagem, 

geralmente misturas de hidrocarbonetos. Quando realizado em escala real, 

frequentemente envolve dificuldades devidas à transferência da solução de lavagem 

para a fase gasosa. Sua eficiência é limitada. A literatura cita rendimentos da ordem 

de 60% (HAGMANN, 2008). Em geral, as soluções de lavagem necessitam de 

disposição final, pois seu tratamento de recuperação é demasiado oneroso (DWA, 

2010). 

3.3.2. Tecnologias para armazenamento do biogás 

Existem diversos tipos de gasômetros para armazenamento do biogás. Eles podem ser 

classificados em três principais grupos, de acordo com a pressão de operação que 

estão submetidos. Segundo a Norma DWA-M 363 (2010), as faixas de pressão 

costumeiramente adotadas são: 

 Não pressurizado (normalmente exige soprador): 0 a 0,1 kPa (1 mbar) 

 Baixa pressão: 1 a 5 kPa (10 a 50 mbar) 

 Alta pressão: 0,1 a 1 MPa (1 a 10 bar) 

 

As pequenas e médias usinas de biogás utilizam armazenamento sem pressão ou 

gasômetro de baixa pressão. Já o armazenamento à alta pressão é  rentável somente 

em usinas de grande porte (DWA, 2010). Pressões acima de 1 MPa são utilizadas 

apenas para combustíveis de veículos, uma vez que nesse caso é necessário 

armazenar grandes quantidades de gás no menor volume possível.  

A grande maioria das Estações de Tratamento de Esgotos utiliza gasômetros não 

pressurizados ou de baixa pressão. Os modelos mais utilizados são (Figura 
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24.a,b,c,d): 

 Tanque de biogás de baixa pressão 

- com membrana com carga de peso (Figura 24.a) 

- como tubos infláveis com lastro (Figura 24.b) ou 

- com membrana submetida a ar comprimido como tanque de contrapressão (Figura 

24.c). 

 Tanque de biogás não pressurizado  

- como balão de lona (Figura 24.d) ou 

- como tubos infláveis (como a Figura 24.b, porém sem lastro). 

 

Figura 24: Tipos de gasômetro comumente utilizados em ETEs.  
Fonte: (DWA, 2010) 

 

O dimensionamento dos gasômetros é diretamente influenciado pelo modo através de 

que os equipamentos de utilização do biogás são operados (DWA, 2010). O 

gasômetro pode ser utilizado como um tanque pulmão, para regular a vazão do gás, 

ou realmente para armazenar o gás para uma utilização planejada dentro de um 

regime variável de produção de calor e/ou eletricidade (Tabela 8), como, por exemplo, 

geração no horário de ponta. 



 
 

44 
 

Tabela 8: Influência do modo de operação de equipamentos de utilização de biogás sobre o 
dimensionamento de gasômetros. 

Tipo de utilização Modo de operação Influência sobre o dimensionamento 

 

Geração de energia 

elétrica 

 

Carga básica 

sem influência/porte médio do componente 

Armazenamento somente para compensar oscilações 

 

Pico de energia elétrica 

influência significativa/componentes maiores ou em maior 

número 

Armazenamento para elevação momentânea da demanda 

 

Energia de emergência 

influência significativa
*)
/componentes conforme a 

demanda de energia de emergência 

Armazenamento para demanda de energia de emergência 

 

Geração térmica 

 

Carga básica 

sem influência/porte médio do componente 

Armazenamento somente para compensar oscilações 

 

Pico de carga 

influência significativa
**)

/integração de componentes 

adicionais 

Armazenamento da demanda temporária 

 

Pressurização 

 

Carga básica 

sem influência/porte médio do componente 

Armazenamento somente para compensar oscilações 

Fonte: (DWA, 2010) 

A instalação do gasômetro também depende do regime de operação do mesmo, 

podendo ser feita em paralelo, com a vantagem do custo mais baixo, ou no fluxo 

principal do gás. Em sistemas com cogeração, é preferível a instalação no fluxo 

principal, dessa forma o gás se torna mais homogêneo e causa menos danos aos 

equipamentos consumidores (DWA, 2008).  

3.3.3. Tecnologias para uso térmico do biogás 

A utilização do biogás unicamente para a produção de calor é uma das alternativas 

utilizadas em ETEs, o que pode ser realizado pela queima em sistemas de 

aquecimento ou em caldeiras. Os usos mais comuns são: para secagem do lodo em 

secadores térmicos; como combustível complementar em incineradores de lodo e para 

aquecimento dos digestores de lodo, que, dependendo das temperaturas locais deve 

ser obrigatório para manter o processo biológico, ou, pode ser feito como uma medida 

para aumentar a produção de biogás (ROSA, 2012).  

No presente trabalho a única alternativa considerada para a utilização térmica do 

biogás é a secagem do lodo. O uso para o aquecimento dos digestores de lodo não é 

considerado, pois, nos cenários analisados, o lodo é estabilizado no próprio reator 

anaeróbio de esgotos e não existem digestores de lodo. Já o uso como combustível 

complementar na incineração, não faz parte do escopo do estudo, devido aos seus 
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elevados custos de investimento, complexidade operacional e aumento dos riscos de 

explosão (PROBIOGÁS, 2013).  

Assim, as tecnologias descritas são apenas as mais comumente utilizadas para a 

secagem do lodo.   

3.3.3.1. Queimadores (burners) 

Os queimadores aqui descritos visam gerar o calor necessário a ser aproveitado na 

secagem do lodo. Existem três principais tipos de queimadores: atmosféricos, com 

ventilador e tipo lança (PROBIOGÁS, 2014). 

Os queimadores atmosféricos são geralmente utilizados quando se trata de uma 

potência elétrica de até 35 kW (PROBIOGÁS, 2014). O ar necessário para a 

combustão é levado pela força de sucção gerada pelo fluxo do gás até a câmara de 

combustão e lá misturado com o gás. Antigamente se utilizava uma pequena chama 

para a ignição, no entanto hoje já se utiliza uma ignição elétrica automatizada ou com 

dispositivo de segurança.  

Os queimadores com ventilador recebem o ar para a queima com alta pressão pelo 

ventilador. A sua aplicação é universal. No caso de potência térmica de até 10MW são 

queimadores de bloco único com o ventilador integrado no bloco, e no caso de uma 

potência maior, de até 30MW, o ventilador é instalado separadamente (PROBIOGÁS, 

2014). A ignição para as potências menores se dá por uma chama incorporada no 

bloco e com o queimador em carga baixa, enquanto para as potências maiores se 

utilizam queimadores de ignição instalados separadamente. A regulagem de 

queimadores de potência inferior a 1MW pode ser realizada por uma regulação 

simples graduada, a qual é ligada ou desligada dependendo da pressão do vapor na 

caldeira. Geralmente se utilizam queimadores com uma regulação contínua 

(queimadores modulados) (PROBIOGÁS, 2014). Por causa de sua construção 

parecida, os queimadores com ventilador podem alternar o tipo de combustão de gás 

a óleo e vice-versa, somente tendo que mudar o queimador de aquecimento ou, no 

caso, já pré-instalando um queimador duo-combustível. 

Os queimadores tipo lança, com ou sem atomização de pressão do vapor (até 

150MW), são adequados especialmente para lareiras de combustão curtas. 

Frequentemente instalam-se em conjunto com caldeiras combinadas de 

carvão/óleo/gás natural (PROBIOGÁS, 2014).  
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3.3.3.2. Tecnologias aplicadas para secagem lodo 

Embora o lodo represente apenas de 1 a 2% do volume do esgoto tratado, o seu 

gerenciamento tem um custo que varia entre 20% a 60% do gasto operacional total de 

uma ETE (ANDREOLI, FERNANDES e DE SOUZA, 2001). Segundo outros autores, o 

tratamento e disposição final variam entre 20% e 40% (TSUTIYA, 2001), podendo 

chegar até 50% dos custos totais de operação (MICELI, VILLANI JR. e DODI, 2014). 

No Brasil, a principal forma de destino do lodo de esgoto desaguado, considerada 

ambientalmente adequada, é a disposição final em aterros sanitários, seguida de 

algumas iniciativas de compostagem e secagem térmica, essas sem grande 

expressividade. Após a entrada em vigor da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

contudo, a tendência é que haja uma redução na quantidade de lodo destinada para 

aterros e um aumento do seu uso agrícola e como fonte de energia. 

A secagem térmica, como uma das alternativas, tem como consequência a diminuição 

do peso e volume do lodo, o que acarreta na diminuição dos custos de transporte e 

disposição final. É considerado também, um processo de melhoria da qualidade do 

lodo, pois elimina os micro-organismos patogênicos e, ao mesmo tempo, preserva a 

matéria orgânica presente no lodo, aspectos de importância fundamental quando o 

lodo/biossólido seco será utilizado na agricultura (ANDREOLI, VON SPERLING e 

FERNANDES, 2001). 

Existem no mercado vários equipamentos disponíveis para secagem térmica e alguns 

deles têm sido utilizados para secagem de lodo de ETE. Estes equipamentos são 

classificados principalmente de acordo com a forma de transferência de calor, que 

pode ser: direta, indireta, radiante e mista. Nos secadores diretos, o ar quente entra 

em contato direto com o lodo e a transferência de calor se dá por convecção. Nos 

indiretos, a transferência de calor ocorre por meio do contato do lodo com superfícies 

aquecidas por: ar quente, vapor ou óleo térmico; e a troca de calor é realizado por 

condução. Nos secadores radiantes ou infravermelhos, a troca de calor se dá por 

radiação (DAVID, 2002).  

Outra medida pouco adotada, mais em crescimento, é a secagem solar do lodo em 

estufas. O biogás nesse caso pode ser utilizado para aquecer o piso da estufa, 

ampliando a taxa de aplicação de lodo e aumentando a capacidade de secagem. No 

Brasil, devido às elevadas temperaturas, essa é uma alternativa a ser considerada. 

Os principais tipos de secadores e seus princípios de funcionamento estão descritos a 

seguir (PERRY e GREEN, 1997); (DAVID, 2002); (METCALF & EDDY , 2003); 

(ANDREOLI, 2006); (MUJUMDAR, 2006) apud (LOBATO, 2011). 



 
 

47 
 

3.3.3.2.1. Secadores rotativos 

É um dos tipos de secadores mais utilizados para secagem de lodos biológicos e 

podem ser do tipo direto e indireto. São constituídos por um ou mais cilindros rotativos, 

onde o lodo é deslocado continuamente ao longo da sua geratriz inferior, pela ação de 

pás direcionadoras presas na face interna do cilindro, que também promovem o 

revolvimento do lodo (Figura 25). Esse tipo de secador pode ser do tipo direto, indireto 

ou misto. Usualmente são utilizados tambores horizontais ou ligeiramente inclinados. 

 

 

Figura 25: Secador Rotativo. 
Fonte: (DAVID, 2002). 

Existem basicamente dois tipos de secadores rotativos: aqueles em que o próprio 

tambor é rotativo e aqueles em que o tambor é estacionário e possuem um 

equipamento rotativo interno. 

Secadores rotativos diretos  

Nestes secadores o ar de secagem, com temperaturas em torno de 500oC, é 

introduzido no interior do cilindro rotativo (5 a 8 rpm) que contém o lodo, possibilitando 

a evaporação da umidade deste. O lodo desaguado mecanicamente com teor de 

sólidos entre 25 e 40% é misturado com o lodo resultante do processo de secagem 

com o intuito de aumentar o teor de sólidos do lodo afluente ao secador para 40 a 

50%. O lodo é conduzido até a extremidade de descarga do secador, com o auxílio de 

aletas axiais convenientemente instaladas ao longo das paredes internas do cilindro 

rotativo. O movimento de revolvimento do lodo provocado pelas aletas cria uma fina 

camada de partículas de lodo que seca rapidamente quando em contato com o gás 
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quente presente no interior do cilindro rotativo. O lodo seco é passível de manipulação, 

armazenamento e comercialização como fertilizante ou condicionador do solo. 

O fluxo do ar de secagem pode ser em contracorrente ou em co-corrente, em relação 

ao fluxo de lodo. No fluxo em corrente, o lodo é rapidamente aquecido próximo à 

entrada, o que diminui a perda de calor para a estrutura do secador, aumentando, 

assim, sua eficiência térmica. A temperatura do lodo próximo à descarga é menor, o 

que diminui a produção de odores e a perda de energia com a descarga do lodo muito 

aquecido. Os gases quentes produzidos no processo com temperaturas entre 60º a 

105ºC são, então, exauridos do secador e encaminhados para o sistema de controle 

de odores e de remoção de material particulado. 

Secadores rotativos indiretos  

Consistem de um cilindro principal por onde circula o lodo encamisado por outro 

cilindro. Entre eles, circula o meio de secagem (vapor ou óleo térmico à temperatura 

em torno de 250ºC), o qual transmite o calor para o lodo através da superfície metálica 

do cilindro. 

Nos secadores indiretos horizontais a carcaça contém no seu interior um agitador 

rotativo composto de uma série de elementos (discos, aletas ou pás) montados em um 

eixo rotativo (rotor). O eixo e os agitadores, geralmente ocos, permitem que o meio de 

secagem circule através de seu núcleo, possibilitando o aquecimento das paredes que 

estão em contato com o lodo. Dessa forma, os agitadores não só transportam o lodo 

através do secador, mas também proporcionam uma superfície de transferência de 

calor que entra em contato com o lodo. 

3.3.3.2.2. Secadores por dispersão de ar 

Também denominados de “flash dryers” ou secadores de transporte pneumático são 

compostos por caldeira, misturador, moinho, ciclone separador e ventilador de calor 

(Figura 26). 
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Figura 26: Secador por dispersão de ar. 
Fonte: Adaptado de (WEF, 1996). 

O misturador proporciona a mistura do lodo úmido com lodo seco recirculado para 

obter uma massa com teor de sólidos entre 40 e 50%. Essa mistura alimenta um 

moinho ou desagregador, onde os gases quentes, à temperatura de 500 a 700ºC e 

velocidade da ordem de 10 a 30 m.s-1, dispersam o lodo e rapidamente evaporam a 

umidade das partículas de lodo. O desagregador agita mecanicamente a mistura lodo-

gás com a finalidade de maximizar a superfície de contato entre o lodo e o ar quente e 

acelerar o processo de secagem. O lodo seco com teor de sólidos da ordem 90% é 

pneumaticamente transportado para o ciclone que separa o lodo dos gases quentes 

carreados. 

O processo de secagem por dispersão de ar gera uma grande quantidade de poeiras, 

além disso, o material fino resultante no lodo seco dificulta o manejo, a estocagem e a 

comercialização. Além de ser composto de complexo sistema de trocadores de calor e 

de numerosos processos de manipulação do material que está sendo seco, esse tipo 

de secador é vulnerável à severa abrasão pelo lodo seco, especialmente no moinho 

desagregador e no ciclone. 

3.3.3.2.3. Secadores de múltiplas bandejas  

Os secadores indiretos do tipo vertical, denominados secadores de soleiras múltiplas, 

consistem de uma câmara cilíndrica, contendo no seu interior, uma série de bandejas 

ocas estacionárias, montadas horizontalmente. O calor é transferido para as soleiras 

por óleo térmico ou vapor em circuito fechado. O contato do lodo com a soleira 

provoca seu aquecimento e evaporação da água (Figura 27). 
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Figura 27:Secador de bandeja. 
Fonte:  (METCALF & EDDY , 2003) apud (LOBATO, 2011). 

O lodo após a etapa de desidratação mecânica é introduzido através de um cone no 

topo da câmara cilíndrica, sobre a primeira bandeja. Braços giratórios movem o lodo 

de uma bandeja estacionária aquecida para a outra, num movimento rotativo, até a 

sua saída pelo fundo do secador, na forma de um produto peletizado e seco. Os 

braços rotativos são equipados com pás ajustáveis, que movem o lodo em finas 

camadas (20 a 30 mm) sobre as bandejas estacionárias aquecidas. No topo do 

secador, o lodo começa como pequenas partículas que vão crescendo gradualmente 

camada por camada e secando, do centro para sua periferia. 

Após o movimento em espiral através das bandejas, os pelets saem pela parte de 

baixo do secador, com um teor de sólidos de cerca de 95% e com dimensões de 2 a 4 

mm. A parte restante do lodo seco, formado por grânulos (pelets) é resfriada até 30ºC 

e transportada para estocagem e posterior utilização. 

Os gases quentes que saem da unidade de secagem indireta durante o processo de 

peletização contêm energia recuperável, que pode ser usada para o aquecimento de 

digestores ou aquecimento do lodo líquido antes da desidratação mecânica 

(condicionamento térmico). 

3.3.3.2.4. Secadores transportador de esteira 

Também denominados secadores tipo túnel, possuem processo contínuo de secagem 

com circulação permanente de ar. Opera com o princípio da passagem de ar quente 

através de um leito permeável de material úmido. São constituídos por uma ou mais 

esteiras transportadoras, posicionadas horizontalmente dentro de uma caixa metálica 

isolada termicamente. 
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Figura 28: Secador transportador de esteira ou túnel 

Fonte: (NETZSCH, 1999) apud (DAVID, 2002). 

 

Ao entrar no equipamento, o lodo ainda úmido é moldado em grânulos por processo 

de extrusão e, em seguida, é distribuído em uma fina camada sobre a superfície da 

esteira transportadora, que se desloca dentro da câmara de secagem. 

O calor é diretamente aplicado através de uma série de ventiladores que insufla o ar 

quente à temperatura de aproximadamente 150ºC sobre o lodo que está sendo 

processado. O tempo de residência do lodo é de cerca de uma hora e a temperatura 

do produto final é de cerca de 80ºC. Normalmente, o ar quente é soprado em contra 

corrente ao movimento de translação da correia transportadora ou através dela 

fazendo um fluxo cruzado com o lodo. A mistura de ar quente e poeira exaurida da 

câmara passam por um processo de lavagem e filtragem, para controle de odores e de 

emissões atmosféricas. 

Apesar de existirem muitos tipos de secadores disponíveis, o mercado exige inovação 

nas tecnologias de secagem, objetivando maiores eficiências térmicas, menores 

emissões, menos envolvimento dos operadores e menores custos de capital 

(MUJUMDAR, 2006). 

3.3.3.2.5. Secadores solares 

O princípio básico do processo de secagem solar consiste na secagem de lodo em 

estufa. Enquanto o lodo permanece na estufa, a água evapora por meio do calor 

irradiado pelo sol e pelo vento produzido artificialmente por ventiladores. Um 

dispositivo revolvedor, que pode variar de acordo com o fabricante da tecnologia, 

encarrega-se de granular e revolver a mistura do lodo, bem como transportar e fazer a 

mistura de retorno do lodo (HUBER, 2015). 
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Figura 29:Secadores solares - estufas. 
Fonte: (THERMO-SYSTEM, 2015). 

Figura 30: Revolvedor de lodo e ventiladores. 
Fonte:(HUBER, 2015). 

 

Esses equipamentos, como dependem das condições climáticas, geralmente são 

automatizados. Assim, revolvedores, ventiladores de teto, exaustores e aletas de ar 

são controlados por microprocessador.  

A empresa Thermosystem, por exemplo, utiliza para o revolvimento um robô. Neste 

caso, se as condições de secagem forem ruins, o microprocessador fecha a câmara e 

o robô corre apenas o suficiente para manter o lodo aeróbio e evitar odores 

(THERMO-SYSTEM, 2015). 

 

Figura 31: Robô revolver de lodo, conhecido como porco mecânico. 
Fonte: (THERMO-SYSTEM, 2015) 

Além de secadores solares,  existem também secadores solar-térmico de lodo. Estes 

utilizam calor residual, como por exemplo, da geração de energia a partir do biogás,  

como fonte de calor. O uso do calor residual tem dois benefícios diretos: redução da 

área de secagem solar necessária e redução da dependência da sazonalidade 

(THERMO-SYSTEM, 2015).  

O lodo seco em estufas solares atinge até 90% de sólidos, podendo ser recuperado e 

usado em diversas áreas, como fertilizantes, composto e até como combustível. 

3.4. Tecnologias de cogeração a partir do biogás 

As tecnologias de geração e cogeração de energia, que é a geração simultânea de 

duas ou mais formas de energia útil a partir de uma única fonte (SZKLO e 

TOLMASQUIM, 2001) estão bem desenvolvidas e suficientemente comprovadas com 
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diversos sistemas disponíveis, cobrindo os diferentes combustíveis e uma vasta gama 

de potências. 

No caso do biogás, a conversão da energia química contida em suas moléculas é 

convertida em energia mecânica por um processo de combustão controlada. Essa 

energia mecânica ativa um gerador que a converte em energia elétrica. 

O uso mais difundido do biogás em ETEs para gerar eletricidade é justamente via 

cogeração. As turbinas a gás e os motores de combustão interna do tipo "Ciclo Otto", 

são as tecnologias mais utilizadas para esse tipo de conversão energética (COELHO, 

VELÁZQUEZ e MARTINS, 2004).  

A seguir, um detalhamento sobre as tecnologias de cogeração. 

3.4.1. Motores de combustão interna  

Os motores de combustão interna (MCI) são máquinas que transformam a energia 

térmica de um combustível líquido ou gasoso em energia mecânica através do 

acionamento de pistões confinados em cilindros. Esses motores majoritariamente 

baseiam-se em dois tipos de ciclos: Otto e Diesel, ou, motores de ignição por centelha 

e de ignição por compressão, respectivamente. 

Os MCI podem utilizar combustíveis gasosos (gás natural, propano, butano, biogás, 

gás de síntese, nafta química, entre outros), líquidos (álcool, gasolina, Diesel, 

Biodiesel, entre outros) e ainda misturas de combustíveis gasosos com líquidos em 

proporções que permitam a auto-ignição (bi-combustível). 

De forma geral, o seu uso é mais recomendado em situações nas quais as 

necessidades térmicas sejam pouco significativas, ou quando os consumos de energia 

sofrem variações ao longo do tempo. 

3.4.2. Motores a gás em ciclo Otto  

O ciclo Otto consiste em expansão/resfriamento adiabático, seguido de resfriamento a 

volume constante, aquecimento/compressão adiabático e aquecimento a volume 

constante. A válvula de entrada de ar abre no tempo preciso para permitir a entrada de 

ar (misturado ao combustível) no cilindro. A vela dá ignição na mistura no cilindro, o 

que cria a explosão. A força da explosão é transferida ao pistão. O pistão desce e 

sobe em um movimento periódico. A força do pistão é transferida através da manivela 

para o eixo de transmissão (PECORA, 2006). A Figura 32 mostra o funcionamento de 

um motor ciclo Otto. 
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Figura 32: Desenho esquemático do funcionamento de um motor Otto 

Fonte: (UFRGS, 2015). 

 

Ainda que variem ligeiramente conforme o fabricante, os requisitos para a utilização de 

biogás como combustível em motores a gás são essencialmente muito semelhantes. A 

temperatura máxima do biogás não deve exceder 40 °C para não prejudicar a vida útil 

das membranas da linha de controle e regulagem de gás e não afetar a temperatura 

da mistura de ar e gás e, consequentemente, o desempenho do motor (DWA, 2011). O 

poder calorífico inferior deve estar situado entre 4,5 kWh/m3n e 7 kWh/m3n (45% a 

70% de CH4, o restante de CO2), sendo possível compensar oscilações do poder 

calorífico inferior de ±1%/30 s (conforme o fabricante) por sistemas de regulação 

(DWA, 2011). A umidade relativa do biogás não deve ultrapassar 80% para garantir 

uma distância segura ao ponto de orvalho. Essa diferença do ponto de orvalho deve 

ser respeitada especialmente na linha de controle e regulagem de gás para evitar 

condensação. A remoção do condensado deve ser suficiente para que não penetre em 

partes críticas do sistema, tais como a linha de controle e regulagem de gás e o 

compressor (DWA, 2011).  

Existem diferenças significativas dos valores-limite admissíveis indicados pelos 

fabricantes de motores, fato a ser considerado ainda na fase de planejamento. Assim, 

conforme a prescrição, o tratamento do gás e/ou aumento da pressão, por exemplo, 

podem ser estritamente obrigatórios ou inteiramente dispensáveis. Isso deve ser 

considerado cuidadosamente, já que tem impacto considerável sobre os custos 

operacionais e de investimento. 

3.4.3. Motores a gás em ciclo diesel 

A diferença básica entre o ciclo Otto e o Diesel está na forma em que ocorre a 

combustão. No ciclo Diesel, a combustão ocorre pela compressão do combustível na 

câmara de combustão, enquanto no ciclo Otto, a combustão ocorre pela explosão do 

combustível através de uma fagulha na câmara de combustão (PECORA, 2006). Essa 

característica faz com que os motores a gás de ciclo Diesel tenham que empregar 
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uma quantidade mínima de óleo de ignição. O consumo deste óleo corresponde a 

aproximadamente 2% a 10% da quantidade necessária em motores a diesel 

convencionais (DWA, 2010). 

Esses motores, são também conhecidos como motores dual-fuel ou bi-combustível, 

justamente por poder operar com biogás e óleo diesel simultaneamente, sendo que a 

maioria do combustível queimado é o biogás. O uso do diesel permite a manutenção 

da taxa de compressão deste combustível e sua eficiência, enquanto que o biogás 

contribui para uma redução nos custos operacionais e reduções das emissões de 

gases de efeito estufa.   

Os motores a gás de ciclo Diesel predominam em usinas de grande porte, e no setor 

agrícola também em unidades menores ("motores com ignição a compressão"). A 

eficiência mecânica é superior àquela dos motores a gás de ciclo Otto. Na falta de 

biogás, o motor pode ser comutado para operar unicamente com diesel (DWA, 2010). 

Existem empresas que já fabricam motores bi-combustível para óleo vegetal ao invés 

de diesel. A proporção de óleo utilizada varia para motores de 30kWel até 625 kWel 

entre 8% e 2% da potência térmica nominal, respectivamente (SCHNELL, 2015). 

 

Figura 33: Foto ilustrativa de motor bi-combustível.  
Fonte: (SCHNELL, 2015) 

3.4.4. Turbinas  

Toda turbina a gás consiste basicamente em um compressor, uma câmara de 

combustão e a turbina, conforme mostra a Figura 34. Essencialmente ela funciona da 

seguinte forma: o ar é injetado pela admissão da turbina. Em seguida, através de uma 

fileira de palhetas, o ar sofre elevada compressão (compressor), ocasionando o 

aumento da temperatura. Em seguida, analogamente a um motor do ciclo Otto, o ar é 

misturado ao combustível e a combustão é disparada por uma vela de ignição (câmara 

de combustão). A combustão provoca a expansão abrupta da mistura ar/combustível, 

o que permite realizar trabalho mecânico no estágio seguinte da turbina. Parte da 
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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. 

 

Figura 34: Desenho esquemático do funcionamento de uma turbina a gás 
Fonte: (MSPC, 2015) 

3.4.5. Microturbina a gás  

Geralmente, as microturbinas a gás devem cumprir perfis específicos de requisitos 

conforme o gás combustível. Esses requisitos devem ser observados na operação 

com o biogás. O biogás, cuja temperatura não pode exceder 50 °C deve ser fornecido 

à microturbina a gás com o respectivo poder calorífico inferior e com pressão 

dependente do teor de metano para que a potência de combustão seja constante 

(DWA, 2011). O poder calorífico superior deve estar na faixa entre 3,8 kWh/m3
n e 8,3 

kWh/m3
n, sendo admissíveis variações de ±10% do poder calorífico (DWA, 2011). 

Dessa forma, o biogás utilizado nas microturbinas a gás pode apresentar um teor de 

metano de 35% a 75% e uma variação de concentração de ±5%. Caso os valores do 

metano variem mais que essas faixas admissíveis, é necessário indicar um novo 

índice de combustível para a microturbina a gás.  

O biogás não pode apresentar teor de umidade (vapor d'água) superior a 5% do 

volume (DWA, 2011). Como a pressão de vapor d'água nessa faixa de temperatura e 

nas pressões exigidas estão significativamente abaixo da pressão de vapor d'água 

possível a 5% (vol.) de umidade, a diferença do ponto de orvalho nessa faixa de 

temperatura é um fator limitante para o teor de umidade do biogás. O teor de umidade 

não pode exceder 1,6% em vol. (T = 50 °C , 70% de CH4). O condensado deve ser 

completamente eliminado antes da injeção na microturbina. O teor de CO2 não deve 

ultrapassar 50% em vol. Outros valores a cumprir incluem: poeira, partículas (< 10 µm, 
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20 ppm em peso), siloxanos (5 ppb em vol.), hidrogênio (1% a 2% em vol.) e teor de 

óleo (2 ppm em massa) (DWA, 2011). 

Cada fabricante tem uma indicação específica quanto aos valores-limite de siloxanos. 

Se por um lado há fornecedores que prescrevem a remoção completa dos siloxanos, 

outros poderão afirmar que, devido a diferenças estruturais (turbina com câmara de 

combustão), suas turbinas toleram os níveis usuais de siloxano, uma vez que os 

produtos residuais da combustão se precipitam apenas na parte de exaustão 

(silenciador, etc.), podendo ser removidos por limpezas regulares. 

Altas concentrações de sulfeto de hidrogênio não afetam microturbinas a gás. No 

entanto, para os compressores e o sistema de escape da turbina, pode ser observado 

um valor máximo de emissão. Por exemplo, na Alemanha este teor corresponde a 200 

ppm de H2S de acordo com a regulação Alemã para controle da qualidade do ar, 

(ALEMANHA, 2002). 

As eficiências elétrica e térmica das diferentes tecnologias de conversão do biogás em 

eletricidade e calor variam de acordo com a sua potência nominal. Quanto maior a 

potência elétrica instalada, maior a eficiência de conversão elétrica e, 

consequentemente, menor as eficiências térmicas. As eficiências elétrica e térmica 

das principais máquinas de cogeração de acordo com suas capacidades estão 

descritas na Norma Alemã DWA A-216 (2013), nos anexos A.4 e A.5.   

Tabela 9: Eficiências elétricas de usinas de cogeração.  

Usina de cogeração Capacidade em kWel 

Tipo 1,3 – 30 34 – 50 51 – 100 101 – 250 > 250 

Motor de ignição a 

compressão (Diesel) 
– 36 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 45 

Motor do ciclo Otto 25 – 32 30 – 34 32 – 38 36 – 39 37 – 43 

Microturbina a gás 26 (24)
1)

 26 (24)
1)

 29 (27)
1)

 33 (31)
1)

 – 

1) Valores entre parênteses: consideram as perdas pela compressão do biogás. 

Fonte: (DWA , 2013) 

 

  



 
 

58 
 

 

Tabela 10: Eficiências térmicas de usinas de cogeração.  

Usina de cogeração Capacidade em kWel 

Tipo ≤ 30 34 – 50 51 – 100 101 – 250 > 250 

Motor de ignição a 

compressão (Diesel) 
– 37 – 50 37 – 39 38 – 40 37 – 41 

Motor do ciclo Otto 59 – (70) 1) 53 – 65 39 – 56 46 – 53 39 – 52 

Microturbina a gás 59 – 56 52 – 

1) Valores entre parênteses: trocador de calor de condensação para gás de exaustão ligado a jusante. 

Fonte: (DWA , 2013). 

 Este estudo baseou-se em tecnologias comercialmente disponíveis no Brasil. A opção 

de utilização de pilha a combustível com biogás, ainda que atraente para análise, foge 

ao escopo do estudo. 
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4. METODOLOGIA 

Após apresentado o contexto brasileiro e internacional sobre o tratamento de esgotos 

e aproveitamento energético de biogás, assim como do estado da arte sobre as 

tecnologias utilizadas na conversão do biogás em energia, o objetivo do presente 

capítulo é apresentar a metodologia empregada para obtenção da escala mínima de 

viabilidade econômica para diferentes arranjos de uso do biogás oriundo de ETEs no 

Brasil. 

Os arranjos de tratamento de esgotos analisados, assim como o arranjo de conversão 

do biogás em energia e as escalas das ETEs são definidos neste capítulo. Esta 

definição é essencial para realização dos cálculos sobre potencial produção de biogás, 

consumo energético (energia térmica e elétrica) e custos de investimento e operação, 

que variam caso a caso.  

4.1. Descrição do sistema de tratamento de esgoto adotado  

As tecnologias de tratamento de esgotos adotadas na análise são baseadas em três 

critérios: número de ETEs utilizando a tecnologia e tendência de aplicação nos 

próximos anos, potencial de produção e consumo do biogás na própria planta e 

qualidade do tratamento em termos de remoção da carga orgânica.  

Segundo (SILVA, 2014) em análise feita sobre os projetos contratados de 2007 até 

2014 pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PACs 1 e 2), a tendência da 

tecnologia de tratamento secundário adotada varia principalmente de acordo com a 

localidade da ETE e a disponibilidade de mão de obra local qualificada. A adoção de 

reatores UASB (ou suas variações, RAFA, RALF e DAFA6) seguidos de tecnologias 

aeróbias de pós tratamento, contudo, é uma tendência na maioria das regiões do país. 

Este arranjo proporciona um tratamento adequado dos efluentes e não exige áreas 

muito grandes, assim como apresenta um custo de operação mais econômico que 

tratamentos exclusivamente aeróbios.  

O UASB, como apresentado na revisão bibliográfica, é uma tecnologia que produz 

biogás e não consome eletricidade, ao contrário de tecnologias aeróbias que 

consomem eletricidade e não produzem biogás. Do ponto de vista energético, 

portanto, este arranjo proporciona uma complementaridade da produção e uso 

energético do biogás, caso o mesmo seja convertido em eletricidade. 

                                                
6
 Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA); Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado (RALF), Digestor 

Anaeróbio de Fluxo Ascendente. 
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Outro ponto importante é o fato de os arranjos anaeróbios seguidos de aeróbios 

produzirem uma quantidade inferior de lodo, comparado aos exclusivamente aeróbios. 

Isso ocorre devido à remoção da carga orgânica na etapa anaeróbia, a qual, por sua 

vez, produz menos lodo por unidade de matéria orgânica removida. 

Diante dos fatos, portanto, o arranjo de tratamento a ser analisado será composto por 

um sistema UASB seguido de lodos ativados. O tratamento preliminar adotado não 

será detalhado, mas é bastante comum e consiste basicamente de um sistema de 

gradeamento fino e grosso e desarenador (Figura 35).  

 

Figura 35: Fluxograma do sistema de tratamento de esgotos considerado com UASB seguido de Lodos 
Ativados 

Fonte: (VON SPERLING, 2005) 

4.2. Produção de Biogás  

Para o cálculo do biogás produzido nos diferentes cenários propostos neste estudo, 

optou-se por considerar não apenas os dados da literatura, como também dados 

medidos em duas Estações de Tratamento de Esgotos. Essas medições iniciaram-se 

em Dezembro de 2014 e serão realizadas até o início do ano de 2016. Participam 

dessa campanha de medições 10 ETEs, de 9 diferentes prestadoras de serviço de 

saneamento. Estas campanhas de medição são coordenadas pela Universidade 

Federal de Minas Gerais apoiada pelo Projeto Brasil-Alemanha de Fomento ao 

Aproveitamento Energético de Biogás (Probiogás), que é coordenado pelo Ministério 

das Cidades em parceria com a Cooperação Alemã, por meio da GIZ. Os resultados 

das campanhas de medições ainda não foram publicados. 

Os dados medidos nas duas ETEs apontaram para uma vazão média diária de biogás 

por habitante de 0,016 Nm3/hab.dia, em ambas. Essas medições foram realizadas a 

cada 20 minutos durante o período de um mês (20-12-2014 a 20-01-2015).  

Apesar de os dados obtidos terem sido superiores às produções médias encontradas 

nos trabalhos referenciados na revisão bibliográfica, estes valores estão dentro das 

faixas conhecidas de produção per capita. Como medida conservadora, já que as 

ETEs onde foram realizadas as medições não necessariamente representam a 
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realidade do setor e, pelo fato de as medições terem sido realizadas em um período 

de estiagem, em que não houve registro de chuvas e, consequentemente, diluição dos 

efluentes e redução da produção de biogás, optou-se por adotar uma vazão média de 

0,014 Nm3/hab.dia.  

Os dados de entrada utilizados para obtenção da produção de biogás e da energia  

térmica e elétrica geradas nos diferentes cenários, estão parcialmente especificados 

na Tabela 11.   

Tabela 11: Dados de entrada para cálculo da produção de biogás e energia. 

 
* (DWA, 2010) e (LOBATO, 2011)        Fonte: Elaboração própria. 

A concentração média de metano no biogás encontrado nas duas ETEs onde houve 

medições foi de 77,9% e 78,2% para o mesmo período de um mês. Estes dados 

novamente estão dentro da faixa apontada na literatura de 70 a 80%. Para o presente 

estudo adotou-se uma concentração de 75%, conservadoramente, levando em 

consideração os dados medidos. 

O poder calorífico do biogás depende da porcentagem de metano (CH4) nele 

existente. O metano puro, em condições normais (pressão a 1,0 atm e temperatura de 

0ºC), possui um poder calorífico de 9,96 kWh/m3, ao passo que o biogás com 

concentração de metano variando entre 50% e 80% tem um poder calorífico inferior de 

4,95 a 7,9 kWh/m3 (SANTOS, 2000). Levando em consideração uma concentração 

média de metano no biogás de 75%, tem-se um PCI de 7,47 kWh/m3.  

4.3. Produção e Secagem do Lodo 

A produção de lodo ao final do processo influenciará diretamente o cálculo da 

viabilidade econômica para parte dos arranjos analisados. Isso ocorre porque os 

custos evitados com o transporte do lodo são proporcionais à redução da umidade e 

consequentemente à perda de massa e volume pelo processo de secagem térmica do 

lodo.  

Assim como para a produção de biogás, adotou-se para o cálculo da produção do lodo 

um fator atrelado a população atendida pela ETE. Os dados de entrada para obtenção 

da produção de lodo per capita estão contidos na Tabela 12. 
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Existem diferentes formas de desaguamento do lodo estabilizado para elevar o seu 

teor de sólidos e reduzir sua umidade. O objetivo, neste caso, é reduzir a massa e o 

volume de lodo que precisará ser transportado. No caso estudado, considera-se que o 

lodo produzido no sistema de lodos ativados é recirculado e passa por um 

adensamento/estabilização no próprio reator UASB. Assim, há apenas uma etapa de 

desaguamento após a passagem pelo reator UASB. As tecnologias comumente 

utilizadas para desaguamento são leito de secagem, centrífuga, filtro prensa ou filtro 

de correias. Segundo (VON SPERLING e GONÇALVES, 2001), dependendo da 

tecnologia, o lodo de sistemas UASB seguido de lodos ativados são desidratados até 

obterem uma umidade entre 80 e 55%. Como medida conservadora, adotou-se para o 

presente estudo um lodo com 80% de umidade pós desaguamento (Tabela 12). 

Tabela 12: Dados de entrada para cálculo da produção de lodo 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Segundo (VON SPERLING e GONÇALVES, 2001) a produção mássica per capita de 

lodo desidratado proveniente de sistemas UASB seguidos por lodos ativados varia 

entre 20 e 32gSS/hab.dia. Adotou-se, por conseguinte, o valor médio de 

26gSS/hab.dia.  

A densidade do lodo desaguado, de acordo com a Tabela 13, varia entre 1,05 e 1,1 

kg/l. Como foi adotado um teor de sólidos secos de apenas 20%, a densidade 

considerada foi também condizente com o limite inferior do intervalo, de 1,05 kg/l. 

Tabela 13: Faixas de densidade (kg/l) e massas específicas de diferentes tipos de lodo. 

 
Fonte: (ANDREOLI, VON SPERLING e FERNANDES, 2001). 

 

A partir dos dados da Tabela 12 foi possível calcular o volume e a massa total de lodo 

produzida per capita (Tabela 14). 

Produção de Lodo Valor Unidade

Fração sólida do lodo por hab/dia (UASB + LA) 26 gSS/hab*d
Teor de sólidos secos (pós centrífuga) 20% %

Teor de umidade no lodo 80% %

Densidade do lodo 1.050 g/l
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Tabela 14: Volume e massa de lodo desidratado produzidos por hab. atendido por uma ETE. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Van Haandel e Lettinga (1994) definem cinco categorias de lodo de acordo com a sua 

umidade: (i) lodo fluído – teor de umidade entre 100% e 75%; (ii) torta semi-sólido – 

teor de umidade entre 75% e 65%; (iii) sólido duro – teor de umidade entre 65% e 

40%; (iv) lodo em grânulos – teor de umidade entre 40% e 15% e (v) lodo 

desintegrado em pó fino – teor de umidade entre 0% e 15%. 

O cálculo da produção do lodo após a secagem térmica levou em consideração o 

comportamento deste subproduto diante das alterações na sua umidade e a influência 

disso no seu volume e propriedades mecânicas.   

Segundo Lobato (2011), as propriedades mecânicas do lodo estão diretamente 

relacionadas com seu teor de umidade, e este teor, por sua vez, tem uma relação 

direta com o teor de sólidos. Além das propriedades mecânicas do lodo, o teor de 

umidade influencia seu volume e, consequentemente, seu transporte e destinação 

final. A Figura 36 apresenta as curvas de volumes relativos para diferentes teores 

iniciais de sólidos.  

 

Figura 36:Relação entre o volume de lodo e a fração de sólidos ou umidade. 
Fonte: ANDREOLI et al. (2001) 

 

Observa-se que um lodo com uma concentração de 20% de sólidos totais, (por 

exemplo, lodo saído de uma centrífuga), ao passar dessa para uma concentração de 

40% de sólidos totais, passa a ter apenas 50% do seu volume inicial. Isso se deve 

principalmente pelo tipo de água presente no lodo, se é livre, intersticial ou intracelular. 

Produção de Lodo Valor Unidade

Volume de lodo produzido por habitante 0,1238 l/hab*d

Massa de lodo produzida por habitante 0,1300 kg/hab*d
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Quando a água é livre, é mais fácil seu desprendimento da fração sólida do lodo e, 

consequentemente, o volume do lodo reduz significativamente nas primeiras etapas de 

desaguamento (Figura 37). 

 

Figura 37: Variação do volume de lodo em função do tipo de água. 
Fonte: (LOBATO, 2011) apud (ANDREOLI, 1999). 

Assim, o volume do lodo seco foi calculado a partir do volume do lodo na entrada do 

sistema e a umidade do lodo após a secagem térmica, utilizando os volumes relativos 

da Figura 36.  

Os volumes relativos utilizados para o cálculo do volume final do lodo estão na Tabela 

15. A massa de lodo evitado com a secagem térmica foi calculada a partir do volume 

de lodo seco subtraído do lodo ainda úmido, antes de passar pelo processo de 

secagem.  

Tabela 15:Volume do lodo após secagem em relação ao volume inicial - a partir da umidade.

 

Fonte: Elaboração própria. 

4.4. Consumo energético no tratamento de esgotos e lodo 

O conhecimento sobre o consumo elétrico do arranjo de tratamento é relevante para 

avaliar se toda a energia produzida na ETE poderá ser autoconsumida, ou se há 

necessidade de conexão com a rede para exportação da eletricidade. Caso haja 

excedente de energia elétrica, esta deve ser feita seguindo a resolução 482 (ANEEL, 

2012), que trata sobre o sistema de compensação de energia elétrica e estabelece as 

Umidade no lodo (%) 80 70 60 50 40 30 20 10

Volume relativo 1,00 0,67 0,50 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22

Volume relativo do lodo após secagem
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condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos 

sistemas de distribuição.  

Caso a eletricidade seja totalmente consumida na ETE, o custo da eletricidade pode 

ser compensado pelo valor da tarifa. No caso de a energia ser exportada, existe a 

possibilidade, a depender do estado federal, da cobrança de ICMS sobre a energia 

compensada.  

A metodologia para definir a eletricidade consumida (kWh) por porte da ETE baseou-

se no consumo de energia elétrica específico por habitante. Este valor pode variar 

bastante de acordo com a tecnologia utilizada no tratamento, porte da estação e forma 

como a mesma é operada. A Tabela 16 apresenta, entre outros, as faixas de consumo 

elétrico per capita, por tecnologia de tratamento, para o processo de aeração. Para 

arranjos UASB seguido de Lodos ativados, o consumo varia entre 14 e 20 

kWh/hab.ano.  

Tabela 16: Eficiência de tratamento e consumos por tipo de tecnologia de tratamento. 

Sistema de tratamento  
Eficiência 

remoção 

DQO (%)  

Potência 

Instalada 

(W/hab)  

Energia para 

Aeração 

(kWh/hab.a)  

Lagoa aerada facultativa  65-80  1,2-2,0  11-18  
Lagoa aerada mistura completa+ lagoa sedimentação  65-80  1,8-2,5  16-22  
Lagoa anaeróbia + L. facultativa + L de alta taxa  70-83  < 0,3  < 2  
Reator UASB    55-70  -  -  
UASB +lodos ativados  75-88  1,8-3,5  14-20  
UASB +biofiltro aerado submerso  75-88  1,8-3,5  14-20  
UASB +biofiltro aerado submerso  70-80  -  -  
UASB +filtro biológica percolador de alta carga  73-88  -  -  
UASB +flotação por ar difuso  83-90  1,0-1,5  8-12  
UASB +lagoas de polimento  70-83  -  -  
UASB +lagoas aerada facultativa  65-80  0,3-0,6  2-5  
UASB + lagoa aerada + lagoa decantação  65-80  0,5-0,9  4-8  
Lodos ativados convencional  80-90  2,5-4,5  18-26  
Lodos ativados – aeração prolongada  83-93  3,5-5,5  20-35  
Lodos ativados – batelada (aeração prolongada)  83-93  4,5-6,0  20-35  
Lodos ativados c/ remoção biológica de N  80-90  2,2-4,2  15-22  
Lodos ativados  c/ remoção biológica de N/P  80-90  2,2-4,2  15-22  
Lodos ativados  convencional + filtração terciária  90-95  2,5-4,5  18-26  

Fonte: Adaptado de (VON SPERLING, 2005). 

 

Na Alemanha, onde a maioria das ETEs utilizam sistemas exclusivamente aeróbios, 

para diferentes portes de ETEs, os consumos médios para todo o sistema variam 
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entre 32,5 e 50 kWh/(hab·a), porém a maioria considera a remoção de nitrogênio, o 

que não é feito na maioria das ETEs brasileiras (Figura 38). Neste gráfico o consumo 

médio por porte de ETE está representado no eixo das abscissas na altura da 

interseção das curvas com o eixo das coordenadas, no ponto em que a frequência de 

não atingimento é 50%. Cada curva representa um conjunto de ETE de porte parecido. 

 

Figura 38: Consumo total de energia elétrica específico (kWh/hab·a) de ETEs conforme classe de porte. 

Fonte: (DWA , 2013) 

Para obtenção de uma média do consumo de eletricidade do arranjo de tratamento de 

esgoto considerado no presente estudo, foram utilizados também dados reais, 

oriundos de verificações energéticas em 4 ETEs com sistemas UASB, dois seguidos 

de lodos ativados e outros dois de lagoas aeradas. As verificações energéticas foram 

conduzidas pelas próprias prestadoras de serviço de saneamento com o apoio do 

Projeto Brasil-Alemanha de Fomento ao Aproveitamento Energético de Biogás 

(PROBIOGÁS, 2014). Os resultados apontaram para um valor médio de 19,86 

kWh/(hab·a), com um desvio padrão de 3,07.  

Levando em consideração que a maior parte do consumo elétrico numa ETE com 

sistema anaeróbio seguido de aeróbio está na aeração, conclui-se que os valores 

obtidos nas medições realizadas nas 4 ETEs são condizentes com aqueles 

apresentados na literatura Brasileira e Alemã, porém estão próximos do limite inferior 

desse consumo. Adotou-se, de forma conservadora, um consumo específico de 25 

kWh/(hab·a). Este valor está abaixo dos valores médios na Alemanha, mas se 

justificam, pois o sistema analisado é menos mecanizado e não é totalmente aeróbio. 

Para a secagem de lodo, o principal parâmetro a ser considerado, em termos 

energéticos, é a energia necessária para evaporação da água no lodo. De modo geral, 

segundo informações de fabricantes de secadores, a quantidade de energia 
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necessária para evaporar a água contida no lodo é da ordem de 800 a 1.000 kcal/kgde 

água evaporada (DAVID, 2002). Isso equivale a cerca de 900 a 1.200 kWh para cada metro 

cúbico de água evaporada. Para o presente estudo adotou-se o valor de 1.000 

kWh/m3
de água evaporada. 

4.5. Descrição dos arranjos tecnológicos para uso térmico e 

elétrico do biogás  

Os cinco arranjos tecnológicos considerados no presente estudo levam em 

consideração o uso do biogás como fonte para: 

 Somente geração elétrica, na base ou na ponta (Arranjos 1 e 2);  

 Cogeração (Arranjo 3); 

 Geração elétrica e geração de calor (Arranjo 4); 

 Somente para geração de calor (Arranjo 5) 

 

As formas de utilização da eletricidade consideradas no presente estudo são o 

autoconsumo e, no Arranjo 2, além de autoconsumo é considerada a compensação de 

energia não consumida via a resolução 482 da ANEEL para micro e mini geradores, 

também conhecida como Netmetering. O calor gerado, quando utilizado, é voltado 

para a secagem do lodo. 

Para conversão do biogás em energia elétrica, adotou-se um conjunto motogerador, 

com um motor ciclo Otto a biogás. Este conjunto possui uma maior eficiência na 

conversão da energia térmica em eletricidade e tem sido a opção mais utilizada em 

projetos semelhantes no mundo (WEITHÄUSER, SCHOLWIN, et al., 2010), assim 

como é a alternativa considerada na maioria dos projetos em implementação no país.  

Para a conversão do biogás em energia térmica, no caso da cogeração, Arranjo 3, o 

gás de escape do motor é a fonte de calor, enquanto que no arranjo somente térmico 

e térmico e elétrico, Arranjos 4 e 5, a fonte de calor é o biogás queimado em uma 

câmara de combustão. 

Para secagem do lodo considerou-se um sistema rotativo misto. Este sistema é um 

dos únicos com fabricação nacional utilizado especificamente para secagem de lodo. 

O mesmo já foi instalado em algumas ETEs no Brasil7.  

Os equipamentos utilizados na linha de biogás variam pouco entre arranjos 

tecnológicos. Enquanto para os arranjos que utilizam o biogás num motogerador existe 

                                                
7
 ETE Montes Claros/MG e ETE Guararema/SP (ALBRECHT, 2015) 

.  
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a necessidade de um sistema exclusivo para remoção de siloxanos (Figura 39 - C), 

este não é necessário no arranjo 5, em que o biogás é apenas queimado (ALBRECHT, 

2015). Foi considerada também a instalação de um medidor de vazão e concentração 

do biogás. 

Figura 39: Linha de biogás - sistema de armazenamento e tratamento do biogás. 
Fonte: (ALBRECHT, 2014) 

 

Foi prevista ainda para todos os arranjos uma linha de gás paralela à linha principal do 

biogás, logo após o gasômetro. Esta deve funcionar como alívio, por uma questão de 

segurança, caso haja sobreprodução do biogás ou seja necessário fechar a linha 

principal devido à manutenção em algum equipamento ou na própria linha. Esta linha 

paralela é composta por um separador ou selo hidráulico, válvulas corta-chamas e de 

alívio, medidor de vazão, transmissor de pressão e, ao final da linha, um queimador do 

tipo aberto (Figura 40). 

 

Figura 40: Queimador FOKAL QF. Detalhe: Painel de Controle. 
Fonte: (FOKAL, 2015) 
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A descrição dos cinco arranjos e os equipamentos utilizados está apresentada em 

detalhe nos tópicos seguintes. 

4.5.1. Arranjo 1 - Geração de eletricidade  

Neste arranjo considera-se que todo o biogás produzido será aproveitado para 

geração de eletricidade, a ser consumida integralmente na ETE. O calor gerado não é 

aproveitado. Os custos deste cenário são referentes ao sistema de tratamento e 

armazenamento do biogás e geração de eletricidade. Mesmo não sendo aproveitado o 

calor residual, este gera custo relacionado com o resfriamento do motor. Como este 

valor é muito baixo, não foi considerado na análise. A receita é proveniente do custo 

evitado com a eletricidade autogerada.  

No fluxograma (Figura 41) pode-se observar de forma simplificada as etapas 

consideradas no Arranjo 1. Na sequência e seguindo o fluxo de gás, primeiramente o 

biogás deve ser coletado na saída de gás localizada no topo do reator UASB.  

 

Figura 41: Arranjo 1 - Desenho esquemático simplificado. 

Fonte: elaboração própria. 

Após a coleta do gás, este passa por um tanque de drenagem primário (Figura 42), 

cuja função é coletar, acumular e drenar a água e os sedimentos arrastados pela 

corrente de gás, impedindo a obstrução da tubulação. Na sequência o biogás deve ser 

armazenado em um gasômetro. A função deste é acumular e regularizar a vazão de 

biogás, evitando perdas de gás nas horas de maior produção e uma vazão uniforme, 

nas horas de menor produção (Figura 43 e Figura 44). 
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Figura 42: Tanque de drenagem primário. 

Fonte: (ALBRECHT, 2014). 

 

 

Figura 43: Gasômetro esférico de dupla 

membrana (ALBRECHT, 2014) 

      

Figura 44: Gasômetro de dupla membrana 

Fonte: (ALBRECHT, 2014)

Após o gasômetro, o biogás passa novamente por um tanque de drenagem. Como no 

Arranjo 1 este gás será queimado num motor de ciclo Otto, é importante que o sulfeto 

de hidrogênio e os siloxanos sejam removidos. Essas substâncias após a combustão 

costumam se acumular nas paredes do motor, causando corrosão e incrustações nas 

superfícies expostas e consequente redução da vida útil e eficiência do motor 

(NARROS, DEL PESO, et al., 2009).  

Para a dessulfurização fina e remoção de siloxanos adotou-se um sistema único de 

adsorção por carvão ativado. Antes, porém, é recomendado que seja utilizado um 

sistema para redução da concentração de sulfeto de hidrogênio no biogás. Isso 

porque, segundo a Norma alemã DWA M-361 (2011), o processo de dessulfurização 

via carvão ativado pode ser utilizado em escala comercial até uma concentração 

máxima de aproximadamente 500 ppm no gás bruto.  

Como apresentado na revisão bibliográfica, Tabela 2, há uma grande variação na 

concentração de sulfeto de hidrogênio no biogás oriundo da digestão anaeróbica de 

esgotos domésticos. Além disso, as medições realizadas até então pelo Projeto 

Probiogás (2015) apontam para uma concentração média de aproximadamente 2.400 
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ppm, com valores oscilando entre 360 e 5.300 ppm. Portanto, considerou-se 

anteriormente ao sistema de carvão ativado, um sistema de dessulfurização simples, 

em que a eliminação do H2S se dá pela ligação sulfídrica com o ferro metálico (ou 

palha de aço), que compõe o material de enchimento deste reator (Figura 45). 

 

Figura 45: Dessulfurizador simples com ferro metálico. 

Normalmente, esse processo de dessulfurização pode ser aplicado a concentrações 

de gás bruto de até 6.000 ppm de H2S. Com dimensionamento adequado, o processo 

permite atingir baixas concentrações de saída abaixo de 20 ppm. 

O biogás, agora com uma concentração adequada de siloxanos e sulfeto de 

hidrogênio, passa ainda por um vaso de desidratação que contém um trocador de 

calor de placas (Figura 46), onde o biogás é refrigerado e condensa a umidade ainda 

presente no gás.  

 

 

Figura 46: Vaso de desidratação com trocador de calor de placas 

Fonte: (ALBRECHT, 2014). 

 

Na sequência o gás passa por uma unidade de compressão (Figura 47), com objetivo 

de garantir uma vazão adequada de entrada no sistema de cogeração. Todo o 
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processo é automatizado e ocorre conforme as especificações dos motogeradores, 

sem interferência do operador. 

 

Figura 47: Compressores do tipo radial centrífugo duplo. 
Fonte: (ALBRECHT, 2014). 

O Conjunto motogerador adotado é um sistema fabricado exclusivamente para o uso 

do biogás como combustível. O funcionamento deste equipamento está descrito na 

revisão bibliográfica.  

4.5.2. Arranjo 2 - Geração de eletricidade no horário de ponta 

O Horário de Ponta no Brasil é composto por um período de três horas consecutivas 

que é adotado entre as 17h e 22h, incluindo feriados, com exceção dos sábados e 

domingos. Durante essas três horas, historicamente, assume-se que é quando ocorre 

o máximo consumo do diário. Este acréscimo na demanda elétrica é provocado 

principalmente pelo “rush” (aumento representado pelo transporte metroviário e 

ferroviário, nas grandes metrópoles), pelo uso do chuveiro elétrico, ainda presente nas 

cidades onde não há gás canalizado e pela iluminação publica. A “ponta do Sistema”, 

portanto, obriga que o setor projete a sua rede, desde a geração até a distribuição, 

para poder atendê-lo (INEE, 2014). 

Como consequência, a energia gerada no horário de ponta, na sua maioria por usinas 

termelétricas, é mais cara. Assim, a fim de compensar o custo da energia mais cara na 

ponta, o setor adotou sistemas tarifários de demanda e de consumo superiores 

àqueles das 21 h restantes do dia. Para o setor de saneamento existem três tipos de 

tarifação possíveis (tarifa convencional, horo-sazonal verde e azul). Devido ao 

interesse público deste serviço, as componentes tarifa de uso do sistema de 

distribuição (TUSD) e a tarifa de energia (TE) para este subgrupo têm um desconto de 

15% (BRASIL, 2013). 

Não existe uma curva de carga padrão para ETEs. Os principais parâmetros que 

influenciam a curva de carga em uma ETE, são: tecnologia utilizada (aeróbia ou 
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anaeróbia), existência ou não de um tanque de equalização e uma elevatória para 

regularização da vazão afluente, controle da aeração ou não pela carga orgânica de 

entrada, extensão e declividade da rede coletora, que determina o tempo de chegada 

do efluente na rede, entre outros. No presente trabalho partiu-se da premissa que a 

curva de carga é constante ao longo do dia. Considerando que existem artifícios para 

reduzir o consumo de energia durante o horário de ponta, essa medida é 

conservadora do ponto de vista de compensação de energia no horário de ponta.  

Dessa forma, o consumo durante o horário de ponta é proporcional a 12,5% do 

consumo diário. Assim, a eletricidade gerada no arranjo 2 não poderá ser consumida 

por completo no mesmo horário que está sendo produzida, com exceção da ETE com 

50.000 habitantes. Por isso, considerou-se que a energia não consumida no horário de 

ponta será injetada na rede e compensada seguindo a Resolução 482 (ANEEL, 2012). 

Segundo o art. 7º da Resolução Normativa nº 482/12, incisos III e V: 

1. A energia ativa gerada em determinado posto horário deve ser utilizada para 

compensar a energia ativa consumida nesse mesmo posto; 

2. Havendo excedente, os créditos de energia ativa devem ser utilizados para 

compensar o consumo em outro posto horário, na mesma unidade 

consumidora e no mesmo ciclo de faturamento; 

3. Deve ser observada a relação entre os valores das tarifas de energia – TE para 

diferentes postos tarifários de uma mesma unidade consumidora, 

Assim, não há qualquer restrição para que a ETE gere energia no horário de ponta e o 

excedente seja consumido no horário fora de ponta, contudo, a potência instalada  ou 

em alguns casos, a demanda contratada, não pode ser superior a 1 MW. Caso haja 

excedente, esse saldo será utilizado para reduzir o consumo no outro posto tarifário, 

após a aplicação de um fator de ajuste (ANEEL, 2014). 

Baseado no exemplo retirado do Caderno Temático da ANEEL sobre micro e mini 

geração (ANEEL, 2014), a Figura 48  descreve de forma simplificada como funciona o 

cálculo do fator de ajuste para a energia compensada. 
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Figura 48: Exemplo sobre como o excedente de energia injetado na rede pode ser compensado. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em (ANEEL, 2014) 

No exemplo em questão, houve um excedente de energia injetada na rede no período 

de ponta. Esse saldo, para abater o consumo do período fora ponta, deve ser 

submetido ao fator de ajuste. O fator de ajuste é o resultado da divisão do valor de 

uma componente da tarifa (a componente TE – Tarifa de Energia) de ponta pela fora 

de ponta (nos casos do excedente ser originado no posto tarifário ponta), ou da tarifa 

fora de ponta pela tarifa de ponta, quando o excedente surgir no posto fora de ponta 

(Figura 49). 

 

Figura 49: Fator de ajuste baseado nas componentes TE de 10 das 20 principais concessionárias do 
Brasil. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em (ANEEL, 2014) 

 

Aplicado o fator de ajuste no exemplo, resultou um crédito de 4.890 kWh a ser 

utilizado fora de ponta, a fim de abater o consumo daquele posto tarifário. (Líquido fora 

ponta 54.000 - 4.890 = 49.110 kWh).  
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Figura 50: Faturamento do mês de após a aplicação do Fator de Ajuste para tarifa hora sazonal verde. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em (ANEEL, 2014) 

 

A Figura 50 mostra os valores da tarifa total, que é o resultado da soma da TE com a 

Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Nota-se ainda que, para diferentes 

tipos de tarifa (horo-sazonal verde e azul), o valor da tarifa varia significativamente no 

horário de ponta. 

Para o Arranjo 2, a injeção da energia ocorre, como no exemplo anterior, no horário de 

ponta e a compensação é feita fora de ponta. O fator de ajuste a ser considerado, 

portanto, seria o resultado da divisão da TE na ponta pela TE fora de ponta. Adotou-se 

para o presente estudo o fator médio considerado na Figura 49 de 1,63. Este fator foi 

calculado utilizando as tarifas praticadas pelas 10 maiores concessionárias de 

eletricidade, responsáveis pela distribuição de aproximadamente 60% da energia 

consumida no país (ANEEL, 2014), juntamente com a Ampla e CEB. As tarifas 

encontram-se especificadas na Tabela 17 e já consideram o desconto de 15% para o 

setor. 

Recentemente houve uma revisão na forma de cobrança da TE, que prevê uma 

diferenciação da tarifa de acordo com o custo da energia. Assim, além de um reajuste 

anual, ao longo de 2015 as tarifas mensais variarão de acordo com as condições de 

geração de eletricidade. De forma simplificada, por exemplo, pode-se dizer que em 

períodos com muita geração térmica (períodos em que os reservatórios das 

hidrelétricas estão mais baixos) a energia custará mais, então haverá uma TE mais 

cara naquele mês. Esse sistema é chamado de sistema de bandeiras tarifárias. 

Este novo sistema possui três bandeiras: verde, amarela e vermelha e indicam o 

seguinte (BRASIL, 2015): 
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 Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre 

nenhum acréscimo; 

 Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre 

acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos; 

 Bandeira vermelha: condições mais custosas de geração. A tarifa sobre 

acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. 

Na Tabela 17 para as concessionárias de energia que já adotam este sistema de 

bandeiras, de forma conservadora, foi considerada apenas a bandeira intermediária, 

amarela.   
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Tabela 17: Tarifas de fornecimento de energia elétrica homologadas pela ANEEL (Grupo A4 2,3 a 25 kV). 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados retirado de (ANEEL, 2015) (LIGHT, 2015) (AMPLA, 2015) 

 

Concessionária de     

Distribuição
Tipo de Tarifa

 

Consumo

*

TUSD    

(R$/kW)

TUSD   

(R$/MWh)

TE BAM   

(R$/MWh)

Tarifa Total s/ 

Tributos           

(R$/MWh)

Tarifa Total c/ 

ICMS           

(R$/MWh)

Azul P 42,26 20,57 249,67 229,70 280,13

FP 14,62 20,57 155,56 149,71 182,57

Convencional NA 45,05 20,57 163,41 156,38 190,71

Verde P 1.048,89 249,67 1103,78 1346,07

FP 20,57 155,56 149,71 182,57

Azul P 28,98 28,83 310,34 288,29 351,58

FP 8,28 28,83 191,76 187,50 228,66

Convencional NA 29,14 28,83 201,64 195,90 238,90

Verde P 732,32 310,34 886,26 1080,81

FP 28,83 191,76 187,50 228,66

Azul P 14,73 21,73 308,26 280,49 329,99

FP 4,6 21,73 189,66 179,68 211,39

Convencional NA 15,2 21,73 199,54 188,08 221,27

Verde P 379,11 308,26 584,26 687,37

FP 21,73 189,66 179,68 211,39

Azul P 19,19 21,06 313,06 284,00 400,00

FP 5,87 21,06 192,83 181,81 256,07

Convencional P 19,68 21,06 202,85 190,32 268,06

Verde P 487,26 313,06 680,27 958,13

FP 21,06 192,83 181,81 256,07

Azul P 21,54 24,9 329,39 301,15 367,25

FP 7,27 24,9 203,63 194,25 236,89

Convencional NA 22,78 24,9 214,11 203,16 247,75

Verde P 548,72 329,39 746,39 910,24

FP 24,9 203,63 194,25 236,89

Azul P 22,41 52,61 289,14 290,49 382,22

FP 12,06 52,61 171,52 190,51 250,67

Convencional P 28,2 52,61 181,32 198,84 261,63

Verde P 597,67 289,14 753,79 991,83

FP 52,61 171,52 190,51 250,67

Azul P 55,41 189,32 249,11

FP 20,31 122,06 160,61

Convencional P 60,2 135,00 177,63

Verde P 1282,93 1688,07

FP 122,06 160,61

Azul P 11,35 22,12 285,46 261,44 318,83

FP 7,13 22,12 177,26 169,47 206,67

Convencional P 10,88 16,47 185,22 171,44 209,07

Verde P 293,41 285,46 492,04 600,05

FP 21,8 177,26 169,20 206,34

Azul P 24,31 26,53 367,12 334,60 446,14

FP 8,92 26,53 222,77 211,91 282,54

Convencional P 26,4 2 26,53 234,79 222,12 296,16

Verde P 618,93 367,12 838,14 1117,52

FP 26,53 222,77 211,91 282,54

Azul P 28,8 24,44 384,83 347,88 424,24

FP 9,7 24,22 237,36 222,34 271,15

Convencional NA 28,64 23,14 249,13 231,43 282,23

Verde P 717,98 384,83 937,39 1143,16

FP 24,22 237,36 222,34 271,15

Azul P 32,96 27,5 297,4 276,17 368,22

FP 11,12 27,5 183,74 179,55 239,41

Convencional NA 34,85 27,5 193,21 187,60 250,14

Verde P 826,14 297,4 955,01 1273,35

FP 27,5 183,74 179,55 239,41

Azul P 27,16 274,58 386,73

FP 9,62 173,88 244,90

Convencional NA 29,18 182,27 256,71

Verde P 835,83 1177,23

FP 173,88 244,90

*P = Ponta / FP = Fora Ponta / NA = Não Aplicável.

Tarifas finais (com e sem tributos) já possuem o desconto de 15% para o setor de saneamento

222,73

143,6

158,82

1.509,33

143,6

323,03

204,56

214,43

983,33

204,56

CEB

4,6

COELBA

CEMIG

14,62

8,28

20,31

AMPLA

5,87

COPEL

CPFL-Paulista

7,27

LIGHT

12,06

CELPE

11,12

CELG

9,62

ELETROPAULO

7,01

CELESC

8,92

ELEKTRO

9,61



 
 

78 
 

A principal diferença entre as tarifas está na forma de cobrança e seus valores. 

Enquanto para tarifa convencional paga-se um preço fixo pela demanda de energia 

contratada (potência instalada) e pelo consumo (kWh), para a tarifa verde paga-se um 

valor significativamente mais elevado para o consumo no horário de ponta e, em 

compensação, um valor inferior para a demanda contratada. Para tarifa azul, além da 

diferenciação do consumo de energia na ponta e fora de ponta, há uma cobrança 

diferenciada entre a demanda na ponta e fora de ponta. Os valores do consumo no 

horário de ponta, contudo, são inferiores aos praticados para tarifa verde (LIGHT, 

2015). 

Além disso, há restrições com relação a quem pode contratar qual tipo tarifa. A tarifa 

convencional pode ser aplicada para o fornecimento de tensão inferior a 69 kV e 

demanda menor que 300 kW. Já as tarifas horárias azul e verde são opcionais para 

fornecimento de tensão inferior a 69 kV e 300 kW. Sendo que acima de 69 kV a única 

opção é a contratação da tarifa azul. Via de regra a tarifa verde atende clientes que 

controlam o consumo no horário de ponta ou o evitam (LIGHT, 2015).  

Levando em considerações as restrições de tensão e potência instalada, a decisão 

sobre o tipo de tarifa contratada é da prestadora do serviço de saneamento e 

dependerá principalmente da curva de carga da ETE e seu consumo no horário de 

ponta. Assim, ETEs com sistemas aeróbios de tratamento, que não podem parar os 

sopradores durante 3 horas, acabam por optar por tarifas azuis. Existem, porém,  

casos de ETEs menores com sistemas aeróbios, que não possuem um consumo 

significativo no horário de ponta, e a tarifa verde acaba sendo economicamente mais 

atraente. Diante disso, e pelo fato de a tarifa verde no horário de ponta ser 

significativamente superior a azul, para o Arranjo 2 foi considerada uma ETE com 

tarifa horo-sazonal verde. A tarifa convencional também não foi considerada, pois não 

diferencia o consumo ponta e fora ponta e, portanto, não se demonstra atrativa para 

um arranjo de geração majoritariamente na ponta. 

Ao considerar a possibilidade de utilização do biogás para geração de eletricidade no 

horário de ponta, o Arranjo 2, apesar de idêntico ao Arranjo 1 no fluxograma (Figura 

51), deve apresentar um gasômetro maior. A definição do volume do gasômetro foi 

feita a partir da vazão de biogás consumido por hora e o seu período de 

armazenamento, já que o regime de geração de eletricidade variou de acordo com a 

escala da ETE (mais detalhes no Capítulo 5).  
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Figura 51: Arranjo 2 - Desenho esquemático simplificado. 

Fonte: Elaboração própria. 

O mesmo ocorre para os equipamentos à jusante do gasômetro, que, devido ao 

aumento da vazão horária a ser tratada, tiveram seu dimensionamento e custos 

alterados. Para simplificar a obtenção dos custos atrelado a esse aumento na vazão, 

considerou-se um incremento proporcional no custo dos equipamentos, baseado na 

vazão média horária do Arranjo 1. 

4.5.3. Arranjo 3-  Cogeração  

O arranjo de cogeração prevê o uso do biogás para geração de eletricidade num 

conjunto motogerador e o aproveitamento do calor residual para a secagem do lodo.  

No fluxograma (Figura 52: Arranjo 3 - Desenho esquemático simplificado. 52) é 

possível observar de forma simplificada as etapas consideradas no Arranjo 3. Até a 

queima do biogás nos motores, este arranjo é idêntico ao Arranjo 1. Assim, a 

descrição do Arranjo 3 se resumirá à etapa posterior à geração de eletricidade. 
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Figura 52: Arranjo 3 - Desenho esquemático simplificado. 

Fonte: Elaboração própria 

Como apresentado na revisão bibliográfica, os motores ciclo Otto possuem eficiência 

de conversão do biogás em eletricidade que varia de 30 a 43%, em base PCI, 

dependendo da capacidade instalada. A energia contida no restante do biogás é 

convertida em calor. No Arranjo 3, este calor é direcionado para um sistema de 

secagem térmica de lodo. 

O sistema de secagem térmica de lodo é composto por (Figura 53): 

 Sistema de alimentação 

 Secador de lodo do tipo tambor rotativo  

 Câmara de queima com queimador a gás (Biogás, GLP ou Gás Natural) 

 Duto pneumático 

 Multiciclone para remoção de particulados 

 Lavador de gases  

 Exaustor  

 Transportador helicoidal de descarga do lodo 
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Figura 53: Linha de secagem de lodo - imagem ilustrativa do sistema Bruthus (ALBRECHT). 

O direcionamento do calor residual dos motogeradores é feito por meio de tubulações 

de aço inox isoladas termicamente, que conduzem o gás aquecido diretamente para o 

secador de lodo. 

Apesar de a única fonte de calor considerada neste cenário ser proveniente dos 

motogeradores, devido ao custo baixo em comparação com o restante dos 

equipamentos, optou-se por incluir uma câmara de queima com queimador a gás para 

os momentos em que o motor estiver em manutenção. Assim, o biogás pode ser 

queimado e o processo de secagem térmica não precisar ser paralisado.  

No secador, o lodo oriundo da centrífuga com cerca de 80% de umidade, entra em 

contato direto com os gases aquecidos. A umidade do lodo é eliminada por meio da 

evaporação, chegando ao final do processo com uma umidade inferior a da entrada e, 

consequentemente, menor volume e massa.  

O sistema de descarga de sólidos é feito por meio de aspiração direta da mistura de 

gases com os sólidos. Essa mistura é conduzida do secador até um multiciclone 

(Figura 54) onde há a separação das fases gasosa e sólida. O lodo seco mais os finos 

retidos pelo multiciclone são descarregados em caçambas. Na sequência o lodo é 

encaminhado para um aterro sanitário. 

 

Figura 54: Multiciclone e rosca transportadora de lodo 
Fonte: (ALBRECHT, 2014). 
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Os gases residuais contendo as partículas menores de 40 mícron são conduzidos para 

um lavador de gases (Figura 55), onde este material particulado fica retido. Este 

equipamento visa atender os padrões vigentes de emissões de particulados. 

 

Figura 55: Lavador de gases tipo hidrociclone.   
Fonte: (ALBRECHT, 2014).

4.5.4. Arranjo 4 - Geração elétrica e secagem térmica do lodo 

Assim como no Arranjo 3, este propõe o uso da energia contida no biogás para 

geração de eletricidade e calor, com a diferença que no Arranjo 4, há a priorização da 

conversão do biogás em energia térmica.  

Adotou-se a premissa de que o biogás utilizado para geração de eletricidade deve ser 

utilizado apenas para suprir a demanda elétrica intrínseca ao sistema de secagem do 

lodo, sendo o restante direcionado para o queimador, que possui uma eficiência 

térmica superior ao motogerador. O calor gerado deve ser utilizado em sua totalidade 

para a secagem do lodo (Figura 56).  
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Figura 56: Arranjo 4 - Desenho esquemático simplificado. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Um detalhe importante é que, devido à baixa potência instalada do motogerador e a 

pequena vazão direcionada para o mesmo, apesar de ter sido considerado, o sistema 

de remoção de siloxanos e chiller foi dimensionado para uma escala inferior que nos 

demais arranjos em que há geração de eletricidade. Para todas as escalas do Arranjo 

4 foram adotados os mesmos equipamentos e custos considerados para a menor 

escala da ETE, com 50.000 habitantes. 

4.5.5. Arranjo 5 - Secagem térmica do lodo 

No presente arranjo (Figura 57), considera-se que todo o biogás produzido será 

queimado numa câmara de combustão, sendo o calor utilizado na sua totalidade para 

a secagem do lodo. Como o biogás é apenas queimado, não se considerou necessária 

a eliminação de siloxanos, nem da umidade após o dessulfurizador. Como 

consequência foram suprimidos o filtro de carvão ativado e o chiller . 
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Figura 57: Arranjo 5 - Desenho esquemático simplificado. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a linha de gás, o biogás é direcionado para a câmara de combustão (Figura 58). 

Este será utilizado como combustível para o queimador a gás. Caso haja problemas 

com o fornecimento de biogás, o queimador pode operar ainda com gás liquefeito de 

petróleo (GLP) ou gás natural (GN). Tal situação, contudo, não foi considerada nas 

análises desta dissertação. A eficiência térmica da câmara de combustão adotada foi 

de 85% (SOARES, 2004).   

 

Figura 58: Câmara de queima. 
Fonte: (ALBRECHT, 2014). 

 

Como todo o biogás é utilizado para a secagem do lodo, espera-se alcançar a 

umidade de 10% no lodo ao final do processo. Esta é a umidade mínima 

recomendada, já que abaixo desse valor o lodo apresenta uma quantidade significativa 

de finos, que, devido ao contato com os gases quentes, podem promover uma 

autoignição (DAVID, 2002). 
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O lodo seco, com no máximo a 90% de sólidos, é então encaminhado para um aterro. 

A Figura 59 e Figura 60 apresentam, respectivamente, o aspecto do lodo na entrada 

do secador e após a secagem térmica. O  restante do processo, após a secagem do 

lodo, é idêntico ao Arranjo 3 e 4. 

 

Figura 59: Lodo pós centrífuga (15 a 30% ST) 

Fonte: (COPASA, 2015). 

 

Figura 60: Lodo após a secagem (90% ST) 

Fonte: (LOBATO, 2011)

4.6. Definição das escalas das ETES a serem analisadas  

Para a definição da escala das ETEs, consideraram-se o limite inferior de 50.000 

habitantes atendidos e o limite superior de 450.000 habitantes. Assim, as quatro 

escalas analisadas foram: 50, 100, 200 e 450 mil habitantes. 

Não é comum ETEs que atendam populações menores que 50.000 habitantes com 

sistemas anaeróbios seguidos de aeróbios, do tipo lodos ativados. A razão, sobretudo, 

é o custo elevado de implementação e manutenção, comparado com sistemas de 

lagoas ou sem aeração forçada.  

Ademais, apesar de não se caracterizar um critério técnico, a existência de um Projeto 

de Fomento ao Aproveitamento Energético de Biogás coordenado pelo Ministério das 

Cidades, é também um argumento pelo qual se optou por analisar apenas ETEs que 

atendam populações acima de 50.000 habitantes. Segundo o Orçamento da União, 

exercício financeiro de 2015, o Ministério das Cidades é responsável, na esfera 

federal, por apoiar e financiar a implantação, ampliação ou melhorias de sistemas de 

esgotamento sanitário em Municípios com população superior a 50 mil habitantes ou 

municípios integrantes de regiões metropolitanas ou de regiões integradas de 

desenvolvimento. Cabendo à FUNASA financiar o saneamento em municípios abaixo 

de 50.000 habitantes (MP, 2015).  

As escolhas da escala máxima se basearam no fato de já existirem projetos de 

aproveitamento energético de biogás em ETEs com aproximadamente 500.000 
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habitantes, sendo uma delas em operação desde 20118. Assim, como o objetivo do 

estudo é identificar a escala mínima de viabilidade para os diferentes arranjos, optou-

se por adotar como limite superior uma escala de ETE um pouco inferior a outras que 

já são reconhecidas como economicamente viáveis.  

4.7. Custo dos arranjos tecnológicos por escala 

Para realizar o cálculo de viabilidade econômica realizou-se um levantamento dos 

custos de investimento dos principais equipamentos utilizados em cada um dos 

cenários de uso energético do biogás para as diferentes escalas. 

A metodologia empregada variou com a disponibilidade dos dados. Em alguns casos, 

devido à dificuldade de encontrar na literatura dados de custo ou parâmetros para o 

cálculo da viabilidade econômica, utilizaram-se as informações de especialistas por 

meio de entrevistas presenciais, e-mail ou telefone. Estas foram devidamente 

referenciadas. 

4.7.1. Custos de investimento do conjunto motogerador 

Para os conjuntos motogeradores foi realizado um levantamento de preços de 

diferentes modelos e marcas com potência entre 50 e 1.200 kW. Apesar de existirem 

no mercado nacional modelos mais baratos, optou-se por consultar apenas marcas de 

motores confeccionados já para uso do biogás e não motores adaptados. Além de 

mais eficientes, esses motores são mais robustos e precisam passar por reformas 

(overhaul) com uma menor frequência.  

A partir dos orçamentos adquiridos de diferentes fornecedores (em €/kW), elaborou-se 

um gráfico com os preços médio em reais por kW instalado do conjunto motogerador. 

Estes valores estão expressos na Figura 61. 

Para obtenção dos valores na moeda real (R$), considerou-se o euro equivalente a 3 

reais, de acordo com a Figura 62 e um índice de internação de 40%, indicada por 

alguns empreendedores atuantes no mercado de biogás (GUASCOR, 2013), 

(ROTÁRIA, 2015). Este índice engloba ICMS, PIS, COFINS, transporte marítimo, 

seguro e custos até após a passagem pela alfândega no Brasil vindo da Europa.  

 

                                                
8
 ETE Ribeirão Preto. 
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Figura 61: Custo dos motores  em R$/kWinstalado 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 62: Taxas de câmbio euro - real, médias históricas de jan/2013 a jan/2015. 
Fonte: (OANDA, 2015). 

 

O preço, portanto, foi estabelecido a partir da potência instalada do motogerador. Esta, 

por sua vez, foi calculada a partir da produção de biogás (Nm3/dia), PCI do biogás 

(kWh/m3) e eficiência do motor. 

Como há uma iteração entre a eficiência do motor e a potência instalada do mesmo, 

adotou-se uma eficiência por escala de ETE, baseada na Tabela 9, aqui adaptada 

para considerar as diferenças de eficiência entre motores acima de 250 kW (Tabela 

18) A partir dessa eficiência foi calculada a potência do motogerador. Com a potência 

instalada calculada e os valores do gráfico (Figura 61), obtiveram-se os custos 

(R$/kW) dos equipamentos. 
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Tabela 18: Custo por potência instalada (R$/kW) e eficiências utilizados no cálculo do investimento com 
motogerador. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

4.7.2. Custos de investimento da linha de biogás 

Para os equipamentos utilizados na remoção de umidade e impurezas (com exceção 

do filtro de carvão ativado), armazenamento e compressão do biogás, a metodologia 

empregada foi a tomada de orçamento para as escalas analisadas junto à empresa 

Albrecht. Ao consultar as prestadoras de serviço de saneamento que possuem 

projetos de aproveitamento do biogás para uso térmico em operação ou na fase de 

implementação, a Albrecht foi citada em todos os casos. Assim, mesmo sendo uma 

amostra única de preço, considera-se que os mesmos são os mais próximos possíveis 

da realidade do setor no Brasil e, portanto, válidos para o presente cálculo de 

viabilidade. O orçamento na íntegra encontra-se no Anexo I. 

Como a produção de biogás oscila, para garantir a rentabilidade da operação, é 

necessário armazenar o excesso do biogás produzido nas horas que não está sendo 

consumido. Se o gasômetro for construído pequeno demais, a impossibilidade de 

armazenar o biogás exige que ele seja queimado nos queimadores (flares). 

No Brasil, não existem normas sobre aproveitamento energético de biogás em ETEs e 

dimensionamento de equipamentos, como um gasômetro. Tal fato, por exemplo, é 

diferente na Alemanha, onde para compensar as oscilações da produção de biogás, a 

Norma Alemã DWA-M 363 (2010) recomenda que o volume de armazenamento deve 

corresponder a cerca de 30% a 50% do volume diário de biogás gerado. Esta Norma, 

contudo, se baseia na vazão de biogás produzido a partir da digestão anaeróbica de 

lodo.  

O projeto de uma Usina de Recuperação Energética da ETE Rio Preto, em São José 

do Rio Preto, aprovado pelo Programa de Aceleração do Crescimento em 2013, 

considerou para o dimensionamento do seu gasômetro, um volume 35% da vazão 

diária de biogás. Esta ETE irá recuperar biogás a partir de reatores UASB, num regime 

de geração de 24 horas diárias e este dimensionamento foi calculado, considerando  a 

flutuação da produção do biogás nessas condições. Adotou-se para o presente 

estudo, portanto, o valor de 35% da vazão diária de biogás. 

 

≤ 30 34 – 50 51 – 100 101 – 250 251-400 401-800 801 - 1200

Rendimento Elétrico 28% 32% 36% 38% 40% 42% 42%

Rendimento Térmico 60% 56% 50% 48% 46% 44% 44%

Preço R$/kW 10.000 9.000 7.300 5.400 4.400 3.200 2.600

Eficiências e custo (R$/KW) dos motores segundo potência
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O gasômetro utilizado é do tipo esférico de dupla membrana Figura 43. A dimensão e 

custo dos modelos utilizados em cada uma das escalas estão descritos nas Tabela 19 

e Tabela 20. 

Tabela 19: Custo do Gasômetro de acordo com escala da ETE, arranjos 1,3, 4 e 5. 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em (ALBRECHT, 2014). 

Tabela 20: Custo do Gasômetro de acordo com escala da ETE, Arranjo 2.  

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em (ALBRECHT, 2014). 

O sistema de filtragem do biogás variou de acordo com os arranjos. Enquanto nos 

arranjos 1, 2, 3 e 4 por causa dos motogeradores, foi necessário considerar um filtro 

de carvão ativado para remoção dos siloxanos e um chiller para redução da umidade, 

no Arranjo 5, este equipamento foi desconsiderado, já que o biogás será apenas 

queimado.  

O custo do sistema de carvão ativado para remoção dos siloxanos foi levantado junto 

a três empresas, por meio de entrevistas e troca de e-mails. Segundo a empresa 

Siloxa, para uma retirada de siloxanos para um volume de 450 Nm3/h deve-se 

considerar com um investimento de 40.000 euros, na Alemanha, para dois filtros 

sequenciais de carvão ativado (Figura 63). A necessidade de dois filtros é para 

garantir que, durante a manutenção e troca do material de recheio de um filtro, o outro 

esteja em funcionamento. Os custos operacionais para essa vazão de biogás são de 

5.600 euros por ano com a troca do material de recheio dos dois filtros (SILOXA , 

2015).  

Segundo a Rotária Energie und Umwelttechnik, também da Alemanha, para o 

enchimento e fornecimento primário de um filtro de carvão ativado para uma planta de 

biogás com uma potência instalada de 200 kW (aproximadamente 60 Nm3/h) o custo  

Nº Habitantes 50.000 100.000 200.000 450.000

Volume de biogás m3/dia 700 1.400 2.800 6.300

 Gasômetro/Volume diário 

Gasômetro Modelo GS-212 GS-214 GS-217 GS-222

Preço (R$) 265.000 385.000 525.000 585.000

35%

Volume do Gasômetro

Nº Habitantes 50.000 100.000 200.000 450.000

Volume de biogás m3/dia 700 1.400 2.800 6.300

Gasômetro/Volume diário 

Gasômetro Modelo GS-216 GS-217 GS-222 GS-225

Preço (R$) 450.000 525.000 585.000 800.000

variável de acordo como regime de geração

Volume do Gasômetro
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deve ser de aproximadamente 10.000 euros (ROTÁRIA ENERGIE UND 

UMWELTTECHNIK , 2015). 

 

Figura 63: Filtro de carvão ativado para remoção de siloxanos - modelo GRW 200 

Fonte:(SILOXA, 2015) 

A empresa Brasileira Ecometano informou sobre o recebimento de uma proposta de 

filtro de carvão ativado da empresa EXW Europa para uma vazão de biogás de 1.200 

Nm3/h, com concentração 30 mg/Nm3 de siloxanos na entrada e 2 mg/Nm3 na saída. O 

preço foi de 73.500 Euro (ECOMETANO, 2015). 

Baseado nas informações prestadas pelas empresas, e considerando ainda o custo 

com transporte, importação e variação cambial, estimou-se o investimento para os 

filtros de carvão ativado para as diferentes escalas de ETE. O resultado encontra-se 

nas Tabela 21 a Tabela 23. 

Tabela 21:Custo do sistema de filtragem do biogás para os arranjos 1, 3 e 5 (apenas subsistema). 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em (ALBRECHT, 2014). 

 

 

 

 

Nº Habitantes 50.000 100.000 200.000 450.000

2 Tanques de drenagem (R$) 30.400 35.600 39.000 44.000

Dessulfurizador (R$) 140.000 165.000 184.000 210.000

Total subsistema de filtragem 170.400 200.600 223.000 254.000

Chiller (R$) 82.000 95.000 105.000 120.000

 Filtro de carvão ativado p/  

remoção dos siloxanos (R$) 
40.000 40.000 60.000 80.000

 Total sistema de filtragem 292.400 335.600 388.000 454.000

Subsistema de filtragem do biogás  - biogás para geração de eletricidade

Subsistema de filtragem do biogás - apenas queima do biogás
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Tabela 22: Custo do Chiller e filtro para siloxanos e total do sistema de filtragem para o Arranjo 4. 

 
Fonte: Elaboração própria, baseado em (ALBRECHT, 2014). 

Tabela 23: Custo do sistema de filtragem do biogás para o Arranjo 2. 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em (ALBRECHT, 2014). 

Os custos do Arranjo 2 foram estabelecidos a partir dos custos dos demais arranjos 

(Tabela 21), porém considerando um aumento de custo proporcional as vazões 

horárias que passariam pelos equipamentos. Para o Arranjo 4, como a vazão de 

biogás que será direcionada para o conjunto motogerador é muito inferior à dos 

demais arranjos, considerou-se que valor do sistema de filtragem seria igual em todas 

as escalas de ETE e equivalente ao valor estimado para a ETE de 50.000 habitantes 

(Tabela 21). 

Para os compressores, os valores adotados por escala de ETE estão expressos na 

Tabela 24. Para o Arranjo 2, adotou-se um custo superior proporcional ao aumento da 

vazão horária. 

Tabela 24: Custo da unidade de compressão de acordo com escala da ETE. 

 

Fonte: Baseado em (ALBRECHT, 2014). 

 

Chiller (R$) 82.000           82.000               82.000               82.000               

 Filtro de carvão ativado p/ 

siloxanos (R$) 
40.000           40.000               40.000               40.000               

 Total sistema de filtragem 292.400         322.600            345.000            376.000            

Subsistema de filtragem do biogás  + eletricidade

Nº Habitantes 50.000 100.000 200.000 450.000

Tanque de drenagem (R$) 44.000 44.000 44.000 44.000

Dessulfurizador (R$) 210.000 210.000 210.000 210.000

Total subsistema de filtragem 254.000 304.800 304.800 304.800

Chiller (R$) 120.000 144.000 144.000 144.000

 Filtro de carvão ativado p/ 

remoção de siloxanos (R$) 
80.000 96.000 96.000 96.000

 Total sistema de filtragem  454.000 544.800 544.800 544.800

Subsistema de filtragem do biogás  - biogás para geração de eletricidade

Subsistema de filtragem do biogás - apenas queima do biogás

Nº Habitantes 50.000 100.000 200.000 450.000

Compressores (R$) 50.000 60.000 70.000 80.000

Compressores (R$) A-2 80.000 96.000 96.000 96.000

Unidade de compressão do biogás
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4.7.3. Custos de investimento do sistema de secagem de lodo 

O sistema de secagem de lodo foi também orçado junto à empresa Albrecht. O custo 

de todo o sistema, considerando do queimador a biogás até o sistema de lavagem de 

gases, está expresso na Tabela 25, a seguir. 

Tabela 25:Custo do sistema completo de secagem de lodo de acordo com escala da ETE. 

 

Fonte: Baseado em (ALBRECHT, 2014). 

Houve ainda para o Arranjo 3 a utilização de tubulações extra para conduzir os gases 

de escape dos motogeradores para o secador térmico. Essas tubulações são 

confeccionadas em chapa de aço inox, isolada termicamente com lã de rocha e 

revestida externamente com chapa de alumínio. O custo do metro linear com diâmetro 

de Ø200 mm é de aproximadamente R$ 1.100,00 (ALBRECHT, 2015). Considerou-se 

para as diferentes escalas de ETEs, uma variação no custo do metro linear entre R$ 

1.000,00 e 1.300,00 devido às diferenças de vazão, e adotou-se uma distância de 20 

metros, resultando nos valores da Tabela 26. 

Tabela 26: Custo das tubulações para condução dos gases de escape do motogerador. 

 

Fonte: Baseado em (ALBRECHT, 2015). 

4.7.4. Custos de investimento com sistema de medição e segurança 

Foi previsto na linha principal do biogás a aquisição de medidores e vazão e 

concentração do gás (Figura 64 e Figura 65). Estes aparelhos servem para monitorar 

a produção e qualidade do gás produzido no UASB, assim como a concentração do 

gás pós filtragem.  

 

 

Nº Habitantes 50.000 100.000 200.000 450.000

Secador térmico (R$) 753.000 980.000 1.212.000 1.857.000

Sistema de secagem do lodo

Nº Habitantes 50.000 100.000 200.000 450.000

Tubulações em aço inox (R$) 20.000 22.000 24.000 26.000

Sistema de aproveitamento térmico do calor residual
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Figura 64: Medidor de vazão tipo vortex. 
Fonte: (HÖNTZSCH, 2015) 

 

 

Figura 65: Analisador fixo de gases. 
Fonte: (UNION , 2015) 

 

O sistema de medição da vazão de biogás considerado é composto por unidade de 

medição tipo vortex para 2,8 a 724 Nm3/h, medição de temperatura e medição de 

pressão, com controlador. Já o analisador fixo de gases é capaz de medir a 

concentração de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), oxigênio (O2), e ácido 

sulfídrico (H2S).  

Existem diversos princípios para medição da vazão do biogás. Os principais métodos 

utilizados em plantas de biogás são: método de pressão diferencial, métodos térmicos 

e método vortex (ATV-DVWK, 2003). A escolha pelo método vortex se deu pela maior 

facilidade de levantamento dos custos. Os outros métodos, porém, deveriam ser 

considerados em outras análises. 

Os custos desses equipamentos foram orçados junto às respectivas empresas que 

fabricam os mesmos (HÖNTZSCH, 2013) (UNION, 2013). Considerando o custo de 

transporte, desembaraço e taxa de importação, chegou-se ao valor final expresso na 

Tabela 27. 

Tabela 27: Custo dos equipamentos de medição de vazão e concentração do biogás. 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada em (HÖNTZSCH, 2013) (UNION, 2013). 

Para a linha paralela de gás, utilizada somente quando o sistema de geração ou 

secagem estiver em manutenção ou houver excedente de biogás, os custos foram 

orçados junto à empresa Fokal (FOKAL, 2015). A definição do custo do equipamento 

depende da vazão do biogás e, portanto, da escala da ETE. Para as quatro escalas 

consideradas, a vazão média varia entre 30 e 260 Nm3/h. Os custos adotados para os 

queimadores em cada uma dessas escalas estão destacados em cinza na Tabela 28. 

Medidor de vazão tipo vortex 23.694R$                                             

Analisador de gases fixo 21.763R$                                             

Custo dos equipamentos de medição do biogás
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Tabela 28: Preços aproximados dos queimadores para atender às vazão das diferentes escalas de ETEs. 

# 
Modelo 

FOKAL 

Diâmetro Bocal 

Entrada 

Faixa Vazão 

Atendida (Nm
3
/h) 

R$ 

Unit. 

1 MQ 1” < 7 15.800 

2 FQ2 2” 7 – 28 26.100 

3 FQ3 3” 28 – 65 28.800 

4 FQ4 4” 65 – 110 32.600 

5 FQ6 6” 110 – 250 49.800 

6 FQ8 8” 250 – 570 62.200 

7 FQ10 10” 570 – 850 109.000 

Fonte: (FOKAL, 2015)  

Além dos queimadores, foram considerados ainda, de acordo com o diâmetro, um selo 

hidráulico, válvulas corta-chamas e de alívio, medidor de vazão e transmissor de 

pressão. Os custos estão dispostos na Tabela 29. 

Tabela 29: Preços aproximados dos acessórios que compõe a linha de gás até o queimador. 

# Equipamento 
Diâmetro  

Linha 

R$ 

Unit. 

1 Separador ou Selo Hidráulico 

2” 9.000 

3” 10.000 

4” 12.000 

6” 16.000 

2 Corta-chamas 

2” 8.000 

3” 10.000 

4” 11.000 

6” 14.000 

3 Válvula de Alívio 
2” 4.000 

3” 5.000 

4 Medidor de Vazão N/A 18.000 

5 Transmissor de Pressão N/A 6.600 

Fonte: (FOKAL, 2015)  

4.7.5. Custos de investimento da interligação com a rede 

Para utilizar a eletricidade gerada a partir do biogás é preciso que sejam realizadas 

obras e adaptações nas instalações elétricas, capazes de garantir que, durante 24 

horas por dia nos arranjos 1,3 e 4 e por períodos que vão de 3 até 20 horas no Arranjo 

2, essa eletricidade seja seguramente utilizada em paralelismo com a energia da rede.  

Há casos quando a eletricidade é integralmente suprida pelo biogás, que a alternativa 

mais barata é a utilização de apenas uma chave seccionadora. Esta é utilizada para 
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tirar a ETE da rede e fazer com que a mesma opere apenas com a eletricidade 

autogerada. Esta alternativa não exige proteção da rede e precisa apenas garantir um 

sincronismo de menos de 30 segundos entre o momento que a ETE deixa de ser 

alimentada pela rede e passa a ser alimentada pelos motogeradores (HACHISUCA, 

2015).  

A simples adoção de uma chave seccionadora é a realidade na maioria das 

instalações comerciais que possuem geradores a diesel e geram na ponta. Essa 

opção, poderia ser adotada no Arranjo 2, porém, como a demanda de energia é 

inferior a geração, optou-se no estudo por compensar a eletricidade seguindo as 

regras do Netmetering. Neste caso faz-se necessária a instalação de equipamentos 

para proteção da rede. 

Os custos referentes a essa instalação elétrica, por variarem caso a caso e não 

existirem muitas informações na literatura, foram obtidos por meio de consultas a 

especialistas. Segundo o Gerente Técnico do Instituto de Tecnologia Aplicada e 

inovação (ITAI), atualmente envolvido na regularização de uma granja em vias de 

integrar-se ao sistema elétrico por meio do Netmetering, os custos referentes a 

interligação à rede sob as regras do Netmetering não devem ultrapassar os R$ 

100.000,00. Estes custos se referem ao dimensionamento, trâmites para autorização 

junto à concessionária de energia, instalação e aquisição de painel inteligente e 

condicionamento  (HACHISUCA, 2015). 

Em outro contato, a empresa Rotária do Brasil, consultoria responsável pela execução 

das instalações de uma usina de 200 kW na Estação de Tratamento de Esgotos da 

Embasa, em Feira de Santana/Bahia, para a parte elétrica (montagem de um painel 

inteligente e sua instalação, fornecimento e assentamento de cabos, etc.) deve-se 

considerar aproximadamente R$ 100.000 (ROTÁRIA, 2015).  

 Para o presente estudo optou-se pelo não detalhamento dos equipamentos 

envolvidos nas instalações elétricas, sendo adotado, de forma conservadora, um valor 

igual para todas as escalas de R$100.000,00. 

4.7.6. Custos de investimento com projeto e obra 

Os custos de investimento com projeto de engenharia, obras civis e montagem dos 

equipamentos foram todos adotados a partir de uma fração do custo de capital 

investido para compra dos equipamentos. Por ser um projeto teórico, julgou-se difícil 

calcular tais dados ou obtê-los a partir da literatura, já que são bastante específicos 

para cada caso.  
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Vale lembrar que a Estação de Tratamento de Esgotos não foi considerada como 

custo de capital, já que a mesma já está construída. As obras civis e projetos de 

engenharias são, portanto, para pequenas adaptações no reator UASB, a fim de 

garantir a sua estanqueidade e a devida coleta do gás, e o restante para usina de 

recuperação de biogás, que consistirá basicamente dos equipamentos anteriormente 

descritos, sistema de controle e segurança e conexão à rede elétrica. 

Como a maioria das prestadoras de serviço de saneamento são empresas públicas ou 

mistas, considerou-se ainda um custo referente ao processo licitatório e a contratação 

de terceiros. Segundo a Lei 8666, em seu artigo 2º, obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação. 

Para realização de uma licitação a prestadora de saneamento deve realizar 

orçamentos de referência para os serviços e equipamentos, a fim de definir o valor teto 

da licitação. Os orçamentos de referência devem ter seus custos constantes na Tabela 

SINAPI9 ou SICRO10, e, caso os custos unitários ou de serviço não estejam 

especificados nas mesmas, devem ser adotadas tabelas de referência devidamente 

aprovada pelos órgãos competentes (TCU, 2008). Os custos constantes nesses 

orçamentos são os custos diretos, referentes a serviços, equipamentos e mão de obra. 

Porém, existe uma parcela de custos indiretos que também devem ser considerados 

no orçamento de referência. Estes custos integram o índice de Bonificação e 

Despesas Indiretas (BDI) ou Lucro de Despesas Indiretas (LDI). A Caixa Econômica 

Federal utiliza como referência para composição desse índice os valores constates na 

Tabela 30. 

Tabela 30: Composição da taxa de BDI utilizada pela CEF.

 
Fonte: (TCU, 2007) 

 

A composição do BDI varia com o tipo de projeto a ser executado. Como não existe 

uma tabela específica para obras e serviços de engenharia como os propostos no 

                                                
9 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil  
10 Sistema de Custos de Obras Rodoviárias 

 

Item Componente do BDI Mínimo Médio Máximo

Garantia 0,00 0,21 0,42

Risco 0,00 0,97 2,05

Despesas Financeiras 0,00 0,59 1,20

Administração Central 0,11 4,07 8,03

Lucro 3,83 6,90 9,96

Tributos 6,03 7,65 9,03
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presente estudo, adotou-se o BDI para obras de saneamento e estações de 

tratamento de esgotos.  

Tabela 31: BDI para Obras Hídricas - Estações de Tratamento.

 

Fonte: (TCU, 2008) 

 

Há ainda uma taxa de BDI incidente sobre o fornecimento de materiais e 

equipamentos. Para o cálculo dessa taxa, devem-se utilizar os percentuais das 

parcelas e do BDI nos limites propostos a seguir. 

Tabela 32: BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (relevantes).

 

Fonte: (TCU, 2008) 

 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO A.CENTRAL LUCRO A.CENTRAL LUCRO A.CENTRAL LUCRO

Até R$ 150.000,00 4,00% 10,30% 8,00% 11,00% 5,60% 10,40%

De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00 3,50% 9,80% 7,50% 10,50% 5,10% 9,90%

De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 3,00% 9,30% 7,00% 10,00% 4,60% 9,40%

De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00 2,50% 8,80% 6,50% 9,50% 4,10% 8,90%

Acima de R$ 150.000.000,00 2,00% 8,30% 6,00% 9,00% 3,60% 8,40%

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS

Seguros

Garantias

Riscos

Obras simples, em condições favoráveis, com 

execução em rítmo adequado

Obras medianas em área e/ou prazo, em 

condições normais de execução 
Obras complexas, em condições adversas, com 

execução em rítmo acelerado, em áreas restritas

TRIBUTOS

ISS*

PIS

COFINS

BDI  

Até R$ 150.000,00

De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00

De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00

De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00

Acima de R$ 150.000.000,00

Obs: (*)   % de ISS considerando  2%, 3,5% e  5% sobre 50% do Preço de Venda - Observar a legislação do Município.

BDI PARA OBRAS HÍDRICAS - REDES ADUTORAS  E ESTAÇÕES ELEVATÓRIA E DE TRATAMENTO

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

0,78%

0,50% 1,50% 1,00%

0,00% 0,42% 0,21%

0,32% 1,98% 1,10%

0,00% 0,54% 0,24%

22,20%

4,65% 6,15% 5,40%

0,32% 0,74% 0,57%

0,37% 0,85% 0,65%

0,44% 1,02%

3,00% 3,00% 3,00%

1,00% até 3,00% 1,75%

0,65% 0,65% 0,65%

17,70% 25,80% 21,20%

21,10% 29,30% 24,60%

19,90% 28,10% 23,50%

18,80% 26,90% 22,30%

30,50% 25,80%

Administração Central 1,30% 8,00% 5,20%

Despesas Financeiras 0,50% 1,50% 1,00%

Seguros, Riscos e Garantias 0,25% 1,53% 0,88%

Seguros 0,00% 0,54% 0,24%

Garantias 0,00% 0,42% 0,21%

Riscos 0,25% 0,57% 0,43%

Tributos 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,00% 0,00% 0,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00%

Lucro 1,75% 6,50% 4,10%

TOTAL 10,50% 19,60% 15,60%

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA
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Quando questionados sobre as BDI adotadas, duas prestadoras de serviço de 

saneamento responderam que utilizam 28% para BDI de obras e 13% e 18%, 

respectivamente, para BDI de fornecimento de equipamentos (SANASA, COPASA, 

2015). Para o presente estudo, considerou-se que as obras civis de adaptação junto 

com o BDI corresponderiam a 30% do investimento total em equipamentos. Para o 

BDI de fornecimento de materiais, juntamente com a montagem dos equipamentos foi 

adotado um percentual de 20%. Somado a estes valores adotou-se ainda 5% sobre o 

custo de investimento para a parte de projeto e engenharia. 

Mesmo considerando taxas conservadoras, por haver incertezas sobre o custo total do 

projeto, adotou-se ainda um valor como contingência do projeto. Segundo a Tabela 33 

do Instituto de Pesquisa em Energia Elétrica (EPRI), se o projeto é maduro (tecnologia 

dominada), mas o estudo é simplificado, deve-se considerar uma contingência entre 

15 e 20% do custo de investimento. Logo, conservadoramente, adotou-se 20%. 

Tabela 33: Contingência de acordo com detalhamento do projeto e maturidade da tecnologia.  

Índices (%) A 

Maduro 

B 

Comercial 

C 

Demo 

D 

Piloto 

E & F 

Lab & Ideia 

A Atual 0 - - - - 

B Detalhado 5 a 8 10 a 15 15 a 25 - - 

C Preliminar 10 a 15 15 a 20 20 a 35 25 a 40 30 a 60 

D Simplificado 15 a 20 20 a 30 25 a 40 30 a 50 30 a 200 

E Objetivo  30 a 80 30 a 80 30 a 100 30 a 200 

Fonte: (EPRI, 2009). 

4.7.7. Custos operacionais e de manutenção 

Os custos operacionais considerados para todos os arranjos são basicamente os 

custos com mão de obra e manutenção. Para os custos com mão de obra, como a 

ETE já conta com operadores, considerou-se um aumento no quadro de funcionários 

apenas para o controle e manutenção básica dos equipamentos da unidade de 

recuperação energética e secagem de lodo.  

Os contratos realizados pelas prestadoras consideram normalmente que a 

manutenção dos equipamentos é de responsabilidade do fornecedor, principalmente 

conjunto motogerador e sistema de secagem do lodo. Assim, a mão de obra 

considerada, apesar de ser minimamente qualificada, não atuará diretamente na 

manutenção dos equipamentos mais complexos.  
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Por essa razão estimou-se um custo por funcionário, incluindo salário, encargos e 

benefícios de R$ 3.500,00, além de 13° salário. A quantidade de funcionários variou 

de acordo com a escala da ETE (Tabela 34). 

Tabela 34: Número de funcionários por escala de ETE. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Segundo (POSTEL, JUNG e EL. FISCHER, 2010) o custo de manutenção para 

plantas de biogás varia entre 1 a 2% do custo de investimento. Como medida 

conservadora adotou-se 2% para o presente estudo.  

Além dos custos com mão de obra e manutenção, há custos operacionais específicos 

por arranjo.  

No Arranjo 5, único sem geração de eletricidade, foi considerado um custo operacional 

referente ao aumento do consumo de eletricidade para manter o sistema de secagem 

de lodo em funcionamento. O consumo elétrico anual, calculado a partir das potências 

instaladas previstas para cada escala do equipamento (Tabela 35),  foi utilizado como 

base para calcular o custo operacional, que varia de acordo com a escala da ETE. 

Tabela 35: Consumo elétrico intrínseco ao sistema de secagem de lodo. 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em (ALBRECHT, 2014). 

 

Nos arranjos com geração de eletricidade, foi incluído o valor da reforma do motor 

(overhaul). Esta reforma, ou revisão completa no motor, é recomendada pelo 

fabricante após um tempo em operação, para garantir a eficiência e a continuidade do 

funcionamento do motor. A reforma consiste na revisão de todas as peças móveis e 

troca de alguma delas por novas. Baseado nas recomendações de fabricantes de um 

overhaul a cada 45.000 horas de funcionamento (MTU ONSITE, 2013), considerou-se 

para o presente estudo, um overhaul a cada 5 anos.  

Para obtenção do custo de overhaul, utilizou-se como referência a Figura 66. A taxa 

de câmbio adotada foi de 3 reais para cada euro, a mesma utilizada para os 

motogeradores (Figura 62). Os resultados estão na Tabela 36.  

Nº de habitantes 50.000 100.000 200.000 450.000

Nº de funcionários 2 2 3 4

Custo anual - mão de obra (R$) 91.000 91.000 136.500 182.000

Nº de funcionários 

Nº Habitantes 50.000 100.000 200.000 450.000

Potencia instalada (kW) 21 34 50 105

Consumo (kWh/ano) 165.564 264.114 394.200 825.455

Consumo de eletricidade intrínseco à secagem do lodo
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Figura 66: Custo do Overhaul do motor de acordo com a potência instalada dos motores 

Fonte: (ASUE , 2011). 

 
Tabela 36: Custo do overhaul do motor de acordo com a escala da ETE. 

 

Fonte: Elaboração Própria, baseado em (ASUE , 2011) 

4.8. Receitas com autoprodução de energia e redução do lodo 

As fontes de receita dos cinco arranjos são relativas ao custo evitado com o 

autoconsumo e compensação de eletricidade, nos arranjos 1, 2 e 3, e com o a redução 

da quantidade de lodo encaminhado para aterro, nos arranjos 3, 4 e 5. 

Para calcular o custo evitado nos arranjos, adotaram-se valores para a tarifa de 

energia elétrica (R$/kWh) e para o transporte e disposição final do lodo (R$/t). Ambos 

foram baseados no levantamento de dados de prestadoras de serviço de saneamento 

e concessionárias de energia elétrica. Houve uma variação significativa entre os dados 

coletados.  

4.8.1. Cálculo da tarifa de energia elétrica  

No presente estudo, para os arranjos 1 e 3, considerou-se que 100% da eletricidade 

gerada a partir do biogás seria consumida na própria ETE. Assim, a energia gerada 

evitou um custo com o consumo de eletricidade, antes pago pela prestadora de 

serviço de saneamento. Já no Arranjo 2, além dos custos evitados com a eletricidade 

Nº Habitantes 50.000 100.000 200.000 450.000

Preço do Overhaul (A1 e A3) 70.000 120.000 200.000 390.000

Preço do Overhaul (A2) 304.500 390.000 390.000 390.000

Preço do Overhaul (A4) 30.000 36.000 45.000 72.000

Overhaul do motor (a cada 45.000h) - R$
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consumida na ETE, consideraram-se os custos evitados com a eletricidade 

compensada por meio do Netmetering. A principal diferença é que para os arranjos 1 e 

3 o custo evitado com a energia gerada e consumida é feito com base na tarifa de 

energia paga pela prestadora, portanto, incluindo os tributos. No caso do Netmetering, 

atualmente, em vários estados brasileiros, ainda incidem tributos sobre a energia 

compensada, que devem ser, então, descontados no cálculo dos custos evitados. 

Para diferenciar a tarifa utilizada para o custo evitado nos arranjos 1 e 3, da tarifa 

utilizada para compensação de energia no arranjo 2, utilizaram-se as tarifas contidas 

na Tabela 17. A partir dessas tarifas calcularam-se as tarifas médias, mínimas e 

máximas, com e sem tributos.   

Tabela 37: Compilação das tarifas praticadas pelas principais concessionárias do Brasil*. 

 

Fonte: elaboração própria. Adaptado de (ANEEL, 2015) (LIGHT, 2015) (AMPLA, 2015) 

 

A metodologia empregada, portanto, foi adotar uma tarifa média para os arranjos 1 e 

3, calculada a partir da média das tarifas médias azul e verde com ICMS. Este cálculo 

foi feito multiplicando as tarifas médias ponta azul e verde pelo fator 0,12 (referente às 

3 horas do dia) e as tarifas médias fora ponta azul e verde pelo fator 0,88 (referente às 

21 horas do dia) e somá-los (5-1). O resultado obtido foi uma tarifa média de R$ 

290,00/MWh. 

     
                                                                  

 
    4-1 

 (em R$/MWh) 

 

Tarifa Total s/ 

Tributos 

(R$/MWh)

Tarifa Total 

c/ ICMS           

(R$/MWh)

Média 279,84 358,70

Mínimo 189,32 249,11

Máximo 347,88 446,14

Média 180,20 230,93

Mínimo 122,06 182,57

Máximo 222,34 282,54

Média 841,34 1.072,42

Mínimo 492,04 600,05

Máximo 1.282,93 1.688,07

Média 180,20 230,93

Mínimo 122,06 160,61

Máximo 222,34 282,54

* COELBA / CEMIG / CEB / COPEL / CPFL-Paul is ta  / LIGHT / AMPLA / ELETROPAULO 

 CELESC/ ELEKTRO/ CELPE / CELG

Ponta Azul

Fora Ponta Azul

Ponta Verde

Fora Ponta 

Verde

Tipo da Tarifa
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Para o Arranjo 2 adotaram-se as médias para as tarifas sem tributos horo-sazonal 

verde. Os valores foram, portanto, R$ 841,34 para energia consumida na ponta e 

R$180,20 para a energia consumida no horário fora de ponta.  

A fim de confrontar os resultados obtidos, com valores de tarifas pagas efetivamente 

por algumas ETEs, consideraram-se ainda os valores obtidos a partir das contas de 14 

ETEs localizadas no Estado do Paraná, com escalas que variam entre 40.000 e 

600.000 habitantes, sendo condizente com os cenários avaliados (Tabela 38). 

Tabela 38: Consumo e custo da eletricidade em 14 ETEs no Paraná. 

 
Fonte: (SANEPAR, 2014). 

 

Os valores expressos na Tabela 38, são referentes ao período de Janeiro até Junho 

de 2014 e a tarifa média (Ponta + Fora de Ponta), calculada utilizando a mesma 

metodologia da equação 4-1, foi de R$ 270,00 por MWh, com um desvio padrão de R$ 

40,00/MWh. Para o cálculo do nº de habitantes atendidos, consideraram-se a vazão 

fornecida de entrada da ETE (l/s) e a produção média diária de esgoto por habitante 

de 160 l/hab*dia (CUSTÓDIO e FERREIRA, 2005).  

Percebe-se que todas as ETEs, exceto a primeira da lista, optaram por pelo grupo 

tarifário horo-sazonal verde e convencional. Nota-se ainda que o consumo da ETE que 

optou pelo grupo horo-sazonal azul é muito superior aos das demais. A razão, neste 

caso, é o fato de ela ser a única ETE com sistema exclusivamente aeróbio. Além 

disso, apesar de não estar expresso na tabela, a maioria das ETE do grupo Horo 

Sazonal Verde não possui demanda contratada no horário de ponta, sendo que 

apenas duas o fazem. Estas, porém, são as únicas a possuir um sistema de 

tratamento com aeração forçada, o que justifica a necessidade de consumo de 

eletricidade durante a hora de ponta. 

O custo médio da tarifa no horário de ponta e fora ponta referente ao grupo horo-

sazonal Verde foi de R$ 850,00/MWh e 190/MWh, respectivamente. O valor para a 

Ponta Fora de Ponta

Alta Tensão 2,3-25kV Hozo-Saz Azul 453.600 6.095.311 1.524.506 0,30 0,19 0,21

Alta Tensão 2,3-25kV Hozo-Saz Verde 604.800 905.191 245.216 0,85 0,19 0,27

Alta Tensão 2,3-25kV Hozo-Saz Verde 264.600 493.081 134.520 0,85 0,19 0,27

Alta Tensão 2,3-25kV Hozo-Saz Verde 226.800 898.064 239.941 0,85 0,19 0,27

Alta Tensão 2,3-25kV Hozo-Saz Verde 216.000 190.153 53.387 0,85 0,19 0,27

Alta Tensão 2,3-25kV Hozo-Saz Verde 216.000 113.062 36.470 0,85 0,19 0,27

Alta Tensão 2,3-25kV Hozo-Saz Verde 226.800 1.718.494 373.522 0,85 0,19 0,27

Alta Tensão 2,3-25kV Convencional 113.400 17.392 5.679 0,33

Alta Tensão 2,3-25kV Convencional 172.800 79.745 22.995 0,20 0,20

Alta Tensão 2,3-25kV Hozo-Saz Verde 129.600 49.138 13.171 0,80 0,18 0,26

Alta Tensão 2,3-25kV Convencional 37.800 77.365 26.466 0,21

Alta Tensão 2,3-25kV Hozo-Saz Verde 37.800 138.593 38.340 0,85 0,19 0,27

Alta Tensão 2,3-25kV Hozo-Saz Verde 113.400 350.576 96.275 0,85 0,19 0,27

Baixa Tensão Trifásico Convencional 37.800 3.169 986 0,34

Consumo 

total (P + FP) 

kWh

Nº Habitantes 

servidos (aprox.) 
Grupo Tarifário

Tarifa média 

(R$/kWh)

0,21

0,34

0,33

Custo médio específico 

(R$/kWh)
Custo total (R$)
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tarifa de ponta verde é o mesmo utilizado num estudo similar feito para ETEs na Bacía 

da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (BIELSCHOWSKY, 2014).  

Por fim, os valores utilizados foram aqueles calculados a partir das tarifas médias das 

principais concessionárias do Brasil. Para os arranjos 1 e 3, R$ 290/MWh e para o 

arranjo 2 R$ 841,34 como a tarifa média na ponta e R$ 180,20 para tarifa média fora 

ponta.  

4.8.2. Cálculo da tarifa de transporte e disposição do lodo  

Para a tarifa de transporte e disposição do lodo em aterros existe uma variação 

significativa, pois a mesma depende da distância da ETE até o aterro, da umidade do 

lodo transportado e, como a disposição de biossólidos e tratamento de esgotos são 

serviços de interesse público, há também a influência política sobre esses custos. 

Assim, a metodologia adotada para definir um valor médio para o transporte e 

disposição final do lodo foi o levantamento junto a cinco prestadoras de serviço de 

saneamento. 

O resultado do levantamento apontou para valores que variaram entre 70 a 184 R$/t 

para lodos com teor de sólidos entre 20 e 30% (SEMAE, SANASA, SANEPAR, 

SABESP, CEDAE, SANESUL, 2014). No estudo realizado por Bielschowsky (2014), o 

valor estimado para lodo com teor de sólidos abaixo de 30% foi de R$ 160,00/t, 

enquanto que para o lodo com teor de sólidos entre 30 e 60%, o valor foi de 

R$110,00/t.  

Adotou-se o valor médio de R$120,00/t para calcular  o custo evitado com o lodo não 

enviado para aterro, que possuiria um teor de sólidos entre 20 e 30%.   

O valor de R$ 120,00/t apesar de representar uma média, pode ser considerado um 

valor conservador, porque existe a tendência de que haja um aumento no valor 

cobrado pela disposição do lodo em aterro. De fato, a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010) tem como uma das suas principais diretrizes, a redução da 

quantidade de resíduos encaminhados para aterros.  

4.8.3. Parâmetros financeiros  

Seguindo a mesma lógica adotada até então, a metodologia para definição das 

premissas e parâmetros financeiros utilizados nos cálculos de viabilidade foi baseada 

em valores comumente utilizados pelas empresas do setor de saneamento e/ou 

energia. 
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4.8.3.1. Parâmetros Gerais 

Entendem-se como parâmetros gerais os parâmetros macroeconômicos, como taxa de 

inflação, variação da tarifa de eletricidade e de disposição final de lodo e custo de 

oportunidade, que não são definidos pelo empreendedor.   

A Inflação adotada, considerada para o cálculo do aumento dos custos operacionais 

foi de 5,6% a.a. Este valor representa a média dos últimos 10 anos, segundo IBGE 

(CARNEIRO, 2015) (Figura 67).  

 

Figura 67: Inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. 
Fonte: (CARNEIRO, 2015) 

 

Para o valor das tarifas de eletricidade, apesar de haver a previsão de um aumento ao 

longo da vida útil do projeto, este não é necessariamente diretamente proporcional à 

inflação. Para definição da taxa de aumento da tarifa de eletricidade durante a vida útil 

do projeto, consideraram-se nesta dissertação diferentes referências.  

O Estudo de Demanda 2050 (EPE, 2014), por exemplo, considera para aferição da 

viabilidade econômica da geração distribuída solar fotovoltaica, a hipótese da 

manutenção do valor da tarifa em termos reais ao longo do horizonte. Isso significa 

que a tarifa teria um aumento nominal proporcional à inflação.  

De acordo com dados da ANEEL (2015), a tarifa média de fornecimento por classe de 

consumo paga pelo setor de saneamento no Brasil entre 2003 e 2014, variou em 

média 4,3% ao ano. Contudo, pode-se perceber na Tabela 39, que anualmente a 

variação oscilou bastante, com aumentos de 18% entre 2003 e 2004 e reduções de  

-12% entre 2012 e 2013.  
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Tabela 39: Tarifas médias (R$/kW) por classe de consumo no Brasil - Serviço Público. 

 

*Tarifas médias (R$/MWh) por classes de consumo e por regiões geográficas do Brasil – mensal e anual a partir de 2003 

Fonte: (ANEEL, 2015) 

Sem aprofundar as razões específicas pelas quais houve cada uma das variações 

anuais, o que se pode concluir é que a taxa de aumento da tarifa no setor elétrico não 

está diretamente atrelada à inflação.  

De maneira muito simplificada, já que não é objeto deste estudo detalhar o sistema 

tarifário nacional, pode-se dizer que existem dois momentos em que a tarifa energética 

sofre um reajuste. Um que ocorre anualmente, chamado de Reajuste Tarifário Anual 

(IRT) e um que ocorre periodicamente (geralmente a cada quatro anos), chamado de 

Revisão Tarifária. 

O objetivo do IRT é restabelecer anualmente o poder de compra da receita obtida pelo 

concessionário (ANEEL, 2005). Este reajuste é calculado levando em consideração a 

receita anual da concessionária e os “custos não-gerenciáveis” (por exemplo, aumento 

de custo, devido ao leilão de reserva ou da participação das termelétricas na matriz) e 

“custos gerenciáveis” (por exemplo, medidas de eficiência energética), além de outros 

índices fixados pela ANEEL.  

O processo de Revisão tarifária periódica, por outro lado, tem como principal objetivo 

analisar, após um período previamente definido no contrato de concessão, o equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão (ANEEL, 2005). 

Essa variação tarifária, portanto, pode ser positiva ou negativa, de acordo as inúmeras 

variáveis envolvidas no seu cálculo. O cenário atual, contudo, aponta para um 

aumento significativo da tarifa nos próximos anos. Segundo reportagem do Jornal 

Valor Econômico, enquanto no último relatório de inflação de Dezembro de 2014, o 

Banco Central projetou um aumento médio na tarifa de 17% para 2015, especialistas 

do setor de energia e projeções feitas pela ANEEL indicam aumentos médios de 40% 

para a tarifa em 2015 (PERES, 2015).  Ainda segundo reportagem, essas projeções 

teriam um efeito na inflação, que tende a aumentar em 2015. 

Diante dos dados e fatos apresentados, foi adotada conservadoramente a hipótese da 

manutenção da tarifa em termos reais ao longo dos próximos 15 anos e, portanto, uma 

tarifa variando anualmente com a inflação média adotada para o estudo. Isto significa 

que é possível que os benefícios (receitas) obtidos com o sistema de geração de 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tarifa Média* 129,5 152,7 175,7 191,2 198,3 193,6 203,0 198,7 209,4 219,2 193,0 199,9

Variação Anual 17,9% 15,1% 8,8% 3,7% -2,4% 4,9% -2,1% 5,4% 4,7% -12,0% 3,6%

Variação média 4,3%

Brasil - Serviço Público (Água, Esgoto, Saneamento)
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eletricidade sejam maiores do que os simulados nesta dissertação, contudo se buscou 

realizar uma análise conservadora de viabilidade econômica. 

O reajuste da tarifa de transporte e disposição final do lodo segundo duas prestadoras 

consultadas, é previsto em contrato e ocorre a cada 12 meses, sendo que o índice 

utilizado é o IPCA (SANASA, SEMAE, 2015). Dessa maneira, para o presente estudo 

foi adotado também a taxa de inflação como referência para o reajuste deste 

parâmetro. 

4.8.3.2. Parâmetros para financiamento 

Os parâmetros para financiamento são aqueles utilizados pelo empreendedor e 

instituição financiadora, para o cálculo do empréstimo e condições de pagamento da 

dívida. São estes: juros, custo de oportunidade, duração do projeto, prazo e razão da 

dívida. 

Como são definidos pelo empreendedor e/ou instituição financiadora, estes 

parâmetros variam caso a caso. Para o presente estudo foram adotados valores 

geralmente praticados pelo setor, ou simplesmente, como no caso da razão da dívida 

e prazo de pagamento, de forma arbitrária.  

A razão da dívida é a percentagem que representa a quantia, de todo investimento, 

paga por meio de empréstimo. Este valor pode variar de 0%, no caso em que todo 

investimento é feito pela própria empresa prestadora do serviço de saneamento com 

capital próprio, até no máximo 95%, já que existe uma contrapartida mínima de 5%, 

mesmo para crédito de programas governamentais, como o Saneamento Para Todos.  

Na maioria dos casos, as prestadoras de serviço optam por tomar emprestados 95% 

do investimento. Porém, como no caso analisado o investimento é para geração de 

energia a partir de biogás e não para obras direcionados para construção ou 

ampliação de sistemas de esgotamento sanitário, adotou-se de forma conservadora 

uma razão da dívida de 80%.  

Segundo a Instrução Normativa nº 39 (MCID, 2012), o prazo de amortização praticado 

no Programa Saneamento Para Todos é de até 20 anos para obras de esgotamento 

sanitário, incluindo tratamento e disposição final de lodo e até 10 anos para 

desenvolvimento institucional e redução e controle de perdas, não podendo, em 

nenhuma hipótese, ser maior que a vida útil prevista para o empreendimento 

financiado. A vida útil adotada considerada para o presente projeto foi de 15 anos. 

Para o prazo de amortização, como não há uma diretriz específica para obras de 

recuperação energética, adotou-se como medida conservadora o prazo de 10 anos. 
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A taxa de juros considerada no cálculo da amortização do empréstimo reflete as taxas 

adotadas pela Caixa Econômica Federal para o setor de saneamento. A Caixa, junto 

com o BNDES, é atualmente o principal agente operador dos recursos do Programa 

Saneamento Para Todos. A taxa de juros praticada de 9% a.a. inclui 6% referente à 

taxa nominal de juros aplicada às operações de crédito na área de saneamento 

básico, 2% de spread11 da instituição financiadora e 1% referente ao risco de crédito 

(MCID, 2012).  

Para o cálculo da prestação da dívida, utilizou-se o sistema francês de amortização, 

mais conhecido como PRICE. Este sistema é o mais utilizado para empréstimos pela 

Caixa Econômica Federal e o seu diferencial é o fato de apresentar prestações (ou 

parcelas) iguais. A fórmula para o cálculo da prestação pela tabela PRICE esta 

descrito no tópico 4.9.5. 

O custo de oportunidade de 8% ao ano considerado para o capital próprio investido 

baseou-se nos valores praticados pelo setor elétrico (EPE, 2010).   

4.9.    Análise de viabilidade econômica dos arranjos  

Com os parâmetros de entrada para os cálculos da viabilidade econômica 

estabelecidos, o próximo passo foi o cálculo da produção de energia elétrica e de lodo 

seco nos cinco arranjos, para as escalas definidas. 

Como ferramenta para realização de tais cálculos, foi elaborado uma modelo técnico-

econômico numa tabela Excel. As principais equações utilizadas neste modelo, estão 

descritas a seguir: 

4.9.1. Cálculos para produção de biogás e eletricidade 

A seguir as equações utilizadas para obtenção do volume de biogás produzido e a 

eletricidade gerada e consumida por arranjo. 

Volume diário de biogás produzido 

                        

  

Onde: 

        = Volume diário de biogás produzido nos reatores UASB (Nm
3
/dia) 

                                                
11

 Spread bancário, em termos simplificados, é a diferença entre a taxa de juros cobrada aos tomadores 

de crédito e a taxa de juros paga aos depositantes pelos bancos. Em outras palavras, é a diferença entre 
a remuneração que o banco paga ao aplicador para captar um recurso e o quanto esse banco cobra para 
emprestar o mesmo dinheiro (WIKIPÉDIA, 2015) 
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    = Nº de habitantes atendidos pela ETE 

        = Produção per capita de biogás (Nm
3
/hab*dia) 

 

Energia disponível no biogás produzido diariamente 

                               

 

Onde: 

           Energia contida no biogás (kWh/dia) 

              Poder Calorífico inferior do biogás (kWh/m
3
) - com 75% CH4 

 

Geração diária de energia elétrica 

                                 

 

Onde: 

             Eletricidade gerada por dia (kWh/dia) 

     Eficiência elétrica do motogerador 

 

Potência Instalada 

                     

 

Onde: 

    Eletricidade gerada por dia (kWh/dia) 

     Regime de geração (h) 

 

Para o arranjo 2, como o objetivo é suprir toda a demanda do horário de ponta e gerar 

o restante no horário fora ponta e, além disso, existe uma potência instalada limite de 

1MW, a partir de da escala de 100.000 a potência instalada foi sempre a limite (1MW). 

Neste caso o que variou foi o regime de geração.   

 

Geração anual de energia elétrica (exceto arranjo 2) 

          
                        

       
    

 

Onde: 

          Eletricidade gerada por ano (MWh/ano) 

      Fator de capacidade ao longo do ano (h/h) - referente ao número de horas ao ano que 

a planta está em operação subtraído pausas para manutenção.  
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Consumo de energia no horário de ponta - Arranjo 2 

                            

 

Onde: 

        Energia elétrica consumida no horário de ponta (MWh/ano) 

        Consumo médio por habitante atendido na ETE (kWh/hab*ano) 

        Razão referente ao consumo de energia na ponta (=10%) 

 

Crédito de energia no horário de ponta - net metering - Arranjo 2 

       
                     

       

          

 

Onde: 

     Energia não consumida no horário de ponta (MWh/ano) 

         Energia elétrica gerada na ponta (kWh) 

 

Crédito de energia no horário fora de ponta - net metering - Arranjo 2 

                          

 

Onde: 

      Energia não consumida no horário de ponta e transformada em crédito 

                   Fator de Ajuste (resultado da divisão entre tarifa verde ou azul na ponta 

pela fora de ponta) 

 

Geração anual de energia elétrica - Arranjo 2 - Tarifa verde 

                         
                          

       

  

 

Onde: 

           Eletricidade gerada por ano no Arranjo 2 - tarifa verde (MWh/ano) 

              Eletricidade gerada no horário fora de ponta 

 

Para a tarifa horo sazonal azul, os valores são os mesmos. A diferença entre as tarifas 

se dá apenas no momento de calcular o custo evitado com a energia gerada. Para 

tanto, a tarifa verde é significativamente superior a azul. Por isso, a tarifa azul não foi 

considerada nos cálculos subsequentes. 
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Consumo anual de energia elétrica na ETE 

                

 

Onde: 

     Consumo elétrico na ETE por ano (MWh/ano) 

        Consumo médio por habitante atendido na ETE (kWh/hab*ano) 

4.9.2. Cálculos da produção e secagem de lodo  

A seguir estão listada as equações utilizadas no cálculo do lodo produzido e do lodo 

seco e da energia necessária para secagem do mesmo. 

Volume diário de lodo produzido 

                     

 

Onde: 

         Volume diário de lodo (pós-centrífuga) (m
3
/dia) 

         Volume diário de lodo produzido per capita (l/hab*d) 

 

Volume de água no lodo (pós-centrífuga) 

                       

 

Onde: 

         Volume de água no lodo (pós-centrífuga) (m
3
/dia) 

           Umidade do lodo (pós-centrífuga) (%) 

 

Energia térmica disponível para secagem do lodo 

                                       

 

Onde: 

         Energia térmica disponível no biogás (kWh/dia) 

                       Eficiência do motor ou queimador, considerando as perdas (%) 

 

Volume de água removido do lodo após secagem  

                            

 

Onde: 

              Volume de água removida do lodo (m
3
/dia) 

         Energia requerida para evaporar 1 m
3
 de água do lodo (kWh/m

3
agua) 
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Umidade do lodo pós secagem térmica  

         
                    

      
  

 

Onde: 

          Umidade do lodo pós secagem térmica (%) 

 

Volume do lodo pós secagem 

                               

 

Onde: 

             Volume diário de lodo após secagem térmica (m
3
/dia) 

              Constante definida a partir da umidade do lodo  

 

Massa de lodo não transportada devido secagem térmica 

               
                            

           
        
     

  

Onde: 

                Massa de lodo não transportada anualmente devido a secagem (ton/ano) 

          Densidade do lodo (kg/m
3
 ) 

4.9.3. Cálculos dos custos de investimentos para cada arranjo 

As equações utilizadas para calcular os custos de investimento em cada um dos 

arranjos estão listadas a seguir. 

Custo do conjunto motogerador 

                

 

Onde: 

       Investimento no conjunto motogerador (R$) 

         Custo por potência instalada do motogerador (R$/kW) 

 

Custo de investimento total 

O custo de investimento total variou de acordo com o cenário analisado. 

Custo de investimento Arranjo 1 

                                                                                  

                             



 
 

112 
 

 

Custo de investimento Arranjo 2 

                                                                                 

                             

 

Custo de investimento Arranjo 3 

                                                                                   

                                                       

 

Custo de investimento Arranjo 4 

                                                                                

                             

 

Custo de investimento Arranjo 5 

                                                                         

                             

 

Onde: 

           Investimento no sistema de secagem de lodo (R$) 

              Investimento no sistema de filtragem para uso do biogás no CHP (R$) 

              Investimento no sistema de filtragem para uso do biogás no queimador (R$) 

              Investimento no sistema de compressão (R$) 

                  Investimento na tubulação para condução do calor residual do CHP (R$) 

     = Investimento na parte de medição e segurança (R$) 

            Investimento nas instalações para conexão elétrica e controle (R$) 

         Investimento para obras de adaptação da ETE (R$) 

            Investimento para montagem dos equipamentos (R$) 

               Investimento no projeto e licenciamento (R$) 

   Contingência  (R$) 

 

Os investimentos com obras, montagem e engenharia foram calculados como 

porcentagens do valor total do investimento nos equipamentos e instalações. 

4.9.4. Cálculos dos custos operacionais para cada arranjo 

As equações utilizadas para calcular os custos de operação e manutenção e custos 

evitados em cada um dos arranjos estão listadas a seguir. 
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Custo com mão de obra  

A mão de obra considerada é específica para o sistema de aproveitamento energético 

do biogás (independente da estratégia), excluindo os demais funcionários para 

operação da ETE. 

 

                                 

 

Onde: 

      Custo anual com mão de obra (R$) 

       Salário mensal e encargos por funcionário (R$) 

               Número de funcionários  

 

Custo com manutenção (equipamentos e materiais)  

                   

 

Onde: 

      Custo anual com manutenção (R$) 

        Razão entre manutenção e investimento total  (%) 

               Número de funcionários  

 

Custo com reforma (overhaul) do motogerador 

                     
    

   
  

 

Onde: 

           Custo com reforma do motor - a cada 5 anos (R$) 

          Custo com a reforma por potência instalada (R$/kW) 

 

Custo operacional total anual  

                           

 

Custo evitado anual com geração de eletricidade (exceto arranjo 2) 

                      

 

Onde: 

        Receita anual (custo evitado) com autoconsumo de eletricidade (R$) 

          Eletricidade gerada por ano (MWh/ano) 

        Tarifa media paga por eletricidade consumida (R$/kWh)  
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Custo evitado anual com geração de eletricidade - Arranjo 2  - Verde 

                                                    
   

 

Onde: 

          Receita anual (custo evitado) com autoconsumo de eletricidade (R$) 

          Tarifa verde por eletricidade consumida na hora de ponta (R$/kWh)  

       
 = Tarifa verde por eletricidade consumida na hora fora de ponta (R$/kWh) 

 

Como há uma grande variação entre as tarifas mínimas e máximas no horária de 

ponta para a tarifa verde, considerou-se ainda:        mínimo: R$ 492,04/MWh, 

máximo: R$1.282,93/MWh e médio de R$841,34. 

 

Custo evitado anual com transporte e disposição do lodo 

                               

 

Onde: 

          Receita anual (custo evitado) com logística e disposição final do lodo (R$) 

               Massa de lodo não transportada anualmente devido a secagem (ton/ano) 

          Tarifa paga para transporte e disposição final em aterro (R$/tonlodo)  

4.9.5. Cálculos financeiros durante vida útil do projeto  

As equações utilizadas para calcular os custos e receitas ao longo da vida útil do 

projeto em cada um dos arranjos estão listadas a seguir. 

Receita com autoconsumo de eletricidade  

                                    

 

Onde: 

        Receita anual com autoconsumo de eletricidade considerando variação da tarifa ao 

longo dos anos (R$) 

             Receita anual com autoconsumo de eletricidade do ano anterior ao calculado (R$) 

        Taxa de inflação  

   anos de vida útil do projeto 

 

Receita com redução de lodo produzido enviado para aterro sanitário 
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Onde: 

          Receita anual com redução do lodo considerando variação da tarifa ao longo dos 

anos (R$) 

             Receita anual com redução do lodo no ano anterior ao calculado (R$) 

        Taxa de inflação  

   anos de vida útil do projeto 

 

Custo operacional anual durante a vida útil do projeto 

                                      

Onde: 

        Custo operacional anual considerando variação da tarifa ao longo dos anos (R$) 

              Custo operacional anual do ano anterior ao calculado (R$) 

        Taxa de inflação  

   anos de vida útil do projeto 

 

Empréstimo feito junto à instituição financeira 

                 

Onde: 

     Valor presente do empréstimo feito junto à instituição financeira (R$) 

     Razão da dívida referente ao investimento total (%) 

 

Parcelas  pagas à instituição financeira (Tabela PRICE) 

       
    

   
 

       

 

 Onde: 

        Valor da parcela paga anualmente referente a empréstimo (R$) 

     Taxa de juros anual (%) 

    Número de períodos (prazo da dívida) 

 

Investimento pago com capital próprio 

                     

 

Onde: 

     Capital próprio investido no ano 0 (R$) 

 

Os parâmetros adotados para os cálculos foram todos agrupados na Tabela 40, a 

seguir.  



 
 

116 
 

Tabela 40: Parâmetros adotados para o cálculo da viabilidade baseados em outros projetos e na 
literatura. 

Parâmetro Notação Unidade Valor Fonte 

Produção e caracterização do biogás 

Geração de biogás por habitante         Nm
3
/dia.hab 0,014 

(LOBATO, 2011) 

(PROBIOGÁS, 2015) 

Poder Calorífico Inferior (PCI) do metano 

(CH4) 

       kWh/m
3
 9,96 (SANTOS, 2000) 

Porcentagem de CH4 no biogás 
     

% 75% 
(LOBATO, 2011) 

(PROBIOGÁS, 2015) 

(DWA, 2011) 

Produção e caracterização do lodo 

Fração sólida do lodo por hab/dia (UASB + 

LA) 
       gSS/hab*d 26 

(VON SPERLING e 

GONÇALVES, 2001) Teor de sólidos secos (pós centrífuga)          % 20% 

Teor de umidade no lodo (pós centrífuga)         % 80% 

Densidade do lodo       g/l 1.050 

(ANDREOLI, VON 

SPERLING e 

FERNANDES, 

2001). 

Custos e parâmetros para geração e consumo de energia 

Custo médio da tarifa de energia      R$/MWh 290 Adotado  

Fator de capacidade anual    % 90 
(WISER, WILLIS e 

SCHETTLER, 2010) 

Consumo de eletricidade na ETE por 

habitante atendido 
     kWh/hab*ano 25 

(DWA , 2013)  
(PROBIOGÁS, 2014) 

Energia consumida no 

Secador Térmico por m
3
 de 

água evaporada 

      kWh/m
3
H2O 1.000 

Adotado    

(DAVID, 2002) 

Custos e parâmetros com transporte e disposição final do lodo 

Custo médio de transporte do lodo (20-

30%ST) 
       R$/t 120 

(SEMAE, SANASA, 

SANEPAR, SABESP, 

CEDAE, SANESUL, 

2014) 

(BIELSCHOWSKY, 

2014) 

Custos operacionais 

Custos/funcionário      3.500 Adotado 

Índice que representa a razão entre 

manutenção e investimento 
     % 2 

(POSTEL, JUNG e 

EL. FISCHER, 2010) 

Parâmetros Financeiros 

Taxa de inflação       % 5,6 (CARNEIRO, 2015) 

Razão da dívida   % 80 Adotado 

Prazo da dívida    anos 10 Adotado 

Taxa de Juros anual   % a.a. 9 (MCID, 2012) 

Vida útil do projeto   anos 15 Adotado 

Taxa de interesse ao ano   % a.a. 8 (EPE, 2010) 

Fonte: Elaboração própria. 

 
A partir dos dados adotados (Tabela 40) e calculados por meio das equações 

apresentadas, foi possível realizar uma análise de fluxo de caixa durante a vida útil do 

projeto. Esta análise usou como parâmetros comparativos o Valor Presente Líquido 

dos diferentes arranjos, assim como a Taxa Interna de Retorno.  
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O valor presente líquido (VPL), também conhecido como valor atual líquido (VAL) 

ou método do valor atual, é a fórmula matemático-financeira capaz de determinar o 

valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, 

menos o custo do investimento inicial. Basicamente, é o calculo de quanto os futuros 

pagamentos somados a um custo inicial estariam valendo atualmente. Temos que 

considerar o conceito de valor do dinheiro no tempo, pois, exemplificando, R$ 1 milhão 

hoje não valeriam R$ 1 milhão daqui a um ano, devido ao custo de oportunidade de se 

colocar, por exemplo, tal montante de dinheiro na poupança para render juros. 

         
   

      
  

   
      

   
   

      
 

 

Onde: 

    Fluxo de caixa por ano (R$) 

   Taxa de desconto (%) 

   Vida útil do projeto (anos) 

 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de juros (desconto) que iguala, em 

determinado momento do tempo, o valor presente das entradas (recebimentos) com o 

das saídas (pagamentos) previstas de caixa, resumidamente, é a taxa de retorno em 

que o VPL se iguala a zero.  

A TIR é usada como método de análise de investimentos, onde o investimento será 

economicamente atraente se a TIR for maior do que a taxa mínima de atratividade ou 

o custo de oportunidade (taxa de retorno esperada pelo investimento). A TIR também 

é utilizada na comparação entre dois ou mais projetos de investimentos, quando estes 

forem mutuamente excludentes. Neste caso, o projeto que apresentar o maior valor da 

TIR será o projeto economicamente mais atraente. 

     
   

      

 

   

    

Onde: 

    Fluxo de caixa líquido no momento j (R$) 

   Taxa de desconto (%) 

   Vida útil do projeto (anos) 

 

Basicamente para obtenção do VPL e TIR levou-se em consideração as receitas 

(custo evitados) com a eletricidade e lodo e os custos operacionais e o investimento 

para execução do projeto. O investimento sendo pago parte pela empresa com capital 
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próprio e parte por meio de empréstimo, pago em parcelas ao longo do prazo da 

dívida.  

Para facilitar a comparação destes arranjos com demais tecnologias de geração de 

eletricidade, calculou-se ainda para os arranjos 1, 2 e 3, o custo nivelado de energia, 

mais conhecido pela sigla em inglês LCOE12. O LCOE permite a comparação de várias 

tecnologias com tempos de vida, potências e custos de implementação diferentes 

(ALVES, 2012).  

De acordo com Ocampo (2009), o cálculo do LCOE deve incluir todo o tipo de custos 

que a produção de energia, normalmente elétrica, acarreta. Deve incluir, portanto, 

custos de investimento inicial, O&M, combustível e custos de capital. Nos arranjos 

estudados, considerou-se o custo do combustível nulo, já que o biogás é um 

subproduto do tratamento de esgotos. A fórmula utilizada para o cálculo do LCOE, 

está descrita a seguir: 

     
 

         
      

 
   

 
  

      
 
   

 

Onde: 

      Custo nivelado de eletricidade gerada durante a vida útil (R$/MWh) 

     Investimentos no ano j (R$) 

        Custos operacionais no ano j (R$) 

    Energia gerada no ano j (MWh) 

   Taxa de desconto (%) 

   Vida útil do projeto (anos) 

 

Os resultados dessa análise encontram-se no capítulo seguinte. 

  

                                                
12

 Levelized Cost of Energy ou Levelized Energy Cost (LEC) 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS E PROPOSTAS  

Este capítulo apresenta os resultados da aplicação da metodologia antes descrita, de 

forma a identificar, por arranjo, as escalas mínimas de viabilidade de aproveitamento 

energético do biogás oriundo do tratamento anaeróbio do esgoto. 

Os resultados da produção de biogás, geração eletricidade e quantidade de lodo 

evitado para cada uma das escalas, encontram-se nas tabelas 41, 42, 43 e 44. 

Tabela 41: Geração de energia e redução de volume do lodo nos 5 arranjos -  ETE com 50.000 hab. 

ETE 50.000 Habitantes  

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

Geração de Energia 

Vazão diária de biogás (Nm
3
/dia) 700 

Energia disponível no biogás (kWh/dia) 5.229 

Regime de geração (h/dia) 24 3 24 24 - 

Eficiência do motogerador 36% 42% 36% 28% - 

Potência elétrica instalada (kW) 78 732 78 21 - 

Eletricidade gerada (MWh/ano) 618 1.097 453 166 - 

Auto-suprimento energético 49% 88% 36% 13% - 

Secagem do lodo 

Volume de lodo pós centrífuga (m
3
/dia) 6,19 

Rendimento térmico (%) - - 42 85 85 

Volume de lodo pós secagem (m
3
/dia) 6,19 6,19 2,48 2,10 1,36 

Sólidos Totais no lodo pós secagem 

(%) 

20% 20% 45% 59% 90% 

Massa de lodo evitado por ano (t/ano) 0 0 1.424 1.566 1.851 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 42: Geração de energia e redução de volume do lodo nos 5 arranjos -  ETE com 100.000 hab. 

ETE 100.000 Habitantes  

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

Geração de Energia 

Vazão diária de biogás (Nm
3
/dia) 1.400 

Energia disponível no biogás (kWh/dia) 10.458 

Regime de geração (h/dia) 24 4,4 24 24 - 

Eficiência do motogerador 38% 42% 38% 32% - 

Potência elétrica instalada (kW) 166 1.000 166 34 - 

Eletricidade gerada (MWh/ano) 1.305 1.906 1.041 264 - 

Auto-suprimento energético 52% 76% 42% 11% - 

Secagem do lodo 

Volume de lodo - pós centrífuga (m
3
/dia) 12,38 

Rendimento térmico (%) - - 41 85 85 

Volume de lodo pós secagem (m
3
/dia) 12,38 12,38 4,95 3,59 2,72 

Sólidos Totais no lodo pós secagem (%) 20% 20% 43% 68% 90% 

Massa de lodo evitado por ano (t/ano) 0 0 2.847 3.369 3.701 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 43: Geração de energia e redução de volume do lodo nos 5 arranjos -  ETE com 200.000 hab. 

ETE 200.000 Habitantes  

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

Geração de Energia 

Vazão diária de biogás (Nm
3
/dia) 2800 

Energia disponível no biogás (kWh/dia) 20.916 

Regime de geração (h/dia) 24 8,8 24 24 - 

Eficiência do motogerador 40% 42% 40% 36% - 

Potência elétrica instalada (kW) 349 1.000 349 50 - 

Eletricidade gerada (MWh/ano) 2.748 3.192 2.354 394 - 

Auto-suprimento energético 55% 64% 47% 8% - 

Secagem do lodo 

Volume de lodo - pós centrífuga (m
3
/dia) 24,76 

Rendimento térmico (%) - - 39 85 85 

Volume de lodo pós secagem (m
3
/dia) 24,76 24,76 9,90 6,19 5,45 

Sólidos Totais no lodo pós secagem  20% 20% 41% 75% 90% 

Massa de lodo evitado por ano (t/ano) 0 0 5.694 7.118 7.402 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Tabela 44: Geração de energia e redução de volume do lodo nos 5 arranjos -  ETE com 450.000 hab. 

ETE 450.000 Habitantes  

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

Geração de Energia 

Vazão diária de biogás (Nm
3
/dia) 6.300 

Energia disponível no biogás (kWh/dia) 47.061 

Regime de geração (h/dia) 24 19,8 24 24 - 

Eficiência do motogerador 42% 42% 42% 38% - 

Potência elétrica instalada (kW) 824 1.000 824 105 - 

Eletricidade gerada (MWh/ano) 6.493 6.493 5.668 825 - 

Auto-suprimento energético 58% 58% 50% 7% - 

Secagem do lodo 

Volume de lodo - pós centrífuga (m
3
/dia) 55,71 

Rendimento térmico (%) - - 37 85 85 

Volume de lodo pós secagem (m
3
/dia) 55,71 55,71 27,86 13,93 12,26 

Sólidos Totais no lodo pós secagem 20% 20% 39% 77% 90% 

Massa de lodo evitado por ano (t/ano) 0 0 10.676 16.014 16.655 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como o Arranjo 5 não há geração de eletricidade, este não pôde ser comparada com 

os demais arranjos no que tange o custo evitado com a eletricidade gerada. Para os 

outros arranjos, nota-se uma diferença entre a geração anual de eletricidade nos 

arranjos 1, 2 e 3. Isso ocorre, porque, apesar de os arranjos 1 e 3 terem a mesma 

potência instalada, devido à existência do secador térmico no Arranjo 3, foi estimado 

um consumo elétrico superior neste arranjo, que foi subtraído da energia gerada. Entre 

os arranjos 1-3 e 2, percebe-se que, nas escalas menores, como os motores possuem 

uma menor eficiência de conversão, a geração elétrica é também inferior. O Arranjo 2, 
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por possuir motores maiores e mais eficientes, possui uma produção um pouco 

superior ao arranjo 1 e 3. A diferença, contudo, não é referente apenas à maior 

eficiência do motogerador, mas também aos créditos sobre a energia gerada e não 

consumida no horário de ponta. A pequena produção de eletricidade no arranjo 4 se 

deu pelo fato de este utilizar o motogerador apenas para suprir a demanda do sistema 

de secagem térmica de lodo.   

Diante das condições apresentadas percebe-se ainda que, para a ETE com 450.000 

habitantes, os arranjos 1 e 2 têm a mesma geração anual de energia (MWh/ano). Isso 

significa que nesta escala toda a energia gerada na ponta é consumida na ponta, não 

havendo crédito gerado na ponta passível de compensação no horário fora ponta. 

Considerando a limitação da potência instalada ou demanda contratada de até 1 MW, 

a escala que iguala o consumo e a geração na ponta, de acordo com os parâmetros 

adotados é 394.000 habitantes. Este valor foi calculado igualando o consumo anual na 

ponta, definido a partir do consumo médio per capita, com a geração anual na ponta (3 

horas por dia) para uma potência instalada de 1MW.  

Como se considerou um consumo específico por habitante, o auto suprimento 

energético oscilou de acordo com a produção de eletricidade, assim, a mesma 

diferença supracitada com relação à geração de eletricidade, ocorreu com relação ao 

auto suprimento. É importante destacar que os créditos gerados tanto na ponta, como 

fora ponta, no caso do Arranjo 2, são iguais para os a tarifa azul e verde. Assim, 

mesmo tendo sido considerado no estudo apenas a tarifa horo sazonal verde, em 

termos de energia gerada e auto suprimento, não há diferença entre as opções 

tarifárias.  

Com relação ao volume e umidade do lodo após secagem, nos arranjos 1 e 2, como 

não houve secagem, foi a mesma do lodo saído da centrífuga. Já nos arranjos 3, 4 e 

5, houve uma diferença significativa. No Arranjo 3, que priorizou o uso elétrico do 

biogás, houve uma secagem máxima proporcional do lodo para as escalas menores 

da ETE, dada a maior eficiência térmica dos motores (ou menor eficiência elétrica). O 

oposto ocorreu no Arranjo 4, que priorizou a geração de calor. Neste arranjo, o lodo 

alcançou uma concentração de até 77% de sólidos totais (ST). Já no Arranjo 5, para 

todas escalas, o lodo atingiu 90% de ST13. Com esta concentração o lodo deve 

apresentar um poder calorífico (PCI) de 4.300 kcal/kg (BORGES, SELLIN e 

MEDEIROS, 2009), podendo ser utilizado como substituto de combustíveis como 

                                                
13

 Uma alternativa para facilitar a comparação entre os arranjos que consideraram a secagem do lodo seria analisar a 

massa de lodo por arranjo que atingiu uma concentração de sólidos totais de 90%. Acredita-se, porém, que esta prática 
de secar parte do lodo não seria adotada em um caso real, por isso não foi considerada. 
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madeira de descarte (PCS = 3.800/kg) e bagaço de cana com 20% de umidade (PCS 

= 3.200 kcal/kg), que já são empregados na geração de energia (ARAUTERM, 2015).  

Esta opção, apesar de não considerada neste estudo, é largamente utilizada na 

Europa (Figura 5). Por exemplo, em países como Alemanha, geralmente, as ETEs 

pagam para indústrias pelo recebimento deste combustível (PROBIOGÁS, 2013). 

Nota-se ainda que, apesar da diferença na umidade do lodo nos arranjos 3 e 5, a 

quantidade de lodo evitado é muito parecida. Isso se deve ao fato de o volume não 

variar proporcionalmente à quantidade de água no lodo. Enquanto em lodos que 

passam de uma concentração de ST de 4 para 15%, há uma perda de volume de mais 

de 65%, num lodo que passa de 50% de ST para 90%, essa diferença cai 

significativamente (Figura 37). Como resultado, a massa de lodo evitado com 75% e 

90% não é tão significativa.  

A partir dos dados das tabelas Tabela 41Tabela 42, Tabela 43 eTabela 44, foi possível 

realizar os cálculos de viabilidade econômica para cada um dos arranjos. A análise de 

viabilidade econômica foi realizada a partir do cálculo do VPL e TIR. Abaixo seguem 

as tabelas com os resultados desses parâmetros para cada escala de ETE. 

Tabela 45: Parâmetros para análise da viabilidade econômica dos arranjos - ETE 50.000 hab. 

ETE 50.000 Habitantes 

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

TIR < 0,0% < 0,0% < 0,0% <0,0% < 0,0% 

VPL (R$) - 2.185.865 - 6.064.355 - 2.537.998 - 2.609.599 - 2.078.143 

CAPEX (R$) 2.598.653 6.591.360 4.036.433 3.138.843 2.521.323 

R$/kW 34.674 9.423 34.674 - - 

R$/MWh 656 762 896 - - 

Fonte: elaboração própria. 

 
Tabela 46: Parâmetros para análise da viabilidade econômica dos arranjos - ETE 100.000 hab. 

ETE 100.000 Habitantes 

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

TIR <0,0% <0,0% 5,56% <0,0% 1,30% 

VPL - 1.144.826 - 4.617.984 - 432.588 - 1.378.427 - 677.580 

CAPEX (R$) 3.529.553 7.418.889 5.393.273 4.039.827 3.140.517 

R$/kW 22.308 7.764 22.308 - - 

R$/MWh 387 488 485 - - 

Fonte: elaboração própria. 

 
Tabela 47: Parâmetros para análise da viabilidade econômica dos arranjos - ETE 200.000 hab. 

ETE 200.000 Habitantes 

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

TIR 13,96% 4,42% 27,09% 18,97% 25,34% 

VPL 1.009.911 - 891.410 4.560.363 1.836.961 2.263.532 

CAPEX (R$) 5.110.331 7.544.997 7.409.291 5.082.729 4.018.809 

R$/kW 15.342 7.896 15.342 - - 

R$/MWh 270 317 315 - - 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 48: Parâmetros para análise da viabilidade econômica dos arranjos - ETE 450.000 hab. 

ETE 450.000 Habitantes 

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

TIR 65,01% 46,25% 71,37% 65,42% 79,49% 

VPL 10.599.182 9.199.152 17.939.899 11.135.991 10.936.841 

CAPEX (R$) 6.538.133 7.989.909 10.040.513 6.729.908 5.451.381 

R$/kW 8.308 8.362 8.308 - - 

R$/MWh 151 173 173 - - 

Fonte: elaboração própria. 

 

Nenhum arranjo se demonstrou viável economicamente para uma ETE atendendo a 

uma população de 50.000 habitantes. Para o cenário de 100.000 habitantes, 

considerando uma TIR mínima de 8%, nenhum arranjo demonstrou-se viável, contudo, 

os Arranjos 3 e 5 apresentaram TIRs positivas, apesar de abaixo das expectativas de 

reembolso do projeto. Nota-se que ambos arranjos promovem a secagem do lodo. 

Para ETEs com 200.000 habitantes todos os arranjos, com exceção do Arranjo 2, 

demonstraram-se viáveis. Assim, pode-se concluir que, levando em consideração as 

condições e parâmetros adotados, a escala mínima de viabilidade para os arranjos 

estudados encontram-se nas ETEs que atendem entre 100.000 e 200.000 habitantes. 

Isso significa dizer que, em ETEs com vazões a partir de 150 l/s, deveria ser 

considerada a análise da utilização do biogás para geração de energia, sendo que o 

melhor arranjo vai variar caso a caso. Para o presente estudo, porém, os arranjos mais 

viáveis economicamente para ETEs com 200.000 habitantes foram o A3, A5, A4 e por 

último o A1.    

Em ETEs que atendem 450.000 habitantes, todos os arranjos demonstraram-se 

viáveis; o mais viável, todavia, passou a ser o A5. Este apresentou uma TIR 

relativamente superior ao A3. Acredita-se que isso se dê pelo fato de haver uma 

redução da eficiência térmica no A3, já que a eficiência elétrica aumenta com o 

aumento da potência instalada. Além disso, os custos de investimento nesse arranjo 

são praticamente o dobro do que no A5. O custo evitado com eletricidade no Arranjo 1, 

pelo mesmo motivo de ganho de eficiência elétrica com aumento da escala, é 

proporcionalmente superior para 450.000 e a TIR se aproxima da TIR no arranjo 4.  

Para simplificar a comparação entre os arranjos foram adotadas condições idênticas 

para o empréstimo. Estas consideraram uma contrapartida de 20% e um prazo de 

pagamento de no máximo 10 anos. Na realidade, entretanto, os arranjos que 

consideram o tratamento e disposição final do lodo, poderiam ter condições 

diferenciadas de financiamento, como uma contrapartida mínima de 5% e um prazo 

para pagamento de até 20 anos (MCID, 2012). A redução na contrapartida, deste 

modo, deu-se devido às incertezas sobre a elegibilidade dos arranjos 1 e 2. O 
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aumento do prazo da dívida e a redução da contrapartida não necessariamente 

resultarão sempre em TIRs superiores, tendo de ser avaliado caso a caso. 

Ao comparar o custo de capital por kW médio instalado e o custo nivelado (LCOE) dos 

arranjos com geração de eletricidade a partir do biogás com os valores de outras 

fontes renováveis de energia, é possível entender até que ponto esta é uma alternativa 

competitiva no cenário energético mundial. Segundo o REN21 (2014), os valores em 

dólares, convertidos para reais14, para outras tecnologias renováveis são: 2 a 11 mil 

R$/kW para biomassa sólida em geral; 3,5 a 5 mil R$/kW para  energia eólica 

(onshore); 3,5 a 5 mil R$/kW para solar fotovoltaica - FV; 7,5 a 10 mil R$/kW para 

solar heliotérmica - CSP (Fresnel e Parabólica). Para geração a partir de digestão 

anaeróbica o valor varia de 1,2 a quase 16 mil R$/kW, podendo, portanto, ser a 

tecnologia com o maior custo por kW instalado entre as fontes renováveis citadas 

(Tabela 49). 

Tabela 49: Status das tecnologias renováveis: Características e custos. 

 
Fonte: Elaboração própria, baseado em (REN21, 2014). 

 

Apesar de ter o custo de investimento alto, a digestão anaeróbica apresenta, em geral, 

custos inferiores por eletricidade gerada (R$/MWh). A principal razão está no fato de o 

fator de capacidade da geração à biomassa ser significativamente superior ao das 

demais fontes.15 Os resultados obtidos no presente estudo estão de acordo com os 

dados praticados internacionalmente (Tabela 49). Para as escalas acima de 200.000 

habitantes, tanto os custos de investimento, como o LCOE estão dentro da faixa de 

1,2 a 16 mil R$/kW e 144 a 456 R$/MWh, respectivamente. Para as ETEs com 50.000 

habitantes, por não haver nenhum arranjo economicamente viável, era de se esperar 

que o custo de investimento e LCOE fossem bastante superiores aos da Tabela 49. Já 

para as ETEs com 100.000 habitantes, apesar de os valores de investimento serem 

superiores ao normalmente praticados, os custos nivelados encontram-se no limite 

superior da faixa praticada. Este resultado reforça a conclusão de que a escala de 

                                                
14

 Valor médio adotado para o ano de 2014 1 USD  = 2,4 Reais (OANDA, 2015) 
15

 É importante considerar que existiriam arranjos para CSP com maiores fatores de capacidade do que 
os considerados em REN21 (2014), por exemplo, a partir de plantas híbridas e/ou com termoacumulação. 
Foge ao escopo deste estudo, porém, detalhar esta questão. 

Tecnologia
Fator de 

Capacidade R$/kW
LCOE 

(R$/MWh)

Solar FV                

(montado no solo)
10-25% 3.600 - 4.800 216 - 960

CSP                             

(sem armazenamento)
20-40% 7.440 - 9.720 456 - 912

Eólica (onshore ) 25-40% 3.600 - 4.800 96 - 384

Biomassa sólida 50-90% 1.920 - 10.800 96 - 480

Digestão Anaeróbica 50-90% 1.200 - 15.600 144 - 456
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viabilidade esteja entre 100.000 e 200.000 habitantes para a maioria dos arranjos 

analisados neste estudo. 

A fim de identificar a escala mínima de viabilidade para cada arranjo, utilizou-se a 

ferramenta atingir meta do Excel e, a partir da variação do número de habitantes, foi 

possível encontrar a escala cuja TIR é igual a 8% e, consequentemente, o Valor 

Presente Líquido é nulo. Tal análise refina o resultado anterior segundo o qual, para os 

arranjos 1, 3, 4 e 5, a escala mínima encontrava-se entre 100.000 e 200.000 

habitantes, e para o arranjo 2, entre 200.000 e 450.0000. 

Tabela 50: Escala mínima de viabilidade (em nº habitantes) para uma TIR = 8% a.a. 

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

Escala da ETE (nº hab) 162.666 243.900 137.782 161.037 153.836 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim, a escala mínima de viabilidade, para essa condição de atratividade, encontra-

se entre 138.000 e 244.000 para os diferentes arranjos considerados. Com exceção 

do arranjo de geração na ponta, porém, a partir de 163.000 habitantes, todos os 

arranjos demonstraram serem viáveis. Existem no país no mínimo 172 municípios com 

uma população acima de 163.000 habitante. Logo, seria economicamente viável 

aproveitar energeticamente o biogás nas ETEs em pelo menos 172 municípios 

brasileiros. Considerando a viabilidade a partir de 138.000 habitantes, haveria 203 

municípios com potencial de aproveitamento, que representam juntos um pouco mais 

de 50% de toda a população brasileira, hoje com 200 milhões de habitantes (BIRD, 

2013). 

Partindo do princípio que 50% da população desses 203 municípios, o equivalente a 

cerca de 56 milhões de pessoas, teriam seus esgotos tratados com sistemas de 

digestão anaeróbica e considerando uma produção per capita de biogás de 0,014 

Nm3/habitante, ter-se-ia aproximadamente 286 milhões de metros cúbicos por ano 

gerados em ETEs e uma potência instalada acima de 100 MW, considerando um 

regime de geração na base. Este valor corresponde a cerca de 44% do gás natural 

anualmente distribuído no Estado de Santa Catarina (SCGÁS, 2014) e a pouco mais 

de 7% do de todo o consumo de energia elétrica no setor de saneamento (água e 

esgoto) (MME, 2011). Em uma análise mais abrangente, portanto, representa uma 

parcela muita pequena, comparado com o potencial de biogás dos setores de resíduos 

sólidos urbanos e agrosilvopastoris (EPE, 2014); (EPE, 2014). Deve-se, contudo, 

ressalvar que a estratégia de aproveitamento energético do biogás de ETEs ultrapassa 

a questão energética e se insere num âmbito maior de aprimoramento e ampliação do 

serviço de saneamento. 
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Em termos de emissões de gases de efeito estufa (GEE), os 286 milhões de metros 

cúbicos de biogás (75% CH4 e 15% CO2), seriam equivalentes a aproximadamente 

3.374 GgCO2eq.16 Isso corresponde a quase 10% das emissões do setor de 

transporte (modais aéreo, aquaviário, ferroviário e rodoviário) do Estado de São Paulo 

no ano de 2005 (CETESB, 2014). A queima do biogás em flares, contudo, já seria 

capaz de reduzir as emissões de GEE com a mesma eficiência de motores ou 

turbinas, se considerada a metodologia AMS-III.H para cálculo da redução de 

emissões em ETEs (UNFCCC, 2014). Assim, a redução de gases de efeito estufa 

adicionais pelo aproveitamento energético do biogás seriam referentes apenas a 

redução do consumo de eletricidade e combustível para transporte do lodo.  

Conclui-se, portanto, que a principal contribuição do uso do biogás para geração de 

energia em ETEs ocorre na escala local, pela redução dos custos operacionais e pela 

melhoria da qualidade da energia suprida. Para matriz energética, assim como para a 

mitigação de emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas, essa 

alternativa, apesar de relevante, tem impacto pouco significativo comparado com o 

aproveitamento do biogás a partir dos resíduos sólidos urbanos e agropecuários, por 

exemplo. 

Sendo assim, mais do que comparado com o custo de oportunidade do setor elétrico, 

um projeto de aproveitamento energético de biogás numa ETE concorrerá com outros 

empreendimentos no setor de saneamento que podem apresentar uma TIR superior, 

como, por exemplo, a ampliação da rede de distribuição de água. Dai a importância de 

se considerar um cenário cujo custo de oportunidade seja também superior. Para os 

principais tipos de projetos no setor, não se trabalha com taxas superiores a 12%a.a 

(POSSETTI, 2015). A escala mínima de viabilidade para esta taxa encontra-se na 

Tabela 51.  

Tabela 51: Escala mínima de viabilidade (em nº habitantes) para uma TIR = 12% a.a. 

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

Escala da ETE (nº hab) 186.854 268.171 145.445 175.322 161.181 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como se nota, os resultados não foram muito superiores aos calculados para um 

custo de oportunidade de 8% e variaram entre 145.500 e 269.000 habitantes. 

Para o arranjo 2 foi realizado ainda o cálculo da escala mínima de viabilidade 

econômica considerando os valores mínimos e máximos da tarifa verde no horário de 

ponta. Os resultados encontram-se na Tabela 52. 

                                                
16

 Considerando-se os fatores de emissão de  (HARPER ADAMS ENERGY, 2015). 
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Tabela 52: Escala mínima de viabilidade para tarifas mínimas e máximas no horário de ponta (A2). 

Tarifa Escala da ETE (nº hab) 

Mínima= R$492/MWh 312.682 

Máxima = R$1282/MWh 172.428 

Fonte: Elaboração própria. 

A grande variação nas escalas mínimas de viabilidade demonstra a importância de se 

avaliar, especialmente para o arranjo 2, a tarifa praticada no horário de ponta para a 

ETE analisada. Esta alternativa, poderia, em alguns casos, tornar-se a opção mais 

vantajosa economicamente, a depender deste valor. 

Como o estudo teve que se restringir a uma série de parâmetros que variam de acordo 

com cada ETE e suas condições de contorno, é importante frisar que ele não é 

conclusivo sobre qual é o melhor arranjo a ser adotado. As análises feitas, por outro 

lado, serviram para identificar quais parâmetros mais influenciaram a viabilidade 

econômica dos projetos. Com isso, foi possível levantar os principais riscos e 

oportunidades de se aproveitar o biogás de acordo com o arranjo. Esta é a principal 

contribuição das análises feitas neste estudo. 

5.1. Análise de riscos e oportunidades 

Os parâmetros adotados foram justificados ao longo da metodologia e servem para se 

ter uma ideia de qual deve ser a escala mínima de viabilidade para o aproveitamento 

energético de biogás em ETEs. Alguns destes, porém, exercem uma influência 

significativa na viabilidade do projeto e seu grau de incerteza faz com que o mesmo 

precise ser melhor analisado em casos reais.  

Após a realização das análises utilizando a ferramenta Excel elaborada para este, 

pôde-se mapear as principais variáveis que influenciaram a viabilidade econômica do 

aproveitamento energético do biogás nas ETEs. Dessa forma, pôde-se concluir, por 

exemplo, que a vazão de biogás produzido, os preços da energia elétrica, o preço do 

transporte/disposição final do lodo e, para os arranjos com geração de eletricidade, as 

eficiências do conjunto motogerador foram variáveis muito importantes e que devem 

variar significativamente caso a caso. 

Além desses, os custos de investimento, o custo de operação e o fator de capacidade 

exercem uma influência importante na diferenciação dos arranjos e viabilidade dos 

mesmos, apesar não variarem tanto.  

Por ultimo, um parâmetro que não é técnico, mas possui bastante influência são as 

condições de financiamento do projeto. Todos estes parâmetros são abordados na 

sequência dentro de uma ótica de riscos e oportunidades. 
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5.1.1. Produção de biogás 

A produção de biogás per capita foi utilizada como parâmetro para calcular a produção 

de biogás por arranjo. Este valor, como explicado na metodologia, foi considerado 

conservador, diante das medições até então realizadas em ETEs brasileiras e as 

possibilidades de melhorias tecnológicas e operacionais, que poderiam ampliar a 

produção. Diante da realidade do setor de saneamento, contudo, existe um risco de 

essa produção ser inferior.  

As decisões tomadas no setor de saneamento, assim como em outros setores de 

infraestrutura, nem sempre são técnicas ou levam em consideração a viabilidade 

econômica no médio-longo prazo.  Atrelado a isso, existe um cenário de déficit de 

pouco mais de 60 % no tratamento de esgotos, que acaba por influenciar as decisões  

sobre a tecnologia utilizada e a qualidade dos equipamentos. Por vezes, por exemplo, 

é melhor tratar mais esgotos, com uma menor eficiência, do que tratar menos, de 

forma mais adequada.  

Há também companhias que, devido às formas como as licitações são conduzidas, por 

falta de um corpo técnico qualificado ou por decisões pautadas em questões políticas, 

acabam optando por equipamentos de qualidade inferior, que tem um custo de 

investimento menor, mas um custo operacional e de manutenção superior.    

Especificamente com relação aos reatores UASB, essa realidade acaba por suprimir o 

tempo de vida útil desses reatores, que pode variar bastante de acordo com o material 

utilizado e a execução da obra. Existem relatos de ETEs com 5 anos de operação que 

apresentam sinais de desgaste no concreto e vazamentos nos UASBs, que deveriam 

ocorrer, levando em consideração a durabilidade desse material, não antes de 15 anos 

(PROBIOGÁS, 2013).  

Para ETEs projetadas para vazões entre 240 a 1.200 l/s, caso seja necessário fazer 

uma reabilitação nos reatores UASB, os custos podem variar entre 4 e 20 milhões de 

reais. Segundo apresentação feita pela SANASA em um evento do setor, a 

recuperação estrutural e impermeabilização com revestimento anticorrossivo ou anti-

ácido, para reabilitação de reatores UASB fechados com laje de concreto, se situa na 

faixa de 15 a 20% do custo de implantação da ETE (SANASA, 2014). Assim, o custo 

de investimento do projeto de aproveitamento energético de biogás em ETEs com 

necessidade de reabilitação pode duplicar ou até triplicar. 

A forma como a ETE é operada também influencia a produção do biogás. A falta de 

uma remoção adequada da escuma, a lavagem dos microorganismos dos reatores 

devido a picos de vazões e o acúmulo de lodo, são exemplos que fazem com que os 
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reatores tenham sua eficiência reduzida e, consequentemente, a produção de biogás 

minimizada.  

As razões para uma má operação são principalmente a falta de qualificação da mão 

de obra e erros de projeto ou na sua execução. Assim, deve-se levar em consideração 

que há um risco atrelado à operação que também deve ser considerado caso a caso. 

Há, porém, também uma oportunidade, já que, bem operada, a ETE pode ter uma 

produção e biogás per capita superior ao que foi considerado no estudo. 

5.1.2. Eficiência e manutenção de equipamentos 

A eficiência dos motogeradores e dos secadores térmicos, assim como o fator de 

capacidade da planta, vão depender da qualidade do equipamento e da sua 

manutenção. Estes parâmetros influenciam todos os arranjos e precisam ser  

considerados, quando feita uma análise de risco e oportunidades. 

Os motogeradores considerados no estudo foram todos importados. No Brasil existem 

poucas marcas que fabricam motores para uso exclusivo do biogás e há ainda pouca 

experiência prática sobre as eficiências desses equipamentos. A maioria dos motores 

comercializados para biogás no país são adaptados. Apesar de significativamente 

mais baratos, estes apresentam eficiências também inferiores. Um risco, portanto, é 

considerar eficiências superiores para motores que dificilmente desempenharão com 

as eficiências consideradas neste estudo. A vantagem, porém, são os custos de 

investimento reduzidos. 

O mesmo ocorre para os secadores térmicos e os equipamentos utilizados no sistema 

de secagem do lodo, que devem ter suas eficiências comparadas com os custos de 

manutenção, investimento e eficiência em relação às emissões atmosféricas e 

segurança de demais tecnologias. 

Uma manutenção preventiva e regular é essencial para garantir que a planta opere 

90% do tempo, como estimado. Na compra dos equipamentos a existência de uma 

boa assistência técnica, portanto, deve ser levado em consideração.  

5.1.3. Preço da energia 

A metodologia adotada no presente estudo tentou definir uma tarifa média nacional, 

baseado nas tarifas praticadas pelas principais concessionárias de energia. Este valor, 

porém, varia significativamente por estado e tem uma influência muito grande para os 

arranjos 1 e 2. Assim, deve-se levar em consideração que há estados em que projetos 
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de recuperação de biogás provavelmente são mais atraentes do que os considerados 

no estudo e estados em que estes projetos não seriam viáveis. 

Ao calcular uma tarifa média para os arranjos 1 e 3 foram utilizados valores das tarifas 

médias para os tipos horo-sazonais verde e azul. Essa decisão por um lado aumentou 

a viabilidade de alguns projetos, mas diminui a viabilidade de outros. Este risco, 

inerente a qualquer projeto que tenha o objetivo de generalizar e trabalhar com 

modelos,  deve ser considerado. 

Além disso, a variação do custo da energia ao longo da vida útil do projeto, 

considerada como a mesma da inflação média dos últimos 10 anos, certamente não 

está 100% correta. Este tipo de análise tendencial apresenta um risco que é inerente. 

Assim, acredita-se que o ideal para minimizar o risco é conhecer bem o cenário 

tendencial e trabalhar com cenários conservadores e otimistas. 

Assim, diante da expectativa de aumento significativo na tarifa de energia elétrica 

previsto para o ano 2015, a fim de captar melhor o cenário tendencial, calculou-se uma 

nova escala mínima considerando uma tarifa no ano 1, com um reajuste de 25% em 

relação ao valor anteriormente adotado neste estudo. Este valor baseou-se nas 

previsões e informações divulgadas recentemente pelo Banco Central, ANEEL e PSR 

Consultoria, umas das principais do setor elétrico (MAGNABOSCO, 2015), (CUCOLO, 

2015) (RODRIGUES, 2015). Nos demais anos considerou-se um aumento de acordo 

com a inflação. 

Tabela 53:Escalas mínimas para os arranjos (hab.) com reajuste na tarifa de eletricidade a partir do ano 1. 

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

Escala da ETE s/ reajuste 162.666 243.900 137.782 161.037 153.836 

Escala da ETE c/ reajuste 128.668 170.651 121.097 161.037 160.271 

Fonte: Elaboração própria. 

Para os arranjos 1 a 3, houve um impacto significativo nas escalas mínimas de 

viabilidade. No Arranjo 4, o custo evitado com a energia não foi contabilizado na 

análise de viabilidade, já que será utilizado para suprir o aumento da demanda com a 

secagem térmica, com isso a escala não sofreu variação. No Arranjo 5, o aumento da 

tarifa teve um impacto negativo na viabilidade, já que os custos com a secagem 

aumentam com o reajuste tarifário. A escala mínima para este arranjo, portanto, foi 

superior.  

5.1.4. Preço do transporte e disposição final do lodo 

O custo para o transporte e disposição final do lodo foi um dos parâmetros que mais 

variou de acordo com empresa e estado. No presente estudo foram considerados os 
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valores médios aplicados em seis companhias de saneamento. Ainda assim, houve 

uma variação de mais de 100%. É essencial, portanto, que este valor seja considerado 

caso a caso. 

O reajuste do custo ao longo dos anos, segundo relatos de duas companhias  

(SANASA, SEMAE, 2015), varia com índice IPCA, com isso, pode-se dizer que as 

incertezas são inerentes ao processo e o risco deve ser considerado, como em 

qualquer análise de viabilidade do projeto.  

A fim de captar essa grande variação de custo nos estados, foram realizadas análises 

para escala mínima de viabilidade para a menor e maior tarifa de disposição final do 

lodo (R$ 70,00 e 180,00), consideradas no presente estudo. 

Tabela 54: Escalas mínimas para os arranjos (hab.), considerando os custos mínimos e máximos de 
disposição final do lodo.  

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

Escala da ETE (p/ R$70/t) 162.666 243.900 171.107 356.150 379.085 

Escala da ETE (p/ R$180/t) 162.666 243.900 81.514 87.256 75.879 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sem se preocupar em analisar os valores exatos, o mais relevante é perceber como 

este parâmetro influencia a viabilidade, principalmente para os arranjos 4 e 5, que têm 

como única fonte de receita (custo evitado) a redução de gasto com o lodo. Este 

resultado serve para alertar a importância da análise caso a caso. As escalas mínimas 

para os arranjos 1 e 2 não variaram, pois não há custo evitado  com a disposição do 

lodo, já que nestes todo o lodo deve ser encaminhado para aterro. 

5.2. Propostas de melhorias tecnológicas e novas análises 

Existem uma série de medidas que podem ser realizadas a fim de melhorar as 

condições técnicas, facilitar a tomada de decisão, incentivar o uso energético do 

biogás em ETEs e, consequentemente, reduzir os riscos atrelados a essa atividade.   

A partir das análises feitas no presente estudo, listou-se algumas dessas medidas, 

dividas em duas categorias: Propostas de melhorias tecnológicas e novos arranjos e 

Propostas de medidas para incentivar o aproveitamento energético de biogás em 

ETEs. 

5.2.1. Melhorias no projeto, construção e operação de reatores UASB  

Como mencionado na revisão bibliográfica, existe uma série de parâmetros que 

influenciam a produção de biogás nos reatores UASB. Recomendam-se aqui algumas 
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melhorias para garantir uma melhor qualidade no tratamento dos esgotos e, 

consequentemente, melhoria na qualidade da produção e captação do biogás.  

5.2.1.1. Diminuição do impacto dos picos de vazão afluente 

Para evitar uma maior influência das águas pluviais, recomenda-se, com base na 

Norma Brasileira NBR568/1989, que a contribuição pluvial por águas parasitárias seja 

adicionada às vazões domésticas e de infiltração como vazão máxima de entrada para 

o cálculo hidráulico do extravasor, que é o elo que conecta a rede coletora com a ETE. 

Em caso de desconhecimento, essa norma recomenda assumir 6 l/km/s. A vazão de 

estrangulamento do extravasor (vazão em direção à ETE) deve ser baseada na vazão 

máxima projetada para os reatores anaeróbios. (DAHLEM, 2013). 

Um sistema simples e com relativamente boa precisão é um extravasor com 

estrangulamento em forma de tubo, muito usado nas redes dos sistemas combinados 

da Alemanha (DAHLEM, 2013). O extravasor deve ser somente considerado como um 

dispositivo emergencial para proteção da ETE. Seu acionamento frequente em 

períodos de chuva deve ser visto como um indício de muita infiltração e/ou ligações de 

canais pluviais erradas ou clandestinas. Nestes casos, o gerenciamento da rede deve 

ser revisto e medidas devem ser tomadas (p.ex. remanejamento de redes e exclusão 

de ligações erradas). 

Uma outra alternativa seria implantar comportas estanques controladas pelo medidor 

de vazão. A desvantagem desta opção é o aumento de mecanização e, com isso, de 

trabalhos de manutenção nas ETEs (DAHLEM, 2013). 

5.2.1.2. Remoção de escuma 

O selamento da câmara de gás no separador trifásico deve ser evitado para não 

prejudicar a vazão do biogás. Uma medida essencial, neste caso, é a instalação de um 

sistema de remoção de escuma, que evite o seu acúmulo no separador trifásico.  

Na maioria das ETEs no Brasil a retirada da escuma é feita manualmente pelos 

operadores ou por sucção com caminhões limpa fossa. Além de dificultoso, a 

depender do tamanho da comporta por onde é feita essa retirada, durante este ocorre 

perda de gás, pois a pressão da câmara de gás é maior do que a atmosférica. Assim, 

para evitar a perda do gás, a retirada deve ser feita da maneira mais rápida possível. 

Recomenda-se, portanto, um sistema automatizado de remoção. Segundo a Dahlem, 

(2013), uma alternativa é o hidrojateamento automatizado nas câmaras de gás e um 

sistema de retirada com atuação continuada.  
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Além disso, caso a quantidade de gás armazenada seja pouca, há perigo, durante a 

retirada da escuma, de entrada de ar no sistema. Acredita-se, portanto, que somente 

através da automação de todo o sistema é possível controlar a perda de gás e evitar 

uma grande entrada de ar, assim como garantir uma frequência de retirada alta o 

suficiente para evitar a formação da escuma espessa 

Outras medidas podem ser adotadas para melhoria da remoção da escuma. Estas, 

contudo, recomenda-se que essas atendam os seguintes critérios: retirar a escuma de 

forma continuada, a fim de evitar a formação de camadas espessas; evitar grandes 

perdas de gás e pressão; evitar grandes entradas de ar no sistema e evitar fontes de 

ignição, pois se trata de uma zona de explosão. 

5.2.1.3. Redução dos vazamentos pelas estruturas de concreto 

Acredita-se que as principais razões pelas quais ocorrem vazamentos através das 

estruturas de concreto são devido a erros no projeto e execução da obra e devido a 

corrosão do concreto pela formação de ácido sulfúrico biogênico no interior dos 

reatores. 

Em ambos os casos, existem alternativas para mitigação da perda de biogás. Além de 

uma fiscalização rigorosa durante a execução da obra, recomenda-se que sejam 

seguidos os padrões estabelecidos pelas normas NBR-6118 (procedimentos para 

projeto de estruturas de concreto), NBR-12655 (preparo, controle e recebimento para 

concreto de cimento Portland), NBR-14931 (procedimentos para execução de 

estruturas de concreto) e NBR-8083 (materiais e sistemas utilizados em 

impermeabilização) tanto no projeto, execução das obras dos reatores como na 

reabilitação dos mesmos.   

Além disso, devido a exposição ao ácido sulfúrico, recomenda-se que seja feito um 

isolamento do concreto nas superfícies sujeitas à corrosão química (superfícies 

internas acima do nível de água e abaixo do nível de água na região vertical dos 

compartimentos de decantação). Com este fim, pode-se utilizar uma camada de 

proteção, por exemplo, com base em resinas de silicatos ou epoxi, ou camadas de 

argamassa com resistência comprovada ou, alternativamente, sistemas de montagem, 

como p.ex. PEAD. Independentemente dos materiais utilizados, deve-se garantir que 

as câmaras de gás do reator sejam impermeáveis ao gás e resistentes contra 

corrosão; que as áreas sobre os compartimentos de decantação, no caso de serem 

cobertas, tenham toda a estrutura acima do nível de água protegida contra corrosão e; 

que o sistema de transporte dos efluentes dos reatores anaeróbios seja resistente a 

corrosão (SANASA, 2014).  
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Para a mitigação dos problemas de corrosão por enxofre, é recomendada ainda a 

dosagem de sais de ferro para a remoção físico-química nos reatores anaeróbios. 

Essa medida, contudo, deve ser devidamente estudada. A dosagem deve ser 

realizada de forma somente pouco acima da estequiométrica, de acordo com a 

quantidade de enxofre esperada, para evitar que outras substâncias também sejam 

precipitadas e problemas de adensamento do lodo e coloração do efluente por ferro 

ocorram. (DAHLEM, 2013). 

5.2.1.4. Recuperação do metano dissolvido 

Como mencionado na revisão bibliográfica, parte do metano formado nos reatores sai 

dissolvido no efluente ou preso em particulados. Este metano, após lançamento no 

corpo receptor, é emitido à atmosfera. Pelo fato deste gás ter uma contribuição 

importante para o efeito estufa e possuir um grande potencial energético, deve-se 

pensar em possibilidades técnicas para a recuperação do metano. 

Para liberação e recuperação do metano no efluente, pode-se utilizar sistemas por 

dissipação mecânica (p.ex.chicanes, misturadores, quedas d’água, aumento de 

turbulência), assim como processos de stripping, recuperação a vácuo, aumento da 

temperatura, tratamentos biológicos, microaeração ou mesmo recirculação do biogás 

para a zona de digestão (SOUZA, 2010), (DAHLEM, 2013).  

Sobre a melhor técnica para recuperação do metano dissolvido no efluente dos 

reatores UASB, ainda há uma série de incertezas e análises a serem feitas. 

Recomenda-se, deste modo, a realização de estudos para avaliação das técnicas 

mencionadas, quanto o grau de recuperação do biogás, assim como os custos para 

fazê-lo.  

5.2.1.5. Tratamento Preliminar 

Apesar de não ter sido abordado no presente estudo, deve-se frisar que um 

tratamento preliminar eficiente é condição essencial para um alto desempenho dos 

reatores anaeróbios. A ineficiência do tratamento preliminar leva ao acúmulo de 

resíduos nos reatores anaeróbios, tendo-se como consequência a diminuição do 

volume útil dos reatores, o entupimento dos distribuidores, o adensamento do leito de 

lodo, a contaminação da escuma e a contaminação do lodo, diminuindo assim a 

aceitação deste caso o mesmo seja utilizado como composto agrícola. Mais detalhes 

sobre medidas para melhorar o tratamento preliminar podem ser encontrados em 

(DAHLEM, 2013).  
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5.2.2. Secagem Solar 

O Arranjo 3, cogeração, foi o que apresentou uma TIR mais elevada. Levando em 

consideração a eficiência energética (térmica e elétrica) e os impactos para o meio 

ambiente devido à redução do lodo enviado para aterro e as emissões com o 

transporte desse lodo, pode-se dizer, sem uma análise mais aprofundada, que este 

Arranjo provavelmente está entre os que promovem um maior benefício ambiental.  

Apesar de não ter sido considerada na análise de viabilidade uma alternativa que 

poderia tornar a opção de cogeração ainda mais atraente, tanto do ponto de vista 

ambiental como econômico, seria a sua combinação com um sistema de secagem 

solar.  

Uma experiência piloto no interior de São Paulo, realizada pelo Serviço Municipal 

Autônomo de Água e Esgotos (SeMAE) de São José do Rio Preto, utilizou um sistema 

de secagem solar mecanicamente assistida construído pela própria prestadora e 

alcançou taxas de redução de umidade no lodo significantes. Para o período de três 

meses de pesquisa, o sistema foi capaz de reduzir a umidade do lodo anaeróbio 

desaguado de 76,6% para 17,7%, um decaimento de 58,6% em apenas 28 dias de 

permanência do material no processo (MICELI, VILLANI JR. e DODI, 2014).  

O SeMAE possui um projeto para construção de uma Usina de Recuperação de 

Energia (URE) e considera o uso do secador solar para secagem do lodo. Em estudo 

realizado pela consultoria Alemã Dahlem Beratende Ingenieure, para validação dos 

balanços energéticos utilizados no projeto dessa URE, a consultoria chegou a 

conclusão de que, caso o projeto considerasse o uso dos gases de escape dos 

motogeradores com potência instalada de 1,5 MW e complementasse com 

aquecedores solares, seria possível, por meio do uso do calor em pisos radiantes no 

secador solar, alcançar um lodo com 90% de sólidos totais (DAHLEM , 2014).  

Os custos desse sistema, assim como a potência instalada necessária para operá-lo, 

ainda não foram validados e, portanto, não puderam ser considerados no presente 

estudo. Fica, porém, como uma recomendação para futuras análises de viabilidade, o 

uso de secadores solares ao invés de secadores térmicos. A grande vantagem neste 

caso, é a possibilidade de aproveitar a energia solar para alcançar teores de umidade 

no lodo inferiores aos alcançados no Arranjo 3 e 4. Tal tecnologia poderia, 

tecnicamente, ser utilizada em qualquer uma das escalas analisadas. 
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5.2.3. Outras alternativas tecnológicas para cogeração 

A escolha pelo uso do conjunto motogeradores se deu principalmente pela sua maior 

eficiência elétrica e vasta utilização em ETEs em todo o mundo. Porém, como 

apresentado na revisão bibliográfica, há uma séria de outras tecnologias que podem 

ser utilizadas para conversão do biogás em calor e eletricidade. Assim, faz-se 

importante, para futuros estudos, considerar a análise dessas tecnologias, para 

cenários de uso energético de biogás a partir de reatores UASB. 

Especificamente as microturbinas, que apresentam eficiências térmicas superiores aos 

motogeradores e uma maior resistência ao H2S, poderiam ser consideradas no arranjo 

3. É possível que, com maiores eficiências térmicas e menores custos de manutenção, 

este arranjo se tornasse ainda mais viável. Outra alternativa seria a aplicação de ciclos 

Rankines orgânicos, que trabalham com saltos entálpicos menores e podem operar 

com menores gradientes térmicos, portanto. Tal opção poderia ser testada, sobretudo, 

em escalas menores do que 100 mil habitantes, para as quais este estudo não 

encontrou viabilidade segundo os arranjos propostos. 

5.2.4. Comercialização de biometano a partir de ETEs 

Apesar de não ter sido abordado no presente estudo, a utilização do biogás de ETEs 

para geração do biometano é uma alternativa já viável tecnicamente. O emprego do 

biometano como fonte de combustível veicular, embora ainda limitado, 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 (EBTP, 2014). O principal diferencial, 

neste caso, é o aumento do custo de investimento devido à necessidade de purificar o 

biogás e aumentar seu percentual de metano.  

No Brasil foi aprovada recentemente uma regulação para comercialização e injeção do 

biometano na rede de gás natural biometano ou uso veicular. Esta, porém, exclui o 

biometano obtido a partir de resíduos sólidos urbanos ou resíduos de esgotamento 

sanitário (ANP, 2015). Segundo a mesma, o biometano elegível, oriundo de resíduos 

orgânicos agrossilvopastoris e comerciais, 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 e conter uma concentração mínima de 96,5% de metano (com exceção de 

parte da região Norte).  

Somado a isso, segundo a resolução nº 23 da ANP (ANP, 2012), o transporte de 

biometano oriundo de resíduos sólidos urbanos ou de resíduos de esgotamento 
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sanitário poderá ser feito apenas por meio de Veículos Transportadores de Gás 

Comprimido e para realização do uso experimental.  

A principal razão pela qual há essa diferenciação para o biogás oriundo de resíduos 

urbanos e esgotos está no fato destes conterem substâncias consideradas nocivas 

para os equipamentos utilizados no transporte e aproveitamento energético do gás. A 

principal delas, o siloxano, ainda é pouco conhecida e apresenta uma variação muito 

grande na concentração, a depender da origem do gás. Somado a isso, os testes para 

detecção dos siloxanos no gás são complexos, têm um custo elevado e a 

infraestrutura laboratorial local ainda é escassa.  

O biometano, apesar de apresentar um maior custo de obtenção do que o biogás, 

também apresenta um valor agregado maior como substituto de combustíveis 

veiculares e gás natural. Segundo Nota Técnica da Empresa de Pesquisa Energética, 

além de indicar ser mais competitivo (em se tratando do setor agropecuário), o 

biometano possibilita uma flexibilidade entre a produção de energia elétrica e como 

substituto de GN ou GNV. Em comparação com outros energéticos, como Gás 

Natural, o Diesel e a Gasolina, que apresentam custos médios na ordem de R$ 

21,60/MMBTU, R$ 40,60/MMBTU e R$ 50,39/MMBTU respectivamente, o biometano 

já é competitivo (EPE, 2014).  

Mesmo tendo seu uso restrito a projetos experimentais - tratando-se de biometano a 

partir de esgotos, já existem exemplos de projetos no Brasil. Em fase de 

implementação pela SABESP, a ETE Franca visa purificar o biogás para mover sua 

frota. Segundo a empresa, esta alternativa foi considerada após a realização de uma 

análise, em que foram consideradas outras formas de aproveitamento, como geração 

elétrica e cogeração. Na época, considerando um escalonamento para outras 

estações e o consumo total de combustíveis fósseis da companhia, esta se mostrou 

atraente (SABESP, 2013).  

A realização de estudos e pesquisas para reduzir o grau de incerteza sobre os 

impactos do uso do biometano a partir de esgotos na rede de gás, assim como 

análises sobre a escala mínima de viabilidade dessa alternativa, é importante para 

garantir que a mesma passe também a ser considerada. Vale frisar que, apesar das 

altas concentrações H2S e da presença de siloxanos, a  concentração do metano no 

biogás bruto em reatores UASB é uma das maiores, superando as de reatores de 

lodo, resíduos sólidos urbanos e agrossilvopastoris. 
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5.2.5. Análise de Ciclo de Vida na comparação dos arranjos tecnológicos 

A metodologia utilizada para realização da análise comparativa entre os arranjos 

considerou apenas o critério econômico. Para futuros estudos, recomenda-se que 

sejam realizadas análises de ciclo de vida para comparar os arranjos aqui propostos, 

ou demais arranjos não mencionados.  

A análise de ciclo de vida contribuiria para incluir nas análises os projetos com uma 

menor emissão de gases de efeito estufa, melhor eficiência energética e menos 

impactos ao meio ambiente. Torna a decisão uma questão não apenas econômica, 

como socioambiental. 

5.3. Propostas de medidas para incentivo do uso energético de 

biogás  

5.3.1. Alteração no fator de ajuste para geração na ponta 

O Arranjo 2, apesar dos incentivos da Resolução 482, demonstrou-se o menos viável 

comparado com os demais. Assim, levando em consideração o aumento de custo da 

energia previsto para os próximos anos, entre outros devido à necessidade do 

aumento da geração elétrica na ponta e, partindo da hipótese de que há um interesse 

do governo em incentivar a redução do consumo e aumentar a potência instalada no 

horário de ponta, propõe-se um arranjo em que a geração na ponta se torne mais 

atraente.  

A solução aqui sugerida é a adoção de um fator de ajuste que leve em consideração a 

TUSD e não seja calculado somente a partir da componente TE da tarifa, como 

definido no artigo 7º-III, da resolução 482. 

Ao levar em consideração à TUSD, para ETEs com tarifa horo sazonal verde, o fator 

de ajuste poderia passar, em média, de 1,63 para 4,67 (vide Tabela 37). Este seria 

calculado dividindo a tarifa na hora de ponta (TUSD+TE) pela tarifa no horário fora 

ponta. Como resultado ter-se-ia uma escala mínima de viabilidade a partir de 68.000 

habitantes para uma TIR de 8% e 153.000 habitantes para uma TIR de 12%. Este 

valor foi obtido considerando que a energia gerada. Para a tarifa horo sazonal azul, 

considerando a TE +TUSD para o cálculo do fator de ajuste, ter-se-ia uma valor muito 

próximo ao considerado no Arranjo 2, de 1,55, porém um pouco inferior, já que a 

TUSD cobrada não varia entre ponta e fora ponta para esta classe tarifária. 
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As tarifas de uso do sistema de distribuição - TUSD possuem a função precípua de 

recuperar a receita definida pela ANEEL, e devem fornecer sinal econômico adequado 

para utilização racional dos sistemas de distribuição. Para calcular o valor da TUSD 

para cada concessionária, é preciso levar em consideração uma série de 

componentes de custo. Entre estes componentes de custo, podem-se se destacar 

alguns que poderiam ser reduzidos devido à geração distribuída a partir do biogás em 

ETEs: custos com as perdas técnicas na distribuição, evitados devido à menor 

distância entre gerador e consumidor, custo da Conta de Desenvolvimento Energético 

CDE, que visa, entre outros, promover a universalização do serviço de energia elétrica 

em todo o território nacional e promover a competitividade da energia produzida a 

partir de fontes renováveis e gás natural, além de custos com Programa de Eficiência 

Energética no setor de saneamento, dada a provável melhora da gestão energética 

nas ETEs, a partir do momento em que as mesmas se tornam geradoras de 

eletricidade.  

É importante ainda mencionar que o sistema de tratamento aqui considerado, 

composto por UASB seguido de lodos ativados, corresponde a um sistema cujo 

consumo energético é superior a muitos outros utilizados no país. Com uma maior 

rigidez na legislação ambiental sobre os padrões de lançamentos nos corpos hídricos,  

a tendência é haver um aumento na mecanização e no uso de sistemas aeróbios após 

os sistemas anaeróbios de tratamento. Porém, essa mudança não é imediata e, 

portanto, o consumo per capita na maioria das ETEs, que usam UASB seguido de 

filtros percoladores, lagoas ou flotadores, tende a ser inferior ao aqui considerado para 

o sistema UASB + lodos ativados. Como consequência, haverá casos em que mais 

eletricidade será gerada a partir do biogás, do que consumida na ETE. 

Para estes casos, o netmetering seria uma opção. Segundo a resolução 482, os 

montantes de energia ativa injetada que não tenham sido compensados na própria 

unidade consumidora poderão ser utilizados para compensar o consumo de outras 

unidades previamente cadastradas para esse fim e atendidas pela mesma 

distribuidora, cujo titular seja o mesmo da unidade com sistema de compensação de 

energia elétrica, possuidor do mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro 

de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda (ANEEL, 2012). Assim, ter-

se-ia um modelo em que ETEs pouco mecanizadas, que têm um excedente de 

eletricidade ou com geração no horário de ponta com excedente de energia, poderiam 

compensar a energia consumida por outras ETEs ou até mesmo de parte do sistema 

de distribuição e tratamento de água, já que as prestadoras de serviço de saneamento 

são responsáveis também pelo abastecimento de água. 
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5.3.2. Isenção de ICMS sobre Energia Compensada 

A cobrança do ICMS sobre a energia compensada é sem dúvida um fator relevante, 

que influencia a viabilidade econômica de projetos de mini/microgeração, já que o 

ICMS pode chegar a 30% em alguns estados.  

Esta cobrança é definida atualmente por cada estado e está indicada no Convênio 6 

do CONFAZ. Na prática este convênio implica em um valor da energia injetado na 

rede pelo micro/minigerador menor do que o pago para a energia convencional, da 

rede elétrica (NAKABAYASHI, 2014).   

Aplicada no Arranjo 2 do presente trabalho, a exoneração da cobrança do ICMS, 

reduziria significativamente a escala de viabilidade de 244.000 para 166.000 

habitantes. Além disso, apesar de não ter sido considerado neste estudo, em ETES 

com sistemas menos energo-intensivos, que pudessem compensar a sua energia não 

utilizada, a exoneração do ICMS seria mais um incentivo. 

Em Minas Gerais, por exemplo, foi aprovada a redução da cobrança, pelo prazo de 

cinco anos, contado da data de início da geração de energia para micro e 

minigeradores. A cobrança é feita somente sobre diferença positiva entre a entrada de 

energia elétrica fornecida pela empresa distribuidora e a saída de energia elétrica com 

destino à empresa distribuidora (MG, 2013). Com isso o ICMS incide apenas na 

diferença entre o que entra e o que sai.  

O mesmo ocorre no Tocantins, onde, segundo o projeto de Lei Nº 200/2014, ficaria 

isento de ICMS toda energia ativa injetada por unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída e cedida, por meio de empréstimo gratuito à 

distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica 

ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma 

titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que 

possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica 

(CNPJ).  

Até o presente momento não foram identificados mais exemplos de estados que 

isentam a cobrança de ICMS sobre a energia compensada. Recomenda-se, contudo, 

que sejam feitos levantamentos sobre os benefícios dessa isenção nestes estados, 

assim como  a existência de mais exemplos no Brasil. 
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5.3.3. Incentivos fiscais para aquisição de equipamentos 

Por não existir um mercado estabelecido no país, ainda há dificuldade em orçar e 

comprar equipamentos. Os de maior custo, como motogerador, gasômetro e outros 

mais específicos, com equipamentos de medição e controle, ainda são na maioria 

importados diretamente ou via empresas de representação. Os custos de importação e 

logística, que podem chegar até 50% do equipamento (ROTÁRIA, 2015), acabam 

pesando bastante na viabilidade. 

Em São Paulo, desde o início de 2014, todos os equipamentos (inclusive para 

tratamento do biogás), investimentos e tudo que se referir a bens de capital para 

geração de energia de fontes renováveis não pagam ICMS ou terão o crédito do ICMS 

devolvido. A medida está prevista no Decreto Nº 60.298, que, entre outros, suspende 

o lançamento do imposto incidente na importação de bens, sem similar nacional, 

destinado à geração de energia a partir de biogás e biometano e prevê crédito integral 

do imposto incidente na aquisição interna de bens destinados ao ativo imobilizado 

referente a plantas de recuperação energética de fontes renováveis. 

Além disso, desde 01/01/2014, as saídas internas (Dentro do Estado de São Paulo) de 

biogás e biometano, tem a Base de Cálculo (BC) do ICMS reduzida de forma que a 

carga tributária corresponda ao percentual de 12% (doze por cento). Deste modo, a 

BC nas referidas saídas será reduzida em 33,33%, o que significa dizer que será 

aplicada a alíquota interna de 18% (dezoito por cento) sobre uma BC de 66,67%, o 

que resultará em uma carga efetiva de 12%. É o que prevê o artigo 69 do Anexo II do 

RICMS/2000-SP (TAX, 2015).  

Essas medidas, adotadas recentemente, são um importante incentivo para 

crescimento do mercado de biogás e o aumento da viabilidade econômica dos projetos 

de recuperação energética em ETEs. Se removidos os impostos de importação e 

ICMS do custo dos equipamentos, ter-se-ia uma redução no presente estudo em torno 

de 30 a 40% para os equipamentos importados e 20% para os nacionais. Levando em 

consideração que apenas o conjunto motogerador representa entre 20 e 30% do custo 

de investimento (dependendo da escala), esta medida tem um impacto significativo na 

viabilidade do projeto. 

A fim de ter uma noção sobre um impacto de tal medida, calculou-se as escalas 

mínimas para os cinco arranjos, considerando um custo de oportunidade de 8%a.a. Os 

equipamentos cujos valores sofreram redução de ICMS e imposto de importação 

foram os motogeradores e gasômetro, com uma redução de 40%. Apesar de alguns 

serem importados, considerou-se para os equipamentos de limpeza do gás uma 
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isenção apenas do ICMS. O sistema de secagem, por não configurar uma alternativa 

de geração de energia, não foi considerado, apesar dos seus custos terem um impacto 

significativo nos arranjos em que os mesmos são considerados. 

As escalas mínimas, considerando a isenção de ICMS e imposto de importação estão 

descritas na Tabela 55. 

Tabela 55: Escalas mínimas para os arranjos com isenção de ICMS e imposto de importação. 

Parâmetro A1 A2 A3 A4 A5 

Escala da ETE c/ impostos 162.666 243.900 137.782 161.037 153.836 

Escala da ETE s/ impostos 120.332 152.593 112.425 144.856 142.363 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se que para essa medida, todos os arranjos apresentam uma redução 

significativa nas escalas mínima de viabilidade. Proporcionalmente, o arranjo que 

apresenta a maior redução é o de geração na ponta, justamente pelo fato dos custos 

de investimento nas escalas menores ter um impacto maior nos custos, do que nos 

demais arranjos. É importante frisar que há uma variação considerável no valor do 

ICMS por estado da federação e os impostos de importação também são variáveis. 

Assim, recomenda-se uma análise mais aprofundada.  

5.3.4. Geração de eletricidade a partir de biogás como item financiável  

Como mencionado na metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros, a Instrução 

Normativa 39 (MCID, 2012) não prevê como um item financiável em ETEs, projetos de 

geração de energia a partir de biogás. Assim, os poucos projetos até então aprovados 

com recursos do PAC foram categorizados como tratamento do lodo, pois previram a 

estabilização e secagem desse subproduto. Há uma menção à melhoria da eficiência 

no consumo de energia na IN39, como uma medida para desenvolvimento 

institucional, no entanto, um projeto apenas de recuperação energética do biogás, sem 

secagem do lodo, não se enquadra como financiável. 

Apesar de ser uma medida que traz benefícios ambientais, ao reduzir a emissão de 

gases de efeito estufa, e também promove uma redução direta nos custos 

operacionais e indiretamente uma melhoria na gestão energética da ETE, os Arranjos 

1 e 2 não seriam, ao que tudo indica, contemplados. 

Sugere-se, portanto, a inclusão também do uso energético de biogás em ETEs como 

um item financiável na IN39. Neste o caso, além da redução da burocracia para 

aprovação dos projetos dessa natureza, amplia-se o espectro para as formas como o 

empréstimo pode ser pago.  
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5.3.5. Utilização de custos operacionais e critérios técnicos em licitações  

Para a definição das tecnologias a serem implementadas num projeto de 

aproveitamento energético de biogás, recomenda-se considerar análises econômicas 

e sócio ambientais, levando em consideração inclusive o ciclo de vida útil completo 

dos equipamentos avaliados.  

No setor público, contudo, a aquisição de equipamentos e contratação de obras deve 

ser obrigatoriamente realizada por meio de licitações segundo a Lei nº 8666. De 

acordo com a mesma, em seu artigo nº46, os tipos de licitação "melhor técnica" ou 

"técnica e preço" devem ser utilizados exclusivamente para serviços de natureza 

predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, 

fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 

particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e 

executivos. Dessa forma, projetos de aproveitamento energético de biogás devem ser 

contratados levando em consideração o critério de menor preço apenas. 

Como é interpretada e utilizada pela maioria das empresas, a Lei nº 8666 acaba  

facilitando a contratação de projetos de pior qualidade. O menor preço, porém, não 

necessariamente precisa ser o menor lance e sim a soma dos lances e dos impactos 

operacionais devido a performance. Por exemplo, devem-se levar em consideração, 

além dos custos de investimento, os custos energéticos, de pessoal, de consumíveis, 

de manutenção e operação, assim como de reinvestimentos estimados a médio e 

longo prazo que serão necessários para a manutenção da ETE. Os impactos dos 

custos operacionais devem então ser trazidos ao valor presente e, juntamente com os 

custos do lance, serem usados como critério de comparação do menor preço.  

Neste caso a licitação continuaria a ser de menor preço e não Técnica + Preço. 

Algumas empresas de Saneamento como CAERN e CORSAN já estão fazendo 

licitação nestes moldes (MIKI, 2012). 

Além disso, para garantir a qualidade técnica dos equipamentos a serem adquiridos, 

uma alternativa seria fazer as licitações dos sistemas elétricos e de máquinas 

separadamente da licitação da construção civil.  

Apesar de não aplicável atualmente para obras de saneamento, outra alternativa seria 

a realização da licitação via a modalidade RDC (Regime Diferenciado de 

Contratações) (BRASIL, 2011). Esta além de mais flexível, permite que a contratação 

seja feita sem o projeto básico, cabendo à empresa interessada oferecer o projeto e 

executá-lo. Isso evita o "jogo de empurra" que muitas vezes ocorre no setor, em que a 
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empreiteira coloca a culpa no projeto e a prestadora de serviço de saneamento na 

execução da obra.  

Diante da complexidade do tema, recomenda-se que novos estudos sejam realizados 

a fim de identificar as melhor opções de contratação para projetos de aproveitamento 

energético de biogás no setor público. 

5.4. Síntese dos Resultados 

A seguir é apresentada uma síntese dos principais resultados obtidos no presente 

trabalho.  

Entre os resultados, do ponto de vista energético, podem-se destacar aqueles 

apresentados nas Figuras 68, 69, 70 e 71.  

 
Figura 68: Potência instalada por arranjo, de acordo com a escala. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 
Figura 69: Geração de eletricidade por arranjo, de acordo com a escala. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 70: Autosuprimento elétrico por arranjo, de acordo com a escala. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 
Figura 71: Concentração de sólidos no lodo, por arranjo, de acordo com a escala. 

Fonte: elaboração própria. 

Outros parâmetros analisados no estudo foram o custo de instalação e custo nivelado 

(LCOE) para cada arranjo e escala. O resultado encontrado foi que acima de 200.000 

habitantes todos arranjos com geração de eletricidade apresentaram valores 

equiparáveis com os praticados no mundo para projetos de biogás, que variam de 1,2 

a 16 mil R$/kW e 144 a 456 R$/MWh (REN21,2014). Estes valores seguem 

apresentados nas Tabelas 56 e 57, sendo aqueles marcados em verde os que se 

encontram dentro da faixa supracitada. 

Tabela 56: Custo de instalação por escala e 
arranjo (R$/kW). 

  

Tabela 57: Custo nivelado por escala e arranjo 
(R$/MWh). 
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Em termos econômicos, os resultados encontrados revelam que para ETEs com 

50.000 habitantes nenhum arranjo é viável. Entre 100 e 200.000 habitantes os arranjos 

1,3,4 e 5 são viáveis e entre 200 e 450.00 todos os arranjos são viáveis 

economicamente e apresentaram TIRs entre 14% e 79%. 

A escala mínima de viabilidade calculada para cada arranjo, considerando os 

parâmetros econômicos definidos na metodologia, foi de: A1) 163 mil habitantes. A2) 

244 mil; A3) 138 mil; A4) 161 mil e A5) 154 mil (Tabela 50).  

Mesmo que o resultado da análise tenha apontado para essas escalas mínimas, é 

importante destacar que os cálculos foram baseados em suposições e parâmetros que 

podem variar de acordo com a realidade de cada ETE e sua localização. 

Assim, ao final do trabalho foi realizada uma análise de sensibilidade, a fim de 

conhecer como os principais parâmetros considerados  influenciaram a escala mínima 

de viabilidade das ETEs. Os parâmetros considerados na análise de sensibilidade 

para todos os arranjos foram: produção do biogás per capita; tarifa de energia elétrica; 

custo da disposição final do lodo; taxa de interesse e impostos sobre equipamentos 

(ICMS e Importação). Um resumo dos resultados da análise de sensibilidade está 

descrito na Tabela 58. 

Tabela 58: Tabela resumo da análise de sensibilidade - variação da escala mínima de viabilidade por 
arranjo. 

 
Fonte:elaboração própria. 

O aumento da escala mínima de viabilidade comparada com os valores apresentados 

na tabela 50, está representado na tabela 58 pelas setas vermelhas. Já a redução da 

escala mínima de viabilidade e consequente aumento da atratividade do arranjo estão 

representados pelas setas verdes.  



 
 

147 
 

Nas duas primeiras linhas da tabela 58 são apresentadas as variações nas escalas 

mínimas devido a redução e aumento na produção de biogás per capita. A produção 

mínima considerada foi de 10 Nl/hab.dia e a máxima de 17Nl/hab.dia, de acordo com 

Lobato (2011). Este parâmetro influenciou significativamente os arranjos 1 a 3, 

podendo aumentar a escala mínima em até 72% para o arranjo 3 ou reduzi-la em até 

32%. Já para o arranjo 5, caso a produção de biogás per capita fosse a máxima, esta 

variação seria pouco significativa, visto que para o valor adotado de 14 Nl/hab.dia, a 

produção de biogás já seria capaz de secar o lodo até 90% de sólidos, valor máximo 

recomendado para evitar risco de explosão pela auto ignição do lodo. 

Na terceira linha da tabela 58 é apresentada a influência de um possível aumento da 

tarifa elétrica no ano 1. Este valor, definido no item 5.1.3, causaria uma redução na 

escala mínima de até 30% para os arranjos 1 a 3 e um aumento de até 4% para o 

arranjo 5, já que este além de não gerar eletricidade, promove o aumento do consumo 

elétrico devido aos equipamentos de secagem de lodo. 

O custo da disposição final do lodo, que variou bastante entre as companhias de 

saneamento também foi considerado na análise de sensibilidade. Para o valor mínimo 

encontrado de R$70,00/t, a escala mínima de viabilidade sofreria um aumento de até 

240% para o arranjo 5. Para uma tarifa de R$180,00/t, a escala mínima de viabilidade 

poderia ser reduzida em até 50%. 

Na quarta linha, caso a taxa de desconto fosse de 12%a.a. ao invés de 8%a.a, a 

maioria dos arranjos não sofreria aumentos superiores a 5%, sendo que o arranjo 3 

chegaria a um aumento de 12% na escala mínima de viabilidade.  

Por último, como a maior parte do custo de investimento deste tipo de projeto está nos 

equipamentos e parte deles são importados, o impacto do ICMS e imposto de 

importação local tem uma grande influência sobre a escala mínima. A isenção destes 

dois impostos causaria uma redução da escala mínima em até 30% para os arranjo 

com mais equipamentos importados e 10% para aqueles com a maior parte dos 

equipamentos produzidos nacionalmente. 

Devido as particularidades do arranjo 2, realizou-se ainda uma análise de 

sensibilidade com parâmetros referentes apenas a este arranjo (Tabela 59).  
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Tabela 59: Tabela resumo - Análise de sensibilidade para Arranjo 2. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
A grande variação entre as tarifas de eletricidade no horário de ponta entre as 

concessionárias foi considerada, com o resultado expresso nas duas primeiras linhas 

da tabela 59. Entre as concessionárias analisadas, o valor mínimo encontrado foi de 

R$ 492,00/MWh e o máximo R$1.282,00/MWh. Para estes casos, a escala mínima de 

viabilidade aumentaria de 244.00 para 313.000 habitantes caso a tarifa de ponta fosse 

a mínima e reduziria para 172.000 habitantes, caso a máxima fosse considerada. Isso 

mostra que este arranjo, a depender do local, pode vir a ser mais ou menos viável. 

Considerando uma isenção sobre o ICMS cobrado pela energia injetada para a tarifa 

média na ponta, a escala mínima de viabilidade sofreria uma redução para 166.000 

habitantes. Considerando um local em que a tarifa na ponta é maior que a média, se 

essa medida de isenção fosse adotada, o arranjo de geração na ponta poderia tornar-

se um dos mais viáveis economicamente.  

Por último, foi realizada uma análise considerando para a eletricidade injetada na 

ponta e consumida no horário fora de ponta, um fator de ajuste de 4,67 ao invés de 

1,63. Este opção encontra-se detalhada no tópico 5.3.1. Caso adotada, esta opção 

reduziria a escala mínima de viabilidade para até 68.000 habitantes.  

 

  

Parâmetros analisados - Arranjo 2 Nº hab. (mil)

Tarifa na Ponta Mínima = R$ 492/MWh 313

Tarifa na Ponta Máxima = R$ 1.282/MWh 172

Exoneraçãode ICMS sobre kWh compensado 166

Fator de Ajuste = 4,67 (Tx. de desconto = 12%a.a.) 153

Fator de Ajuste = 4,67 (Tx. de desconto = 8%a.a.) 68
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

O aproveitamento energético do biogás gerado em estações de tratamento de esgotos 

sempre será uma opção vantajosa do ponto de vista ambiental. Este subproduto da 

digestão anaeróbica é uma fonte renovável inerente ao processo de tratamento de 

esgotos em reatores UASB. 

Até então no Brasil menos de cinco ETEs utilizam o biogás oriundo dos reatores UASB 

para geração de energia. Muitas prestadoras de serviço de saneamento alegam que a 

principal razão para não haver mais projetos é a falta de viabilidade econômica desse 

tipo de solução.  

Este trabalho, partiu da hipótese de que o aproveitamento energético do biogás 

oriundo do tratamento de esgoto é viável técnica-economicamente. A dissertação teve 

como proposta avaliar a escala mínima desta viabilidade, segundo diferentes arranjos. 

Como parâmetro para definição da escala, utilizou-se o número de habitantes servidos 

pela ETE em 4 cenários, 50.000, 100.000, 200.000 e 450.000 habitantes. A análise 

para cada uma das escalas foi realizada considerando cinco possíveis arranjos 

tecnológicos de aproveitamento do biogás. Assim, a escala mínima de viabilidade 

encontrada foi de 138.000 habitantes, que se refere ao arranjo de cogeração (Arranjo 

3). Para os outros arranjos, a escala mínima de viabilidade superou este piso. De fato, 

com exceção do arranjo de geração na ponta, em que a escala mínima foi acima de 

200.000 habitantes, a partir de 163.000 habitantes, todos os demais arranjos 

demonstraram-se viáveis.  

Levando em consideração um cenário tendencial, com uma tarifa elétrica e custos de 

disposição final do lodo mais elevados, conclui-se ainda que as escalas mínimas de 

viabilidade poderiam alcançar 121.000 habitantes (A3) e 76.000 (A5), 

respectivamente, para os arranjos mais vantajosos. Em um cenário ainda mais 

otimista, que leva em consideração as melhorias técnicas propostas, redução de 

tributos, melhores condições para financiamento e comercialização da energia, seria 

possível alcançar uma escala mínima abaixo dos 100.000 habitantes para todos os 

arranjos analisados. Para essas escalas, contudo, é comum o uso de tecnologias mais 

simples de tratamento, que não consideram o uso de lodos ativados como pós-

tratamento. Por esse motivo, a eletricidade gerada dificilmente seria utilizada na sua 

totalidade pela ETE.   

Diante dos resultados e baseado na população por município, conclui-se ainda que 

existem pelo menos 172 cidades onde há viabilidade econômica para a maioria dos 

arranjos analisados (A1, A3, A4, A5). Para um cenário cuja viabilidade se dá a partir 
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de 100.000 habitantes, seria possível adotar essa opção em até 300 municípios 

brasileiros, sem considerar os consórcios de municipalidades. Estes 300 municípios 

representam aproximadamente 57% da população brasileira, enquanto que os 172 

municípios respondem por cerca de 48% da população. 

A pequena diferença entre os arranjos sobre as escalas mínimas de viabilidade e 

variação significativa destas com os custos e eficiência dos processos (item 5.1), 

demonstram que não há o melhor e o pior arranjo, já que eles são dependentes de 

parâmetros que variam caso a caso. Assim, recomenda-se que, para projetos reais, a 

análise de viabilidade seja realizada considerando os parâmetros locais, e, além disso, 

que novos estudos sejam realizados considerando outros tipos de arranjos de 

tratamento de esgotos e aproveitamento energético de biogás. Para  análises mais 

aprofundadas, que possam inclusive quantificar mais precisamente os impactos 

positivos do uso energético de biogás e facilitar a compreensão sobre qual arranjo é 

melhor do ponto de vista ambiental, recomenda-se a realização de uma Análise de 

Ciclo de Vida (ACV) de todo o processo de tratamento de esgotos sanitários até o 

aproveitamento do gás e secagem do lodo. 

Entre os arranjos recomendados para novas análises, destacam-se: uso de 

microturbina ou ciclos rankines orgânicos ao invés de motores, uso de secadores 

solares de lodo, produção de bimetano a partir do biogás e queima do lodo e geração 

de energia. Além disso, diante das limitações apresentadas, recomenda-se a 

realização de novos estudos a fim de esclarecer: os possíveis modelos de negócio de 

uso do biogás para diferentes curvas de carga, definição da escala mínima de 

viabilidade para sistemas menos energo-intensivos (p.ex. UASB + Filtro Percolador), 

detalhamento das opções de melhorias técnicas para recuperação do biogás em 

reatores UASB, entre outros. 

Para que o aproveitamento energético de biogás seja adotado em maior proporção, 

além da comprovação da viabilidade econômica,  é importante que haja um mercado 

estabelecido, com empresas atuantes. Para isso, é essencial que algumas barreiras 

sejam derrubadas. Entre elas, a falta de conhecimento técnico nas prestadoras de 

serviço saneamento e o não reconhecimento desta opção de forma precisa nos planos 

de expansão do setor energético.  

A partir da definição das escalas mínimas e da produção de biogás per capita 

considerada, pôde-se estimar uma produção anual de aproximadamente 286 MM/Nm3 

de biogás a partir de UASBs no Brasil, capaz de gerar pouco mais de 815 MWh/ano. 

Assim, para haver um maior reconhecimento do biogás pelo setor de energia, a 

digestão anaeróbica deve ser implementada como uma solução também nos setores 
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de tratamento de resíduos urbanos, agroindustriais e agropecuários. As recentes 

mudanças nas condições quadro, com chamadas de P&D específicas para biogás, 

aprovação de regulações para micro e minigeração e comercialização do bimetano, 

assim como incentivos fiscais para fontes renováveis e o reconhecimento desta fonte 

no Plano Nacional de Energia geram a expectativa de que, nos próximos anos, haverá 

mais projetos de biogás em todos os setores e consequentemente um mercado 

nacional atuante. 

O presente estudo analisou ainda o impacto de algumas medidas que poderiam 

incentivar o uso de biogás. A redução da cobrança de ICMS sobre a energia 

compensada pelo Netmetering e a isenção do ICMS e Imposto de importação sobre 

equipamentos para tratamento e geração a partir do biogás são medidas já adotadas 

em alguns estados. Caso fossem adotadas neste estudo, a remoção da cobrança de 

ICMS reduzira a escala da ETE no Arranjo 2 de 244.000 para 166.000 habitantes. Já a 

isenção dos impostos sobre equipamentos poderia baixar a escala de viabilidade para 

112.000 e 153.000 habitantes, para os arranjos mais e menos atraentes, 

respectivamente (A3 e A2).  

Outras propostas sugeridas e analisadas foram: Inclusão da geração de eletricidade a 

partir de biogás em ETEs como item financiável pelo MCidades, realização de estudos 

para identificar a melhor forma de licitar projetos de aproveitamento energético de 

biogás em ETEs e inclusão da TUSD no cálculo do fator de ajuste para projetos sob as 

regras do Netmetering. Para esta ultima alternativa, conclui-se que a escala mínima de 

viabilidade para o Arranjo 2 passaria de 244.000 para 68.000 habitantes. Essa 

alternativa, portanto, seria um grande incentivo para a geração elétrica a biogás no 

horário de ponta e poderia incentivar também a geração de energia em ETEs com 

baixo consumo energético, passíveis de compensação.  

Por último, em consequência do recém aprovado Plano Nacional de Saneamento 

Básico (PLANSAB), que prevê alcançar nos próximos 20 anos 92% de tratamento do 

esgotamento sanitário no país, faz-se necessário frisar a importância de que essa 

alternativa seja considerada não apenas nos projetos já existentes, mas para as ETEs 

que ainda serão construídas. Isto evitaria custos adicionais de adaptações dos 

reatores e poderia aumentar a eficiência da recuperação energética. 

Recomenda-se, para tanto, que seja feita uma análise mais detalhada para o território 

Nacional, que considere os custos e potenciais custos evitados por estado, ou 

município. Este detalhamento daria uma visão mais clara sobre os locais onde existe 

uma maior viabilidade para a realização do aproveitamento energético de biogás em 



 
 

152 
 

ETEs, facilitando políticas de incentivo e tomadas de decisão para fomentar esta 

alternativa. 
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A.  Orçamento dos equipamentos de acumulação e regularização de 

fluxo de biogás e secagem de lodo para as escalas analisadas 
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