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1. Introdução 

O Brasil hoje ainda sofre com problemas decorrentes da falta de acesso ao saneamento 

básico. Segundo o SNIS (2014), apenas 56% da população brasileira é atendida com coleta 

de esgoto. Do esgoto coletado, 69,4% passa por algum processo de tratamento. No entanto, 

a coleta e tratamento de esgoto são centralizadas nas regiões mais desenvolvidas, onde há 

maior concentração urbana. De fato, apenas 28,5% dos municípios do país tratam o esgoto 

de alguma forma (PNSB, 2008). 

A digestão anaeróbia é um processo biológico para tratamento de águas residuárias que 

tem sido muito utilizado nos últimos anos para tratamento de esgoto doméstico.  O 

principal subproduto do processo anaeróbio é o biogás, cuja composição é, em sua maior 

parte, de gás carbônico (CO2) e metano (CH4). O metano é um gás de grande potencial de 

aquecimento global, sendo 25 vezes mais potente do que o gás carbônico para um período 

de 100 anos, além disso, o CH4 é um gás combustível, com significante potencial 

calorífico.  

No Brasil, atualmente, a grande maioria das Estações de Tratamento de Esgotos 

Domésticos (ETE) que utilizam processos anaeróbios ou realizam a queima do biogás a 

fim de reduzir o impacto climático do metano ou o liberam para a atmosfera, sem que 

aproveitem o potencial energético contido neste gás. O biogás pode ser produzido tanto no 

tratamento anaeróbio da fase líquida quanto na digestão do lodo gerado nas ETE. 

Já a fração líquida dos esgotos domésticos pode ser tratada em diferentes configurações de 

reatores anaeróbios. Uma delas é o UASB, ou reator ascendente e manta de lodo, 

amplamente utilizado no Brasil devido ao seu baixo custo, facilidade operacional e 

eficiência. Por ser um reator anaeróbio tratando esgoto doméstico, esse reatores produzem 

biogás, que pode ser coletado e, eventualmente, utilizado para gerar energia. 

Diversos países no mundo já aproveitam o potencial energético do metano gerado em 

processos anaeróbios como uma maneira de tornar os sistemas de tratamento sustentáveis 

ou até mesmo autossuficientes energeticamente. Os países desenvolvidos de clima frio são 

os que mais se aproveitam dessa tecnologia, como são os exemplos da Noruega (Venkatesh 
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e Brattebø, 2011), da Suécia (Iveroth et al., 2013) e da Áustria (Nowak et al., 2014). Nos 

Estados Unidos, mais de 1000 estações de tratamento aproveitam o potencial energético de 

alguma forma, sendo que 74 chegam a gerar mais energia do que consomem, vendendo-a 

para o sistema elétrico (Shen et. al, 2015). 

No Brasil estudos para recuperação e aproveitamento energético do metano gerado em 

ETE são relativamente recentes, tornando necessários estudos para propor e avaliar 

metodologias que visem estabelecer protocolos que garantam um balanço energético mais 

favorável nas ETE a partir do estabelecimento de alternativas para previsão do potencial de 

geração, captação e utilização do gás metano gerado.  O gerenciamento adequado desse 

gás confere benefícios não apenas energéticos, mas também climáticos e de redução do 

odor. 

Dessa forma, este projeto visa estudar a recuperação e o aproveitamento energético do 

biogás gerado em sistemas anaeróbios implantados em ETE do Distrito Federal. Em 

particular, será estudada a ETE Paranoá. 
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2. Objetivos gerais 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a recuperação e o aproveitamento energético 

de biogás gerado em um reator UASB da ETE Paranoá. 

2.1. Objetivos específicos 

 Avaliou o potencial de recuperação e aproveitamento energético do biogás gerado 

em reator anaeróbio tratando esgoto doméstico; 

 Comparou a produção de biogás do reator estudado com estimativas da literatura; 

 Avaliou o impacto do aproveitamento do biogás no balanço energético da ETE e 

seu potencial como gás de efeito estufa. 
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3. Fundamentação Teórica e Revisão bibliográfica 

3.1. Considerações Iniciais 

3.1.1. Emissão de gases do efeito estufa e energia 

Certos gases, como gás carbônico, metano, óxido nitroso e vapor d’água são transparentes 

à luz visível proveniente do sol, mas bloqueiam parcialmente a radiação infravermelha 

emitida pela superfície terrestre. Esse efeito é conhecido como efeito estufa. Nos últimos 

séculos, devido ao crescente desenvolvimento industrial, as emissões antropogênicas 

desses gases aumentaram consideravelmente, ocasionando no fenômeno conhecido como 

aquecimento global, o aumento da temperatura terrestre (IPCC, 2007). Atualmente, é 

aceito pela comunidade científica internacional que esse aquecimento é causado, de fato, 

pela ação humana (IPCC, 2014). 

A avaliação do impacto desses gases para o efeito estufa é feito, de forma geral, tomando 

como referência o potencial de aquecimento global do gás carbônico, isto é, o tanto que a 

presença desse gás na atmosfera afeta o balanço energético global. Para tal o IPCC definiu 

uma medida chamada de “Potencial de aquecimento global” (GWP - Global Warming 

Potential), em que 1 GWP equivale ao potencial de aquecimento de 1 unidade de massa de 

gás carbônico. A Tabela 3.1 mostra o potencial de aquecimento global de diferentes gases 

em diferentes períodos de tempo. Pode-se perceber que o efeito do metano como gás do 

efeito estufa é de relativo curto prazo em comparação ao gás carbônico, portanto reduções 

nas emissões desse gás podem causar resultados mais rápidos. 

Tabela 3.1 - Potencial de aquecimento global para diferentes gases em diferentes períodos 

de tempo, em relação a unidades de massa de CO2 

Gás 

Potencial de aquecimento global em diferentes períodos de 

tempo 

20 anos 100 anos 500 anos 

Gás Carbônico 1 1 1 

Metano 72 25 7.6 

Óxido Nitroso 289 298 153 

FONTE: IPCC (2007) 
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Desde 1880, durante a revolução industrial, o mundo aqueceu cerca de 0,85ºC, tendo 

variações compatíveis nos níveis e temperaturas dos oceanos e concentrações de gases do 

efeito estufa durante este período. Para o futuro, prevê-se que, no cenário mais pessimista, 

a temperatura atmosférica média global pode aumentar em até 6ºC até 2100 (IPCC, 2013). 

No entanto, mesmo se as emissões de gases do efeito estufa parassem por completo, a 

mudança climática causada pelo aumento das concentrações de gás carbônico seria 

irreversível por até mil anos (Solomon et. al, 2009).   

A mudança climática causará grandes impactos ao meio ambiente, que incluem, mas não 

se limitam a: aumento na frequência e intensidade de ondas de calor e frio, assim como de 

secas e enchentes; acidificação dos oceanos; desertificação; mudança do desempenho 

agrícola de diversos cultivos. Essas mudanças, por sua vez, poderão causar enormes 

impactos sociais, aumentando a pobreza e dificultando o desenvolvimento, especialmente 

dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento (IPCC, 2014). 

Para que as consequências previstas por esse fenômeno climático possam ser evitadas ou 

diminuídas, várias medidas mitigadoras são recomendadas por especialistas. Para que o 

mundo possa atingir um máximo de emissões de gases do efeito estufa em 2020 e um 

aumento de temperatura menor do que 2ºC até o final do século, IEA (2015) recomenda 

que haja melhora na eficiência energética em indústrias, construções e transporte; aumento 

nos investimentos em tecnologias de energia renovável; substituição da matriz energética 

baseada em combustíveis fósseis;  redução das emissões de metano; e banir a utilização de 

carvão mineral. 

3.1.2. Metano 

O metano é emitido tanto por fontes naturais, quanto por fontes antropogênicas. As 

principais fontes naturais provêm da degradação anaeróbia da matéria orgânica que 

acontece naturalmente no meio ambiente, normalmente em ambientes aquáticos, tanto em 

ambientes de fundo, quanto em áreas pantanosas (Barlett, et. al, 1993). Outra grande fonte 

de emissões de metano é a proveniente dos ruminantes, tanto os selvagens, quanto os 

oriundos da atividade pecuária. Outras fontes de origem humana incluem ainda: a queima 
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incompleta de vegetação e de combustíveis fósseis; a extração de carvão, petróleo e gás; 

aterros e estações de tratamento de efluentes domésticos e industriais (Miller et. al, 2013). 

No Brasil, a maior parte das emissões de metano (63,5%) foi decorrente da fermentação 

entérica de animais ruminantes criados em cativeiro. As emissões decorrentes do 

tratamento de efluentes corresponderam a apenas 2,9% do total, sendo a maior parte 

(2,4%) proveniente do tratamento de efluentes domésticos (Brasil, 2010). Apesar de este 

valor ser relativamente pequeno, é importante notar que o acesso ao tratamento de esgoto 

ainda é baixo no Brasil, mas com grande potencial de crescimento. 

3.2. Fundamentos da digestão anaeróbia 

A digestão anaeróbia da matéria orgânica é um processo complexo na qual associações 

entre grupos de diferentes espécies microbianas atuam de forma coordenada, 

transformando a matéria orgânica em, principalmente, metano e gás carbônico. Também 

são produzidos, nesse processo, água, gás sulfídrico e amônia (Chernicharo, 2007). A 

digestão anaeróbia é relativamente sensível e requer condições de estrita falta de oxigênio 

(Appels et al. 2008).  

A digestão anaeróbia é realizada por três grupos distintos de microorganismos: as bactérias 

fermentadoras, as bactérias acetogênicas e as archeas metanogênicas, e ocorre de acordo 

com as seguintes etapas: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese (Gerardi, 

2003; Chernicharo, 2007; Appels et al. 2008), conforme é apresentado no fluxograma da 

Figura 2.1.  

Normalmente, a etapa limitante à taxa de decomposição da matéria orgânica e, portanto, de 

geração de biogás é a hidrólise (Maspolim et al., 2013; Ma et al., 2015). Que se constitui 

na primeira etapa da digestão anaeróbia. Nela, compostos insolúveis e particulados de 

cadeia longa, como carboidratos, proteínas e gorduras, são metabolizados em componentes 

menores por meio de enzimas extracelulares que rompem as ligações moleculares desses 

compostos, formando açúcares simples, ácidos graxos e aminoácidos, que são solúveis em 

água e podem ser mais facilmente assimilados pelos microorganismos digestores. 
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Figura 3.1 - Processo de digestão anaeróbia. 

Fonte: Adaptado de Appels et al. (2008) 

A segunda etapa é a acidogênese, no qual os compostos solúveis gerados na hidrólise são 

assimilados pelas bactérias fermentativas, que os degradam, formando gás carbônico, 

hidrogênio gasoso, álcoois, ácidos orgânicos e alguns compostos nitrogenados e sulfurados 

Alguns dos compostos gerados nessa etapa chegam às archeas metanogênicas de forma 

direta e outros de forma indireta. 

A via indireta é a acetogênese, na qual compostos como ácido acético, propionato e 

butirato são oxidados pelas bactérias acetogênicas, formando hidrogênio, dióxido de 

carbono e água. Já na via direta e última etapa da digestão anaeróbia, a metanogênese, as 

arqueas metanogênicas digerem o acetato e o hidrogênio, produzindo metano e dióxido de 

carbono. Sendo assim, esses organismos são divididos em dois grupos: as metanogênicas 

acetoclásticas, que digerem acetato; e as metanogênicas hidrogenotróficas, que digerem 

hidrogênio. 
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3.3. Reatores UASB 

Os reatores UASB foram inicialmente desenvolvidos e utilizados na Holanda na década de 

1970, foram um avanço em termos de digestão anaeróbia, já que eram capazes de digerir a 

taxas muito superiores a dos tipos de reatores existentes. Mais recentemente, eles passaram 

a ganhar muita popularidade no Brasil, por apresentarem baixo custo, simplicidade 

operacional, baixa produção de sólido e, ainda por cima, funcionarem bem em climas 

tropicais. Por isso, eles passaram a ser largamente popularizado, se tornando um dos 

sistemas mais empregados em ETEs brasileiras e o principal sistema anaeróbio de alta taxa 

utilizado nestas estações.  

Reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) utilizam o processo de 

digestão anaeróbia, formando uma manta de lodo granular suspensa no reator. Essa massa 

granular suspensa é formada por material particulado e microorganismos aglomerados. O 

esgoto a ser tratado é introduzido pela parte inferior do reator, passando pela manta de 

lodo, região, esta, onde ocorre o tratamento do esgoto afluente. A formação de gases no 

processo de digestão anaeróbia e a subsequente formação de bolhas de gás favorecem o 

carreamento ascendente das partículas e mantém o reator bem misturado. (Lettinga, et. 

al.,1980). A Figura 3.2 mostra um desenho esquemático de um reator UASB, no qual é 

possível ver a estratificação do reator, e os aparatos para coleta dos gases produzidos. 

 

Figura 3.2 - Desenho esquemático de um reator UASB 

Fonte: Chernicharo (2007) 
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Chernicharo (2007) cita, dentre as principais vantagens destes reatores: baixa demanda por 

área; baixo custo de implantação e operação; baixa produção de lodo, baixo consumu 

energético; remoção de matéria orgânica da ordem 70%. Segundo o mesmo autor, em 

contrapartida, estes reatores tem como desvantagens: possibilidade de emanação de maus 

odores; baixa capacidade do sistema tolerar cargas tóxicas; elevado intervalo de tempo 

necessário para a partida do sistema e a necessidade de uma etapa de pós tratamento. Outra 

possível desvantagem, ainda, é a elevada perda de metano no efluente, que pode chegar a 

quase 40% (Leite, 2010). 

3.4. Biogás 

3.4.1. Considerações gerais 

Devido às reações químicas decorrentes da digestão da matéria orgânica, o processo de 

digestão anaeróbia produz uma grande quantidade de gases, denominado de biogás. 

Devido à natureza dos processos de decomposição, essa mistura gasosa costuma ter 

concentrações relativamente altas de metano - gás combustível e causador de efeito estufa. 

A existência do metano e o seu potencial como combustível é conhecido há muito tempo. 

No século XIX, Louis Pasteur e um de seus alunos já haviam observado como a digestão 

anaeróbia do estrume produzira um gás com alto potencial calorífico. Esse e outros 

avanços levaram com que as primeiras plantas de aproveitamento de biogás a partir de 

esterco animal fossem construídas em 1911 nos EUA e na Inglaterra. Posteriormente, 

devido à escassez de recursos durante a 2ª Guerra Mundial, o biogás produzido por 

biodigestores caseiros também foi largamente utilizado nas zonas rurais da França e da 

Alemanha. (Pullen, 2015). 

Nas décadas seguintes, devido ao aumento na disponibilidade de combustíveis fósseis a um 

baixo preço, houve abundância energética nos países desenvolvidos, fazendo com que a 

demanda e, consequentemente, o interesse pelo biogás diminuísse significativamente. Esse 

panorama mudou na década de 70, em que os gastos energéticos aumentaram 

consideravelmente em todo o mundo em virtude da crise do petróleo no Oriente-Médio. 

Com o aumento no preço da energia, plantas de digestão de biomassa e produção de biogás 
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passaram a ter mais viabilidade econômica, sendo construídas em alguns países do mundo, 

na Alemanha, por exemplo, mais de 30 chegaram a ser construídas nesse período 

(Deublein, 2011).   

Em ETEs, no passado, a vazão de biogás pelos reatores em estações de tratamento era 

simplesmente liberada para a atmosfera. Isso era feito por descaso e desconhecimento 

quanto à questão ambiental e climática e pela falta de tecnologia de queima e de 

aproveitamento deste gás. Com o aumento do conhecimento e das preocupações com a 

emissão metano como gás do efeito estufa, tem sido recomendado que ele seja, ao menos, 

queimado, essa prática já reduz o impacto climático de forma significativa, por converter o 

metano em gás carbônico, que tem potencial de aquecimento global menor. Se possível e 

viável, o potencial combustível desse gás também pode ser aproveitado. 

3.4.2. Produção de biogás 

O biogás é o principal subproduto da digestão anaeróbia. Chernicharo (2007) estima que de 

50 a 80% da matéria orgânica afluente em um digestor anaeróbio seja convertido em 

biogás. De fato, a quantidade e a qualidade da produção de biogás são afetadas por 

diversos fatores, sendo que os principais deles, segundo PROSAB (2003) são: 

Natureza e composição do substrato: O substrato é, de fato, a matéria que serve de 

alimento para os microorganismos, que os decompõe e produz o biogás. Sendo assim, a 

quantidade de nutrientes, principalmente o balanço entre nitrogênio e carbono tem papel 

importante na quantidade de gás produzido, assim como na composição e na quantidade de 

metano do biogás final. Outros elementos existentes no substrato, como metais e outros 

micronutrientes também podem afetar a eficiência da decomposição da matéria orgânica e 

a produção de biogás. Certos compostos podem ter efeito inibitório, podendo retardar ou 

até mesmo impedir completamente que a produção de biogás ocorra. 

Teor de água: Teores de água muito baixos podem afetar negativamente a eficiência da 

decomposição anaeróbica.  

Temperatura: Os organismos responsáveis pela digestão da matéria orgânica possuem uma 

temperatura ótima, nas quais as suas enzimas são mais eficientes. Para a produção de 
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biogás essa faixa ótima oscila em torno de 35º para as bactérias mesofílicas e em cerca de 

55º para as termofílicas. De forma geral, a faixa mais comum de operação em digestores 

anaeróbios é a mesófila. 

Impermeabilidade ao ar: Na presença de oxigênio as bactérias passam a realizar a digestão 

aeróbia, que tem como principal subproduto o gás carbônico. Portanto, para aprimorar a 

produção de metano é preciso evitar a entrada de oxigênio no biodigestor. 

IPCC (2006) propõe uma metodologia para estimar as emissões totais de metano no 

tratamento de águas residuárias em um determinado país. A equação geral para realizar 

esta estimativa é: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 = [∑ (𝑈𝑖 ∗ 𝑇𝑖,𝑗 ∗ 𝐸𝐹𝑗)(𝑇𝑂𝑊 − 𝑆) − 𝑅
𝑖,𝑗

 (1) 

Em que: 

TOW = matéria orgânica total no esgoto (kg*DBO/ano) 

S = matéria orgânica removida como lodo (kg*DBO/ano) 

Ui = fração da população no grupo de renda i 

i = grupo de renda 

j = tipo de tecnologia de tratamento utilizada 

EFj = fator de emissão, (kg CH4 / kg DBO) 

R = quantidade de metano recuperada (kg CH4 / ano) 

 

De forma geral, os valores de EF tendem a variar entre 0,1 e 0,4. Apesar desta equação ser 

útil como uma ferramenta para se estimar emissões, ela não leva em conta vários outros 

fatores que poderiam alterar o processo de digestão anaeróbia.  

Lobato (2011) desenvolveu um modelo para o balanço de massa da DQO para estimar a 

recuperação de metano em um reator anaeróbio tipo UASB. O modelo incluiu uma série de 

equações que buscava tratar de todas as rotas de conversão da DQO. Os resultados foram 

então validados com resultados em pequena e larga escala. Como pode ser visto na Figura 

3.3, a autora observou que 19-39% da DQO afluente foi convertida em biogás, que possuía 

concentrações variando de 50 a 75% de metano. As perdas do metano produzido se deram, 
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em sua maior parte, no gás dissolvido no efluente, a solução de metano da fase líquida do 

reator chegou a ser de 38% em Souza (2010).  

 

Figura 3.3 - Rotas de conversão da matéria orgânica em um reator anaeróbio tipo UASB 

Fonte: (Lobato, 2011) 

Shen et. al (2015), abordam a questão do aproveitamento do biogás gerado em digestores 

de lodo e, segundo eles, para que a viabilidade no aproveitamento de biogás aumente e os 

desafios econômicos da utilização dessa tecnologia sejam superados, é preciso aumentar a 

quantidade de biogás produzida nos sistemas anaeróbios tratando lodo de ETE. Para tal, os 

autores sugerem as seguintes práticas: codigestão de lodo com resíduos orgânicos, pré-

tratamento do lodo, e optimização dos processos. 

Na codigestão de lodo, adiciona-se ao digestor algum resíduo com alta carga orgânica, 

como resíduos sólidos urbanos, resíduos oleosos e resíduos da agricultura e da indústria. 

Como o lodo proveniente do tratamento de esgoto costuma ter uma digestibilidade 

relativamente baixa, a adição de matéria orgânica rica em carbono pode melhorar a razão 

C/N, aumentando a taxa de digestão anaeróbia. Essa aplicação é interessante não só pelo 

aumento nas taxas de digestão anaeróbia e de produção de biogás, como por servir de 

destino a resíduos que antes seriam levados a aterros sanitários. Já o pré-tratamento do 

lodo consiste no uso de técnicas como hidrólise térmica e desintegração mecânica para 

aumentar a biodegradabilidade deste resíduo (Shen et. al.,2015). 

A composição do biogás pode variar devido às diferenças de tipo e composição do 

substrato que está sendo digerido e das condições de digestão do digestor, como mostra a 
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Tabela 3.2, diferentes substratos produzem biogás com características razoavelmente 

diversas. Pode-se perceber que o biogás típico de estações de digestores de lodo pode 

chegar à porcentagens de 70% de metano, enquanto o biogás proveniente de reatores 

anaeróbios tratando esgoto doméstico pode chegar a ter 85% de metano em sua 

composição. 

Tabela 3.2 - Composição típica de biogás gerado em diferentes situações 

Parâmetro Unidade 

Composição volumétrica do biogás por fonte 

Reatores anaeróbios 

tratando esgoto 

doméstico 

Aterro 

sanitário 

Digestores de 

lodo 

Metano % 60 a 85 45 a 50 60 a 70 

Gás Carbônico % 5 a 15 30 a 45 20 a 40 

Monóxido de carbono % 0  a 0,3 0 a 0,2 - 

Nitrogênio % 10 a 25 0 a 15 < 2 

Hidrogênio % 0 a 3 0 a 1 - 

Sulfeto de hidrogênio ppmv 1000 a 2000 10 a 200 até 1000 

Oxigênio % traços 0,8 - 

Fonte: Lobato (2011) 

3.5. Potencial do aproveitamento energético do biogás 

Atualmente, o aproveitamento, transporte e uso da energia são alguns dos aspectos mais 

importantes da sociedade.  A energia é utilizada nas mais diversas funções, tanto 

domésticas, quanto comerciais e produtivas. A matriz energética global atual é baseada 

principalmente nos combustíveis fósseis. Segundo IPCC (2007), esses combustíveis foram 

responsáveis por fornecer 85% da energia primária total em 2004, em 2014, essa 

porcentagem era de 81,7% (IEA, 2014).  

Até então, o desenvolvimento da maior parte dos países do mundo foi baseado em uma 

matriz energética composta principalmente por esse tipo de combustível. No entanto, o uso 

dos combustíveis fósseis não é sustentável em longo prazo, tanto pela eventual escassez 

desse recurso quanto pela questão climática e pelos efeitos da poluição.  

Para que possa haver desenvolvimento no longo prazo, é preciso que ele seja sustentável, 

já que do contrário os recursos naturais serão esgotados e o meio ambiente será 

consideravelmente impactado. Nesse contexto, para ser sustentável, o desenvolvimento 
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energético depende da aplicação de energias renováveis. Energia renovável, por definição, 

é qualquer tipo de energia cuja taxa de utilização antrópica e natural é menor do que a taxa 

com a qual essa fonte de energia é reabastecida naturalmente. De forma geral, as fontes de 

energia renovável são mais sustentáveis e geram menor quantidade de gases do efeito 

estufa IPCC (2011). 

Devido ao uso primário dos combustíveis fósseis como fonte energética, fica evidente que 

o caminho tomado até então não foi o sustentável. No entanto, esse quadro vem mudando. 

Mais recentemente, constatou-se que os gases de efeito estufa estão em níveis que 

requerem mudanças imediatas na matriz energética mundial caso queiramos evitar graves 

problemas no futuro (IPCC, 2007). Essas informações têm gerado uma apreensão e 

conscientização mundial para reduzir a emissão desses gases. Por isso, o investimento em 

fontes de energia limpa tem aumentado em todo o mundo IPCC (2011). Nesse contexto, o 

aproveitamento energético da biomassa e, consequentemente do biogás, tem recebido mais 

atenção, não só pelo seu potencial como fonte de energia, mas também devido ao seu 

potencial poluidor.   

De fato, a recuperação e uso do biogás gerado em sistemas anaeróbios têm grande 

potencial. Estações de tratamento de esgoto são constantemente abastecidas por resíduos e 

geralmente funcionam ininterruptamente. Isso constitui grande oportunidade, pois essas 

estações podem ser fontes de energia limpa, renovável, descentralizada e que ainda por 

cima reduzem as emissões de metano à atmosfera. Além disso, elas existem (ou pelo 

menos deveriam existir), em praticamente todo local que tenha ocupação humana, mesmo 

em lugares afastados e sem acesso à energia elétrica de forma consistente.  

No Brasil, algumas poucas ETEs (tratando esgoto doméstico) possuem algum sistema de 

aproveitamento energético do biogás. Temos como exemplo: A ETE Ouro Verde, em Foz 

do Iguaçu/RS possui um sistema reduzido de geração de energia, com capacidade instalada 

de 20kW. A ETE Riberão Preto, por sua vez, tem um sistema de aproveitamento a partir do 

biogás produzido nos digestores anaeróbios de lodo com capacidade instalada de 1,5 MW. 

Em Belo Horizonte, a ETE Arrudas, que é a maior do estado, supre cerca de 70% da 

energia consumida pela estação com a energia proveniente do biogás.  
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As novas preocupações referentes ao aquecimento global também levaram à criação das 

Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), também conhecidas como “créditos de 

carbono”, obtidas, no Brasil através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

Esses créditos permitem com que um grande emissor de gases do efeito estufa pague pela 

sua poluição para um agente que tenha realizado medidas positivas ao meio ambiente. A 

grande importância desses é que eles podem aumentar a viabilidade econômica de projetos 

de geração de energia com uso de biogás. 

Sendo assim fica evidente como o biogás pode se tornar um instrumento vital para tornar o 

tratamento de esgoto mais energeticamente eficiente e até mesmo mais economicamente 

viável. 

Segundo PROSAB (2003), existem dois usos principais para o biogás. Um é a queima 

direta para aquecimento e o outro é a geração de energia elétrica. Segundo Lobato (2011), 

podem ser caracterizados ainda outros dois tipos de uso: a cogeração de eletricidade e calor 

e o uso como gás combustível alternativo (gás de cozinha e combustível veicular).  

 A utilidade do biogás é dada pelo seu conteúdo energético, isto é, pela sua capacidade de 

ser queimado e produzir calor. O poder calorífico do biogás depende diretamente da 

concentração de metano no biogás, já que este é o seu componente que possui poder 

calorífico relevante. Segundo David (2002), a concentração típica de metano em um biogás 

gerado a partir da digestão anaeróbia de lodo de uma ETE fica entre 60 e 70%. Na Tabela 

3.3 é apresentado o poder calorífico (energia/massa) do biogás para diferentes frações de 

metano. 

Tabela 3.3 - Poder calorífico do biogás 

% Metano % Gás carbônico 
Poder Calorífico Inferior 

(PCI) 

(em volume) kJ/g MJ/L 

50 50 13,4 17,9 

65 35 20,3 23,3 

80 20 29,9 28,7 

100 0 50 35,9 

Fonte: Adaptado de Lima (2005) apud. Pauss, A. (1987) 
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Não só a fração de metano é importante do ponto de vista energético, como ela também é 

importante para garantir o bom funcionamento dos equipamentos de queima e/ou de 

geração de energia. Se a fração de metano for muito baixa, é possível que certos 

equipamentos não consigam manter a chama acesa, por isso, caso essa tecnologia venha a 

ser aplicada em uma ETE, é necessário que seja feita essa avaliação. 

Diferentes tecnologias podem ser utilizadas para simplesmente gerenciar ou para se 

aproveitar do conteúdo energético do biogás. Lobato (2011) classificou as seguintes 

alternativas de gerenciamento, conforme a Tabela 3.4, e que serão explicadas em seguida: 

Tabela 3.4 - Tecnologias de gerenciamento do biogás 

 Combustão direta, sem 

recuperação de energia. 

 Queimadores abertos 

 Queimadores fechados 

 Combustão direta, com geração de 

calor. 

 Caldeiras 

 Secadores térmicos 

 Geração combinada ou simples de 

eletricidade e calor. 

 Motores de combustão interna 

 Turbinas 

 Microturbinas 

FONTE: (Lobato, 2011) 

3.5.1. Tecnologias de gerenciamento do biogás 

A combustão direta, sem recuperação de energia consiste na simples ignição e queima do 

gás combustível produzido pela estação. A existência dessa tecnologia é recomendada em 

qualquer estação que produza metano de forma significativa, mesmo que esse gás já esteja 

sendo aproveitado energeticamente por outro processo, isso é necessário para destinar o 

gás produzido em situações na qual exista produção de biogás acima da projetada ou para 

quando houver falhas no outro sistema (IEA, 2000). 

 Nessa conformação, não há nenhum tipo de aproveitamento energético, a energia 

produzida é perdida. No entanto, existem vantagens consideráveis em se usar dessa 

tecnologia em comparação a liberar o gás diretamente à atmosfera, ela reduz os riscos de 

explosões, diminui significativamente o impacto climático e reduz as emissões de odores 

(Lobato, 2011). Apesar de simples, o uso de um sistema como esse é de grande 
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importância, mesmo quando não se vislumbra os potenciais benefícios energéticos e 

econômicos do biogás.   

A queima pode ser feita por meio de um queimador aberto ou por um queimador fechado. 

O queimador aberto é um sistema simples, composto de um queimador com uma válvula 

manual comum e um aparato para proteger a chama do vento. Por ser simples e barata, essa 

tecnologia é uma das mais populares no gerenciamento do biogás produzido, no entanto o 

monitoramento das emissões e das condições de funcionamento são mais difíceis nessa 

conformação. Já o queimador fechado é uma estrutura na qual a queima é feita no interior 

de uma estrutura fechada e geralmente cilíndrica. Nela, a queima é mais estável e 

controlada e o controle do processo e das emissões pode ser feita facilmente (IEA, 2000).  

Na combustão direta, com geração de calor, aproveita-se o poder calorífico da queima 

como fonte energética. Esse processo pode incluir, inclusive, a comercialização do metano 

produzido como gás de cozinha que servirá como fonte de aquecimento domiciliar. Já em 

uma estação, pode-se utilizar o sistema de caldeiras, na qual a energia calorífica é utilizada 

para aquecer água e gerar vapor, esse vapor pode ser usado para aquecer reatores ou 

mesmo as próprias unidades administrativas da estação. Deve-se levar em conta, no 

entanto, que há necessidade de constante acompanhamento e manutenção.  

Outra forma de aproveitamento do potencial calorífico do biogás é o seu uso em sistemas 

de secagem em secadores térmicos de lodo. Em estações de tratamento de esgoto, esse 

processo é particularmente relevante, já que existem grandes benefícios na utilização da 

secagem no processo de tratamento do lodo produzido na própria estação. O 

aproveitamento do biogás para essa finalidade pode ser, portanto, uma aplicação 

sinergética interessante do ponto de vista ambiental e econômico.  

Na geração combinada ou simples de eletricidade e calor, tanto a energia elétrica gerada 

pela combustão do gás quanto a energia térmica residual liberada pelos processos 

termodinâmicos dentro da unidade é aproveitada. Do ponto de vista energético, essa 

alternativa é a que melhor se aproveita do potencial energético do biogás. Deve-se notar, 

ainda, que esse tipo de tecnologia é mais efetiva em países de clima frio, pois o calor 

gerado pode ser utilizado para o aquecimento de unidades da ETE e para abastecer 

sistemas de aquecimento domiciliar. No Brasil, uma das alternativas mais interessantes 
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para se aproveitar dessa tecnologia é aproveitando o calor gerado no processo de secagem 

do lodo ou no aquecimento de digestores.  

As principais tecnologias comerciais que utilizam esse tipo de gerenciamento são os 

motores de combustão interna, as turbinas a gás e as microturbinas. De forma simplificada, 

os motores de combustão interna tem melhor custo/benefício, mas são muito susceptíveis à 

corrosão; as turbinas a gás precisam de processos de operação mais bem controlados e 

consistentes e demandam altas pressões de funcionamento, o que as fazem ser 

relativamente mais caras; e as microturbinas são equipamentos de pequeno porte, o que as 

confere flexibilidade de instalação e operação. Elas fornecem melhores resultados de 

emissões, no entanto, são caras (USEPA, 2003). 

3.5.2. Tratamento do biogás 

Os compostos presentes no biogás podem causar problemas no funcionamento das 

unidades de aproveitamento energético, assim como nos encanamentos e unidade de 

armazenamento. A tabela mostra como cada impureza pode impactar o funcionamento de 

uma unidade de aproveitamento de biogás. 

Tabela 3.5 – Impurezas do biogás e seus impactos no processo de aproveitamento deste gás 

Impureza Possível impacto 

Água 
Corrosão, condensação, acumulação nos 

condutos 

Poeira Entupimento 

H2S Corrosão, toxicidade 

CO2 Baixo poder calorífico 

Siloxanos 
Abrasão dos componentes devido à 

formação de SiO2 

Hidrocarbonetos Corrosão em motores 

NH3 Corrosão quando dissolvida em água 

O2 Possível explosão 

Cl- Corrosão 

F- Corrosão 

Fonte: (Ryckebosch et. al, 2011) 

Para que possa ser aproveitado em um sistema gerador de energia, o biogás precisa passar 

por um processo de purificação já que o gás gerado diretamente pelo processo de digestão 

costuma apresentar níveis de metano relativamente baixos e níveis de dióxido de carbono, 
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água e outros gases potencialmente corrosivos. A Tabela 3.6 mostra as composições do 

biogás gerado antes e depois da purificação (Pecora, 2006), no qual é possível perceber as 

variações na proporção de cada gás. 

Tabela 3.6 - Composição típica do biogás purificado 

Composto 
% de volume do biogás 

gerado 

% do volume do biogás 

purificado 

Metano (CH4) 50 a 80 80,8 

Dióxido de Carbono (CO2) 20 a 40 4,07 

Sulfeto de Hidrogênio (H2S) 1 a 2 0,06 

Água (H2O) 1 a 2 0,98 

Hidrogênio (H2) 1 a 2 0% 

Nitrogênio (N2) 0,5 a 2,5 13,2 

Oxigênio (O2) 0,1 a 1 0,89 

Fonte: (Pecora, 2006) 

Diferentes usos requerem diferentes qualidades de tratamento. Para a queima direta, a 

remoção de água é suficiente para garantir o bom funcionamento do equipamento. No 

entanto, para outros usos como combustível domiciliar ou veicular, o tratamento deverá ser 

bem mais abrangente para garantir a boa qualidade do biogás fornecido (Lobato 2011, 

apud Chernicharo e Stuetz, 2008). 

Os principais contaminantes a serem removidos do biogás são água, H2S  e CO2 . A 

separação da água é importante, pois previne que haja dano em compressores, tubulações e 

outras partes do conjunto purificador, como membranas e filtros de carvão ativado. A 

remoção do 𝐶𝑂2 é necessária para melhorar o potencial calorífico do biogás e diversas 

tecnologias de separação podem ser utilizadas, como adsorção com água, absorção química 

com aminas, separação por membranas e remoção biológica. Para a remoção de 𝐻2𝑆 

podem ser utilizadas técnicas de remoção durante a digestão, com adição de cloreto de 

ferro e com a dosagem apropriada de ar/oxigênio dentro do digestor. Após a digestão, a 

remoção pode ocorrer através de processos de adsorção e filtração (Ryckebosch et. al, 

2011). 
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Ainda segundo (Ryckebosch et. al, 2011), os siloxanos, compostos formados por ligações 

de silício, oxigênio e radicais orgânicos, podem causar danos consideráveis à motores e 

turbinas. Nestas unidades, o siloxano é convertido em óxido de silício, que se deposita nas 

superfícies dos equipamentos, causando abrasão.  A remoção deste composto do biogás 

pode ser feita através de técnicas de absorção e adsorção em diferentes substratos, como 

gel de sílica, carvão ativado e ácidos e bases fortes. 

De forma geral, é possível perceber que de fato reatores anaeróbios produzem grandes 

quantidades de biogás rico em metano, e que esse gás pode ser recolhido e aproveitado 

como fonte de energia. No entanto, existem desafios, como a viabilidade econômica desse 

aproveitamento e a dificuldade de limpeza deste gás. 
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4. Metodologia 

4.1. Considerações Iniciais 

Este Projeto Final de Graduação se baseia inicialmente na revisão da literatura feita no 

campo do saneamento, em especial no que tange a produção e o aproveitamento do biogás 

em processos anaeróbios. Esse estudo permite criar a base conceitual sobre a qual será feita 

a fase final do trabalho. 

O estudo será desenvolvido a partir de dados de monitoramento de um dos reatores UASB 

em operação na ETE Paranoá. O uso destes dados buscará avaliar o potencial de 

recuperação e aproveitamento energético do biogás gerado no reator anaeróbio tratando 

esgoto doméstico, assim como indicar alternativas para aproveitamento do biogás gerado e 

avaliar o impacto deste aproveitamento no balanço energético da estação. 

4.2. Caracterização da área de estudo 

O trabalho foi feito com base na ETE Paranoá, da CAESB. Em 2014, essa estação tratava 

uma vazão média de esgoto de 79,8 L/s. A ETE Paranoá é composta de tratamento 

preliminar; de três reatores anaeróbio de fluxo ascendente, onde ocorre a digestão 

anaeróbia; e de nove lagoas de alta taxa, em que ocorre a digestão aeróbia (CAESB, 2014). 

Além disso, parte do lodo produzido na estação é disposto em leitos de secagem existentes 

na unidade. Um fluxograma da estação pode ser visto na Figura 4.1. A estação entrou em 

funcionamento em 1997 e foi projetada para tratar, em média, 112 L/s, atendendo 60.000 

habitantes. 
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Figura 4.1 - Fluxograma da ETE Paranoá 

Fonte: CAESB (2014) 

4.3. Obtenção dos dados 

Os dados foram obtidos como parte do Projeto Brasil – Alemanha de Fomento ao 

Aproveitamento Energético de Biogás no Brasil – PROBIOGÁS. Esta metodologia baseia-

se no método de tratamento dos resultados proposta por Cabral et. al (2015), trabalho que é 

parte do PROBIOGÁS. A coleta dos dados foi feita de forma automatizada, com 12 

medições por hora. Para melhor expor essas informações, elas foram concatenadas em 

médias diárias, semanais ou horárias, a depender do espaço temporal e da variável sendo 

analisada. 

Os parâmetros a medidos pelos equipamentos instalados na ETE Paranoá foram: vazão de 

esgoto, vazão de biogás e composição do biogás (CH4, CO2). Esses dados foram tratados 

estatisticamente (média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão) e analisados, quanto 

ao impacto no funcionamento e na eficiência do reator e na produção de biogás. Apesar de 

terem sido obtidos dados de abril de 2015 a março de 2016, ocorreram falhas na coleta de 

alguns parâmetros após novembro de 2015. Por isso, as análises feitas neste trabalho serão 
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referentes ao período de abril de 2015 a novembro de 2015. A única exceção a isso é a 

análise feita quanto a composição gasosa do biogás, dada a relevância dos dados 

encontrados durante o ano de 2016. Além disso, como os dados de DQO afluente e 

efluente não foram medidos de forma apropriada pelos equipamentos instalados, utilizou-

se dos dados de monitoramento fornecidos pela CAESB, resultado de coletas manuais, 

feitas aproximadamente uma vez por semana.  

A coleta de dados de vazão do biogás foi feita por medidor tipo Vortex (Höntzsch, 2014, 

apud Cabral, 2015), e a medição da composição do biogás por medidor UNION INCA 

(Union, 2014 apud Cabral, 2015) que utiliza um espectrômetro nas medições. Imagens dos 

medidores citados podem ser vistas na Figura 4.2.  

 
a) 

 
 

 

 

 

 

b) 

Figura 4.2 - Medidores utilizados: a) Medidor de vazão de biogás; b) Medidor de 

composição de biogás 
 

4.4. Estimativa de emissões de gases de efeito estufa em termos de CO2 

equivalente 

Para que se possa fazer uma comparação da contribuição de diferentes gases ao efeito 

estufa adota-se a métrica do potencial de aquecimento global (Global Warming Potential – 

GWP). Essa métrica representa o potencial de aquecimento de todos os gases conforme o 
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potencial de aquecimento do dióxido de carbono. A Tabela 4.1 mostra os valores de GWP 

para um horizonte de 100 anos. 

Tabela 4.1 - Potencial de aquecimento global do dióxido de carbono e do metano. 

Gás Símbolo GWP 

Dióxido de carbono CO2 1 

Metano CH4 25 

Fonte: IPCC (2006) 

Desta forma, foi utilizada a equação (2), adaptada de IPCC (2006). 

𝐶𝑂2𝑒𝑞 = (𝐺𝐻𝐺𝐶𝑂2𝑥𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2) + (𝐺𝐻𝐺𝐶𝐻4𝑥𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4) (2) 

Em que: 

CO2eq: emissão equivalente de dióxido de carbono (ton/ano) 

GHG: emissão do respectivo GEE (ton/ano) 

GWP: GWP do respectivo GEE (Tabela 4.1) 

Os valores de GHG foram obtidos a partir dos valores medidos de metano e dióxido de 

carbono e utilizando as densidades de 1,98 kg/m³ para o dióxido de carbono e de 0,65 

kg/m³ para o metano. 

4.5. Estimativa preliminar do aproveitamento energético do biogás 

A estimativa de aproveitamento energético do biogás foi feita a partir das medições de 

vazão de metano produzido pelo reator. A potência teórica é calculada com a equação: 

𝑊0 =  𝑄𝐶𝐻4 𝑥 𝐸𝐶𝐻4 (3) 

Em que: 

W0: Potência teórica (kW) 

QCH4: Vazão de metano (Nm³/h) 

ECH4: Poder calorífico do metano (kWh/Nm³) 

O valor adotado para o poder calorífico do metano foi de 9,9 kWh/Nm³ (Lobato, 2011). 
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A partir da potência teórica, a potência efetiva pode ser calculada com a fórmula abaixo. 

𝑊 =  𝑊0 𝑥 η𝑚𝑜𝑡𝑜𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 (4) 

Em que: 

W: Potência efetiva (kW) 

η𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟: Eficiência do motogerador 

A eficiência dos motogeradores tipicamente utilizados para gerar energia elétrica a partir 

do biogás fica entre 28% e 42%, a depender do modelo utilizado (Valente, 2015). Foi 

adotado, um valor de eficiência de 38%, visto que este foi o valor usado nos cenários 

avaliados em Valente (2015), desta forma, uma comparação mais apropriada pode ser feita. 

4.6. Estimativas de potencial de geração de biogás 

Os valores reais medidos de produção de biogás serão comparados com as metodologias 

propostas por Chernicharo (2007), UNFCC (2012) e Lobato (2011) descritos a seguir: 

4.6.1. Estimativa de produção de biogás segundo equação de Chernicharo (2007) 

A produção de biogás é estimada a partir da carga de DQO afluente ao reator segundo a 

equação abaixo: 

𝐷𝑄𝑂𝐶𝐻4 = 𝑄 𝑥 (𝑆0 − 𝑆) − 𝑌𝑜𝑏𝑠 𝑥 𝑄 𝑥 𝑆𝑜 (5) 

Em que: 

DQOCH4: Carga de DQO convertida em metano (KgDQO/dia) 

Q: Vazão de esgoto afluente (m³/dia) 

S0: Concentração de DQO afluente (kgDQO/m³) 

S: Concentração de DQO efluente (kgDQO/m³) 

Yobs: Coeficiente de produção de sólidos no sistema (KgDQOlodo/KgDQOapl) 

 

A conversão de produção em massa de metano (KgDQO/dia) para produção em volume 

(m³/dia) é feita com a seguinte equação: 
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𝑄𝐶𝐻4 =
𝐷𝑄𝑂𝐶𝐻4

𝑓(𝑇)
 

(6) 

Em que: 

QCH4: Vazão de metano (m³/dia) 

f(T): Fator de correção para a temperatura (T) 

 

A obtenção da vazão de biogás é, então, obtida com a equação: 

𝑄𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 =
𝑄𝐶𝐻4

𝐶𝐶𝐻4
 

(7) 

 

Em que: 

Qbiogás: Vazão de biogás (m³/dia) 

QCH4: Vazão de metano (m³/dia) 

CCH4: Concentração de metano no biogás 

Quanto ao valor de Yobs, recomenda-se que este fique entre 0,11 e 023. Neste trabalho, 

adotou-se Yobs = 0,2 (KgDQOlodo/KgDQOapl). Para o valor de f(T) adotou-se que a 

temperatura do reator é de 25ºC em que f(25º) para o metano é 2,61. 

4.6.2. Estimativa de produção de biogás segundo metodologia do UNFCC (2012) 

Este método foi estabelecido pela Convenção – Quadro das Nações Unidades sobre a 

Mudança do Clima (UNFCCC, 2012), esta equação é baseada na que foi proposta em 

IPCC (2006). A equação original foi adaptada para focar apenas na produção de metano, e 

não no seu potencial como gás do efeito estufa: 

𝑃𝐶𝐻4 = 𝑄 𝑥 𝑆0 𝑥 η𝐷𝑄𝑂 𝑥 𝐹𝑃𝐶𝐻4 𝑥 𝐹𝐶𝑀 𝑥 𝐹𝐶𝐼 (8) 

Em que: 

PCH4: Vazão em massa de metano (kg/m³) 

Q: Vazão de esgoto afluente (m³/dia) 

S0: Concentração de DQO afluente (kgDQO/m³) 

η: Eficiência de remoção da DQO 

FPCH4: Fator de produção do metano 

FCM: Fator de correção do metano quanto ao tipo de tratamento 
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FCI: Fator de correção devido às incertezas 

 

Foram utilizados os valores recomendados em IPCC (2006) para o FPCH4 e o FCI. 

Adotou-se, portanto, que FPCH4 é 0,25 kgCH4/kgDQO e que FCI vale 0,89. Este mesmo 

relatório recomenda, para reatores anaeróbios tipo UASB, um fator de correção (FCM) de 

0,8, valor que foi usado. 

A conversão de vazão em massa para vazão volumétrica do metano foi feita utilizando uma 

densidade de 0,65 kg/m³. Levou-se em conta, ainda, as perdas de metano no efluente 

líquido, que, segundo Leite (2010) chega a 38%. 

A conversão de metano produzido para biogás produzido foi feita com a equação (7). 

4.6.3. Estimativa de produção de biogás segundo metodologia de Lobato (2011) 

Nesta etapa, foi utilizado o software ProBio 1.0, que foi criado em parceria técnica da 

Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) com a UFMG (Universidade Federal de 

Minas Gerais). O programa foi criado com base na modelagem proposta por Lobato 

(2011).  

O modelo desenvolvido por Lobato (2011) foi desenvolvido a partir dos balanços de massa 

da DQO em um reator anaeróbio. Esse modelo comtemplou fatores não contemplados em 

outros cálculos de balanço de massa, levando em consideração a parcela da DQO utilizada 

na redução de sulfato e nas parcelas perdidas dissolvidas no efluente e emitidas para a 

atmosfera.  

As parcelas envolvidas na digestão anaeróbia, conforme o trabalho supracitado são: “(i) 

parcela convertida a metano presente no biogás; (ii) parcela convertida a metano que escapa 

dissolvido no efluente e junto ao gás residual (perdas); (iii) parcela devida à redução de sulfato; 

(iv) parcela que é convertida em lodo; (v) parcela que permanece no efluente” (Lobato, 2011). 
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A Tabela 4.2 mostra um resumo das equações utilizadas no modelo matemática aplicado ao 

software, tanto para o cálculo das parcelas envolvidas no balanço de massa da DQO, como 

para o potencial de recuperação de energia. 

Os dados de entrada do modelo são vazão afluente (Qméd) e DQO afluente (CDQO-

afluente), ambos dados obtidos experimentalmente no projeto em parceria com a CAESB e 

com o PROBIOGAS. A eficiência de remoção de DQO, que no modelo original era um 

dos dados de referência de cada cenário, também foi usada como dado de entrada. 
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Tabela 4.2 - Equações para cálculo das parcelas envolvidas no balanço de massa da DQO e do potencial de recuperação de energia 

Fonte: Lobato (2011) 
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A Tabela 4.3 mostra os dados de entrada referentes a cada um dos cenários propostos 

pelo modelo de pior, melhor e típica produção de biogás. Foram utilizados os valores 

padrão propostos por Lobato (2011) e que estão fixados no software.  

Tabela 4.3 - Dados de entradas para cada cenário 

Dados de Entrada Unidade Pior Típica Melhor 

Concentração de SO4 no afluente 

(CSO4) 
mg/L 20 15 10 

Eficiência redução SO4 (ESO4) % 80 75 70 

Coeficiente de produção de lodo (Y) kgSV/kgDQOre

m 
0,15 0,15 0,15 

Coeficiente de produção de DQO-logo 

(Ksólidos) 

kgDQO-

lodo/kgDQOre

m 

0,213 0,213 0,213 

Temperatura operacional do reator (T) ºC) 25 25 25 

Fator de supersaturação de CH4 na fase 

líquida (Fs) 
 1,7 1,35 1 

Perda de CH4 na fase gasosa com o gás 

residual 
% 7,5 5 2,5 

Outras perdas de CH4 na fase gasosa 

(Po) 
% 7,5 5 2,5 
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5. Resultados e Discussão 

5.1. Produção de biogás e vazão afluente 

As médias diárias de produção de biogás produzido no reator avaliado na ETE Paranoá e 

de vazão de esgoto afluente medidos estão apresentados na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 - Médias semanais da vazão afluente de esgoto e da vazão normal de biogás 

produzido. 
 

Percebe-se, no gráfico, que houve uma grande flutuação da vazão afluente nos meses de 

setembro a dezembro, que é o período chuvoso. Esse comportamento era esperado e se 

deve principalmente devido às interferências da água de chuva na rede de esgoto. 

Os picos de vazão afluente, principalmente quando oriundas de eventos de alta 

precipitação, podem reduzir significantemente a produção de biogás em ETEs com reatores 

UASB (Posseti, 2013), esses eventos podem ser responsáveis pelo carreamento da 

biomassa dos reatores, reduzindo não só a produção de biogás, como também a própria 

eficiência de tratamento do reator. No entanto, constata-se preliminarmente que, para o 

reator estudado, apesar da produção de biogás ter sido mais errática, não houve redução 

significativa da vazão de biogás quando comparados período seco e chuvoso. 
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A estatística descritiva das médias diárias de vazão afluente de esgoto e produção de 

biogás está exposta na Tabela 5.1. Ao contrário do que era incialmente esperado, a 

produção de biogás no período chuvoso foi maior do que no período seco, apesar deste ter 

apresentado uma variação entre máximos e mínimos muito menor. Já o desvio padrão da 

vazão de biogás foi duas vezes maior no período chuvoso. Isso indica não houve prejuízo 

na produção de biogás durante o período chuvoso, mesmo que sua produção tenha sido um 

pouco mais errática em determinados momentos.  

Tabela 5.1 - Estatística descritiva da vazão afluente de esgoto e da vazão normal de biogás 

produzido. 

 
Período Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 25% 75% 

Vazão afluente de 

esgoto (m³/dia) 

Total 1839,4 323,3 1127,2 3684,5 1739,5 1913,1 

Seca (abr - ago) 1805,7 95,9 1508,6 2211,8 1753,5 1840,7 

Chuva (set - nov) 1904,8 534,5 1127,2 3684,5 1481,0 2072,7 

 

 

Período Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 25% 75% 

Produção de biogás 

normal (Nm³/dia) 

Total 354,3 62,4 85,3 536,6 314,7 392,0 

Seca (abr - ago) 330,8 38,2 214,2 457,8 305,8 356,8 

Chuva (set - nov) 399,8 74,4 85,3 536,6 384,8 429,9 

 

Apesar da comparação entre os períodos não ser muito conclusiva, a comparação entre os 

gráficos da Figura 5.2 e da Figura 5.3, que representam os dados horários em diferentes 

semanas, uma chuvosa e uma seca, corrobora com a tese de que, no reator estudado, picos 

de vazão não afetaram de forma significativa a produção de biogás. Nota-se, conforme 

esperado, que a taxa de produção de biogás e a vazão de esgoto afluente seguem o mesmo 

ciclo diário com valores máximos no meio do dia e mínimos durante a noite. No entanto, 

como pode ser visto no gráfico B, altos picos de vazão não induziram grandes 

modificações no padrão ou na quantidade de produção de biogás. De fato, isso indica que o 

reator está em boas condições de funcionamento e que a decomposição anaeróbia da 

matéria orgânica se manteve mesmo em circunstâncias operacionais adversas.  
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Figura 5.2 - Médias horárias da vazão de biogás (Nm³/h) e da vazão de esgoto afluente 

(L/s) em uma semana no período seco. 
 

 

Figura 5.3 - Médias horárias da vazão de biogás (Nm³/h) e da vazão de esgoto afluente 

(L/s) em uma semana no período seco 
 

De forma geral, a produção diária média de biogás teve pouca variabilidade no decorrer do 

período estudado, mantendo uma produção diária na faixa de 300 a 400 Nm³/dia. Este é um 

fator importante caso um eventual projeto de aproveitamento deste biogás venha a ser 

aplicado. 

5.2. Composição do biogás 

As médias semanais de composição do biogás medido estão expostas na Figura 5.4. 

Infelizmente, a medição da composição gasosa não se deu de forma constante no decorrer 
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de todo o período de estudo. Nota-se que a composição gasosa variou consideravelmente 

em diferentes períodos, mas que esta composição se estabeleceu em determinados 

patamares, nos quais não houve muita variação (em uma escala de tempo de semanas). A 

porcentagem de metano permaneceu na faixa de 85% no período de março de 2015 a 

setembro do mesmo ano, passando por patamares subsequentes nas faixas de 85% 

novamente, 90%, 55% e finalmente de 70%.  

 

Figura 5.4 - Porcentagens de metano e dióxido de carbono, vazão de esgoto afluente e 

vazão normal de biogás produzido. Dados referentes ao período de abril de 2015 a março 

de 2016. 
 

A incompletude dos dados dificulta a formação de algum vínculo lógico que possa melhor 

explicar essa variação de composição, mas é possível notar que: 

1 - A composição do biogás variou muito pouco no período de março a setembro de 

2015 (que é um período de pouca chuva em Brasília), a vazão afluente de esgoto 

também se manteve relativamente constante neste mesmo período. Esse 

comportamento pode indicar que as variações posteriores na composição do biogás 

sejam devido ao período chuvoso, de vazão afluente maior e mais errática. De fato, 

isso faz sentido teórico, visto que um esgoto mais diluído afetará o comportamento 

da digestão anaeróbia e, operacionalmente, o tempo de residência do esgoto no 

reator poderá ser reduzido, alterando, portanto, a composição do biogás produzido.  
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2 – O percentual de metano no biogás foi relativamente alto quando comparado 

com valores da literatura. Espera-se valores na faixa de 60 a 85% de metano para o 

biogás produzido por reatores anaeróbios tratando esgoto doméstico Chernicharo 

(2007). No reator estudado, o percentual de metano esteve no limite superior dessa 

previsão, chegando a alcançar até 90% em terminados períodos. Isso pode ser 

explicado principalmente pela característica do efluente recebido pela ETE, que é 

de elevados valores de DQO (>1000 mg/L). Taxas de DQO como essa são 

favoráveis ao processo de decomposição anaeróbia e acabam por produzir um 

biogás de melhor qualidade. 

3 – Não houve correlação aparente entre a quantidade de biogás produzido e a 

composição do mesmo. Como já foi notado anteriormente, a quantidade de biogás 

produzido se manteve relativamente constante durante todo o período de estudo, 

apesar de sua composição ter variado consideravelmente. 

4 – A soma das concentrações de metano e de gás carbônico é quase sempre um 

pouco menor do que 100%. É sugerido na literatura que essa parcela restante seja 

composta primariamente de nitrogênio gasoso (N2) (Noyola et. al.,2006), apesar de 

que outros gases também podem compor essa parcela (Pecora, 2006). Além disso, 

no período estudado, a concentração de CO2 se manteve relativamente constante, 

mesmo quando a porcentagem de CH4 mudou de forma considerável.  

 

5.3. Emissões de gases de efeito estufa em termos de CO2 equivalente 

Como as medições da composição do biogás não foram contínuas para todo o período 

estudado, o cálculo deste capítulo foi feito levando em conta os dados coletados de abril a 

agosto de 2015. Neste período, a porcentagem média de metano foi de 85,3% e a de 

dióxido de carbono foi de 14,2%. A produção média de biogás, neste mesmo período foi de 

326,88 Nm³/dia. Se formos levar em conta que todos os reatores produziram biogás de 

forma igual, temos uma estimativa de produção, para toda a ETE de 980Nm³/dia de biogás. 
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A emissão total de CO2 equivalente encontrado foi de 5062 ton/ano. Esse é o valor 

referente somente ao biogás que foi de fato emitido e coletado dentro dos reatores UASB. 

Além dessa parcela, uma parte dos gases permanece diluída no esgoto afluente ao reator e 

é vai para a atmosfera eventualmente. 

Como referência, a emissão média, nos EUA, de um carro de passeio comum é de 4,7 

toneladas de CO2 equivalente por ano (EPA, 2016)
1
. Portanto, pode-se dizer que as 

emissões totais de GEE da ETE Paranoá são equivalentes ao de 1077 carros. É um valor 

expressivo e que não pode ser ignorado. 

O uso de queimadores de biogás mitiga esse efeito de forma dramática. De fato, a ETE 

Paranoá faz uso de um equipamento desses, mas muitas ETEs no Brasil com reatores 

anaeróbios ainda não o fazem. A relativamente simples instalação de um equipamento 

como esse pode ser suficiente para mitigar o impacto ao efeito estufa equivalente de mais 

de 1000 veículos. 

5.4. Estimativa preliminar do aproveitamento energético do biogás 

Foi feita uma estimativa preliminar do potencial de geração de energia elétrica através de 

um moto-gerador com eficiência de 38%. Os resultados encontrados encontram-se no 

gráfico da Figura 5.5, no qual são apresentadas as médias semanais encontradas e na 

Figura 5.5 - Consumo médio e energia na ETE Paranoá, feita referente às médias diárias. 

                                                             
1 Valor referente a um carro que consome 9,2 km/L e que viaja 18350km por ano  
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Figura 5.5 - Consumo médio e energia na ETE Paranoá 

 

Tabela 5.2 -  Médias diárias do potencial de geração de energia elétrica do biogás 

produzido. 

Estimativa de potência instalada (kW) 

Média 44,09 

Desvio Padrão 10,07 

Máximo 84,75 

Mínimo 11,88 

% Produzido/Consumido 158,8% 

 

O resultado encontrado para o potencial de geração elétrica corresponde a cerca de 158% 

da energia elétrica consumida pela ETE Paranoá. Este resultado demonstra que existe a 

possibilidade não só de suprir energeticamente a própria unidade, como de vender o 

excesso de energia produzida. Deve-se ressaltar, no entanto, que a estação estudada, por 

utilizar tecnologia de tratamento tipo UASB e lagoas de alta taxa, tem um gasto energético 

extremamente baixo, tornando-a facilmente autossuficiente energeticamente.  

Para saber se o aproveitamento energético do biogás em determinada estação é realmente 

viável são necessários estudos e cálculos detalhados que não serão abordados nesse 

trabalho. Deve-se levar em conta a variação dos preços de energia elétrica, assim como os 

custos de aquisição, instalação e manutenção dos equipamentos utilizados, levando em 
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conta fatores como tempo de retorno do investimento e outros parâmetros para se 

determinar se o aproveitamento dessa fonte de energia é de fato viável, ou não. A literatura 

sugere que o aproveitamento energético do biogás só é viável em estações de maior porte 

(Shen, et. al, 2015).  

Valente, (2015) fez um estudo detalhado quanto à viabilidade econômica de diferentes 

cenários para ETEs tratando esgoto doméstico com reatores anaeróbios. Neste estudo, o 

autor constatou que para uma ETE com vazão diária de biogás de 1.400 Nm³/dia, nenhum 

arranjo de aproveitamento se mostrou viável (como referência, a ETE Paranoá produz 

aproximadamente 1050 Nm³/dia de biogás em seus 3 reatores). O aproveitamento de 

biogás só se mostrou viável nos cenários nos quais a ETE produzia pelo menos 2800 

Nm³/dia de biogás. 

Apesar da regularidade na produção e no relativo alto índice de metano presente no biogás 

produzido na ETE Paranoá, a instalação de um sistema de geração de energia elétrica nesta 

estação dificilmente será viável economicamente. De certa forma isto já era esperado, dado 

o tamanho da estação, projetada para tratar o esgoto de apenas 60.000 habitantes.  

Ainda assim, destaca-se o fato de que uma estação com tecnologia UASB tem capacidade 

de produzir biogás a uma taxa relativamente constante durante todo o ano e com taxas de 

metano relativamente altas. Dessa forma, o eventual barateamento das tecnologias de 

purificação e/ou de geração de energia elétrica a partir do biogás pode ser suficiente para 

tornar esta estação viável economicamente. Outra consideração mais geral quanto a ETEs 

com tecnologia de tratamento tipo UASB é o de que esta tecnologia é comumente a 

escolhida para ETEs localizadas em locais mais afastados de centros urbanos e, por isso, a 

possibilidade de autonomia energética pode ser interessante caso haja instabilidade no 

fornecimento de energia elétrica. 

5.5. Estimativas e comparações da produção de biogás 

Neste item, foi calculada a produção de biogás segundo as metodologias da UNFCC 

(2012), de Chernicharo (2007), e de Lobato (2011) para comparação com a produção real 

medida. Na Tabela 5.3, são apresentados os valores de DQO afluente e efluente, da vazão 
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de esgoto afluente e de eficiência de remoção de matéria orgânica utilizados para a 

estimativa de produção de biogás. Os dados reais de produção também foram incluídos. 

A vazão média de esgoto afluente para os dias listados na Tabela 5.3 coletados foi de 

1821,5 m³/dia, havendo uma taxa de remoção média de DQO de 65%. O desvio padrão dos 

valores referentes a DQO foram relativamente baixos, indicando uma certa consistência no 

funcionamento do reator e na própria coleta dos dados. No entanto, é importante destacar 

que as medições de DQO foram feitas em apenas uma ocasião em cada uma das datas 

descritas na tabela. Por isso a qualidade amostral desta variável é inferior a das demais, no 

qual foi feita a média de 288 medições feitas no decorrer do dia. Idealmente, para que o 

efeito da DQO pudesse ser mais bem analisado neste estudo, a sua medição deveria ter sido 

feita da mesma forma. 

Tabela 5.3 - Dados para cálculo da produção de biogás e valores reais de biogás produzido. 

Data 
Vazão Afluente de 

Esgoto (m³/dia) 
Vazão Biogás 

Normal (m³/dia) 

DQO 
Afluente 
(mg/L) 

DQO 
Efluente 
(mg/L) 

% Remoção 

29/04/2015 1840,90 322,85 1178,0 361,0 69% 

06/05/2015 1924,58 307,02 1197,0 405,0 66% 

13/05/2015 1855,57 312,61 1302,0 361,0 72% 

20/05/2015 1751,66 339,46 1393,0 468,2 66% 

11/06/2015 1760,86 334,87 1052,0 402,0 62% 

17/06/2015 1800,38 347,72 1197,0 413,2 65% 

22/06/2015 1892,69 269,30 1095,0 383,0 65% 

01/07/2015 1737,80 305,57 1125,0 443,3 61% 

08/07/2015 1734,32 286,35 1190,0 474,0 60% 

13/07/2015 1754,91 317,28 1690,0 365,0 78% 

20/07/2015 1740,02 297,69 1086,0 420,7 61% 

27/07/2015 1711,10 356,75 1148,0 445,0 61% 

03/08/2015 1706,67 300,42 1420,0 430,0 70% 

10/08/2015 1741,07 314,70 1045,0 354,0 66% 

20/08/2015 1933,43 381,47 1454,0 525,0 64% 

31/08/2015 1913,74 389,99 1378,0 407,8 70% 

28/09/2015 1581,27 421,17 1047,0 537,0 49% 

09/11/2015 2011,90 411,91 1260,0 396,3 69% 

23/11/2015 2215,04 378,72 1310,0 421,0 68% 

Média 1821,5 336,62 1240,37 421,71 65% 

Desvio Padrão 140,16 43,03 169,87 51,74 6% 
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A média dos valores encontrados foi aplicada a cada metodologia, cujas estimativas podem 

ser vistas na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 - Valores reais e estimados para a produção de biogás. 

 Real 

Metodologia 

(UNFCC. 

2012) 

Metodologia 

(Chernicharo, 

2007) 

Metodologia (Lobato, 2011) 

Típico Pior Melhor 

Vazão de 

biogás 

(m³/dia) 

336,6 294,3 397,1 461 407,6 517,2 

Variação 

(%) 
- -12,5 % 17,9 % 37 % 21 % 53 % 

 

Os resultados mostram que nenhuma das metodologias aplicadas foi particularmente 

precisa. Apesar de ser o método mais simples, a vazão encontrada com a equação da 

UNFCC foi a que mais se aproximou da medição real, sendo 12,5% menor. Isso mostra 

que este método, assim como o de Chernicharo (2007), são úteis para se estimar a 

produção de biogás de uma ETE, dando resultados aproximados razoáveis. 

Já quanto à metodologia de Lobato (2011), que têm uma base teórica mais complexa e 

sofisticada, se esperava uma fidelidade maior nos resultados, no entanto, houve 

discrepâncias de 21% a 53% a depender das variáveis de entrada utilizadas. Não é possível 

afirmar com precisão as razões para essa discrepância. É plausível que a produção de 

biogás esteja abaixo do previsto devido a circunstâncias operacionais e de características 

do esgoto afluente. Apesar de não ser evidentemente claro a causa para essa discrepância, 

pode-se ponderar possíveis motivos: 

1- A carga orgânica do esgoto tratado pela ETE Paranoá é atipicamente alta. Foi 

observada uma DQO afluente média de 1240 mg/L. Valor muito acima dos valores 

típicos normalmente vistos na literatura especializada. Lobato (2011) não explicita 

as concentrações de DQO na fase de calibragem do modelo proposto. É possível, 

portanto, que as condições da digestão anaeróbia de um esgoto com taxas acima de 

1000 mg/L sejam diferentes o suficiente para causar as discrepâncias observadas no 
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caso em estudo. Além disso, é possível que as variáveis de entrada estimadas 

também não sejam apropriadas para as características do esgoto sendo tratado. 

2- As medições dos valores de DQO podem ter ocasionado erro experimental 

sistemático. Como as medições foram feitas apenas uma vez ao dia, não é possível 

afirmar se o momento de medição era um momento em que os valores de DQO 

estavam momentaneamente altos. Idealmente, as medições de DQO seriam feitas 

concomitantemente as de vazão afluente e de biogás para que essa possibilidade de 

erro sistemático não existisse. A Figura 5.6 mostra como a produção de biogás 

medida não respondeu as variações de carga orgânica que entrou no reator, 

corroborando com esta tese. Em teoria, a produção de biogás deveria aumentar 

quando a carga orgânica também aumentasse. 

 

Figura 5.6 - Média diária da vazão de biogás normal produzido e remoção total da carga 

orgânica no reator. 
 

3- Condições operacionais também podem ter impactado na coleta do biogás 

produzido. Uma dessas condições se refere a remoção de escuma, já que a 

formação de camadas espessas deste material pode dificultar a coleta do biogás 

(Valente, 2015). Na ETE Paranoá, a remoção é feita manualmente de forma 

periódica, o que pode ter ocasionado no acúmulo indesejado desse material, 

diminuindo a taxa de coleta de biogás.  Outra condição citada por Valente (2015) se 

refere aos vazamentos gasosos pelas estruturas de concreto. Segundo este autor, a 
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formação de ácido sulfúrico biogênico no interior dos reatores pode contribuir para 

a corrosão destes, facilitando as perdas gasosas. 
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6. Conclusões e recomendações 

6.1. Conclusões 

Estações de tratamento de esgoto, em especial aquelas utilizando processos biológicos 

anaeróbios de tratamento, produzem biogás, que é um gás composto principalmente por 

metano e dióxido de carbono. O metano, por ser um gás combustível de alto potencial 

calorífico, torna este gás em um potencial combustível. Desta forma, o biogás pode ser 

uma alternativa renovável e ambientalmente correta para a matriz energética atual, baseada 

em recursos naturais não renováveis.  

No período estudado, o reator produziu, em média, 354,3 Nm³/dia de biogás, com um 

desvio padrão de 62,4 Nm³/dia (nas médias diárias). As médias de produção de biogás 

foram maiores no período chuvoso e menores no período seco. No entanto, a produção de 

biogás se mostrou mais errática no período de maior chuva. Apesar disso, verificou-se que, 

na análise da semana de 8 a 15 de novembro de 2015, que picos de vazão decorrentes de 

alta precipitação não afetaram, de forma significativa, a produção de biogás.  

A composição do biogás produzido pelo reator da ETE Paranoá variou de forma 

considerável durante o período estudado. A porcentagem de metano chegou a mínimos na 

faixa de 55% e máximos na faixa dos 90%. Foi observado ainda que, a porcentagem de 

metano atingiu determinados patamares, que permaneceram relativamente estáveis por 

algum tempo. 

As emissões de CO2 equivalente – sem considerar a utilização dos queimadores abertos - 

no período de abril a agosto de 2015 foi da ordem de 5000 ton/ano.  Valor, este, 

equivalente as emissões de CO2 de mais de 1000 carros de passeio. 

Constatou-se que a ETE Paranoá poderia ser autossuficiente energeticamente caso usasse o 

biogás produzido pelos reatores UASB para gerar energia elétrica. A quantidade de energia 

produzida foi cerca de uma vez e meia maior do que a demanda energética da própria 

estação. No entanto, segundo Valente (2015), o aproveitamento de biogás em uma estação 

produzindo uma quantidade de biogás similar a ETE Paranoá não é viável 
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economicamente. Mesmo assim, o potencial energético foi efetivamente constatado e um 

eventual barateamento dos equipamentos de aproveitamento do biogás pode viabilizar este 

uso.  

Ainda assim, destaca-se que a produção de biogás foi estável no decorrer do período 

estudo, que a porcentagem de metano teve, na maior parte do período estudado, valores 

acima de 80% e que a taxa de produção de biogás por m³ de esgoto afluente também foi 

alta. Estes fatores mostram a potencialidade desta estação em particular. 

As estimativas de produção de biogás utilizadas não foram capazes de encontrar com 

precisão a quantidade de biogás produzido pelo reator. Houve uma variação, entre os 

valores estimados e os valores medidos de -12,5% para o método do UNFCC (2012), de 

17,9% para o método de Chernicharo (2007) e de 21% a 53% (a depender dos parâmetros 

de entrada) para a metodologia proposta por Lobato (2011). Ainda assim, os resultados 

podem ser considerados razoáveis, visto que foram usados, como dados de entrada, apenas 

a vazão, a concentração de DQO afluente e a eficiência de remoção de DQO. Por outro 

lado, as diferenças foram consideráveis e, apesar deste trabalho ter especulado nas 

possíveis razões para isso, futuras investigações quanto a essa questão podem ser 

interessantes. Portanto, como modelos de predição precisas, as metodologias não se 

mostraram adequadas, mas como instrumentos de estimativa, por exemplo para estimar a 

produção de biogás de projeto de uma nova estação, estas metodologias podem ser 

consideradas adequadas. 

Existem inúmeros exemplos internacionais de aproveitamento de biogás em ETEs 

(Venkatesh e Brattebø, 2011, Iveroth et al., 2013, Nowak et al., 2014, Shen et al., 2015). 

E, apesar de algumas experiências já terem ocorrido no Brasil, este assunto ainda é novo e 

passível de investigação. Este trabalho mostrou que uma ETE utilizando sistema de 

tratamento UASB foi capaz de produzir biogás a níveis esperados e com composição 

adequada (quanto à porcentagem de metano). Por mais que se tenha constatado que 

tamanho da ETE dificulta a viabilidade econômica do aproveitamento energético do 

biogás, fica claro que uma estação com características similares, mas que tratasse um 
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volume similar de esgoto, teria condições favoráveis para o aproveitamento deste 

combustível. 

De fato, o aproveitamento energético do biogás é uma tecnologia renovável, que colabora 

com a não dependência de combustíveis fósseis, aumentando a e possivelmente 

descentralizando a oferta de energia elétrica, ao mesmo tempo em que pode promover a 

economia e a viabilidade econômica de estações de tratamento de esgoto e do próprio 

saneamento básico como um todo. Por isso, o valor ambiental e econômico proporcionado 

pelos processos de digestão anaeróbia, no que tange a produção de biogás, deve ser 

valorizado. 

6.2. Recomendações 

 Avaliar melhor o comportamento da produção de biogás diária conforme a remoção 

de DQO. Qual o tempo de resposta? Há resposta visível na variação de remoção 

com aumento de produção? 

 Avaliar, o comportamento diário da produção de biogás. Porque há uma redução 

tão grande na taxa de produção durante a noite? Será que isso pode ser mitigado? 

Isso pode ter uma relação com a taxa de remoção de DQO no período da noite, isso 

pode ser aprimorado? 

 Em relação aos pontos acima, a taxa de produção de biogás e metano pode servir 

como bom indicador do funcionamento do próprio reator? 

 Avaliar processos operacionais que possam afetar a produção de biogás, como o 

efeito de vazamentos nas estruturas de contenção do gás, uso de pré-tratamento do 

esgoto, assim como os efeitos da escuma (taxa de limpeza, espessura), podendo ser 

avaliado a quantidade de metano perdido diluído no efluente neste caso.  

 Avaliar o comportamento de produção do H2S, assim como a sua influência na 

produção e no eventual aproveitamento do biogás. 
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 Estudar a produção de biogás em ETEs com tecnologia de lodos ativados e que 

possuam digestor de lodo. Isso é particularmente interessante, pois estas estações 

costumam ser de maior porte e, portanto, tem mais chance de serem viáveis 

economicamente. Além disso, estas estações também são grandes consumidoras de 

energia elétrica. Pode ser interessante tentar criar ou adaptar um modelo de balanço 

de massa de DQO como o utilizado por Lobato (2011), para um digestor de lodo, 

ao invés de um reator UASB. 
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