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Abstract: This work aims at evaluating the potential of 
electric energy generation and the avoided CO2 emissions 
with the use of biogas produced at Santa Luzia Wastewater 
Treatment Plant (WWTP) (Criciúma, Brazil). Results 
demonstrate that the estimated total electricity generation 
was 788,975 kWh, considering 60% of CH4 in biogas, Otto 
Cycle group generator with a power of 44.8 kW, average 
useful life of 13 years and an overall efficiency of 25%. The 
generation is capable of supplying 95% of the energy 
consumption of the WWTP, with savings of R$ 291,920.88. 

The use of biogas can reduce 93.5% of the total CO2 
emissions. The estimated total capital to be invested was R$ 
222.731,37, considering costs of acquisition and installation 
of the generator group, operation and maintenance, margin 
of uncertainty, benefits and indirect expenses. The payback 
was estimated at 21.5 months. In conclusion, the use of 
biogas for generating electricity at Santa Luzia WWTP is 
promising; being able to reduce its operating costs and 
mitigate environmental impacts caused by sewage. 

Keywords: Biogas, electric energy generation, CO2 
emissions, wastewater treatment plant. 
 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral avaliar o 
potencial de geração de energia elétrica e emissões evitadas 
de CO2 com o uso de biogás produzido na Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) Santa Luzia (Criciúma - Brasil). 
Os resultados indicam que a geração total estimada de 
energia elétrica foi de 788.975 kWh, considerando a 
composição de 60% de CH4 no biogás, grupo gerador Ciclo 
Otto com potência de 44,8 kW, tempo de vida útil média de 
13 anos e eficiência global de 25%. A geração seria capaz de 
suprir em 95% o consumo de energia elétrica da ETE, com 
uma economia de R$ 291.920,88. Constatou-se a redução 
de 93,5% nas emissões totais de CO2 com o aproveitamento 
do biogás. A estimativa do capital total a ser investido 
resultou em R$ 222.731,37, considerando custos de 
aquisição e instalação do grupo gerador, manutenção e 
operação, margem de incertezas, benefícios e despesas 
indiretas. O Payback foi estimado em 21,5 meses.  Pode-se 
concluir que o uso do biogás para a geração de energia 
elétrica na ETE Santa Luzia se mostra promissor, sendo 
capaz de reduzir os seus custos operacionais e amenizar os 
impactos ambientais provocados por esgotos sanitários. 

Palavras-Chave: Biogás, geração de energia elétrica, 
emissões de CO2, estação de tratamento de esgoto. 

1 Introdução 

O Brasil é integrante da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), a qual tem 
como objetivo principal reduzir a temperatura global na 
atmosfera em um nível que impeça uma interferência 
humana perigosa no sistema climático. Dentre os 
compromissos assumidos pelo país, destacam-se a pesquisa, 
promoção, desenvolvimento e aumento do uso de formas 
novas e renováveis de energia, de tecnologias de sequestro 
de dióxido de carbono (CO2) e de tecnologias 
ambientalmente saudáveis, avançadas e inovadoras. 
Também inclui a limitação e redução das emissões de 
metano (CH4) por meio da recuperação e do uso na gestão 
de resíduos, bem como na produção, transporte e 
distribuição de energia [1] [2].  

Dentre as fontes energéticas que podem contribuir para 
essas demandas assumidas pelo País, destaca-se o biogás, o 
qual pode ser produzido a partir da digestão anaeróbica de 
matéria orgânica de quase todos os tipos de materiais 
biológicos decorrentes dos setores agrícolas primários e 
também dos resíduos orgânicos industriais e domésticos, 
sob a ação de um consórcio de microrganismos. O biogás é 
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composto, principalmente, por CH4 (50-70% v/v) e CO2 (30-
50% v/v), acompanhado em menores concentrações de 
vapor d’água, nitrogênio (N2), oxigênio (O2), gás sulfídrico 
(H2S), amônia (NH3), hidrocarbonetos, siloxanos, dentre 
outros.  Dentre os fatores mais importantes que influenciam 
na digestão anaeróbica, podem-se destacar o design dos 
digestores, tipo de inóculo, pH, temperatura, razão C/N, 
concentração de sólidos totais e voláteis, tempo de 
retenção hidráulica e de sólidos, taxa de carregamento do 
substrato, presença de substâncias inibidoras e de 
compostos tóxicos e disponibilidade de nutrientes [3] [4]. 

O biogás é considerado uma fonte limpa, renovável, de 
baixo custo e excelente alternativa de substituição aos 
combustíveis fósseis para a geração de calor, força motriz e 
eletricidade. Dessa forma, ele se torna um agente 
importante no aumento da geração de energia elétrica 
distribuída no País, sendo considerado uma fonte estocável 
de energia, utilizada conforme uso e demanda necessária 
[5].   

Os esgotos sanitários são efluentes oriundos de fontes 
doméstica, comercial e industrial, os quais podem provocar 
impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana, 
sendo necessária a sua coleta, tratamento e destinação 
adequados. O processo de digestão anaeróbica com o 
emprego de reatores se constitui em uma das etapas 
empregadas em Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
para a decomposição da matéria orgânica, em virtude de 
sua capacidade de reduzir a Demanda Química de Oxigênio 
(DQO) e a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) dos 
fluxos residuais. Os principais coprodutos decorrentes dessa 
etapa de tratamento são o biogás e o digestato (lodo 
desidratado), o qual é rico em nutrientes [6] [7]. 

O Brasil apresenta um grande potencial de geração de 
eletricidade a partir de biogás produzido em ETEs, conforme 
proposto por Santos, Barros e Tiago Filho [8], os quais 
estimaram a geração de, aproximadamente, 1062, 1086, 
1078 e 1034 TWhe para os anos de 2030, 2040, 2050 e 2060, 
respectivamente. Santiago e Santiago [9] avaliaram, em nível 
nacional, o potencial de produção do biogás a partir dos 
esgotos para o aproveitamento na geração de energia 
elétrica no ano de 2016. Para o esgoto coletado e não 
tratado, os resultados apontam um potencial de produção 
de metano de 163,17 Mm3/dia e geração de 2,651 GWh/dia 
de energia elétrica. Para o esgoto coletado e tratado, a 
produção de metano seria 466,70 Mm3/dia, com uma 
geração de eletricidade de 7,583 GWh/dia, o que 
equivaleria, anualmente, a cerca de 0,48% de toda a 
produção elétrica no Brasil. 

Pesquisas voltadas à estimativa do potencial de produção de 
biogás e de sua utilização para geração de eletricidade têm 
sido feitas em diferentes ETEs brasileiras, cujos resultados 
se mostraram promissores. Dentre elas, pode-se citar 
aquela descrita por Rosa e colaboradores [10], os quais 
constataram na ETE Laboreaux (Itabira, MG) um potencial 
de produção de biogás de 390,1 m3/dia com capacidade de 
geração energia elétrica de 3.289 MJ/dia por um período de 
doze meses, o que supriria em 57,6% as demandas da 
estação. Silva e Silva [11], em estudo feito na ETE Los 
Angeles (Campo Grande, MS), estimaram uma vazão de 

biogás, em média, de 97,58 m3/h, o que é capaz de gerar 
uma média de 5.058 kWh/dia de energia elétrica, 
atendendo a 24,87% da demanda da estação. Felca e 
colaboradores [12] estimaram um potencial de geração de 
energia elétrica no valor de 437,76; 2.019,88; 548,70 e 
472,16 MWh/ano para as ETEs dos municípios de Varginha, 
Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Itajubá, 
respectivamente, todas situadas no estado de Minas Gerais. 

Experiências no Brasil de ETEs que já aproveitam o biogás 
para fins energéticos também têm sido descritas. Dentre 
elas, estão a ETE Arrudas (Sabará, MG), ETE Ouro Verde  (Foz 
do Iguaçu, PR) e ETE Ribeirão Preto (Ribeirão Preto, SP), com 
potências instaladas de 2,4 MW, 25 kVA e 1,5 MW, 
respectivamente [13] [14].  

Diversas vantagens têm sido apontadas na geração de 
eletricidade a partir do biogás em ETEs, podendo-se 
destacar: geração no próprio lugar de consumo, 
possibilidade de lucro adicional em função da produção e 
comercialização de energia, redução no consumo de 
eletricidade suprida externamente, com consequente 
redução dos custos operacionais da ETE, potencial de uso 
em processos para a cogeração de eletricidade/calor e 
redução das emissões de metano, que é um gás de efeito 
estufa. Entretanto, apesar do potencial estimado e das 
vantagens apontadas, o aproveitamento energético do 
biogás ainda é muito incipiente no Brasil, sendo que a 
grande maioria dos aterros sanitários e das estações de 
tratamento de esgoto doméstico e efluentes industriais 
apenas coleta e queima o biogás gerado [10] [12].  

A ETE Santa Luzia, objeto de estudo desta pesquisa, insere-
se neste contexto. Ela está localizada no município de 
Criciúma, SC, e utiliza os processos de digestão anaeróbica 
em reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) e 
tanques de aeração para o tratamento de esgotos 
sanitários. Na referida ETE, atualmente, não existe 
aproveitamento dos produtos e coprodutos gerados nesse 
tratamento, sendo o biogás queimado em queimadores 
flare, o digestato encaminhado a aterro sanitário e o 
efluente tratado lançado no Rio Sangão, o qual é 
contaminado por resíduos da mineração de carvão, o que 
compromete a utilização de suas águas. Portanto, a 
realização de estudos do aproveitamento desses 
coprodutos, com destaque para o uso do biogás para a 
produção de eletricidade, é uma importante demanda dessa 
ETE.  

Ressalta-se também que a energia elétrica consumida na 
ETE Santa Luzia é proveniente do Sistema Interligado 
Nacional do Brasil (SIN). No SIN, a geração e a distribuição 
de energia elétrica estão envolvidas com a emissão de gases 
de efeito estufa, em função da participação da geração 
termelétrica a carvão mineral, mesmo que minoritária, que 
causam impactos negativos ao meio ambiente. Nesse 
contexto, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações do Brasil divulga, mensalmente, os Fatores 
de Emissão de CO2 pela geração de energia elétrica no SIN 
[15]. Dessa forma, essa ferramenta pode ser utilizada para 
estimar as emissões mensais e anuais produzidas de CO2 em 
decorrência do consumo de energia elétrica do SIN pela ETE 
Santa Luzia, bem como a emissão evitada de CO2 em função 
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do uso da energia elétrica produzida a partir do biogás nela 
gerado.  

A análise de investimento ou de capital para fins de 
avaliação da viabilidade econômica do aproveitamento 
energético do biogás na ETE Santa Luzia também é um fator 
importante e que deve ser levado em consideração na 
definição e implantação de tecnologias para esse fim. Tal 
análise pode ser efetuada por meio das estimativas do Valor 
Presente Líquido (VPL) e do Tempo de Retorno de Capital 
(TRC) ou Payback. O VPL é calculado a partir da diferença 
dos custos e remunerações provenientes do projeto, onde 
os valores do fluxo de caixa são retificados para o valor 
presente, a partir do abatimento de uma determinada taxa 
de juros. O VPL se caracteriza como um método confiável de 
avaliação de investimento por analisar, exclusivamente, os 
fluxos de caixa e o custo de propriedade de capital. O 
Payback é o período necessário para que o capital investido 
seja recuperado e, no seu cálculo, faz-se o somatório da 
receita líquida acumulada até o valor zero, contabilizando o 
período gasto para recuperar o investimento inicial. Essa 
informação é importante, pois permite a avaliação do risco 
por meio do tempo que irá delongar na recuperação do 
capital investido [16].  

Partindo desses pressupostos, este trabalho tem como 
objetivo apresentar a avaliação do potencial de geração de 
energia elétrica e de redução de emissão de CO2 a partir do 
uso do biogás gerado na ETE Santa Luzia e sua viabilidade 
econômica. Os estudos visam a subsidiar futuros projetos de 
aproveitamento dessa fonte renovável de energia na ETE 
para reduzir os seus custos operacionais e os impactos 
ambientais negativos associados à disposição de resíduos 
sanitários em aterros. 

2 Metodologia 

A metodologia abrange os seguintes passos: levantamento 
das características da usina em estudo, levantamento de 
parâmetros laboratoriais e de consumo de energia elétrica 
da usina, estimativa da produção de biogás, estimativa de 
geração de energia elétrica, estimativa da emissão de CO2 e, 
por fim, a análise preliminar da viabilidade econômica.  

2.1 Características da ETE Santa Luzia 

A ETE Santa Luzia está localizada na Rodovia Antônio Just, 
km 1300, Bairro Universitário, município de Criciúma, SC, 
Brasil (Figura 1). Sua administração é gerida pela Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). A ETE Santa 
Luzia iniciou sua operação no ano 2010 e, atualmente, 
atende a uma população de 80.500 habitantes, com 
capacidade para processar uma vazão média de 182 L/s 
numa área de 80.000 m2. A estrutura física da ETE Santa 
Luzia é constituída pela própria estação de tratamento de 
esgoto, por um laboratório de análises físico-químicas e 
biológicas e uma oficina mecânica de manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos. 

 

Figura 1: Localização geográfica da ETE Santa Luzia [17]. 

O sistema de tratamento na ETE é composto de grades e 
desarenadores, caixas de gordura com aeração, reatores 
UASB, filtros biológicos percoladores e decantadores 
secundários. O sequencial de operação da ETE (Figura 2) 
compreende o tratamento preliminar do esgoto bruto para 
a retenção de materiais flutuantes, gorduras, sólidos e areia, 
os quais são encaminhados para contentores e, 
posteriormente, a aterro sanitário. O esgoto pré-tratado é, 
na sequência, submetido ao tratamento biológico por 
processo de digestão anaeróbica em reatores UASB para 
redução da matéria orgânica, gerando biogás e efluente de 
baixa e alta densidade (lodo). O biogás é canalizado e 
queimado no queimador flare. O efluente de alta densidade 
é adensado, centrifugado e misturado com aglutinantes 
para desidratação e, no fim, destinado a aterro sanitário. A 
água oriunda da desidratação é bombeada ao pré-
tratamento. O efluente de baixa densidade é direcionado 
aos filtros biológicos percoladores e, após, aos decantadores 
secundários para o tratamento aeróbico de forma a 
remover a matéria orgânica remanescente. O lodo dos 
decantadores é recirculado e, novamente, submetido ao 
tratamento preliminar. O efluente sobrenadante dos 
decantadores, uma vez apresentando os parâmetros de 
lançamento previstos na legislação pertinente, é lançado no 
Rio Sangão, localizado a aproximadamente 500 metros da 
ETE [18] [19]. 

 

Figura 2: Sequencial de operação da ETE Santa Luzia [18]. 

2.2 Parâmetros laboratoriais e de consumo de energia 
elétrica da ETE 

Para uma avaliação preliminar das condições operacionais 
do tratamento biológico por meio do processo de digestão 
anaeróbica e estimativa do potencial de geração de biogás e 
de energia elétrica utilizando modelos matemáticos, foram 
coletados dados referentes à vazão do esgoto afluente, pH e 
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temperatura de operação nos reatores UASB, bem como a 
Demanda Química de Oxigênio (DQO) do esgoto afluente e 
efluente de cada mês no período de janeiro de 2016 a 
dezembro de 2017. Os dados foram obtidos a partir dos 
laudos laboratoriais e Boletins Diários de Operação (BDO) da 
ETE. Os resultados dos parâmetros obtidos e das estimativas 
foram expressos em termos de médias de cada mês dos dois 
anos avaliados (2016 e 2017), uma vez que os perfis mensais 
de cada ano se mostraram muito semelhantes entre si.    

Também foram coletados os dados de consumo de energia 
elétrica da ETE no referido período, os quais foram 
fornecidos pela CASAN, para fins comparativos entre 
demanda e produção de energia elétrica pelo uso do biogás, 
bem como para os cálculos de estimativa do capital a ser 
investido e do Tempo de Retorno do Capital (Payback) 
decorrente do aproveitamento energético do biogás na ETE 
Santa Luzia. De acordo com dados fornecidos, o gasto 
mensal de energia elétrica na ETE em 2016 e 2017 foi, em 
média, de R$30.000,00. Conforme a Resolução 
Homologatória N° 2.286 de 15 de agosto de 2017, as 
Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) praticam na 
CASAN a Tarifa Convencional (Grupo B, subgrupo B3) para 
cobrança de energia elétrica, cujo valor em 2016 foi de R$ 
0,3538 por kWh e em 2017 foi de R$ 0,3818 por kWh, não 
considerando os tributos e outros encargos [18] [19]. 

2.3 Estimativa da produção de biogás  

A produção de biogás na ETE no período em estudo foi 
estimada a partir da carga de DQO afluente ao reator, que é 
convertida em gás metano (DQOCH4), conforme Equação 1, 
descrita por Chernicharo [20], 

																				DQOCH4= Q  (S0-S)	- Yabs  . Q  . S0                          (1) 

onde 

DQOCH4 é a carga de DQO convertida em metano 
(kgDQOCH4/dia); 

Q é a vazão de esgoto afluente (m3/dia); 

S0 é a concentração de DQO afluente (kgDQO/m3);  

S é a concentração de DQO efluente (kgDQO/m3); 

Yabs é o coeficiente de produção de sólidos no sistema, 
em termos de DQO (kgDQOlodo/kgDQOaplicado). 

Para a incógnita Yabs, adotou-se o valor de 0,15, que é um 
valor médio obtido a partir da literatura [20].  A partir dos 
cálculos da DQOCH4, pode-se calcular a produção 
volumétrica de metano (m3CH4/dia), utilizando-se as 
Equações 2 e 3 descritas por Chernicharo [20], 

																																									QCH4 = DQOCH4

f (t)
                                        (2) 

																																							f (t) = P. KDQO
R  (273 + t)

                                        (3) 

onde 

QCH4 é a produção volumétrica de metano (m3CH4/dia); 

f (t) é o fator de correção para a temperatura 
operacional do reator (kgDQO/m3); 

P é a pressão atmosférica (atm); 

KDQO é a DQO correspondente a um mol de CH4 (64 g 
DQO/mol); 

R é a constante dos gases (0,08206 atm.L / (mol.K));                                                             

t é a temperatura operacional do reator (oC). 

Entretanto, existem parcelas de perda de metano dissolvida 
no efluente, perda no gás residual, vazamento e purgas de 
condensado, as quais podem variar de 20% a 50% do 
volume total, sendo, portanto, importante considerá-las 
com vistas à obtenção de valores mais realísticos. Nessa 
pesquisa, adotou-se o quantitativo de perdas em 35%, 
conforme proposto por Lobato [21]. Uma vez obtida a QCH4, 
pode-se estimar a produção total de biogás (Q biogás) pela 
Equação 4, proposta por Chernicharo [20], tendo como base 
a concentração de metano em sua composição, cujo valor 
adotado neste trabalho foi de 60%, representando um valor 
intermediário do intervalo descrito na literatura [3], 

																																												Qbiogás = QCH4

CCH4
                                      (4) 

onde 

Q biogás é a produção volumétrica de biogás (m3/dia); 

QCH4 é a produção volumétrica de metano (m3/dia); 

CCH4 é a concentração de metano no biogás (%). 

2.4 Estimativa de geração de energia elétrica 

Para se estimar o potencial de geração de energia elétrica a 
partir do biogás produzido  na ETE Santa Luzia no período de 
estudo, foi levado em consideração o valor do Poder 
Calorífico Inferior (PCI) do biogás, o qual depende da 
percentagem de CH4 e de CO2 na sua composição. Nesta 
pesquisa, assumiu-se uma concentração de 60% de CH4 e 
40% de CO2 no biogás, os quais representam  valores  
intermediários descritos na literatura [3], sendo o PCI 
correspondente a 4.229,98 kcal/kg [22]. Para a 
determinação do Poder Calorífico Inferior em kWh/m3, 
utilizou-se a Equação 5, a qual determina o quantitativo em 
energia por metro cúbico de biogás, conforme Costa [23], 

																																	PCIdisponível= PE .		PCI	.	K                             (5) 

onde 

PE é o Peso Específico (kg/Nm3); 

PCI é o Poder Calorífico Inferior (kcal/kg); 

K = 4,19 kWh/3600 (Constante de conversão entre kcal-
kJoules-kwh). 
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Em sistemas para conversão do biogás em energia elétrica, 
deve-se levar em consideração o valor de eficiência global 
na conversão das máquinas térmicas, com grupos geradores 
que utilizam motores ciclo Otto, sendo que, nesta pesquisa, 
foi assumido o valor de 25%, o qual representa um valor 
intermediário descrito na literatura [24]. Então, pela 
Equação 6, pode-se estimar a potência elétrica final a ser 
disponibilizada, conforme descrita por Souza e 
colaboradores [25], 

																																			P = PTB	. PCId .	0,25                                    (6) 

onde 

P é a potência elétrica disponibilizada (kW);   

PTB é a produção total de biogás (m³/h); 

PCId é o Potencial Calorífico Inferior disponível 
(kWh/m3). 

A produção mensal de energia elétrica a partir do biogás 
pode ser calculada conforme Equação 7, descrita por Souza 
e colaboradores [25], 

																																											E =  P . h. m                                      (7) 

onde 

E é a energia elétrica total disponibilizada pelo biogás 
(kWh/mês); 

h = 24 horas = 1 dia; 

m = 30,4167 dias do mês. 

2.5 Estimativa de emissão de CO2 

Nesta etapa foram estimadas as emissões produzidas de 
CO2 pela ETE Santa Luzia em decorrência do seu consumo de 
energia elétrica fornecida pelo Sistema Interligado Nacional 
do Brasil (SIN). Estimaram-se também as emissões evitadas 
de CO2 em função do uso da energia elétrica gerada na ETE 
pelo aproveitamento do biogás. Para esses cálculos, foram 
utilizados os dados de consumo de energia elétrica da ETE, 
os resultados da estimativa de produção de energia elétrica, 
bem como os valores do Fator de Emissão (FEM) de CO2 
divulgadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações [15].  A Equação 8 apresenta o cálculo de 
emissões de CO2 proposta pelo MCTIC [15], 

																																									CO2 = CPE . FEM                                   (8) 

onde 

CO2 representa a emissão de CO2 (kgCO2); 

CPE é o consumo (ou produção) de energia elétrica 
(kWh); 

FEM é o Fator de Emissão de CO2 (tCO2. MWh-1). 

2.6 Análise  preliminar de viabilidade econômica 

A análise preliminar da viabilidade econômica da 
implementação do sistema de aproveitamento do biogás 
para fins energéticos  na ETE foi efetuada por meio da 
estimativa do Valor Presente Líquido (VPL) e do Tempo de 
Retorno de Capital (Payback). Foram  considerados o valor 
total do capital a ser investido no sistema gerador de 
energia elétrica, o valor correspondente à energia gerada 
por ano com o uso do biogás, a taxa de atratividade, 
conforme indicadores financeiros nacionais, e o período  
correspondente à vida média útil do gerador. Os cálculos de 
VPL e Payback estão descritos nas Equações 9 e 10, 
respectivamente [26], 

																							VPL = FC1+ FC2
(1+i)j+1

+ FC1+ FC3
(1+i)j+2

  + …                  (9) 

																										Payback = Valor do investimento
Fluxo de caixa

                        (10) 

onde 

VPL representa o Valor Presente Líquido (R$); 

FC é o fluxo de caixa (R$); 

i é a taxa de atratividade (%). 

3 Resultados e discussão 

A seguir apresentam-se os resultados obtidos, 
acompanhados de breve discussão. 

3.1 Condições operacionais da digestão anaeróbica 

A Tabela 1 apresenta os resultados da avaliação preliminar 
das condições operacionais do tratamento biológico por 
processo de digestão anaeróbica em reator UASB na ETE 
Santa Luzia, cujos valores representam as médias de cada 
mês dos dois anos avaliados (2016/2017). 

Tabela 1: Parâmetros operacionais da digestão anaeróbica na ETE 
Santa Luzia.  

Meses 
(2016/
2017) 

Médias mensais* 

 Temp. 
(oC) 

UASB 

pH DQO  
(mg.L-1) 

  Afl. Efl. Afl. Efl. 
Jan 26,5 6,15 6,77 511 188 
Fev 27,3 6,45 7,05 381 165 
Mar 27,7 6,75 7,06 1443 633 
Abr 26,5 6,65 7,05 519 229 
Mai 23,0 6,70 7,06 406 326 
Jun 21,8 6,40 7,00 510 297 
Jul 21,4 7,00 7,15 1431 720 

Ago 21,0 6,95 7,19 787 517 
Set 22,5 7,05 7,01 885 359 
Out 23,4 6,60 6,94 345 251 
Nov 24,0 6,85 7,11 697 248 
Dez 26,1 6,65 7,02 557 227 

* Média mensal = (Mês 2016 + Mês 2017) ÷ 2 
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Os resultados permitem demonstrar que as temperaturas 
nos reatores UASB assumiram um valor médio de 24,2 °C 
para o período avaliado, sendo tal resultado próximo aos 
obtidos por Bilotta [27], Cabral [28], Gallina [29] e Santos 
[30], com valores de 21,1 oC, 21,8 oC, 21 oC e 23,5 oC, 
respectivamente. A partir desses dados, pode-se sugerir que 
os reatores operam na faixa mesofílica de temperatura, 
considerada adequada para o crescimento bacteriano 
associado à digestão anaeróbica [31].  

Em relação aos valores de pH no período em estudo, eles 
assumiram valores médios de 6,68 no afluente e de 7,05 no 
efluente. Esses resultados estão próximos aos obtidos por 
Farias [32], que encontrou pH=7,47 no afluente e pH=7,58 
no efluente, e por Herlleyson e colaboradores [33], cujos 
valores foram pH=6,85 no afluente e pH=7,39 efluente. 
Esses dados demonstram que os reatores estão operando 
em uma faixa de pH próxima da neutralidade, sugerindo que 
o sistema é capaz de evitar variações extremas de acidez ou 
alcalinidade, o que contribui para o equilíbrio das fases de 
acidogênese e metanogênese da digestão anaeróbica, 
conforme proposto por Atul Kumar [31]. Alguns fatores 
responsáveis pela manutenção dos valores de pHs 
adequados têm sido reportados na literatura, os quais 
incluem:  manutenção do equilíbrio entre a concentração de 
ácidos graxos voláteis produzidos na acidogênese e a 
alcalinidade do sistema, contribuindo para o equilíbrio entre 
populações de microrganismos; adequada carga de matéria 
orgânica no reator, evitando o acúmulo de ácidos graxos 
voláteis e a acidificação do sistema, o que contribui para a 
metanogênese; adequada relação  alcalinidade bicarbonato 
(alcalinidade parcial) e alcalinidade ácidos voláteis 
(acalinidade intermediária); recirculação de efluente no 
reator UASB, o que pode aumentar a alcalinidade do meio, 
evitando acidificação no sistema [34] [35].  

No período em estudo, pôde-se observar que a média de 
variação de carga de DQO entre o afluente e o efluente 
(ΔDQO(So - S)) foi mais pronunciada no mês de março (810 
mg/L), seguido de julho (711 mg/L), setembro (586 mg/L) e 
novembro (449 mg/L). Foi possível constatar uma eficiência 
média de remoção DQO pelos reatores de 49% para os dois 
anos em estudo. Entretanto, trabalhos da literatura 
apontam para intervalos maiores de remoção (65% a 73%) 
durante o processo de digestão anaeróbica em reatores 
UASB de ETEs [12] [27] [36]. Dessa forma, uma vez que a 
DQO é um parâmetro relevante para o monitoramento da 
eficiência do sistema de tratamento e da qualidade do 
esgoto, com implicações econômicas e ambientais, fazem-se 
necessários estudos complementares para se obter um 
melhor diagnóstico da eficiência do tratamento primário da 
ETE.  

3.2 Produção estimada de biogás 

Para se estimar o potencial de produção de biogás nos  
reatores da ETE Santa Luzia no período em estudo, 
inicialmente, foi calculada a carga diária de DQO afluente ao 
reator convertida em metano (DQOCH4), (Equação 1). 
Posteriormente, estimou-se a produção volumétrica diária 
de metano (QCH4) (Equação 2) e o fator de correção para a 
temperatura operacional do reator f (t) pela Equação 3.  

A Tabela 2 apresenta os resultados estimados de DQOCH4 e 
QCH4 na ETE Santa Luzia, sendo os valores expressos em 
média de cada mês dos dois anos avaliados (2016/2017). 

Tabela 2: Valores estimados de DQOCH4 e de QCH4 na ETE Santa Luzia.  
Meses 

(2016/2017) 
Médias mensais * 

 DQOCH4 

(kgDQOCH4 / dia) 
QCH4 

(m3CH4 / dia) 
Janeiro 1324 328 

Fevereiro 1039 257 
Março 4041 1001 
Abril 1524 377 
Maio 146 36 
Junho 1027 254 
Julho 3429 849 

Agosto 1178 292 
Setembro 2925 724 
Outubro 317 78 

Novembro 2278 547 
Dezembro 1831 453 

* Média mensal = (Mês 2016 + Mês 2017) ÷ 2 

A Figura 3 descreve a produção volumétrica estimada de 
biogás na ETE Santa Luzia, cujos valores representam as 
médias mensais dos dois anos avaliados. 

Figura 3: Produção volumétrica estimada de biogás na ETE Santa 
Luzia. Média mensal = (Mês 2016 + Mês 2017) ÷ 2. 

Os resultados obtidos permitem demonstrar que a 
produção de metano e de biogás foi mais pronunciada nos 
meses de março (19%), julho (16%), setembro (14%) e 
novembro (10%) em relação ao volume total produzido no 
período avaliado. Esse perfil pode estar associado aos 
maiores valores da ΔDQO (Tabela 1) e de conversão de DQO 
afluente ao reator em metano (Tabela 2) nesses meses, uma 
vez que existe uma correlação direta entre esses 
parâmetros e a produção de metano e biogás.  

Embora a temperatura e o pH de operação dos reatores 
sejam variáveis que influenciam na estimativa da produção 
de metano e biogás, os seus valores se mostraram muito 
próximos entre os meses do período avaliado (Tabela 1), 
sugerindo que não seriam determinantes na diferença de 
produção observada entre os meses.  
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Ao se avaliar o volume necessário de esgoto a ser tratado 
para produzir 1 m3 de biogás no período em estudo, os 
resultados apontaram para uma estimativa de 23,9 m3, valor 
que se encontra dentro de intervalos descritos na literatura 
(15 m3 a 32 m3), sugerindo que os resultados obtidos são 
satisfatórios para o parâmetro avaliado [27] [28] [29] [37]. 

3.3 Geração estimada de energia elétrica 

A Figura 4 apresenta os resultados de geração de energia 
elétrica estimada a partir do uso do biogás (Equações 5, 6 e 
7), bem como do consumo de eletricidade da ETE pelo 
sistema SIN, cujos valores expressam as médias de cada mês 
dos dois anos avaliados. 

 

Figura 4: Geração estimada e consumo de energia elétrica da ETE 
Santa Luzia. Média mensal = (Mês 2016 + Mês 2017) ÷ 2. 

Os resultados obtidos permitiram demonstrar que a geração 
total de energia elétrica estimada pelo aproveitamento do 
biogás no referido período foi de 788.975 kWh, sendo que o 
total de consumo de energia da ETE Santa Luzia advinda do 
sistema SIN foi de 830.122 kWh. Com base nesses 
resultados, tem-se uma potencial geração capaz de suprir 
95% do consumo de energia elétrica da ETE no período em 
estudo. Cabe destacar que nos meses de Janeiro, março, 
julho, setembro e novembro a estimativa de geração de 
energia elétrica foi superior ao de consumo pelo sistema SIN 
(42%, 133%, 72%, 39% e 16 %, respectivamente).  

Ao se considerarem os valores das tarifas de energia elétrica 
praticadas pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina 
(CELESC) na ETE nos anos de 2016 e 2017, foi possível 
estimar uma economia anual de R$ 145.960,44 (total nos 
dois anos = R$ 291.920,88), em decorrência do consumo de 
energia elétrica a partir do biogás.  

Trabalhos da literatura também descrevem valores 
relacionados à geração, consumo e economia de energia 
elétrica em ETE pelo aproveitamento de biogás. Dentre eles, 
pode-se citar o de Gallina [29], o qual constatou uma 
geração de energia elétrica de 24.480 kWh/mês a partir do 
uso do biogás, um consumo de 73.375 kWh/mês pela ETE e 
uma economia mensal de R$ 7.322,49 decorrentes da 
geração de energia. Billota [27] descreveu uma capacidade 
de geração de 65.280,3 kWh/mês, um consumo de 110.405 
kWh/mês e uma redução de 59% de gastos de energia 

elétrica pelo aproveitamento do biogás produzido em ETE. 
Santana e Cohim [38] constataram um potencial elétrico de 
26.850 kW/mês  a partir do biogás gerado na  ETE de Madre 
de Deus (BA), representando uma economia de energia 
elétrica de R$ 119.627,44 ao ano para a estação.  

Portanto, as estimativas de produção de energia elétrica 
observadas nesta pesquisa são de grande relevância, uma 
vez que podem contribuir para a redução dos custos 
operacionais da ETE Santa Luzia e o capital economizado 
poderia ser investido na elaboração de projetos técnicos de 
geração de energia elétrica a partir do biogás.  

3.4 Emissões estimadas de CO2 

A Figura 5 apresenta os resultados das emissões de CO2 
produzidas em decorrência do consumo de energia elétrica 
do SIN pela ETE Santa Luzia, bem como das emissões 
evitadas em função do uso da energia elétrica produzida no 
aproveitamento do biogás. Os valores representam as 
médias de cada mês dos dois anos avaliados. Para esses 
cálculos foram utilizados os dados de consumo de energia 
elétrica da ETE fornecidos pela CASAN, bem como os 
resultados obtidos de produção estimada de energia elétrica 
(Equação 7) e os valores dos Fatores de Emissão de CO2 
referentes aos anos 2016 e 2017 divulgados pelo MCTIC.  

 

Figura 5: Estimativa de emissões produzidas e evitadas de CO2 na 
ETE Santa Luzia. Média mensal= (Mês 2016 + Mês 2017) ÷ 2). 

Os resultados permitem demonstrar que as emissões totais 
de CO2 correspondentes ao consumo de energia elétrica do 
SIN pela ETE no período em estudo foi de 73.173 kgCO2. A 
partir dos resultados de produção estimada total de energia 
elétrica, foi possível calcular as emissões evitadas de CO2 
pelo aproveitamento do biogás, cujo resultado total no 
período foi de 68.404 kgCO2. Esses resultados permitem 
estimar que o aproveitamento do biogás pode reduzir em 
93,5% as emissões totais de CO2 no período avaliado. É 
importante destacar que, nos meses de março, julho, 
setembro e novembro, obtiveram-se reduções de 133%, 
72%, 39% e 16% de emissão de CO2, respectivamente, em 
comparação com as emissões produzidas nos referidos 
meses, o que também está relacionado a uma maior 
produção de biogás e eletricidade nesse período do ano, 
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conforme estimado nesta pesquisa. Silva [36] também 
avaliou a redução de emissões CO2 em ETE pelo 
aproveitamento do biogás para geração de energia no 
período de outubro de 2011 a setembro de 2012, cujo 
resultado obtido foi de 106.071 kg de CO2 evitados. 

Portanto, os resultados obtidos de emissões de CO2 neste 
estudo se mostram relevantes, uma vez que o 
aproveitamento dos esgotos sanitários para fins energéticos 
é capaz de reduzir os seus impactos negativos ao meio 
ambiente, vindo ao encontro dos compromissos assumidos 
pelo Brasil junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima, na qual busca-se a estabilização 
das concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera e 
o uso de formas renováveis de energia e de tecnologias de 
sequestro de CO2 [2]. 

3.5 Análise preliminar de investimentos 

Para a análise preliminar da viabilidade econômica da 
implementação do sistema de aproveitamento do biogás 
para fins energéticos na ETE, inicialmente foi definido o 
grupo gerador a ser empregado, levando-se em 
consideração o potencial de geração de energia elétrica a 
partir do biogás e o consumo de energia elétrica na ETE 
Santa Luzia. Os resultados obtidos indicaram que a potência 
elétrica pelo uso do biogás na ETE foi estimada em 45,1 kW. 
Tendo como base esse valor, foi sugerida a escolha de um 
Grupo Gerador de Energia a Biogás Ciclo Otto, Potência de 
Regime Contínuo de 44,8 kW, com uma vida útil média de 
treze anos, cuja tecnologia está disponível no mercado.  

Após a definição do grupo gerador, foram estimados os 
investimentos necessários para sua aquisição, instalação, 
operação e manutenção, cujos valores são apresentados na 
Tabela 3. 

Tabela 3: Investimentos relativos ao grupo gerador de energia 
elétrica.  

Especificações Valores de Custo (R$) 
Grupo Gerador à Biogás 123.000,00 
Obras Civis  11.730,00 
Instalação Elétrica 2.639,25 
Sistema de Proteção Térmica do 
Escapamento 

5.278,50 

Tubulações 5.278,50 
Custos de operação e manutenção 5.917,05 
Entrega do Grupo Gerador (Frete) 2.639,25 
Margem de Incerteza (20%)* 30.113,10 
BDI-Benefícios e Despesas 
Indiretas (20%)** 

36.135,72 

Valor total do capital investido 222.731,37 

*Margem de incerteza a fim de corrigir eventuais distorções nos 
valores orçados. **Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para 
provisão de outros custos indiretos não relacionados na planilha 
orçamentária. 

Para as estimativas do Valor Presente Líquido (VPL) e do 
Tempo de Retorno de Capital (Payback), foi levado em 
consideração o valor correspondente à energia gerada por 
ano (R$ 145.960,44) com o uso do biogás na ETE no período 
em estudo. Assumiu-se uma taxa de desconto ou 
atratividade de 12% ao ano, conforme indicadores 

financeiros nacionais. A quantidade de anos considerada foi 
de treze anos, a qual corresponde à vida média útil do 
gerador.  

A Tabela 4 apresenta os resultados dos cálculos de fluxo de 
caixa, fluxo descontado e saldo decorrente para fins de 
estimativa do VPL. 

Tabela 4: Cálculos de fluxo de caixa, fluxo descontado e VPL. 

Ano Fluxo de caixa 
(R$) 

Fluxo 
descontado 

(R$) 

Saldo (R$) 

0 - 222.731,37 - 222.731,37 - 222.731,37 

1 145.960,44 130.321,82 - 92.409,55  

2 145.960,44 116.358,77  23.949,22  

3 145.960,44 103.891,76  127.840,98  

4 145.960,44 92.760,50  220.601,48  

5 145.960,44 82.821,87  303.423,35  

6 145.960,44 73.948,10  377.371,45  

7 145.960,44 66.025,09  443.396,54  

8 145.960,44 58.950,97  502.347,52  

9 145.960,44 52.634,80  554.982,31  

10 145.960,44 46.995,36  601.977,67  

11 145.960,44 41.960,14  643.937,81  

12 145.960,44 37.464,41  681.402,22  

13 145.960,44 33.450,37 714.852,58 
(VPL) 

O valor positivo do VPL (R$  714.852,58) obtido indica que o 
investimento é economicamente viável, uma vez que o 
retorno financeiro advindo da energia gerada na ETE 
suplanta o valor alcançado com a aplicação da taxa de 
atratividade sobre o capital investido no período de treze 
anos. Santana e Cohim [38] também avaliaram a viabilidade 
econômica de aproveitamento do potencial energético do 
biogás produzido na ETE de Madre de Deus (BA). Em seus 
resultados, foi constatado um potencial elétrico de 26.850 
kW/mês, correspondendo a uma redução da demanda por 
energia de R$ 119.627,44 ao ano. O total de investimento foi 
estimado em R$ 201.048,38 e o Payback foi atingido em 2,3 
anos, viável para o tempo de vida útil do equipamento de 
quatro anos.   

Nesta pesquisa, os resultados indicaram um Payback de 1,79 
anos (21,5 meses), prazo que pode ser considerado 
relativamente curto, o que torna o investimento atrativo e 
com potencial para reduzir os gastos de operação da ETE 
Santa Luzia e permitir investimentos na sua infraestrutura, 
com consequente melhoria na prestação de seus serviços 
junto à comunidade. 

4 Conclusões 

A partir dos resultados, pode-se concluir que o 
aproveitamento do biogás para a geração de energia 
elétrica na ETE Santa Luzia seria capaz de suprir em grande 
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parte sua demanda energética, com consequente redução 
dos seus custos operacionais. A utilização da energia elétrica 
gerada pode contribuir para a redução das emissões de CO2 
e, assim, amenizar os impactos ambientais relacionados ao 
tratamento de esgoto sanitário. Os estudos preliminares da 
estimativa do capital a ser investido apontam para a 
viabilidade econômica do aproveitamento do biogás para 
fins energéticos na ETE. Apesar da viabilidade constatada 
neste e em outros estudos da literatura, alguns fatores têm 
sido apontados como limitantes para o aproveitamento do 
biogás para fins energéticos no país, os quais incluem a 
relação ainda incerta entre o custo do projeto e seu 
benefício comercial, reduzida quantidade de projetos de 
referência bem-sucedidos em escala comercial, dificuldade 
no acesso a informações técnicas, comerciais e legais, bem 
como a falta de políticas públicas, marco legal, linhas de 
financiamento, incentivos fiscais e tributários específicos 
para a cadeia produtiva [39]. Por fim, os estudos aqui 
efetuados podem servir de subsídios para futuros projetos 
de aproveitamento do biogás gerado em ETEs para fins 
energéticos, contribuindo para o fomento à utilização de 
fontes energéticas renováveis. 

Referências 

[1] VITORINO, R. N.; RAMOS,D.S.; REGO, E.E. Energy supply 
in electrical systems: remarks on the growing 
participation of renewable and variable resources. 
Espaço Energia, v. 32, 2020, p. 12-19.OVERBYE, T. J. et al. 
Human Factors Aspects of Power System Voltage 
Contour Visualizations. IEEE Transactions on Power 
Systems, v. 18, n. 1, February, 2003. 

[2] BRASIL. Terceira Comunicação Nacional do Brasil à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima. Brasília: MCTI, 2016. Disponível em: 
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPE
D/clima/textogeral/emissao_corporativos.html. Acesso 
em 17 nov. 2019. 

[3]  ANGELIDAKI, I.; LAURA, T.; PANAGIOTIS, T.; GANG, L.; 
STEFANO, C.; HENRIK, W.; PANAGIOTIS, G. K. Biogas 
upgrading and utilization: Current status and 
perspectives Irini. Biotechnology Advances, v. 36, n. 2., 
2018, p. 452-466. 

[4] KAPOOR, R.; GHOSH, P.;  KUMARM, A.;  , SENGUPTA,  S. ; 
GUPTA, A. ; KUMAR, S.S.; VIJAY,V.; KUMAR, V. , VIJAY, V. 
K.;,   PANT, D. Valorization of agricultural waste for biogas 
based circular economy in India: A research outlook. 
Bioresource Technolog, v.  304, 2020, p. 1-11. 

[5] TABATABAEI, M.; AGHBASHLO, M.; VALIJANIAN, E.; 
PANAHI, H. K. S.; NIZAMI, A.S.; GHANAVATI, H.;  
SULAIMAN, A.; MIRMOHAMADSADEGHI, S.; KARIMI, K . A 
comprehensive review on recent biological innovations 
to improve biogas production, Part 2: Mainstream and 
downstream strategies. Renewable Energy. v. 146, 2020, 
p. 1392-1407. 

[6] JAIN, S.; WOLF, I. T.; LEE, J.; TONG, Y. W. A 
comprehensive review on operating parameters and 
different pretreatment methodologies for anaerobic 
digestion of municipal solid waste. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, v.52, 2015, p.142-154. 

[7] METCALF; EDDY. Wastewater Engineering, Treatment 
and Reuse 5th Edition, New York: Mcgraw-Hill, 2016. 
2048 p. 

[8] SANTOS, I.F.S.; BARROS, R. M. B.; TIAGO FILHO, G.L. 
Electricity generation from biogas of anaerobic 
wastewater treatment plants in Brazil: an assessment of 
feasibility and potential.  Journal of Cleaner Production. v. 
126, 2016, p. 504-514. 

[9] SANTIAGO, H. S.; SANTIAGO, E. L. G. Potencial energético 
utilizando a produção de biogás em tratamento de 
esgoto. Engineering Sciences, v.7, n.1, 2019, p.73-80.  

[10] ROSA, A.P.; SILVA, L.C.; LOBATO, L. C. S; BORGES, J.M.; 
MELO, G.C.B.; CHERNICHARO, C.A.L. Potencial energético 
e alternativas para o aproveitamento do biogás e lodo de 
reatores UASB: estudo de caso Estação de tratamento de 
efluentes Laboreaux (Itabira).  Engenharia Sanitária 
Ambiental. v. 21, 2016, p. 1-14. 

[11] SILVA, R.S.G.; SILVA, E.V. Potencial de geração de energia 
elétrica a partir do biogás produzido por uma estação de 
tratamento de esgoto. In: 30o Congresso Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, 30. Anais..., ABES: 
2019. 

[12] FELCA, A. T. A.; BARROS, R.M.;   TIAGO FILHO, G.L.; 
SANTOS, I. F. S.; RIBEIRO, E. M. Analysis of biogas 
produced by the anaerobic digestion of sludge generated 
at wastewater treatment plants in the South of Minas 
Gerais, Brazil as a potential energy source.  Sustainable 
Cities and Society. v. 41, 2018, p. 139-153. 

[13] MINISTÉRIO DAS CIDADES. Probiogás. Exemplos de usinas 
de aproveitamento de biogás no Brasil,  2017.  
Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br. Acesso 
em: 07 set. 2020. 

[14] COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS (COPASA). 
2020. Disponível 
em:http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/esgo
tamento-sanitario/valorizacao-do-esgoto/conteudos/ete-
sustentavel . Acesso em: 07 set 2020. 

[15] MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 
COMUNICAÇÕES (MCTIC). Clima, Fator Médio – 
Inventários Corporativos, 2018. Disponível em: 
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPE
D/clima/textogeral/emissao_corporativos.html. Acesso 
em 17 out. 2019. 

[16] SAMANEZ, C. P. Engenharia econômica, 1.a ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall. 2009, 210 p. 

[17] TIBURCIO, J.O.C. Remoção de alquilbenzeno linear 
sulfonado (LAS) em sistema anaeróbio (UASB) seguido de 
filtro biológico de alta taxa: estudo de caso: ETE de 
Criciúma, SC. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de 
Engenharia Ambiental. Universidade do Extremo Sul 
Catarinense. Criciúma, 2016. 55 p. 

[18] COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO 
(CASAN). Sistema Cice: Comissão Interna de Conservação 
de Energia. Santa Catarina: CASAN, 2016. 

[19] COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO 
(CASAN). Sistema Cice: Comissão Interna de Conservação 
de Energia. Santa Catarina: CASAN, 2017. 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  33   |   OCTOBER  2020 
 

10 
 

[20] CHERNICHARO, C. A. L Reatores anaeróbios. 2. ed. Ampl. 
e atual. Belo Horizonte - Minas Gerais: Editora UFMG, 
2016. 375 p. 

[21] LOBATO, L. C. S. Aproveitamento energético de biogás 
gerado em reatores UASB tratando esgoto doméstico. 
2011.Tese (Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos) - Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, MG, 2011. 

 [22] IANNICELLI, A. L. Reaproveitamento energético do biogás 
de uma indústria cervejeira. 2008.  Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Engenharia Mecânica, 
Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de 
Taubaté, Taubaté/SP. 2008. 

[23] COSTA, D. F. Geração de energia elétrica a partir do 
biogás do tratamento de esgoto. 2006. Dissertação 
(Mestrado em Energia) – Programa de Interunidades de 
Pós-graduação em energia, Universidade de São Paulo, 
2006. 

[24] DALPAZ, R. Avaliação energética do biogás com 
diferentes percentuais de metano na produção de 
energia térmica e elétrica. Dissertação (Mestrado em 
Sistemas Ambientais Sustentáveis), Universidade do Vale 
do Taquari - UNIVATES, 2019. 

[25] SOUZA, S.N.M.; PEREIRA, W.C.; NOGUEIRA, C.E.E; 
PAVAN., A.A.; SORDI, A. Custo da eletricidade gerada em 
conjunto motor gerador utilizando biogás da 
suinocultura. Acta cientiarum: Technology. v. 26, n. 2, 
2004, p.127-133. 

[26] GITMA; L. J. Principios da administração financeira. 
Tradução Allan Vidigal Hastings: revisão técnica Jean 
Jacques Salim. 12 ed.  São Paulo, SP: Pearson Prentice 
Hall, 2010. 

[27] BILOTTA, P.; ROSS, B.Z.L. Estimativa de geração de 
energia e emissão evitada de gás de efeito estufa na 
recuperação de biogás produzido em estação de 
tratamento de esgotos. Engenharia Sanitária Ambiental. 
v. 21, n.2, 2016, p. 275-282. 

[28] CABRAL, C.B. G.  Avaliação da produção de biogás para 
fins energéticos em reatores anaeróbios tratando esgoto 
sanitário. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-
graduação em Engenharia Ambiental, Universidade 
Federal de Santa Catarina- Florianópolis, 2016. 

[29] GALLINA, T. F. Análise do potencial de geração de energia 
elétrica a partir do biogás das estações de tratamento de 
esgoto de Florianópolis – Trabalho de Conclusão de 
Curso.  Curso de Engenharia Ambiental.  Universidade 
Federal de Santa Catarina – Florianópolis, 2013. 

[30] SANTOS, N. S. Geração de energia elétrica a partir do 
biogás produzido na estação de tratamento de esgotos 
de Madre de Deus. 2009.  Dissertação (Mestrado) -
Mestrado Profissional Tecnologias Aplicáveis- Faculdade 
de Tecnologia e Ciências.   Salvador, Bahia, 2009. 

 [31] ATUL KUMAR, S.R.S. Performance evaluation of 
anaerobic digestion technology for energy recovery from 
organic fraction of municipal solid waste: A review. 
Energy, v. 197, 2020, p. 1-13. 

[32] FARIA, R.A.P.  Avaliação do potencial de geração de 
biogás e de produção de energia a partir da remoção da 
carga orgânica de uma estação de tratamento de esgoto, 
estudo de caso. Dissertação (Mestrado) -  Programa de 

Pós-Graduação em Energia na Agricultura- Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná Cascavel, Paraná, 2012. 

[33] HERLLEYSON, P. G. C.; SAMPAIO, M. B.; BEZERRA, E.L; 
MILHOME, M. A. L. Produção de metano a partir do 
tratamento de esgoto sanitário visando energia 
alternativa. Ciência e Sustentabilidade, v. 2, n. 1, 2016, p. 
23-40. 

[34]  PEREIRA, E.L.; CAMPOS, C.M.M.; MOTERANI, F.  Efeitos 
do pH, acidez e alcalinidade na microbiota de um reator 
aneróbio de manta de lodo (UASB) tratando efluentes de 
suinocultura. Revista Ambiente & Água, v. 4 . n.3, 2009, 
p. 157-168.  

[35] PALMA, D.;  FUESS, L. T.;  LIMA-MODEL, A. N;  
CONCEIÇÃO, K. Z.;  CEREDA, M.P.; TAVARES, M.H.F;  
GOMES, S. D. Using dolomitic limestone to replace 
conventional alkalinization in the biodigestion of rapid 
acidification cassava processing wastewater. Journal of 
Cleaner Production, v. 172, 2018, p. 2942- 2953.  

[36] SILVA, C. E. Utilização do biodigestor: viabilidade técnica 
e econômica, AEQ- Instituto Aequitas Consultoria 
Agrotecnológica. In: X ENEL - Encontro Nordestino do 
Setor de Leite e Derivados. Imperatriz-Ma. Anais..., 2013. 

[37] GOMES, G. V; SUDA, S. J; ROSA, A. P. ROSA; RODRIGUES, 
F. A. Estudo da produção de energia elétrica a partir de 
biogás com e sem purificação de estação de tratamento 
de esgoto. The Journal of Engineering and Exact Sciences. 
v. 3, n. 7, 2017, p. 889-919. 

[38] SANTANA, N.; COHIM, E.  Geração de energia elétrica a 
partir do biogás produzido na estação de tratamento de 
esgotos de Madre de Deus - BA.  In: 26º Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 26.Anais. 
Porto Alegre-RS, 2011. 

[39] BRASIL. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 
Probiogás. Barreiras e propostas de soluções para o 
mercado de biogás no Brasil/Probiogás, Brasília, DF: 
Ministério das Cidades, 2016. 74 p.  

 


