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Resumo 

O biogás é um subproduto do processo de tratamento de esgoto que pode ser utilizado 
para fins energéticos. No entanto, tal prática ainda é incipiente no Brasil, apesar de 
estar alinhada com a promoção de uma economia de baixo carbono. O Estado do 
Paraná é referência em nível nacional no que diz respeito a coleta e tratamento de 
esgotos. Atualmente, mais de 7 milhões de pessoas são beneficiadas com tais 
serviços, sendo majoritariamente atendidas por estações de tratamento de esgoto 
(ETEs) dotadas de reatores anaeróbios. As ETEs que possuem tal tecnologia 
produzem rotineiramente o biogás, cujo principal componente é o metano, um gás 
indutor do efeito estufa (GEE). Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi estudar 
alternativas para a minimização das emissões de GEE associadas com o biogás 
proveniente do tratamento do esgoto em reatores anaeróbios no Estado do Paraná. 
Estimou-se que são capturados 257,5 mil toneladas de metano por ano em reatores 
anaeróbios distribuídos pelo Estado, que corresponde a um potencial energético de 
53,9 GWhe.ano-1, ainda a ser explorado. Atualmente, o biogás recuperado é 
tipicamente convertido em queimadores de baixa eficiência, resultando em uma 
emissão de aproximadamente 4,15 MtCO2eq.ano-1

. A partir dessa caracterização que 
definiu o cenário base, elaboraram-se sete cenários que simulam diferentes 
alternativas para o manejo do biogás e que, consequentemente, proporcionam a 
diminuição das taxas anuais de emissão de GEE. Esses cenários contemplaram o uso 
de queimadores de baixa e alta eficiência para destruição de metano, bem como uso 
de motogeradores a biogás para produção de energia elétrica. Para cada cenário, 
calcularam-se as taxas de emissões absolutas e reduções das emissões GEE em 
relação ao cenário base, a intensidade carbônica por habitante e por economia, os 
investimentos necessários para queima do biogás e geração de energia elétrica, os 
resultados financeiros e os tempos de retorno do investimento nas situações de 
geração de energia elétrica. Dois primeiros cenários contemplaram somente o uso de 
queimadores de baixa eficiência para todas as ETEs, sem geração de energia elétrica. 
Por sua vez, cinco cenários simularam o uso combinado de queimadores e 
motogeradores de energia. Desses cinco cenários, três apresentaram retorno 
financeiro positivo, variando entre 3,14 e 16,77 milhões de reais por ano. Em relação 
às reduções das emissões de GEE, identificaram-se taxas variando entre 5,6% e 
84,1%. O estudo mostra ainda que não existe um cenário único que atenda 
plenamente os interesses ambientais e financeiros. O cenário que tem como proposta 
implementar somente queimadores de alta eficiência alcançou 84,1% de redução na 
emissão de GEE, já o cenário que prevê o uso de motogeradores para as estações 
com retorno financeiro positivo e queimadores para as demais apresentou o melhor 
retorno financeiro. Para cada caso deve ser analisada em detalhes a viabilidade de 
implementação das soluções propostas. 

Palavras-chave 

Aquecimento global. Biogás. Mudanças climáticas. Saneamento. 
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Abstract 

Biogas is a sub product of the sewage treatment process thatCan be used for energy 
purposes. However, this practice is still incipient in Brazil, although it is aligned with 
the promotion of a low carbon economy. The State of Paraná is a reference at the 
national level regarding the collection and treatment of sewage. Currently, more than 
7 million people are benefited with such services, being mostly attended by Sewage 
Treatment Plant (STPs) equipped with anaerobic reactors. STPs that have such 
technology routinely produce biogas, the main component of which is methane, a 
greenhouse gas (GHG). In this sense, the objective of this work was to study 
alternatives for the minimization of GHG emissions associated with the biogas from 
the sewage treatment in anaerobic reactors in the State of Paraná. It was estimated 
that 257,500 tons of methane are captured per year in anaerobic reactors distributed 
by the State, corresponding to an energy potential of 53.9 GWhe.ano-1, still to be 
exploited. Currently, reclaimed biogas is typically converted into low efficiency 
burners, resulting in an emission of approximately 4.15 MtCO2eq.an-1. Based on this 
characterization that defined the baseline scenario, seven scenarios were simulated 
to simulate different alternatives for biogas management and, consequently, to 
reduce annual GHG emission rates. These scenarios contemplated the use of low 
and high efficiency burners for methane destruction, as well as the use of biogas 
generators for the production of electricity. For each scenario, absolute emission and 
GHG emissions reductions were calculated in relation to the baseline scenario, the 
per capita and per capita carbon intensity, the investments required for biogas 
burning and electricity generation, financial results and times of return on investment 
in situations of electric power generation. Two first scenarios contemplated only the 
use of low efficiency burners for all STPs, without generating electricity. In turn, five 
scenarios simulated the combined use of burners and power generators. Of these 
five scenarios, three presented a positive financial return, varying between 3.14 and 
16.77 million Reais per year. In relation to reductions in GHG emissions, rates 
ranging from 5.6% to 84.1% were identified. The study also shows that there is no 
single scenario that fully meets environmental and financial interests. The scenario 
that proposes to implement only high efficiency burners reached 84.1% reduction in 
GHG emissions, since the scenario that predicts the use of motor generators for 
stations with positive financial returns and burners for the others presented the best 
financial return. For each case the feasibility of implementing the proposed solutions 
should be analyzed in detail. 

Key-words 

Global warming. Biogas. Climate changes. Sanitation 

  

 

  



x 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Tecnologias utilizadas para tratamento de esgoto doméstico na américa latina................... 28 

Figura 2: Diagrama esquemático de um reator UASB.......................................................................... 30 

Figura 3: Balanço de DQO no reator UASB.......................................................................................... 34 

Figura 4: Flare de baixa eficiência e painel de controle para baixa vazão de biogás........................... 42 

Figura 5: Flare de baixa eficiência ........................................................................................................ 43 

Figura 6: Flare de alta eficiência .......................................................................................................... 44 

Figura 7: Esquema de funcionamento de um motor tipo Otto de 4 tempos.......................................... 46 

Figura 8: Diagrama esquemático para flare de baixa eficiência............................................................ 68 

Figura 9: Diagrama esquemático para flare de alta eficiência...............................................................69 

Figura 10: Diagrama esquemático para flare de baixa eficiência mais motogerador............................ 70 

Figura 11: Diagrama esquemático para flare de alta eficiência mais motogerador...............................71 

Figura 12: Capacidade nominal de tratamento de esgoto..................................................................... 78 

Figura 13: Porte das estações de tratamento de esgoto....................................................................... 79 

Figura 14: Atendimento da população paranaense por reatores anaeróbios........................................80 

Figura 15: Distribuição de atendimento da população por porte das estações..................................... 81 

Figura 16: Emissões e reduções de CO2eq em diferentes cenários..................................................... 86 

Figura 17: Intensidade carbônica por habitante em cada um dos cenários simulados......................... 87 

Figura 18: Intensidade carbônica por economia em cada um dos cenários......................................... 88 

Figura 19: investimentos necessários em cada um dos cenários......................................................... 90 

Figura 20: Investimentos necessários em cada um dos cenários avaliados......................................... 92 

Figura 21: Tempo do retorno do investimento....................................................................................... 93 

Figura 22: Custo da redução das emissões de GEE.............................................................................94 

Figura 23: Retorno do investimento em relação a redução das emissões de GEE.............................. 95 

Figura 24: Variação no valor da fatura mensal de saneamento por economia..................................... 96 

Figura 25: Resultados em um investimento gradativo.......................................................................... 99 

 

  



xi 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Gases de efeito estufa e suas equivalências........................................................................ 22 

Tabela 2: Potencial energético equivalente em diferentes fontes de energia....................................... 32 

Tabela 3: Composição química do biogás.............................................................................................34 

Tabela 4: Concentrações de CH4 no biogás em função da concentração de DQO............................. 38 

Tabela 5: Valores e percentuais de perda de metano........................................................................... 38 

Tabela 6: Comparativo das vantagens entre os tipos de queimadores................................................ 41 

Tabela 7: Classificação do porte das estações de tratamento de esgoto............................................. 48 

Tabela 8: Constantes e equivalências de unidades usados na entrada de dados................................49 

Tabela 9: Rendimento elétrico do motogerador pela potência.............................................................. 50 

Tabela 10: Custo do flare de baixa eficiência........................................................................................ 53 

Tabela 11: Custo do flare de alta eficiência........................................................................................... 53 

Tabela 12: Custo do motogerador pela potência...................................................................................55 

Tabela 13: Custo de manutenção preventiva para motogeradores (overhaul)..................................... 56 

Tabela 14: Custo do gasômetro pelo potencial de produção de biogás............................................... 57 

Tabela 15: Custo de dois tanques de drenagem................................................................................... 58 

Tabela 16: Custo unitário do dessulfurizador........................................................................................ 58 

Tabela 17: Custo unitário do filtro de carvão ativado............................................................................ 58 

Tabela 18: Custo de compressores para geração de energia............................................................... 59 

Tabela 19: Custo de medidores de vazão e concentração de biogás................................................... 59 

Tabela 20: cenários de minimização das emissões de GEE................................................................ 76 

Tabela 21: Relação de equipamentos novos necessários para cada cenário...................................... 82 

Tabela 22: Sumário do diagnóstico das ETEs do estado do Paraná.................................................... 83 

 

 

 

 

 



xii 

 

ABREVIATURAS 

Sigla Significado 

AFM 

AR5 

BEN 

CHP 

COP 

DDP 

EURO 

ETE 

GEE 

GLP 

GWP 

GWP100 

 

IPCC 

MME 

MM 

NASA 

ONU 

OTAN 

PAC 

PAHS 

pH 

PNMC  

ppb 

ppm 

RALF 

ROI 

Sanepar 

UASB 

USD 

Análise de Fluxo de Materiais 

Fifth Assessment Report (Quinto Relatório de Avaliação) 

Balanço Energético Nacional 

Combined heat and power (Calor e potência combinada) 

Conference of the Parties (Conferência das Partes) 

Deep Decarbonization Pathways (Caminhos para a Descarbonização Profunda) 

Moeda europeia 

Estação de Tratamento de Esgoto 

Gases de Efeito Estufa 

Gás liquefeito de petróleo 

Global Warming Potential (Potencial de Aquecimento Global) 

Global Warming Potential (Potencial de Aquecimento Global) para um horizonte de 

100 anos 

Intergovernmental Panel on Climate Change (Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas 

Ministério de Minas e Energia  

Milhões de reais 

National Aeronautics and Space Administration (Administração Aeronáutica e 

Espacial dos Estados Unidos da América) 

Organização das Nações Unidas 

Organização do Tratado do Atlântico Norte 

Plano de Aceleração do Crescimento 

Hidrocarbonetos Poliaromáticos 

Potencial hidrogeniônico  

Política Nacional sobre Mudança do Clima 

Partes por bilhão 

Partes por milhão 

Reatores Anaeróbios de Leito Fluidizado  

Return of Investiment (Retorno do Investimento) 

Companhia de Saneamento do Paraná 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket (Reatores Anaeróbios de Leito Fluidizado) 

United States Dollar (Dólar americano) 

  



13 

 

Sumário 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 15 

2 OBJETIVOS ............................................................................................... 20 

2.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................... 20 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 20 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................... 21 

3.1 PREOCUPAÇÃO MUNDIAL SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL .......... 21 

3.2 TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO NO BRASIL ......................... 25 

3.3 TRATAMENTO ANAERÓBIO DO ESGOTO DOMÉSTICO ....................... 27 

3.4 CARACTERÍSTICAS DO BIOGÁS RECUPERADO NO 
TRATAMENTO ANAERÓBIO DE ESGOTO DOMÉSTICO ....................... 30 

3.5 ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE 
REATORES ANAERÓBIOS ....................................................................... 33 

3.6 MANEJO DO BIOGÁS RECUPERADO ..................................................... 40 
3.6.1 USO DE QUEIMADORES DE BIOGÁS ..................................................... 40 
3.6.2 USO DE MOTOR DE CICLO OTTO PARA GERAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA ................................................................................ 45 

4 METODOLOGIA ........................................................................................ 47 

4.1 ESCOPO DO ESTUDO.............................................................................. 47 

4.2 ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS EM REATORES 
ANAERÓBIOS ........................................................................................... 48 

4.3 ESTIMATIVAS DO POTENCIAL ENERGÉTICO DAS ETES ..................... 49 

4.4 EMISSÕES E REDUÇÕES DE EMISSÕES DE GEE ................................ 50 

4.5 VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA ............................................................. 52 

4.6 CUSTOS DE FLARES PARA QUEIMA DO BIOGÁS 
RECUPERADO .......................................................................................... 52 

4.7 CUSTOS DE MOTOGERADORES PARA GERAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA ................................................................................ 54 

4.8 CUSTOS ADICIONAIS DOS ACESSÓRIOS ............................................. 56 

4.9 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS TOTAIS DE FLARES E 
MOTOGERADORES ................................................................................. 59 

4.10 CENÁRIOS DE REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE ............................. 67 

4.11 IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA DE FLARE DE BAIXA 
EFICIÊNCIA E MOTOGERADOR EM TODAS AS ETES .......................... 76 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES ............................................................... 78 



14 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO 
DOMÉSTICO NO ESTADO DO PARANÁ ................................................. 78 

5.2 ANÁLISE DAS EMISSÕES DE GEE ......................................................... 83 

5.3 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
DOS CENÁRIOS ........................................................................................ 88 

5.3.1 ANÁLISE FINANCEIRA ............................................................................. 88 
5.3.2 RESULTADOS FINANCEIROS ................................................................. 90 
5.3.3 RETORNO DO INVESTIMENTO ............................................................... 92 
5.3.4 ANÁLISE ECONÔMICA E AMBIENTAL .................................................... 93 
5.3.5 VARIAÇÃO NA FATURA MENSAL DE SANEAMENTO ............................ 95 

5.4 IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL DE FLARE E MOTOGERADOR .............. 96 

5.5 DIRETRIZES ............................................................................................ 100 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................... 101 

6.1 CONCLUSÕES ........................................................................................ 101 

6.2 TRABALHOS FUTUROS ......................................................................... 104 

APÊNDICE I ............................................................................................................ 105 

APÊNDICE II ........................................................................................................... 110 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 111 

 

  



15 

 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento pautado em uma economia de baixo carbono, que tem 

como objetivo reduzir as emissões de gases indutores do efeito estufa (GEE), ainda é 

um assunto incipiente e, portanto, carente de material científico. Apesar disso, nos 

últimos anos, estudiosos vem alertando os governantes, empresários e 

representantes de nações sobre o aquecimento global. Estudos em diferentes regiões 

do planeta vem constatando o aumento das temperaturas médias dos oceanos e das 

camadas de ar próxima à superfície da Terra, motivados pelo agravamento do efeito 

estufa proveniente da ação antrópica.  

Em uma iniciativa de mensurar as emissões de GEE nos últimos séculos, o 

estudo denominado ice-core, retirou cilindros de gelo com mais de 3 mil metros de 

comprimento dos polos para serem analisados. O resultado dessa análise identificou 

concentrações de GEE nas bolhas de ar preservadas por milhares de anos e revelou 

a composição atmosférica de cada época. Os estudos proporcionados por essa 

exploração evidenciaram que as concentrações de GEE não mudaram 

significativamente até o ano de 1750. No entanto, a partir desse ano, observou-se um 

aumento significativo das concentrações de GEE, com destaque para as 

concentrações de dióxido de carbono (CO2) que passaram de 280 ppm (partes por 

milhão) em 1750, para 430 ppm em 2005. Já a concentração média de metano (CH4) 

aumentou de 715 para 1.774 ppb (partes por bilhão) (Kassai, et al., 2012). 

As emissões antropogênicas de GEE são as maiores responsáveis pelas 

mudanças climáticas (IPCC, 2015), problema que vem sendo tratado por várias 

organizações internacionais e diversos países e que precisa ser resolvido 

urgentemente. Atualmente, a China é o maior emissor de CO2 no mundo - em 2012 

atingiu a emissão de 9 bilhões de tCO2eq, que correspondeu a 28% das emissões 

mundiais (Li, et al., 2015).  

Para o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima da (IPCC) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), o aquecimento global é inequívoco e 

causado pela ação antrópica (IPCC, 2015). Mudanças e eventos extremos do clima 

foram observadas desde o ano de 1950 e não possuem precedentes ao longo de 
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outras décadas e até mesmo milênios. O crescimento populacional e econômico, 

observado desde a era pré-industrial, aumentou as emissões de GEE de origem 

antropogênica, maximizando as concentrações de CO2, CH4 e N2O para níveis não 

observados nos últimos 800 mil anos. Desde meados do século 20, a influência 

humana é a principal responsável pelo aquecimento da atmosfera e de oceanos, 

aumento do nível médio global dos mares, redução das calotas polares e neves, 

diminuição de temperaturas frias extremas, aumento das temperaturas quentes 

extremas e aumento de precipitações fortes em algumas regiões do planeta. Assim, 

nas últimas décadas, as mudanças climáticas têm causado impactos naturais e com 

reflexos na humanidade em todos os continentes (IPCC, 2015).  

Após décadas de estudos e discussões globais sobre mudanças climáticas, a 

ONU, por intermédio da United Nations Framework Convention on Climate Change 

(Convenção sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas - UNFCCC) - órgão 

criado a partir do Protocolo de Kyoto (1997)-, durante a Conference of the Parties 21 

(Conferência das Partes 21 – COP 21) realizada em Paris em dezembro de 2015, 

conseguiu com que os representantes de 195 nações assinassem um acordo histórico 

de combate às mudanças climáticas por meio de ações e investimentos para uma 

baixa emissão de carbono. Esse acordo firmado em Paris trouxe pela primeira vez 

todas as nações acordadas em uma causa comum baseada nas responsabilidades 

históricas, atuais e futuras. O acordo tem como principal objetivo evitar o aumento da 

temperatura global em 2 ºC neste século, direcionando os esforços para que a 

temperatura não supere a 1,5 ºC em relação aos níveis verificados antes da Revolução 

Industrial. O limite de 1,5 ºC é uma margem significativamente segura para evitar 

grandes impactos negativos causados pelas mudanças climáticas (UNFCCC, 2015). 

Uma forma de cooperar com minimização das emissões de GEE é desenvolver 

ações no setor de saneamento, as quais são tipicamente negligenciadas, sobretudo 

no Brasil. O correto tratamento de esgoto contribui para a redução das emissões de 

CH4, CO2 e N2O. Capturar esses gases e minimizar suas emissões é uma 

preocupação global e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade (Meneses, et al., 

2007). 
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Investimentos a partir de programas governamentais como o Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC), contribuem na busca de soluções para a 

minimização das emissões de GEE, e também criam oportunidades para 

aproveitamento dos subprodutos gerados no tratamento de esgoto, como a 

transformação parcial do esgoto em biogás que pode ser usado como uma fonte 

alternativa de energia elétrica renovável. Essa energia elétrica pode atender parcial 

ou totalmente a demanda de estações de tratamento de esgoto (ETE). Caso a 

produção de energia elétrica seja superior a quantidade consumida, o excedente pode 

ser injetado na rede de distribuição da concessionária de energia elétrica local e gerar 

crédito para a concessionária de saneamento. Alternativamente, o biogás pode ser 

utilizado para a geração de energia térmica a ser usada na própria planta para 

aquecimento dos digestores, acelerando a digestão anaeróbia. Outra forma de 

aproveitamento do biogás, é a cogeração, que neste caso constitui na geração 

conjunta de energia elétrica e térmica, ou ainda, uso do biogás como combustível para 

ser usado em outras unidades da ETE, com destaque na secagem do lodo na própria 

estação de tratamento (Jordão & Pessôa, 2014). 

O uso de reatores anaeróbios para recuperação de biogás nas ETEs, é uma 

alternativa consolidada e difundida no Brasil. O uso desses reatores demanda pouca ou 

nenhuma energia, reduzem em até dez vezes os custos operacionais quando comparado 

ao tratamento de lodo ativado. O clima favorável brasileiro e grandes investimentos em 

pesquisas a partir dos anos 90 por meio do Programa de Pesquisas em Saneamento 

Básico (PROSAB), contribuíram para sua consolidação e disseminação no tratamento de 

esgoto sanitário brasileiro (Chernicharo et al., 2015). 

A falta de representatividade do biogás como fonte de energia tende a mudar 

nos próximos anos, uma vez que o governo está incentivando a inserção de fontes 

alternativas de energia por meio de programas como o Projeto Brasil-Alemanha de 

Fomento ao Aproveitamento Energético do Biogás no Brasil (Probiogás) 

(PROBIOGÁS, 2010). 

Dentro de um planejamento de médio e longo prazos, o Ministério de Minas e 

Energia (MME), por meio do Plano Nacional de Energia (PNE 2030), vem estimulando 

a busca de fontes renováveis de energia para contribuir com a matriz energética 
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nacional (PNE2030, 2007). O uso do biogás produzido nas ETEs é uma forma de 

materializar a contribuição do setor de saneamento como produtor de energia 

renovável, com a potencial capacidade de transformar os desafios do tratamento de 

esgoto como alternativa para o setor energético nacional e contribuir para minimizar 

os efeitos do aquecimento global. Nesse contexto, o aproveitamento energético do 

biogás nas ETEs é uma alternativa para reduzir os custos operacionais além de 

possibilitar o incremento dos investimentos no setor de saneamento.  

Para Moreda (2015), a busca de fontes alternativas de energia renovável é uma 

atividade imprescindível em todos os países na atualidade, pois mudanças globais 

estão demandando maior eficiência no uso de biotecnologias. Diante disso, o poder 

energético dos resíduos orgânicos tem chamado a atenção de muitos pesquisadores, 

principalmente tratamento anaeróbio para produção de biogás com baixo custo 

operacional (Moreda, 2015). 

Um dos grandes desafios para desenvolver uma economia mundial de baixo 

carbono, é encontrar novas fontes de energia de carbono neutro para substituir o uso 

de combustíveis fósseis (Abromovay, 2010). Existe a necessidade de assegurar o 

desenvolvimento socioeconômico dentro de uma economia com limitações de 

emissões de GEE, pois existe uma relação direta entre o desenvolvimento sustentável 

e evitar mudanças climáticas perigosas (SACHS e TUBIANA, 2014). 

O tratamento de esgoto doméstico como fonte de energia ainda é pouco 

explorada em grande parte do planeta. Cabe destacar, no entanto, que no Brasil, o 

tratamento do esgoto doméstico ainda é um grande desafio. Suas receitas potenciais 

ainda são pouco exploradas, mas, se houver uma gestão eficiente no processo de 

tratamento, o biogás como um dos subprodutos do tratamento poderá se transformar 

em uma fonte de energia renovável, alinhado à minimização das emissões de GEE, 

geração de receita e a promoção do desenvolvimento de uma economia de baixo 

carbono sustentável.  

Com os investimentos realizados nas últimas décadas no setor de saneamento, 

o estado do Paraná encontra-se em uma situação privilegiada em relação aos demais 

estados da federação: entre os seus 399 municípios (IBGE, 2010), 172 - que 
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correspondem a 43% do total - são servidos por algum sistema de tratamento de 

esgoto, atendendo 65% da população urbana por meio de 238 ETEs (SANEPAR, 

2015), dentre essas ETEs, 219 produzem biogás por meio de reatores anaeróbios.  

Apesar de já estar produzindo biogás em 92% das estações do estado, ainda 

não existem diretrizes estabelecidas para promoção de uma economia de baixo 

carbono no setor de saneamento do estado do Paraná. A recuperação do biogás ainda 

é incipiente, em grande parte das estações são utilizados queimadores de baixa 

eficiência para minimização das emissões de GEE.  

Por conta do parque instalado de reatores anaeróbios, o setor de saneamento 

paranaense possui grande potencial para se tornar modelo nessa área. Para isso, 

precisará de diretrizes que promovam o manejo adequado do biogás. 

Diferente dos demais setores da economia que possuem metas estabelecidas, 

o setor de saneamento carece de diretrizes para minimização as emissões de GEE. 

Além disso, os custos operacionais das companhias de saneamento se agravaram 

com os constantes aumentos da energia elétrica nos últimos anos. A capacidade de 

investimento e a escolha da tecnologia adequada, são fatores determinantes nas 

reduções das emissões de GEE para promoção de uma economia de baixo carbono 

no setor. 

Uma forma de auxiliar as companhias de saneamento na elaboração de 

diretrizes para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono no setor de 

esgotamento sanitário, é a elaboração de cenários que simulem diferentes volumes 

de emissões e reduções de GEE, bem como os impactos financeiros gerados pelos 

investimentos necessários em cada um dos cenários e suas respectivas potenciais 

receitas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar alternativas para a minimização das emissões de GEE associadas com 

o biogás proveniente do tratamento do esgoto em reatores anaeróbios no Estado do 

Paraná.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar o tratamento de esgoto doméstico paranaense. 

 Estimar os potenciais anuais de emissões de gases indutores do efeito estufa 

e o potencial energético elétrico no setor de esgotamento sanitário 

paranaense.  

 Propor mecanismos para a minimização das emissões de gases indutores do 

efeito estufa no tratamento de esgoto doméstico, a partir de simulação de 

cenários. 

 Realizar as análises econômica e financeira para cada um dos cenários 

investigados. 

 Conceber diretrizes para o desenvolvimento de uma economia de baixo 

carbono no tratamento de esgoto doméstico paranaense. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 PREOCUPAÇÃO MUNDIAL SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL 

A criação do IPCC em 1988 contribuiu com o fornecimento de uma visão 

científica sobre as mudanças climáticas globais e seus impactos ambientais e 

potenciais interferências socioeconômicas. No relatório do IPCC de 2007 são 

apresentados os aumentos acentuados de CO2, CH4 e N2O na atmosfera global 

resultante de ações antropogênicas desde 1750, apresentando valores bem 

superiores à pré-industrialização. Segundo a Convenção da Mudança do Clima 

assinada na United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), 

Rio de Janeiro, Brazil ou Rio-92, os países industrializados são os maiores 

responsáveis pelas emissões de GEE. Por outro lado, os países em desenvolvimento 

que possuem baixa renda aumentarão suas emissões para atender as necessidades 

sociais e de desenvolvimento. Por isso, essa convenção sustenta que devem ser 

estipuladas metas obrigatórias de redução das emissões de GEE, com destaque aos 

países desenvolvidos (Kubiszewski e Cleveland, 2012).  

O efeito estufa atua como um mecanismo atmosférico quem mantém a Terra 

aquecida e assegura a vida no planeta. Para Hoffman (2007), as causas e 

consequências das alterações climáticas são globais e seus impactos são 

persistentes, uma vez que são desenvolvidos ao longo do tempo, por isso, não 

permitem apurar de forma precisa os seus impactos econômicos (Abreu, et al., 2014). 

O efeito estufa é gerado pela retenção da radiação solar que chega ao planeta 

e não consegue retornar diretamente ao espaço, pois é bloqueada pela camada 

protetora da Terra, formada por gases como gás carbônico (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), vapor d’água e outros gases em menor proporção, também conhecidos 

como GEE. Esse fenômeno natural é fundamental para preservação da vida na Terra, 

porque sem esta camada protetora o planeta se tornaria muito frio, tornando inviável 

a sobrevivência de diversas espécies. Estima-se que sem o efeito estufa a 

temperatura da Terra seria aproximadamente 33 oC inferior aquela hoje verificada 

(MUNIZ, 2010). Porém os fenômenos naturais e, principalmente, as atividades 

humanas são responsáveis pela emissão descontrolada de uma grande quantidade 
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de GEE, a qual tem agravado o problema do aquecimento global. Dentro desta mesma 

linha de estudos, o IPCC por meio do seu 5o Relatório de Avaliação sobre as 

Mudanças Climáticas Globais, com um nível de confiança de 95%, afirma que as 

emissões antropogênicas é a principal causa do aquecimento global (IPCC, 2013). 

  Publicado no AR5 (Assessment Report Five) do IPCC, os principais gases 

responsáveis pelo efeito estufa são apresentados na Tabela 1, para análise 

comparativa foi utilizada a métrica do Potencial de Aquecimento Global para um 

horizonte de 100 anos (Global Warming Potential – GWP100) que vem sendo utilizado 

nos inventários internacionais como fator de ponderação, tendo como base 

equivalente o dióxido de carbono (CO2eq) (IPCC, 2013). 

TABELA 1: GASES DE EFEITO ESTUFA E SUAS EQUIVALÊNCIAS. 

Gás Símbolo GWP100 

Dióxido de carbono CO2  1  

Metano CH4  28  

Óxido nitroso N2O  265  

Hidrofluorocarbonos 

HFC-23  12.400  

HFC-32  677  

HFC-125  3.170  

HFC-134a  1.300  

HFC-143a  4.800  

HFC-152a  138  

Perfluorcarbonos 
CF4  6.630  

C2F6  11.100  

Hexafluoreto de enxofre SF6  23.500  

Fonte: Elaboração própria com dados do (IPCC, 2013) 

Com o objetivo de encontrar alternativas para minimizar o aquecimento global 

causado pelo efeito estufa, surge o projeto apoiado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em busca de soluções para a descarbonizarão profunda da economia, 

o Deep Decarbonization Pathways (DDPs) (Sachs & Tubiana, 2014). Esse projeto tem 

como meta evitar que a temperatura média da superfície atinja 2 oC de aumento em 

relação à temperatura média do período pré-industrial. Tal iniciativa conta com a 

colaboração de 15 países, responsáveis por aproximadamente 70% das emissões 

global de GEE e que se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento. Além 

da participação do Brasil, também estão presentes nesse grupo: África do Sul, 
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Alemanha, Austrália, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, 

Indonésia, Japão, México, Reino Unido e Rússia. Os estudos são realizados de forma 

independente e não representam necessariamente a posição do governo de cada 

nação participante. Dentro desse trabalho, nos cenários avaliados pelo AR5 do IPCC, 

concluiu-se que, se não firmados compromissos adicionais para reduzir as emissões 

dos GEE, o mundo se direciona para uma realidade em que a temperatura média 

global poderá aumentar entre 3,7 e 4,8 oC até o final deste século, em relação à média 

verificada na era pré-industrial. Considerando-se incertezas climáticas, essa faixa de 

variação aumenta para o intervalo entre 2,5 e 7,8 oC. Para atingir o objetivo de 

permanecer abaixo de 2 oC de acréscimo, estima-se que, na segunda metade deste 

século, a emissão de GEE tenha que chegar a zero (SACHS e TUBIANA, 2014).  

Reunida pela primeira vez em 1995 em Berlim/Alemanha, a Conferência das 

Partes (COP), considerada o órgão supremo da Convenção da Mudança do Clima, 

ratificou 21 decisões, com destaque à adoção de metas mais amplas e não apenas 

de estabilização das emissões de GEE. Em 1997, na cidade de Quioto durante a COP 

3, foi proposto o Protocolo de Quioto, que internacionalmente entrou em vigor somente 

em fevereiro de 2005 após a ratificação da Rússia. Os países listados no Anexo I 

desse protocolo se comprometeram a reduzir em pelo menos 5% as emissões de GEE 

entre os anos de 2008 e 2012 em relação aos níveis de emissões do ano de 1990. Na 

COP 18 o Protocolo de Quioto foi estendido até 2020. O Brasil promulgou o Protocolo 

de Quioto em 2005 pelo Decreto n0 5.445 (Abreu, et al., 2014). 

Para que os riscos de fortes mudanças climáticas sejam mitigados, a população 

mundial precisa reduzir drasticamente as emissões de GEE até meados deste século. 

Uma sociedade de baixo carbono só será concebida se houver mudanças 

tecnológicas, institucionais e na forma de pensar das pessoas de como é hoje. 

Alinhado a estes princípios, em maio de 2008, a administração da cidade de Kyoto 

definiu como objetivo, reduzir 50% as emissões de GEE até 2030 em relação as 

emissões do ano de 1990 (Gomi, et al., 2009).  

Em 2009 por meio da Lei no 12.187/2009, o Brasil instituiu a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima (PNMC) que define o compromisso nacional voluntário em 

ações para reduzir a emissão de GEE entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões 
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projetadas até 2020 que é de 3,236 GtCO2eq, nesse caso, para atingir essa meta, o 

Brasil deverá reduzir entre 1,168 GtCO2eq e 1,259 GtCO2eq (MCTI, 2013). Nas 

conferências de Copenhague (2009) e de Cancun em (2010) o Brasil ratificou essas 

metas. Estas metas estão baseadas na principal fonte de emissão de GEE, que é o 

desmatamento da Amazônia, com cerca de 60% do total das metas, ficando em 

segundo plano as emissões decorrentes do uso de combustíveis fósseis e atividades 

produtivas (MAGALHÃES e DOMINGUES, 2013). A PNMC não apresenta 

preocupações com os GEE gerados no setor de esgotamento sanitário. 

Consequentemente, atualmente não há metas definidas para tal setor, embora ele 

deva crescer significativamente nos próximos anos, conforme prevê o Plano Nacional 

de Saneamento Básico (Plansab) (Ministério das Cidades, 2013). 

Com base nas informações do Banco de Dados de Emissões para a Pesquisa 

Atmosférica Global (EDGAR - Emission Database for Global Atmospheric Research) 

estima-se que em 2014 as emissões globais alcançaram cerca de 53 GtCO2eq, o 

Brasil no mesmo ano contribuiu com 1,56 GtCO2eq, ou 2,9% das emissões globais 

(SEEG, 2016).  

Mesmo com os últimos avanços na minimização das emissões de GEE, ainda 

estamos longe de nos tornarmos uma economia de baixo carbono quando analisamos 

a intensidade carbônica por habitante. Em 2014 as emissões per capita atingiram 7,7 

tCO2.eq.hab-1.ano-1, enquanto a média mundial foi de 7,4 tCO2.eq.hab-1.ano-1 nesse 

mesmo ano. Em uma comparação na relação entre o PIB e as emissões, o Brasil está 

em torno de USD 1,4 mil.tCo2eq-1, também próximo da média global que é de USD 

1,5 mil.tCo2eq-1, ambos ainda muito distantes dos USD 20 mil.tCo2eq-1 definido como 

nível compatível com uma economia de baixo carbono (SEEG, 2016). 

Diferente do que ocorre em outros setores econômicos, que já possuem metas 

estabelecidas para redução das emissões de GEE e utilizam este mecanismo como 

diferencial competitivo junto aos mercados, o setor de resíduos no Brasil ainda tem 

pouca representatividade nos objetivos dos governantes brasileiros. Adoção de 

medidas e soluções que minimizem as emissões de GEE no tratamento de esgoto 

doméstico ainda são incipientes, são tratados com baixa prioridade e carecem de 

estudos que busquem alternativas para minimização das emissões. O aproveitamento 
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dos subprodutos gerados no tratamento de esgoto, como o biogás, rico em metano e 

com alta representatividade no efeito estufa, mas por outro lado, com alto poder de 

combustão pode ser aproveitado como fonte de energia renovável. A meta do governo 

federal de universalização do esgotamento sanitário traçado para atender 100% da 

população brasileira até 2033 (PLANSAB, 2014), representa um grande desafio para 

o setor em busca soluções sustentáveis para o setor.  

3.2 TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO NO BRASIL  

O tratamento de esgoto sanitário no Brasil é precário, com base nos dados do 

IBGE (2011), SNIS (2010) E PNSB (2008) utilizado para o Plano Nacional de 

Saneamento Básico de 2014 (PLANSAB), constatou-se que pouco mais de 53% do 

esgoto coletado no Brasil recebe algum tipo de tratamento antes de ser dispensado 

no meio ambiente, nas macrorregiões, o Sudeste possui o menor índice, com 46% 

seguido pelo Sul com 59%, Norte com 62%, Nordeste com 66% e o melhor 

desempenho, o Centro-Oeste com 90%. Da população total, 48% dispensam seus 

dejetos de forma adequada, enquanto que o restante, mais de 50%, se utilizam de 

soluções inadequadas de destinação do seu esgoto, como: mar, rio, lago e fossa 

rudimentar. Dentre as macrorregiões do Brasil, a deficiência no tratamento de esgoto 

doméstico para os residentes permanentes de cada região, constatou-se que o Norte 

apresenta o maior déficit, 69% sem atendimento adequado, seguido pelo Nordeste 

com 56%, Centro-Oeste com 50%, Sul com 30% e com o melhor índice de 

atendimento, a região Sudeste, com 15% de deficiência. Outra grande problema 

observado, foi a falta de sanitários ou banheiros nas economias, o Nordeste com maior 

deficiência, 1,9 milhão de residências, seguido pelo Norte com 304 mil residências, 

sudeste com 152 mil residências, Sul com 114 mil residências e Centro-Oeste com 48 

mil residências sem banheiro ou sanitário (PLANSAB, 2014).  

Para Lino e Ismail (2014), cerca de 28 milhões de m3.dia-1 de esgoto doméstico 

gerados no Brasil precisam ser coletados e tratados. Este é um grande desafio para 

os administradores, uma vez que a falta de tratamento do esgoto gera um alto risco 

de saúde para a população e para o meio ambiente. Em uma projeção comparativa 

realizada entre o uso de biodigestor e incineração, para a recuperação de energia e 

minimização dos impactos ambientais para o volume de 28 milhões de m3.dia-1 de 
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esgoto que corresponde a 5,6 Mt.dia-1, a digestão anaeróbia do lodo, teve como 

resultado uma produção estimada em 5,4 Mm3.dia-1 de biogás, que equivale a uma 

produção 268 GWh de energia elétrica, energia suficiente para atender 1,5 milhões 

de residências. As emissões de CO2 resultante da queima do biogás para geração de 

energia, estima-se a produção de 3,6 MtCO2.ano-1. Para o mesmo volume de esgoto, 

o processo de incineração teve como resultado a produção de 221 GWh de energia 

elétrica, energia suficiente para atender 1,2 milhões de residências, 25% menos que 

a digestão biológica anaeróbia. Por outro lado, a produção de CO2 ficou em 0,875 

MtCO2.ano-1 que corresponde a uma redução de 75,7% das emissões do tratamento 

por digestão biológica anaeróbia (Lino & Ismail, 2014). 

Essa situação implica em desafios na gestão dos centros urbanos, os quais são 

associados com as principais dimensões da sustentabilidade. Na dimensão da 

sustentabilidade social, o esgoto urbano gera maus odores, além de ser agente de 

proliferação de doenças quando não é adequadamente tratado. Na dimensão 

econômica, o tratamento de esgoto gera custos com a construção e manutenção das 

redes coletoras e de ETEs. Sob o aspecto ambiental, o esgoto pode ser responsável 

pela poluição de corpos hídricos, além de contribuir com as emissões de GEE. Além 

disso, os subprodutos de seu processo de tratamento podem contaminar o solo e a 

atmosfera se não forem gerenciados de maneira correta. Uma das formas de 

minimizar as emissões de GEE no setor, é coletar o esgoto doméstico e submetê-lo à 

decomposição por meio de reatores anaeróbios para posterior destinação de seus 

subprodutos, entre eles o biogás e lodo. Cabe destacar que o lodo não será tratado 

neste estudo. 

Para Jacqueline Shirado et al. (2014), o esgotamento sanitário doméstico 

precisa gerenciar de forma eficiente os processos de tratamento de esgotos com o 

objetivo de minimizar a liberação de poluentes na água diminuindo assim os impactos 

ambientais e sociais sem comprometer o meio ambiente e reduzindo os riscos de 

doenças. A partir da análise do fluxo de materiais (AFM) aplicado em uma ETE no 

período de um ano, foi possível quantificar a produção de resíduos por meio de reator 

anaeróbio, o potencial energético, a redução de custos a partir da diminuição do uso 

de produtos químicos e o aproveitamento energético do biogás como subproduto do 
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esgotamento sanitário, que pode suprir 80% da energia consumida no processo de 

tratamento da ETE (SHIRADO et al., 2014).  

3.3 TRATAMENTO ANAERÓBIO DO ESGOTO DOMÉSTICO 

O uso de reatores do tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ou em 

português RALF (Reatores Anaeróbios de Leito Fluidizado) como é conhecido em 

algumas regiões do Brasil (Jordão & Pessôa, 2014), apresentou um forte crescimento a 

partir de meados dos anos 80. Atualmente, centenas de ETEs utilizando esta tecnologia 

estão em operação em várias regiões tropicais como na América Latina e Índia.  

O clima favorável e grandes investimentos em pesquisas, fizeram com que a América 

Latina em destaque Brasil, México e Colômbia saísse na frente na adoção de reatores 

UASB para o tratamento de esgoto doméstico urbano. Isto ocorreu na década de 80 por 

grupos de engenheiros e acadêmicos da área de saneamento. Inicialmente, o uso 

inapropriado desses reatores causou perda de credibilidade na tecnologia diante das 

companhias de tratamento de água e agências de preservação do meio ambiente. Nas 

últimas décadas, após intensificados estudos, pesquisas e experiências, os resultados 

positivos recuperaram a credibilidade do sistema anaeróbio por meio de utilização de 

reatores UASB. Importante ressaltar que o Programa de Pesquisas em Saneamento 

Básico (Prosab) entre os anos de 1997 e 2007 foi o principal contribuinte para 

disseminação e consolidação do tratamento anaeróbio de esgoto doméstico no Brasil 

(Chernicharo et al., 2015).  

Recente pesquisa realizada por Noyola et al. (2012) no Brasil, Chile, Colômbia, 

Guatemala, México e República Dominicana, das 2.933 ETEs analisadas, constatou que 

em 1.106 estações, ou 37,7% das instalações pesquisadas utilizam lagoas de 

estabilização, 760 estações, ou 25,9%, fazem uso de lodo ativado (aerificação estendida 

e processo convencional) e na sequência, 493 estações que corresponde a 16,8%, 

utilizam reatores UASB para o tratamento de esgoto doméstico urbano, totalizando 80,4% 

das plantas pesquisadas apresentadas na Figura 1. Apesar do uso de reatores UASB ser 

uma tecnologia com menos de 25 anos de uso, já se posiciona em 3o lugar diante das 

outras duas tecnologias centenárias.  
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Figura 1: Tecnologias utilizadas para tratamento de esgoto doméstico na América Latina. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Chernicharo et al., 2015). 

O tratamento anaeróbio do esgoto doméstico nos grandes centros urbanos da 

América Latina está consolidado, exemplo disso é a ETE Onça de Belo 

Horizonte/Brasil, em operação ha mais de 10 anos (Chernicharo, et al., 2015).  

Para von Sperling and Chernicharo (2005), as ETEs com reatores UASB 

apresentam custo de capital (CAPEX) entre 20 e 50% e custo operacional (OPEX) em 

torno de 50% em comparação ao processo convencional lodo ativado. Um estudo 

realizado pela empresa de consultoria Alemã DHV, para escolha da melhor solução 

de tratamento para centros urbanos em regiões agrícolas irrigadas em Fayoum a 80 

Km da cidade do Cairo/Egito, constatou que o uso de reatores UASB apresenta 

CAPEX 40% inferior e OPEX 90% menor em comparação com uso do processo 

convencional de lodo ativado, relacionado ao custo evitado no uso de combustíveis 

fósseis para o tratamento (Chernicharo, et al., 2015). 

Outras vantagens do processo anaeróbio sobre o processo aeróbio, é que o 

processo anaeróbio produz uma pequena massa celular, apenas 3% da matéria 

orgânica do esgoto é convertido em massa celular excedente, requer menos energia 

e, além disso, produz biogás que pode ser usado como fonte de energia. (GÓMEZ, 

2011).  
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O processo de geração de biogás por meio da decomposição anaeróbia em 

reatores UASB passa por quatro etapas paralelas em um processo de estágio único. 

A primeira etapa é a hidrólise, onde os compostos orgânicos complexos como os 

carboidratos, proteínas e lipídios sofrem a decomposição por meio de substâncias 

com menor complexidade, tais como açúcares, aminoácidos e ácidos graxos. A 

segunda etapa, a acidogênica ou acidogênese, ocorre por meio de bactérias 

fermentativas acidogênicas. Nessa fase os compostos intermediários, formados na 

fase anterior, são decompostos em ácidos graxos de cadeia curta (ácidos acético, 

propiônico e butírico), hidrogênio e dióxido de carbono. Na etapa seguinte, 

denominada a acetogênese, há a formação de ácido acético. Nessa etapa as 

bactérias acetogênicas convertem os compostos em precursores do biogás 

(hidrogênio, dióxido de carbono e ácido acético). Por fim, na etapa chamada de 

metanogênese, ocorre a formação do biogás. Nessa fase as arqueas metanogênicas 

que são estritamente anaeróbicas convertem o ácido acético, o hidrogênio e o dióxido 

de carbono em metano (PROBIOGÁS, 2010). A geração de biogás por meio da 

digestão anaeróbia também produz o lodo digerido, que, após estabilização, pode ser 

usado como fertilizante por conter N, P e K, principais componentes dos fertilizantes 

comerciais (Neves et al., 2009). 
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A Figura 2 apresenta um diagrama esquemático de um reator UASB.  

 

Figura 2: Diagrama esquemático de um reator UASB.  

Fonte: Capassi et al. (2013). 

3.4 CARACTERÍSTICAS DO BIOGÁS RECUPERADO NO TRATAMENTO 

ANAERÓBIO DE ESGOTO DOMÉSTICO 

Por ser o principal subproduto resultante da digestão anaeróbia e conter uma 

grande concentração de metano (CH4), o biogás é um biocombustível de alto valor 

energético, indicado para ser usado em motores de alta compressão volumétrica, se 

apresentando como uma alternativa de fonte renovável para substituir o gás natural e 

o gás liquefeito de petróleo (GLP).  

Nos centros urbanos, pode ser recuperado a partir do tratamento de esgoto. 

Apesar de ter uma baixa taxa de ignição, que limita o seu uso, o biogás mostra-se 

eficiente no uso de bombas de água e motores agrícolas, mas tem como principal uso a 

geração de energia elétrica por meio de motores de combustão interna.  

Em vários países da Europa e Ásia, é utilizado como alternativa para substituir 

motores movidos a gasolina. A principal vantagem na utilização do biogás, é o impacto 

ambiental positivo na redução das emissões de GEE, uma vez que produz energia limpa 

por meio de resíduos que normalmente são tratados, gerando custos sem 

aproveitamento do subproduto. Um exemplo de sucesso na utilização do biogás em áreas 
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urbanas é o caso da Dinamarca, onde cidades de médio porte consegue gerar energia 

suficiente para 896 residências (Neves, et al., 2009).  

O uso do biogás como fonte de energia nas ETEs brasileiras ainda é incipiente, 

algumas experiências já foram realizadas, como o projeto ENERG-BIOG na ETE de 

Barueri/SP, que em 2002 implementou uma microturbina com potência nominal de 30 kW 

e um motogerador a partir de um motor ciclo Otto adaptado. Esse estudo revelou que sob 

o aspecto ambiental o uso da microturbina se apresentou mais eficiente, porém, o seu 

alto custo de quase oito vezes em relação ao motogerador inviabilizaram financeiramente 

o uso. 

Em 2008, a SANEPAR implementou uma unidade piloto de energia renovável na 

ETE Ouro Verde em Foz do Iguaçu/Pr. Essa unidade conta cm um motor Wolkswagen 

modelo AP 1800 adaptado para consumo de biogás. Esse motor está ligado a um gerador 

com potência aparente de 50kVA. Esse sistema opera diariamente por cerca de 2 horas, 

gerando em torno de 4 kWh de energia elétrica. Essa produção de energia elétrica é 

superior à demanda da estação, o excedente é disponibilizado para a COPEL.  

Também em 2008, teve início a realização de estudos para a implementação de 

uma unidade de aproveitamento energético na ETE Arrudas da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (COPASA). Esse projeto utilizou quatro microturbinas de 

kW cada que totalizam 2,4 MW de potência. Em 2012 essa unidade produziu em média 

13 MWh.mês-1, energia equivalente a 53,2% da energia elétrica consumida na estação 

(Silva, 2015). 

A Tabela 2 apresenta um comparativo do potencial energético do biogás em 

relação à algumas fontes comuns de energia de uso comum. 
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TABELA 2: POTENCIAL ENERGÉTICO EQUIVALENTE EM DIFERENTES FONTES DE ENERGIA. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Neves et al., 2009).  

O biogás dos reatores UASB é composto, principalmente, por de CH4 e em 

menor quantidade hidrogênio, gás carbônico, sulfeto de hidrogênio, amônia, dióxido 

de carbono e outros gases traço. O metano é incolor, inodoro, inflamável e possui alto 

poder calorífico (9,9 kWh.m3). Quanto maior o teor de metano no biogás, maior é a 

quantidade de energia química que nele está armazenada (POSSETTI et al., 2013). 

A composição química com os principais gases do biogás proveniente de reatores 

UASB é apresentada na Tabela 3.  

TABELA 3: COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO BIOGÁS. 

Gás Volume 

CH4 26,6% a 88,7% vol 

CO2 1% a 62,1% vol 

Mistura* 12,4% a 68,4% vol 

H2S 205 a 3.563 ppm 

*Mistura: maior parte composta de N2, os volumes elevados são devido a parcela de N2 dissolvida no esgoto doméstico. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Lobato (2011) 

Quanto maior a presença de H2S, maiores são os odores, similar ao de “ovo 

podre”, motivos de reclamatórias da população que vive nas proximidades das ETEs. 

Em relação ao CH4, vale ressaltar que é um GEE com potencial 28 vezes maior que 

o CO2 (IPCC, 2015), por isso ser fundamental seu manejo. 
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3.5 ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE REATORES 

ANAERÓBIOS 

Os modelos atuais para estimativa de produção de biogás à partir do uso de 

reatores anaeróbios se baseiam no balanço de massa da demanda química de 

oxigênio (DQO). Silva et al. (2014) em seu estudo, constatou que os métodos 

propostos por Chernicharo (1997), UNFCC (2013) e IPCC (2006), estimam um 

potencial energético bem superior em relação aos valores obtidos a partir das 

medições realizadas na ETE Atuba Sul de Curitiba que é a maior estação do estado 

do Paraná, no período compreendido entre outubro de 2011 e agosto de 2012. Já os 

resultados obtidos a partir da aplicação do modelo matemático proposto pela Lobato 

(2011) ficaram bem próximos dessas medições. Esta variação é percebida porque os 

métodos anteriores, não levam em consideração as perdas de metano que é 

dissolvido em meio líquido e as rotas de conversão de DQO inerentes do processo 

anaeróbio no tratamento de esgoto por meio de reatores anaeróbios. Estas correções 

foram incluídas na modelagem matemática proposta pela Lobato (Silva, et al., 2014).  

Diante disso, o presente estudo adota o modelo desenvolvido por Lobato (2011) 

para estimar a produção de biogás. Esse modelo da Lobato (2011) tem como premissa 

os seguintes dados de entrada: população contribuinte de esgoto; contribuição de 

esgoto per capita (QPC); vazão média de esgoto afluente (Qméd); concentração de 

DQO total afluente (CDQOtotafl); eficiência de remoção de DQO (EDQO); concentração de 

sulfato no afluente (CSO4); eficiência de redução de sulfato (ESO4); coeficiente de 

produção de sólidos (Y); fator de conversão de STV em DQO (Ksólidos); fator de 

supersaturação de CH4 na fase líquida (Fs); perda de CH4 na fase gasosa com o gás 

residual (pw); outras perdas de CH4 na fase gasosa (po); temperatura operacional do 

reator (T). 

Uma vez definidos os dados de entrada, inicialmente são estimadas as parcelas 

de DQO removidas no sistema, sendo elas: (i) parcela que é consumida na redução 

do sulfato e (ii) a parcela que é convertida em lodo. Após obtidas essas parcelas, é 

calculada a DQO máxima convertida em CH4 e a produção volumétrica máxima 

resultante. Para cálculo do volume real de CH4 disponível para o aproveitamento 

energético, o modelo considera as perdas de CH4 dissolvido no efluente e na fase 
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gasosa com o gás residual, além de outras perdas eventuais na fase gasosa. 

Subtraídas essas perdas, finalmente, o potencial energético estimado é calculado. A 

Figura 3 (Sperling, 1996) apresenta de forma esquemática o balanço de DQO no 

reator UASB. 

 

Figura 3: Balanço de DQO no reator UASB.  

Fonte: Software ProBio 1.0 (2015).  

A seguir, são apresentadas as equações utilizadas para os cálculos de massa 

da DQO e do potencial de recuperação de energia. 

 

DQO removida no processo 

Para cálculo da estimativa da carga de DQO removida no processo são 

utilizadas as Equações 1 ou 2. 

DQOtotaflDQOremov ECQPCPopDQO    (1) 

DQOtotaflDQOmédremov ECQDQO   (2) 

Em que:  

 DQOremov = massa diária de DQO removida (kgDQOremov.d-1); 

 Pop = população contribuinte de esgoto (hab.); 
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 QPC = contribuição diária per capita de DQO (m3.hab-1.d-1); 

 Qméd = vazão média de esgoto afluente ao reator (m3.d-1); 

 CDQOtotafl = concentração de DQO total afluente (kgDQO.m-3);  

 EDQO = percentual de eficiência de remoção de DQO (%). 

DQO convertida em lodo 

A produção de lodo  a partir da utilização de reatores UASB é estimada por 

meio das Equações 3 e 4. 

removobslodo DQOYDQO 
 (3) 

Em que:  

 DQOlodo = massa diária de DQO convertida em lodo (kgDQO lodo.d-1); 

 DQOremov = massa diária de DQO removida no processo (kgDQO remov.d-

1); 

 Yobs = coeficiente de produção de sólidos no sistema 

(kgDQOlodo.kgDQOremov
-1). 

sólidosobs KYY 
       (4) 

Em que: 

 Y = coeficiente de produção de sólidos (kgSVT-1. kgDQOremov
-1); 

 Ksólidos = fator de conversão de STV em DQO (1,42 kgDQOlodo.kgSVT-1); 

Nota: A DQO convertida em lodo calculada na Equação 5, pode ser dividida em 

duas parcelas: (i) DQO convertida em lodo e retida no sistema e (ii) DQO convertida 

em lodo e perdida junto ao efluente. 

 

DQO utilizada pelas bactérias redutoras de sulfato (BRS) na redução de 

sulfato 

A estimativa da carga de sulfato reduzida a sulfeto pode ser realizada por meio 

da Equação 5. 

     (5)  444 SOSOméd
convertida

SO ECQCO  
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Em que: 

 COSO4convertida = carga de SO4 convertida em sulfeto (kgSO4.d-1); 

 Qméd = vazão média de esgoto afluente ao reator (m3.d-1); 

 CSO4 = concentração média de SO4 no afluente (kgSO4.m-3); 

 ESO4 = eficiência de redução de SO4 (%). 

A estimativa da carga de DQO utilizada na redução de sulfato pode ser 

realizada pela Equação 6. 

    (6) 

Em que: 

 DQO SO4 = DQO utilizada pela BRS na redução de sulfato (kgDQOSO4 d-1); 

 KDQO-SO4 = DQO consumida na redução de sulfato (0,667 

kgDQO/kgSO4convertido). 

 

DQO convertida em CH4 e presente no biogás  

Calculadas as variáveis anteriores, a expressão final que estabelece a 

produção teórica máxima de metano por grama de DQO removida é apresentada a 

seguir na Equação 7: 

000.1

)273(
4

4 




DQO

CH

CH
KP

TRDQO
Q           (7)  

Em que:  

 QCH4 = produção volumétrica máxima de metano (m3.d-1); 

 DQOCH4 = massa diária DQO removida no reator e convertida em metano 

(kgDQOCH4.d-1); 

 R = constante dos gases (0,08206 atm.L.mol-1.K-1); 

 273 = constante de conversão de temperatura entre as escalas Celsius 

para Kelvin; 

 T = temperatura operacional do reator (0C).  

444 SODQOconvertidaSOSO KCDQO 
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 P = pressão atmosférica (1 atm); 

 KDQO = DQO correspondente a um mol de CH4 (0,064 kgDQO.mol-1); 

A determinação da massa diária de DQO convertida em CH4 pode ser calculada 

por meio da Equação 8. 

 2
44 SOlodoremCH DQODQODQODQO          (8) 

A partir da produção volumétrica de CH4, pode-se estimar a produção total de 

biogás, a partir do teor esperado neste, de acordo com a Equação 9. 

4

4

CH

CH

biogás
C

Q
Q             (9)  

Em que: 

 Qbiogás = produção volumétrica de biogás (m3.d-1); 

 CCH4 = concentração de metano no biogás (% v/v). 

O valor de CCH4 depende do valor da DQO e deve ser calculado de acordo com as equações 

descritas na Tabela 4.  

TABELA 4: CONCENTRAÇÕES DE CH4 NO BIOGÁS EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE DQO. 

DQO (mg.L-1) 
Equação para obter a concentração de metano 

no biogás (% v/v) 
Fonte 

100 - 400 
CCH4 = 2x10-7DQO3 - 0,0004 DQO 2 + 0,2333 

DQO + 18 Adaptado de Cakir e 
(2005) 

500 - 1.000 CCH4 = 0,0059 DQO + 66,219 

 

DQO convertida em CH4 e perdida dissolvida no efluente e no gás 

residual  

 A Equação 7 representa a produção volumétrica máxima de metano, não 

levando em consideração as perdas de CH4 dissolvido no efluente ou no gás 

residual e, também, outras perdas, como vazamentos, purgas de condensado etc. 

Quando o intuito do balanço de massa da DQO é estimar o volume de metano 

efetivamente coletado no interior do separador trifásico e disponível para 

recuperação de energia, é importante considerar essas perdas a fim de se obter 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135405004197
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valores mais reais. Para a determinação das perdas de metano no gás residual e 

outras perdas são utilizadas as Equações 10 e 11, respectivamente. 

   (10) 

    (11) 

Em que: 

 QW-CH4
 = perda de CH4 na fase gasosa, com o gás residual (m3.d-1); 

 pw = percentual de perda de CH4 na fase gasosa, com o gás residual (%); 

 QO-CH4
 = outras perdas de CH4 na fase gasosa (m3.d-1); 

 pO = percentual de outras perdas de CH4 na fase gasosa (%). 

A Tabela 5 apresenta os valores e percentuais de perdas de metano 

assumidos no modelo.  

TABELA 5: VALORES E PERCENTUAIS DE PERDA DE METANO. 

 

Fonte: LOBATO (2011). 

Para a determinação das perdas de metano dissolvido no efluente é utilizada 

a Equação 12. 

 (12)  

Em que: 

 Qméd = vazão média de esgoto (m3.d-1); 

 QL-CH4
 = perda de CH4 na fase líquida, dissolvido no efluente (m3.d-1); 

 fCH4
 = fator de conversão de massa de CH4 em massa de DQO 

(coeficiente estequiométrico 4,0 kgDQO.kgCH4
-1); 

 pL = perda de CH4 na fase líquida, dissolvido no efluente (kg.m -3). 

Para o cálculo de pL é utilizada a Equação 13. 

wCHCHW pQQ  44

OCHCHO pQQ  44
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 (13)

  

Em que: 

 pL = concentração de metano dissolvido no efluente (mg.L-1); 

 Kh = constante de Henry (mg.L-1.atm-1); 

 Fs = fator de supersaturação de CH4 na fase líquida, adotado o valor de 1,7 

que é utilizado para situações conservadoras conforme proposição do 

modelo matemático utilizado. 

Estimativa da produção real de CH4 

Uma vez calculada a produção teórica de metano e as parcelas referentes as 

perdas, foi então estimado o volume de metano efetivamente coletado no interior de 

separador trifásico e disponível para recuperação de energia. Os cálculos são 

efetuados de acordo com a equação seguinte: 

   (14) 

Em que: 

 QREAL-CH4
 = produção real de metano disponível para recuperação de 

energia (m3.d-1). 

 

Estimativa do potencial energético disponível 

A estimativa do potencial energético disponível no biogás efetivamente 

coletado pelo separador trifásico é feita conforme a seguinte equação: 

  

  (15) 

Em que: 

 PEREAL-CH4 = potencial energético disponível (MJ.d-1); 

 QN-REAL-CH4 = produção real normalizada de metano (Nm3.d-1); 

 ECH4
 = poder calorífico decorrente da combustão do metano 

(35,9 MJ.Nm-3). 

444 CHCHREALNCHREAL EQPE  

44444 CHLCHOCHWCHCHREAL QQQQQ  
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3.6 MANEJO DO BIOGÁS RECUPERADO 

O biogás recuperado nas ETEs, precisa ser gerenciado de maneira adequada 

com o intuito de minimizar impactos ambientas e, sobretudo, as emissões de GEE. 

Nesse sentido, busca-se a conversão do CH4 presente em sua composição. Existem 

diversas maneiras para realizar o manejo do biogás, com custo e eficiência particular 

de cada tecnologia e investimento.  

Para esse estudo, foram analisadas duas tecnologias de conversão de CH4 em 

CO2: [i] uso de queimadores de biogás, também conhecido como flares; e, [ii] uso de 

motor ciclo Otto para geração de energia elétrica, também denominado motogerador 

a biogás.  

Com base nessas tecnologias, serão criados cenários que irão simular o uso 

dessas em diferentes situações para identificar a melhor solução para promoção de 

uma economia de baixo carbono, levando em consideração as diferentes situações 

que se encontram cada uma das ETEs. Lupatini et al. (2015) criou cenários para 

avaliar o potencial de redução das emissões de GEE em 26 ETEs paranaense, e a 

partir desses cenários foi possível identificar os efeitos ambientais e econômicos 

decorrentes da implementação de diferentes tecnologias em cada um dos cenários 

propostos (Lupatini, et al., 2015).  

3.6.1 USO DE QUEIMADORES DE BIOGÁS 

O uso de queimadores (flares) é uma forma para viabilizar a minimização de 

emissões de GEE, em especial do CH4 que está presente no biogás. Existem 

basicamente dois tipos de queimadores: abertos, também chamados de atmosféricos; 

e, fechados, também denominados enclausurados. 

A Tabela 6 apresenta as principais vantagens entre os flares enclausurados e 

semi-enclausurados. 
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TABELA 6: COMPARATIVO DAS VANTAGENS ENTRE OS TIPOS DE QUEIMADORES. 

Queimadores enclausurados 
Queimadores abertos ou semi-

enclausurados 

Destruição altamente eficiente do biogás Baixo custo 

Baixa emissão de poluentes indesejáveis Nenhuma contenção de gás 

As emissões podem ser monitoradas   
Mais seguro nas proximidades em relação ao 

calor   

Sem impacto visual causado pelas chamas   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (WOOTTON, 2008)  (FOKAL, 2015) 

Os dois maiores benefícios da queima do biogás por meio de queimadores, são: 

redução das emissões de GEE e eliminação dos maus odores. Por outro lado, esse 

processo de conversão do biogás apresenta três desvantagens: [i] emissões de 

poluentes ambientais não desejados como formaldeído (HCHO), hidrocarbonetos 

poliaromáticos (PAHs) e óxidos de nitrogênio (NOx); [ii] poluição sonora pelo ruído 

emitido pelos queimadores; e, [iii] poluição visual noturna com a emissão de chamas 

incandescentes no caso dos modelos abertos (WOOTTON, 2008). 

A conversão do biogás em queimadores fechados, típicos em ETEs europeias, 

é caracteriza por uma alta eficiência: até 99,95% do CH4 é convertido em CO2 e, reduz, 

consequentemente em 89% o volume de CO2eq que é emitido para a atmosfera 

(WOOTTON, 2008).  

Já os queimadores abertos, típicos em ETEs no Brasil, são caracterizados pela 

baixa eficiência de conversão. Esses queimadores normalmente apresentam uma 

eficiência aproximada de 50% na conversão de CH4 para CO2 (FOKAL, 2015). 

Para as ETEs com baixa produção de biogás, quando não há preocupação de 

conversão de CH4 em CO2 de alta eficiência, é comum o emprego de queimadores 

abertos, por conta de seus baixos custo e complexidade de implementação e 

manutenção. Esses modelos, suportam ETEs com uma produção de até 7 Nm3.h-1 de 

biogás. O modelo MQ da FOKAL, que opera com pressão de até 100 mmca é um 

exemplo de queimador aberto para ETEs de pequeno porte (Figura 4). Como esse 

equipamento possui 2,5 m de altura, ele não requer estais ou cabos para garantir sua 

estabilidade. Esse queimador é dividido em duas partes: [i] a inferior, onde fica o 

separador que serve para eliminar o material condensado que eventualmente pode 

chegar ao equipamento; e, [ii] a superior, onde ocorre a queima do biogás. Esse 
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equipamento possui um protetor de chuva e vento, onde fica instalado o bico de saída 

de biogás, que é interligado ao separador onde é instalado o ignitor para produzir 

faíscas. O ignitor, por sua vez, é acionado por um temporizador com intervalos pré-

determinados para acender a corrente de biogás. 

A Figura 4 apresenta o modelo da linha MQ da empresa FOKAL. 

 

Figura 4: Flare de baixa eficiência e painel de controle para baixa vazão de biogás. 

Fonte: Catálogo de produtos da empresa FOKAL. 

Para as ETEs com produção superior a 7 Nm3.h-1 de biogás, mas ainda dentro 

da faixa de baixa eficiência, foram analisados os equipamentos da linha CQ da FOKAL. 

Essa linha de equipamentos semi-enclausuladdos operam com pressão de até 10 mm 

CA com capacidade de atender estações com produção de até 1.000 Nm3.h-1 de 

biogás, com 50% de eficiência na destruição de CH4. Os flares dessa linha são inteiros 

em aço inoxidável e os componentes são dimensionamentos para suportar maior 

volume de biogás. O porte do flare e as características de funcionamento e instalação 
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dessa linha é a mesma do modelo MQ. A Figura 5 apresenta o modelo da CQ da 

empresa FOKAL. 

  

Figura 5: Flare de baixa eficiência. 

Fonte: Catálogo de produtos da empresa FOKAL. 

Para uma queima de biogás de alta eficiência, é necessário o uso de flares 

enclausurados. Nesse modelo, a combustão ocorre no interior de uma câmara isolada 

termicamente com controle de temperatura, nesse caso a chama não é visível. Para 

este estudo, considerou-se a linha EQ da empresa FOKAL com capacidade de 

atender estações com produção de até 1.000 Nm3.h-1 de biogás. Essa linha de 

equipamento atinge mais de 99,5% de eficiência, para isso, a queima do biogás 

precisa ser realizada a uma temperatura constante superior a 800 oC e o tempo de 

permanência superior a 0,5 segundos dentro da câmara de combustão. Possui um 

gerenciamento mais complexo que os modelos anteriores, possui controle da 

temperatura do queimador, sistema de alarmes, lógica de intertravamento e a 

capacidade de enviar dados para uma sala de controle. Esses equipamentos são 

maiores, podendo atingir até 15 metros de altura, o seu diâmetro é definido pela vazão 
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de biogás que irá tratar. Esse modelo possui zonas com diferentes funções, [i] a 

inferior é onde ocorre a entrada de ar, [ii] a intermediária é onde são instalados os 

bicos de alimentação de biogás e a [iii] terceira, é a câmara de combustão, isolada 

internamente com fibra de cerâmica, a queima ocorre entre 800 e 1.100 oC. Esses 

equipamentos são dotados de um painel de ignição e controle que monitoram o flare 

por meio de sinais analógico ou digitais para a sala de controle. A Figura 6 apresenta 

o modelo da linha enclausulada de flare junto com o painel de controle e ignição da 

linha EQ da empresa FOKAL. 

 

Figura 6: Flare de alta eficiência. 

Fonte: Catálogo de produtos da empresa FOKAL. 

Além dos queimadores propriamente dito, existe a necessidade de instalação 

de uma série de equipamentos auxiliares para que a queima realmente ocorra e com 

segurança. O biogás produzido por meio de UASB, normalmente está saturado com 

vapor de água e com uma leve pressão positiva, esta pressão pode não ser suficiente 

para que ocorra a transferência do biogás até aos queimadores, para isto, são 

instalados ventiladores ou pressurizadores para controlar a circulação do biogás pela 

tubulação. Antes do ventilador ou pressurizador, é necessária a instalação de um 
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potenciômetro para evitar que água condensada na tubulação possa causar danos a 

estes equipamentos. Logo após o potenciômetro, deve ser instalada uma válvula de 

controle de fluxo que também é usada para paralisar a vazão do biogás para o sistema 

durante manutenções. Após o ventilador ou pressurizador, deve ser instalada uma 

válvula de retorno, e logo após antes do queimador um supressor de chama, ambos 

para evitar que a chama retorne quando há diminuição de pressão a fim de evitar 

explosões no sistema de geração de biogás (WOOTTON, 2008).  

3.6.2 USO DE MOTOR DE CICLO OTTO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

Uma forma eficiente de minimização de emissões de GEE na atmosfera e além 

disso reduzir as despesas nas ETEs, é a geração de energia elétrica por meio de 

motores térmicos de combustão interna a gás de ciclo Otto de quatro tempos. Estes 

equipamentos foram inventados ainda no século XIX e funcionam a partir de um pistão. 

Estas máquinas são conhecidas como motores de quatro tempos porque o ciclo 

completo da queima do combustível é realizado em quatro tempos, no primeiro tempo 

ocorre a admissão de ar e combustível, neste caso o biogás. Após no segundo tempo, 

ocorre a compressão do combustível com o ar, completada a compressão, a vela de 

ignição gera a centelha elétrica para que ocorra a explosão da mistura gasosa, neste 

momento, ocorre o terceiro tempo que é a expansão, finalizado este quarto tempo 

com a exaustão, quando é realizado a descarga dos gases queimados (SILVEIRA, 

2010).  
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A Figura 7 apresenta o esquema de funcionamento de um motor 4 tempos. 

 

 

Figura 7: Esquema de funcionamento de um motor tipo Otto de 4 tempos. 

Fonte: (SILVEIRA, 2010) 

Os motores a gás do ciclo Otto desempenham uma eficiência elétrica entre 34% 

e 42% (DWA, 2013), estes valores estão diretamente relacionados à potência nominal, 

quanto maior a potência, mais eficiente é o motor. Essas máquinas operam a partir de 

45% de CH4 no biogás. Possuem uma vida útil de aproximadamente 60.000 horas de 

operação, são construídos para serem usados com gás sem precisar de adaptações 

com baixo índice de manutenção. Possuem modelos que operam entre 100 kW e 

1 MW de potência. Devido à escala de utilização ser menor, são equipamentos de 

custos maiores (PROBIOGÁS, 2010). 

A geração de energia elétrica a partir do biogás é uma alternativa de geração 

de energia limpa e renovável, diferente das termelétricas que vem sendo 

implementadas no Brasil nos últimos anos a fim de atender a demanda interna que 

consomem fontes não renováveis como o petróleo e o carvão natural, além de serem 

altamente poluentes e contribuírem negativamente para o efeito estufa. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 ESCOPO DO ESTUDO 

O estudo em questão é de natureza exploratória e quantitativa e foi 

desenvolvido a partir de dados coletados junto a prestadora pública de serviços de 

saneamento do Estado do Paraná. Para tanto, obtiveram-se dados referentes ao ano 

de 2015. O escopo do estudo contemplou os 399 municípios que compõe o estado do 

Paraná (IBGE, 2010), dos quais 172 municípios possuem tratamento de esgoto por 

meio do atendimento de 238 ETEs. Dessa forma, trabalhou-se com dados dessas 238 

ETEs distribuídas no Estado do Paraná que possuem reatores anaeróbios.  

Esse estudo aborda alternativas para minimização das emissões de metano, 

provenientes do biogás recuperado a partir de reatores anaeróbios utilizados para o 

tratamento de esgoto doméstico da população urbana do estado do Paraná. 

A partir da obtenção dos dados de todas as ETEs do estado do Paraná, os 

dados foram sistematizados em uma planilha eletrônica: nome dos municípios com 

tratamento de esgoto, relação das ETEs de cada município, distribuição de 

atendimento populacional que cada ETE atende em cada um dos municípios, 

classificação do tipo de tratamento biológico de cada ETE, quantidade de economias 

domésticas atendidas por ETE, taxa de ocupação populacional por domicílio (IBGE, 

2010) e população residencial com esgoto tratado por ETE.  

A partir destes resultados, os dados da planilha foram classificados da maior 

para a menor estação em relação à população atendida. Na sequência, efetuou-se a 

categorização das ETEs em função do tipo de tratamento biológico de esgoto. Assim, 

de todas as ETEs contidas na planilha, somente as que possuem reatores anaeróbios 

e produzem biogás rotineiramente, foram selecionadas como escopo deste trabalho. 

Após a definição do escopo, as ETEs selecionadas foram classificadas em 

função de seu porte da seguinte forma apresentada na Tabela 7:  
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TABELA 7: CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. 

CLASSIFICAÇÃO  CAPACIDADE (habitantes atendidos)  

Pequeno porte  ≤ 30.000 

Médio porte  > 30.000 e < 250.000 

Grande porte  ≥ 250.000 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (PARANÁ, 2009) 

4.2 ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS EM REATORES ANAERÓBIOS 

O presente estudo estima a produção de biogás bem como a sua composição 

a partir de um modelo matemático, pelo fato de não ser viável realizar as medições 

em todas as estações do escopo a curto prazo. A partir dos dados obtidos, estimaram-

se as taxas anuais de produção de biogás, de CH4 e de CO2eq para cada uma das 

estações, para essas estimativas, foi utilizado o software ProBio (Possetti et al., 2015) 

que utiliza o modelo matemático proposto por Lobato (2011).  

Dentre as três condições propostas no método (melhor cenário – maior 

produção de biogás, pior cenário – menor produção de biogás e cenário típico – 

produção média entre o melhor e pior cenário), optou-se pela situação conservadora, 

ou pior cenário, pelo fato de que fazem parte deste estudo ETEs localizadas em 

diferentes regiões do estado do Paraná, que podem apresentar resultados típicos de 

cada instalação em relação à: (i) nível de concentração do esgoto, que pode ser mais 

diluído ou mais concentrado; (ii) nível de presença de sulfato que pode ser maior ou 

menor e (iii) eficiência na remoção de DQO que pode ser maior ou menor. Estes 

fatores influenciam diretamente na produção de biogás e energia. Além disso, os 

resultados das medições realizadas por um período de 6 meses na maior estação do 

estado do Paraná, a ETE Atuba Sul, ficaram próximos dos valores obtidos pelo método 

desenvolvido pela Lobato (2011) (Possetti et al., 2013). 

A Tabela 8 apresenta as constantes utilizadas neste estudo como entrada de 

dados para cálculo de geração de biogás em uma situação conservadora. 
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TABELA 8: CONSTANTES E EQUIVALÊNCIAS DE UNIDADES USADOS NA ENTRADA DE DADOS.  

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos no software ProBio a 

partir da metodologia proposta pela Lobato (2011).  

4.3 ESTIMATIVAS DO POTENCIAL ENERGÉTICO DAS ETES  

A quantidade de energia química disponível nas ETEs foi calculada pela 

multiplicação da taxa volumétrica de metano produzido por seu respectivo poder 

calorífico inferior a partir da Equação 16: 

PEquímico = Qmetano . PCImetano (16) 

Em que: 

 PEquímico = quantidade de energia química disponível para conversão na 
forma de biogás (kWhq.dia-1);  

 Qmetano = Taxa volumétrica de metano produzido (Nm3.dia-1);  

 PCImetano = Poder calorífico inferior do metano (9,9kWhq/Nm3).  

Uma vez calculados os potenciais energéticos químicos, estes valores 

precisam ser transformados em valores energéticos elétricos finais que são inferiores 

ao potencial químico decorrente das perdas inerentes à transformação. 
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O rendimento de um grupo motogerador depende de sua potência, que variou 

entre 28 e 42% para os motogeradores utilizados neste estudo. Os conjuntos de 

menor potência são menos eficientes que os motores de maior potência. A Tabela 9 

apresenta o rendimento típico de grupos motogeradores de energia elétrica em função 

de sua potência nominal. 

TABELA 9: RENDIMENTO ELÉTRICO DO MOTOGERADOR PELA POTÊNCIA.  

kWhe.h-1 Rendimento elétrico  

até 33  28% 

34 - 50  32% 

51 - 100  36% 

101 - 250  38% 

251 - 400  40% 

401 - 800  42% 

801 - 1200  42% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Valente, 2015) 

Assim, para calcular o potencial de geração de energia elétrica em uma ETE, 

deve-se multiplicar a quantidade de energia química disponível para conversão na 

forma de biogás pelo rendimento elétrico do conjunto a ser considerado, de acordo 

com a Equação 17. 

PEelétrica = PEquímico . µelétrico (17) 

Em que: 

 PEelétrica = quantidade de energia elétrica gerada (kWhe.dia-1); 

 PEquímico = quantidade de energia química disponível para conversão na 
forma de biogás (kWhq.dia-1);  

 µelétrico = Percentual do rendimento elétrico do motogerador. 

4.4 EMISSÕES E REDUÇÕES DE EMISSÕES DE GEE 

Para calcular a massa de CO2 emitida no processo a partir da queima de 

metano em flares ou motogeradores, primeiramente foi calculada a produção de 

metano estimada em cada ETE. Esses valores foram obtidos por meio do software 

ProBio (Possetti, et al., 2015) que utiliza o método desenvolvido pela Lobato (2011). 

Conforme método do IPCC, o CO2 presente no biogás foi desconsiderado por 

se tratar de origem biogênica (IPCC, 2015).  
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Após, foi utilizada a seguinte equação: 

EmCO2-queima-CH4
 = (CH4-queimado . Eequipamento . 2,44) + ((1 - Eequipamento) . CH4-queimado . 28) (18) 

Em que: 

 EmCO2-queima-ch4
 = emissões de CO2 após a queima de CH4 (tCO2.ano-1); 

 CH4-queimado = CH4 queimado em flares ou motogeradores (tCO2.ano-1); 

 Eequipamento = eficiência de conversão do equipamento (flare ou motogerador) 

utilizado para queima do CH4. Para os flares de baixa eficiência, a taxa é 

de 0,5, para os flares de alta eficiência, a taxa é de 0,995 e para os 

motogeradores, a taxa é de 0,8 (decimal); 

 2,44 = constante resultante da relação de massa da transformação química 

de CH4 em CO2 a partir da queima completa de CH4; 

 28 = GWP100 do CH4 (IPCC, 2015). 

Uma vez obtida a massa de CO2 emitida no processo a partir da queima de 

metano em flares ou motogeradores, as reduções de CO2 são calculadas a partir dos 

valores do cenário Base, utilizando-se a Equação 19: 

RedCO2 = EmCO2-cenário-base - EmCO2-queima-ch4 (19) 

Em que: 

 RedCO2 = reduções de CO2 após a queima de CH4 (tCO2.ano-1); 

 EmCO2-cenário-base = emissões de CO2 do cenário Base (tCO2.ano-1); 

 EmCO2-queima-ch4
 = emissões de CO2 após a queima de CH4 (tCO2.ano-1). 

Além do calculo das emissões e reduções de GEE, também foi calculado a 

intensidade carbônica por habitante e por economia, para isso utilizou-se das 

Equações 20 e 21: 

 ICO2hab = EmCO2eq-Totcenário / PopTotcenário (20) 

ICO2econ = EmCO2eq-Totcenário / EconTotcenário (21) 

Em que: 

 ICO2hab = Intensidade carbônica por habitante (t.hab-1) 
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 EmCO2eq-Totcenário = Total emissões de CO2.eq do cenário (tCO2eq.ano-1); 

 PopTotcenário = População total do cenário (milhões de habitantes); 

 ICO2econ = Intensidade carbônica por economia (t.econ-1) 

 EconTotcenário= Total de economias do cenário (milhões de economias). 

4.5 VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA 

Uma vez calculado o potencial de geração de energia elétrica das ETEs, 

realizou-se um estudo sobre a viabilidade financeira de tal intervenção. Para tanto, foi 

calculado a receita financeira potencial com base no potencial energético de cada ETE 

para ser confrontada com os custos de investimentos. 

Para esse estudo, usou-se o custo de R$0,64903/kWh para a energia elétrica 

(COPEL, 2015), já com impostos, desconto de 15% adotado pela companhia de 

energia para serviços de saneamento e bandeira vermelha. 

4.6 CUSTOS DE FLARES PARA QUEIMA DO BIOGÁS RECUPERADO 

Para queima do biogás considerou-se a utilização de flares de baixa e de alta 

eficiência de transformação de CH4 em CO2. Para os modelos de baixa eficiência, 

foram especificados dois modelos, abertos e semi-enclausurados, sendo: [i] abertos 

para as estações com até 7 Nm3.h-1, [ii] e semi-enclausurados para vazões superiores 

a essa, limitado à 100 Nm3.h-1. Ambos os modelos possuem eficiência nominal de 50% 

na eliminação CH4 contido no biogás. O que difere entre essas duas linhas de flares 

é a complexidade de construção, sendo a linha de queimadores abertos é mais 

simples e mais barata, por outro lado, a linha semi-enclausurado possui maior 

robustez por atender vazões maiores e consequentemente possui custo proporcional 

maior. As especificações técnicas dos flares utilizados nesse estudo foram obtidas por 

meio de uma consulta técnica junto à empresa FOKAL com sede em Cotia no estado 

de São Paulo. O custo do flare é definido pela potência do motor instalada que está 

relacionado à produção de biogás em Nm3.h-1. A Tabela 10 apresenta o custo dos 

flares de baixa eficiência. 
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TABELA 10: CUSTO DO FLARE DE BAIXA EFICIÊNCIA.  

Volume biogás (m3.hora-1) Custo capital (R$) 

até 7 16.000,00  

8 - 28 27.000,00  

29 - 65 30.000,00  

66 -110 35.000,00  

111 - 250 50.000,00  

251 - 570 60.000,00  

571 - 850 90.000,00  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de FOKAL. 

Para a queima de alta eficiência, foram utilizados os modelos da linha de 

queimadores enclausurados, esses modelos possuem eficiência nominal de 99,5% de 

eliminação contido no biogás. O custo do flare é definido pela potência do motor 

instalada que está relacionado à produção de biogás em Nm3.h-1. A Tabela 11 

apresenta o custo dos flares de alta eficiência.  

 
TABELA 11: CUSTO DO FLARE DE ALTA EFICIÊNCIA.  

Volume biogás (m3.hora-1) Custo capital (R$) 

até 50 77.538,00  

51 - 100 88.488,00  

101 - 150 99.438,00  

151 - 250 121.338,00  

251 - 400 154.188,00  

401 - 2000 504.588,00  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Valente, 2015). 
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4.7 CUSTOS DE MOTOGERADORES PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Uma vez obtidos as possíveis receitas com a geração de energia elétrica a 

partir da recuperação do biogás, iniciou-se o levantamento dos valores de 

investimentos necessários para implementação de soluções para esta recuperação. 

Para a transformação de energia química em energia elétrica, considerou-se o 

uso de motogeradores. O levantamento de custos de motogeradores foi realizado em 

diferentes marcas importadas desenvolvidos especificamente para biogás para uma 

faixa entre 50 kW e 1.200 kW. Por não sofrerem adaptações, estes equipamentos são 

mais eficientes, mais resistentes e possuem baixa manutenção (overhaul) quando 

comparados com os equipamentos nacionais (Valente, 2015). 

Como os fornecedores desses equipamentos são europeus, as cotações foram 

obtidas em Euro por kW (€/kW). Para a conversão dos valores para reais (R$),  

adotou-se a cotação de R$4,2096 por € 1,00 no dia 03/03/16 (BCB, 2016). 

Sobre os valores praticados no país de origem, foram aplicados impostos e 

custos de transporte, chamado custo de internação, adotando-se o índice de 40% 

indicado por alguns fornecedores nacionais (GUASCOR - DRESSER-RAND - A 

Siemens Business, 2013). 

O custo do motogerador é definido pela potência do motor instalada que está 

relacionado à produção de biogás em Nm3/h. Portanto, o custo em R$/kW é obtido à 

partir do potencial energético de cada ETE, conforme ilustra a Tabela 12. 
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TABELA 12: CUSTO DO MOTOGERADOR PELA POTÊNCIA.  

Potência (kWhe.h-1) Preço (R$.kW-1) 

até 33  14.032,00  

34 - 50  12.628,80  

51 - 100  10.243,36  

101 - 250  7.577,28  

251 - 400  6.174,08  

401 - 800  4.490,24  

801 - 1200  3.648,32  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Valente, 2015) 

Logo, o custo do motogerador foi calculado a partir da Equação 22. 

Capmotogerador = Penergia . PREÇOR$.kW
-1  (22) 

Em que: 

 Capmotogerador = valor de capital para aquisição do motogerador (R$);  

 Penergia = potência do grupo motogerador (kW); 

 PREÇOR$.kW
-1 = faixa de preço correspondente à potência do motogerador 

(R$.Kw-1). 

Os motogeradores são equipamentos com peças móveis e com o tempo 

exigem manutenção e reformas que inclui a troca de peças. Os fornecedores estimam 

que deve ser realizada uma manutenção completa (overhaul) a cada 45.000 horas de 

uso. O custo desta manutenção está diretamente relacionada ao valor de aquisição 

do equipamento que é proporcional à produção de biogás da ETE. O custo de overhaul 

foi obtido estimando-se uma manutenção a cada cinco anos. Como os fornecedores 

dos motogeradores são europeus, os custos foram obtidos em Euro (€) convertidos 

para Reais (R$) utilizando-se a cotação de R$4,2096 por € 1,00 no dia 03/03/16 (BCB, 

2016). Após, esses valores foram transformados em valores mensais para que fosse 

utilizado de forma linear no cálculo financeiro de viabilidade econômica. Os valores 

mensais de overhaul são apresentados no Tabela 13: 
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TABELA 13: CUSTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA MOTOGERADORES (OVERHAUL).  

Volume biogás  (Nm³.dia-1) Custo mensal (R$)  

até 700  1.637,07  

701 - 1.400  2.806,40  

1.401 - 2.800  4.677,33  

2.801 - 6.300  9.120,80  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Valente, 2015) 

Para que a energia elétrica gerada possa ser utilizada nas próprias ETEs, é 

necessário a realização de adaptações nas estruturas elétricas das plantas. Quando 

a produção de energia consegue suprir integralmente o consumo da ETE, é instalada 

uma chave seccionadora para comutar a energia elétrica da rede elétrica pública para 

o sistema de auto-geração (conexão em paralelo e permanente). Esse sistema de 

chaveamento de rede não possui mecanismos de proteção da rede, mas deve prover 

um sincronismo inferior a 30 segundos entre a troca do abastecimento elétrico da rede 

pública e a alimentação da energia auto-gerada pelos motogeradores. O custo 

pesquisado no mercado e consultas realizadas em companhias que estão em fase de 

estudo para a implementação desta solução foi de R$100.000,00, considerando 

custos com projeto. Esse valor foi usado como base para o cálculo para as ETEs 

indicadas a receber motogeradores conforme definição de cada cenário deste estudo 

(Hachisuca, 2015). 

4.8 CUSTOS ADICIONAIS DOS ACESSÓRIOS 

Tanto para a implementação de motogeradores como queimadores, são 

necessários um conjunto de acessórios adicionais, como: gasômetro, tanques de 

drenagem, dessulfurizador, filtro de carvão, válvulas corta-chamas, medidor de vazão, 

analisador de gases e compressores. Esses acessórios variam de especificação e 

custo que está relacionado à solução adotada e o volume de biogás recuperado em 

cada uma das ETEs. A seguir são especificados, dimensionados e precificados para 

cada uma das ETEs atendidas. 

Obtidos os volumes estimados de biogás recuperado em cada ETE, 

dimensionaram-se gasômetros para atender à recuperação de biogás de forma que 

pudesse regularizar a queima sem comprometer o desempenho tanto dos 
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motogeradores como dos flares. Neste estudo considerou-se o uso de gasômetro nas 

ETEs indicadas para receber motogeradores ou queimadores de alta eficiência dentro 

da recomendação de cada cenário. 

O Brasil ainda não dispõe de normas para aproveitamento energético elétrico 

das ETEs. Assim, este estudo baseou-se na Norma Alemã DWA-M 363(2010) que 

recomenda dimensionar a capacidade de armazenamento do biogás entre 30 e 50% 

do volume de biogás recuperado. Como no projeto aprovado pelo PAC (2013) da ETE 

Rio Preto da cidade de São José do Rio Preto do estado de São Paulo que 

dimensionou o gasômetro com o volume de 35% da vazão diária de biogás, esse 

mesmo índice foi utilizado para o presente estudo. O custo do gasômetro refere-se ao 

modelo esférico com dupla membrana. Dentro dessa especificação dimensionaram-

se 5 faixas de gasômetros com capacidade de receber até 6.300 Nm3.dia-1, conforme 

ilustra a Tabela 14 que define o custo pela capacidade de armazenamento. 

 

TABELA 14: CUSTO DO GASÔMETRO PELO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS.  

Volume biogás  (Nm³.dia-1) Custo capital (R$)  

até 700  265.000,00  

701 - 1.400  385.000,00  

1.401 - 2.800  525.000,00  

2.801 - 6.300  585.000,00  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Valente, 2015). 

Antes de chegar até o grupo motogerador ou queimador o biogás precisa 

passar por tanques de drenagem para filtragem. Para tanto, são necessários pelo 

menos 2 tanques de drenagem para cada ETE. O custo dos tanques filtragem foi 

definido pelo potencial de produção de biogás em m3.dia-1 de cada ETE, conforme 

apresentado na Tabela 15. 
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TABELA 15: CUSTO DE DOIS TANQUES DE DRENAGEM. 

Volume biogás  (Nm³.dia-1) Custo capital (R$)  

até 700  30.400,00  

701 - 1.400  35.600,00  

1.401 - 2.800  39.000,00  

2.801 - 6.300  44.000,00  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Valente, 2015). 

Em continuidade ao processo de filtragem do biogás, para as ETEs indicadas 

a receber motogerador ou queimador de alta eficiência, considerou-se a utilização de 

1 dessulfurizador para cada estação. O custo dos dessufurizadores foi definido pelo 

potencial de produção de biogás em m3.dia-1 de cada ETE apresentados na Tabela 16: 

 

TABELA 16: CUSTO UNITÁRIO DO DESSULFURIZADOR. 

Volume biogás  (Nm³.dia-1) Custo capital (R$)  

até 700  140.000,00  

701 - 1.400  165.000,00  

1.401 - 2.800  184.000,00  

2.801 - 6.300  210.000,00  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Valente, 2015). 

Além dos equipamentos anteriores para filtragem do biogás, para as ETEs 

indicadas a receber motogerador considerou-se o uso de filtro de carvão ativado para 

remoção de siloxanos. Os valores desses filtros foram definidos pelo potencial de 

produção de biogás em m3.dia-1 de cada ETE, conforme apresentado no Tabela 17. 

 

TABELA 17: CUSTO UNITÁRIO DO FILTRO DE CARVÃO ATIVADO. 

Volume biogás  (Nm³.dia-1) Custo capital (R$)  

até 700  40.000,00  

701 - 1.400  40.000,00  

1.401 - 2.800  60.000,00  

2.801 - 6.300  80.000,00  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Valente, 2015). 

Para que seja mantida uma vazão constante do biogás no sistema de geração 

de energia, foi necessário a instalação de compressores. Os custos de compressores 

variam com a escala da ETE (Valente, 2015) que está diretamente relacionado ao 

potencial de produção de biogás em m3.dia-1 de cada estação, conforme apresentado 

no Tabela 18.  
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TABELA 18: CUSTO DE COMPRESSORES PARA GERAÇÃO DE ENERGIA.  

Volume biogás  (Nm³.dia-1) Custo capital (R$)  

até 700  50.000,00  

701 - 1.400  60.000,00  

1.401 - 2.800  70.000,00  

2.801 - 6.300  80.000,00  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Valente, 2015). 

Na linha de produção de biogás, assumiu-se a inserção de dois equipamentos 

para medir a produção e concentração do biogás após a filtragem para controle da 

produção nas ETEs. Para a medição, optou-se pelo modelo tipo Vortex com 

capacidade entre 2,8 Nm3/h a 724 Nm3/h, modelo único com capacidade para atender 

a todas as ETEs de diferentes portes. Para o analisador fixo de gases, optou pelo 

modelo com capacidade para medir as concentrações de CO2, CH4, H2S e O2. Para 

todas as ETEs considerou-se o uso de um equipamento do mesmo modelo e 

capacidade, conforme Tabela 19. 

TABELA 19: CUSTO DE MEDIDORES DE VAZÃO E CONCENTRAÇÃO DE BIOGÁS.  

Equipamento  Custo capital (R$) 

Medidor de vazão tipo Vortex  23.694,00  

Analisador fixo de gases  21.763,00  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (Valente, 2015) 

4.9 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS TOTAIS DE FLARES E MOTOGERADORES 

 Após terem sido definidos os equipamentos necessários e seus respectivos 

custos, foram calculados para cada uma das estações do escopo o custo de capital, 

depreciação e manutenção, tanto para queima do biogás por meio de flares de baixa 

eficiência, de alta eficiência e motogeradores para geração de energia. 

 Para o cálculo do valor total de capital necessário para a implementação de 

flares de baixa eficiência, foi utilizada a Equação 23. 

CapTotflare-b_e = Capflare-b_e + Capmedidor + Captanque-drenagem + Capválvula-alívio + Captransmissor-

pressão + Capanalisador + Capcorta-chamas (23) 

Em que: 
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 CapTotflare-b_e = custo total de capital necessário para implementação de 

flares de baixa eficiência (R$); 

 Capflare-b_e = custo de capital dos flares de baixa eficiência dimensionados 

pela vazão de biogás (R$); 

 Capmedidor = custo de capital do medidor de vazão (R$); 

 Captanque-drenagem = custo de capital do tanque de drenagem (R$); 

 Capválvula-alívio = custo de capital da válvula de alívio (R$); 

 Captransmissor-pressão = custo de capital do transmissor de pressão (R$); 

 Capanalisador = custo de capital do analisador de gases fixo (R$); 

 Capcorta-chamas = custo de capital da válvula corta-chamas (R$). 

 

 Para o cálculo do valor total de capital necessário para a implementação de 

flares de alta eficiência, foi utilizada a Equação 24.  

CapTotflare-a_e = Capflare-a_e + Capgasômetro + Captanque-drenagem + Capdessulfurizaror + 

Capcompressor + Capcorta-chamas + Capmedidor + Capválvula-alívio + Captransmissor-pressão + Capanalisador  (24) 

Em que: 

 CapTotflare-a_e = custo total de capital necessário para implementação de 

flares de alta eficiência dimensionados pela vazão de biogás (R$); 

 Capflare-a_e = custo de capital do flares definido pela vazão de biogás (R$); 

 Capgasômetro = custo de capital do gasômetro definido pela vazão de biogás 
(R$); 

 Captanque-drenagem = custo de capital do tanque de drenagem (R$); 

 Capdessulfurizador = custo de capital do dessulfurizador (R$); 

 Capcompressor = custo de capital do compressor definido pela vazão de biogás 
(R$); 

 Capcorta-chamas = custo de capital da válvula corta-chamas (R$). 

 Capmedidor = custo de capital do medidor de vazão tipo Vortex (R$); 

 Capválvula-alívio = custo de capital da válvula de alívio (R$); 

 Captransmissor-pressão = custo de capital do transmissor de pressão (R$); 

 Capanalisador = custo de capital do analisador de gases fixo (R$); 

Para o cálculo do valor total de capital necessário para a implementação de 

motogeradores para geração de energia a partir do biogás, foi utilizada a Equação 28. 
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CapTotmotogerador = Capmotogerador + Capgasômetro + Captanque-drenagem + Capdessulfurizaror + 

CapCompressor + Capcorta-chamas + Capmedidor + Capválvula-alívio + Captransmissor-pressão + Capanalisador + 

Despinterligação-rede (28) 

Em que: 

 CapTotmotogerador = custo de capital total para implementação de motogerador 

(R$); 

 Capmotogerador = custo de capital do motogerador definido pela vazão de 
biogás (R$); 

 Capgasômetro = custo de capital do gasômetro definido pela vazão de biogás 
(R$); 

 Captanque-drenagem = custo de capital do tanque de drenagem (R$); 

 Capdessulfurizador = custo de capital do dessulfurizador (R$); 

 Capcompressor = custo de capital do compressor definido pela vazão de biogás 
(R$); 

 Capcorta-chamas = custo de capital da válvula corta-chamas (R$). 

 Capmedidor = custo de capital do medidor de vazão tipo Vortex (R$); 

 Capválvula-alívio = custo de capital da válvula de alívio (R$); 

 Captransmissor-pressão = custo de capital do transmissor de pressão (R$); 

 CapANALISADor = custo de capital do analisador de gases fixo (R$); 

 Capfiltro-geração-energia = custo de capital do filtro de gases para geração de 
energia por meio de motogeradores alimentados por biogás (R$); 

 Despinterligação-rede = custo de despesa capitalizada para interligação do 
motogerador à rede da concessionária de eletricidade do município de 
origem da ETE (R$); 

Após terem sido calculados os valores de capital para aquisição de flares e 

motogeradores com os seus respectivos acessórios, foi calculado o valor de 

depreciação dos equipamentos envolvidos. Para isso, foi assumido o tempo de 240 

meses que corresponde a 20 anos. Para o cálculo do valor de depreciação mensal 

para a implementação de flares de baixa eficiência, flares de alta eficiência e 

motogeradores, foram utilizadas as Equações 25, 26 e 27: 

DepMflare-b_e = CapTotflare-b_e / 240 (25) 

DepMflare-a_e = CapTotflare-a_e / 240 (26) 

DepMmotogerador = CapTotmotogerador / 240 (27) 

Em que: 
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 DepMflare-b_e = custo de depreciação do flares de baixa eficiência e 
acessórios necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 DepMflare-a_e = custo de depreciação do flares de baixa eficiência e 
acessórios necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 CapTotflare-b_e = custo de capital total para implementação de flares de baixa 
eficiência (R$); 

 CapTotflare-a_e = custo de capital total para implementação de flares de alta 
eficiência (R$); 

 DepMmotogerador = custo de depreciação do motogerador e acessórios 
necessários para geração de energia (R$.mês-1); 

 CapTotmotogerador = custo de capital total para implementação de motogerador 
(R$); 

 240 = número de meses de depreciação, foi assumido o total de 20 anos 
(meses). 

Além do custo de overhaul para os motogeradores, foi inserido nos calculos o 

custo mensal de 2% a.a. ano sobre o custo total de capital para todos os equipamentos 

a título de manutenção. Esse custo foi aplicado tanto para os novos flares de baixa 

eficiência, flares de alta eficiência e para os motogeradores. Foram utilizadas as 

Equações 28, 29 e 30 para calcular o custo mensal de manutenção: 

VlrMManutflare-b_e = CapTotflare-b_e * 0,02 / 12 (28) 

VlrMManutflare-a_e = CapTotflare-a_e * 0,02 / 12 (29) 

VlrMManutmotogerador = CapTotmotogerador * 0,02 / 12 (30) 

Em que: 

 VlrMManutflare-b_e = custo de manutenção do flares de baixa eficiência e 

acessórios necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 VlrMManutflare-a_e = custo de manutenção do flares de alta eficiência e 

acessórios necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 CapTotflare-b_e = custo de capital total para implementação de flares de baixa 

eficiência (R$); 

 CapTotflare-a_e = custo de capital total para implementação de flares de alta 

eficiência (R$); 

 VlrMManutmotogerador = custo de manutenção do motogerador e equipamentos 

necessários para geração de energia (R$.mês-1); 

 CapTotmotogerador = custo de capital total para implementação de motogerador 
(R$); 
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 0,02 = constante, taxa centesimal equivalente à 2% a.a.; 

 12 = constante, número de meses de um ano usado para calcular o valor 
mensal. 

Para os cenários que contemplam a utilização de motogeradores, foi 

adicionado o custo de mão de obra para manutenção e operação diária dos 

equipamentos para uma cobertura de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para cada 

umas dessas ETEs foi estimado a inclusão de 3 operários a um custo anual de 

R$136.000,00 que corresponde a R$11.333,33 ao mês. Esse valor tem como base os 

valores médios salariais da área operacional pagos na companhia de saneamento em 

janeiro de 2016.  

Uma vez conhecidos todos os investimentos necessários para a 

implementação de motogeradores e novos flares de baixa e de alta, para cada ETE 

calculou-se o custo mensal dos equipamentos correspondentes de cada estação. 

Para cálculo dos custos mensais do capital investido referente aos equipamentos e 

acessórios, adotou-se a contabilização por regime de competência1, em que o valor 

do capital foi dividido pelo período de depreciação em meses, resultando no mesmo 

valor da depreciação mensal. Essa forma de contabilização pode ser utilizada nas 

empresas públicas ou mistas no estado do Paraná2. Calculou-se o custo mensal para 

todo os cenários propostos a partir das Equações 31, 32 e 33. 

CTMflare-b_e = DepMflare-b_e + VlrMManutflare-b_e (31) 

CTMflare-a_e = DepMflare-a_e + VlrMManutflare-a_e (32) 

                                            

1 Regime de competência é uma forma contábil no qual transações os lançamentos de crédito ou débito são 

reconhecidos quando ocorrem, podendo ser em períodos diferentes de quando o caixa ou seus equivalentes são efetivados, 
tanto para recebimentos como para pagamentos. Nesse caso, os eventos de débito ou crédito são registrados contabilmente e 
reconhecidos nas demonstrações contábeis referentes aos respectivos períodos. As receitas e despesas são elementos ativos 
reconhecidos sob o regime de competência. (IFAC - International Federation of Accountants. Ifac Handbook 2000 — Technical 
pronouncements — International public sector accounting standards. New York: Ifac, 2000) 

 

2 Art. 1º - § XIV - Regime de Competência da Despesa: A emissão dos empenhos se dará dentro da respectiva 

competência da despesa, entendida como sendo o mês em que a obrigação tornou-se líquida, ou efetivamente exigível, inclusive 
quanto às obrigações patronais incidentes sobre a despesa com pessoal, independente de o vencimento ocorrer em momento 
posterior e mesmo que estejam pendentes de pagamento (O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, no uso da 
atribuição que lhe confere o art 2º, I, da Lei Complementar nº 113, de 15 de dezembro de 2005, e nos termos do art. 193 c/c art. 
216, do Regimento Interno.); 
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CTMmotogerador = DepMmotogerador + VlrMManutmotogerador + VlrMoverhaul + VlrMOpermotogerador

 (33) 

Em que: 

 CTMflare-b_e = custo total mensal para implementação de flares de baixa 
eficiência (R$.mês-1); 

 CTMflare-a_e = custo total mensal para implementação de flares de alta 
eficiência (R$.mês-1); 

 CustoTotMmotogerador = custo total mensal para implementação de 

motogerador (R$.mês-1); 

 DepMflare-b_e = custo de depreciação do flares de baixa eficiência e 

acessórios necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 DepMmotogerador = custo de depreciação do motogerador e equipamentos 

necessários para geração de energia (R$.mês-1); 

 DepMflare-a_e = custo de depreciação do flares de alta eficiência e acessórios 

necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 VlrMManutflare-b_e = custo de manutenção de flare de baixa eficiência e 

acessórios necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 VlrMManutflare-a_e = custo de manutenção de flare de alta eficiência e 

acessórios necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 VlrMoverhaul = custo mensal de manutenção preventiva (overhaul) 

correspondente à faixa de produção de biogás em m3.dia-1 da Tabela 13 

(R$.mês-1); 

 VlrMManutmotogerador = custo de manutenção do motogerador e equipamentos 

necessários para geração de energia (R$.mês-1); 

 VlrMOpermotogerador = custo mensal com salários de 3 operários para operação 

e manutenção diária do motogerador no regime 24 horas por dia nos 7 dias 

da semana a um valor de R$11.333,33 (R$.mês-1). 

Para todas as ETEs foi calculado o resultado financeiro, que neste estudo 

refere-se à receita proveniente da geração de energia elétrica descontado as 

despesas de manutenção e depreciação dos flares e motogeradores empregados 

para cada uma das ETEs seguindo a recomendação de cada cenário, esse cálculo é 

feito a partir da seguinte da Equação 34. 
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RMfin = VTReen – (CTMflare-b_e + DepMflare-b_e + CTMflare-a_e + DepMflare-a_e + 
CustoTotMmotogerador + DepMmotogerador) (34) 

Em que: 

 RMfin = resultado financeiro mensal (R$.mês-1); 

 VTReen = valor total de energia elétrica gerada (R$.mês-1); 

 CTMflare-b_e = custo total mensal para implementação de flares de baixa 

eficiência (R$.mês-1); 

 DepMflare-b_e = custo de depreciação do flare de baixa eficiência e acessórios 

necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 CTMflare-a_e = custo total mensal para implementação de flares de alta 

eficiência (R$.mês-1); 

 DepMflare-a_e = custo de depreciação do flare de alta eficiência e acessórios 

necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 CustoTotMmotogerador = custo total mensal para implementação de 

motogerador (R$.mês-1); 

 DepMmotogerador = custo de depreciação do motogerador e acessórios 
necessários para geração de energia (R$.mês-1); 

Para os cenários em que o resultado financeiro foi positivo, foi calculado o 

tempo de retorno do investimento, esse resultado apresenta o tempo necessário para 

que o resultado financeiro consegue quitar o investimento realizado, esse cálculo é 

feito a partir da Equação (35). 

TRinv = (CapTotflare-b_e + CapTotflare-a_e + CapTotmotogerador) / (VTReEN – 
(VlrMManutflare-b_e + VlrMManutflare-a_e + VlrMManutmotogerador)) (35) 

Em que: 

 TRinv = tempo de retorno do capital investido (meses); 

 CapTotflare-b_e = custo total de capital necessário para implementação de 
flares de baixa eficiência (R$); 

 CapTotflare-a_e = custo total de capital necessário para implementação de 

flares de alta eficiência dimensionados pela vazão de biogás (R$); 

 CapTotmotogerador = custo de capital total para implementação de motogerador 

(R$); 

 VTReen = valor total de energia elétrica gerada (R$.mês-1); 
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 VlrMManutflare-b_e = custo de manutenção do flares de baixa eficiência e 

acessórios necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 VlrMManutflare-a_e = custo de manutenção do flares de alta eficiência e 

acessórios necessários para queima de biogás (R$.mês-1); 

 VlrMManutmotogerador = custo de manutenção do motogerador e equipamentos 

necessários para geração de energia (R$.mês-1); 
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4.10 CENÁRIOS DE REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE 

Uma vez diagnosticadas as ETEs do estado do Paraná, estabeleceram-se os 

cenários para a minimização das emissões de GEE. Inicialmente, optou-se pela 

utilização de flares de baixa e alta eficiência para queima do biogás, resultando em 2 

cenários. Após, foram criados cenários complementares que contemplam a geração 

de energia elétrica a partir do uso de motogeradores, tendo como premissa uso de 

flares em todos os cenários, resultando em 4 cenários possíveis. Para os cenários 

com motogeradores, os flares são equipamentos de contingência que deverão ser 

ativados somente quando os motogeradores estiverem fora de operação, seja por 

manutenção programada ou problema. Com o objetivo de viabilizar financeiramente a 

implementação de motogeradores, foram criados 3 cenários complementares, onde o 

uso de motogeradores é considerado somente onde o retorno financeiro é positivo 

para geração de energia elétrica. Dessa forma, esse estudo está baseado em 7 

cenários dentre as 4 configurações padrão da combinação entre flares e mogeradores, 

que são apresentados a seguir por meio de diagramas.  
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Na Figura 8 é apresentado o diagrama esquemático para implementação de 

flare de baixa eficiência.  

 

 Figura 8: Diagrama esquemático para flare de baixa eficiência. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na Figura 9 é apresentado o diagrama esquemático para implementação de 

flare de alta eficiência.  

Figura 9: Diagrama esquemático para flare de alta eficiência. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na Figura 10 é apresentado o diagrama esquemático para implementação de 

flare de baixa eficiência mais motogerador.  

 

Figura 10: Diagrama esquemático para flare de baixa eficiência mais motogerador. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na Figura 11 é apresentado o diagrama esquemático para implementação de 

flare de alta eficiência mais motogerador.  

 

Figura 11: Diagrama esquemático para flare de alta eficiência mais motogerador. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para as ETEs dos cenários que foram especificados flares de baixa eficiência, 

considerou-se também os seguintes acessórios: tanque de drenagem, válvula corta-

chamas, válvula de alívio, medidor de vazão e transmissor de pressão. 

Para as ETEs dos cenários que consideram o uso de flares de alta eficiência, 

considerou-se também os seguintes acessórios: tanque de drenagem, válvula corta-

chamas, válvula de alívio, medidor de vazão, transmissor de pressão dessulfurizador, 

compressor, gasômetro, medidor de vazão e analisador de gases fixo.  

Para as ETEs dos cenários que contemplam o uso de motogeradores, 

considerou-se também os seguintes acessórios: tanque de drenagem, válvula de 

alívio, medidor de vazão, transmissor de pressão dessulfurizador, filtro de carvão 

ativado para remoção de siloxanos, compressor, gasômetro, medidor de vazão tipo 

vórtex e analisador de gases fixo.  

Nos cenários mistos, que combinam uso de flares de baixa eficiência e/ou de 

alta eficiência e/ou motogeradores, foram especificados os acessórios necessários 

para o equipamento de maior complexidade para a ETE específica. Nesse caso, o 

conjunto de acessórios variam entre as ETEs dos cenários III, IV, V, VI e VII. 

Os cenários I e II apresentam somente soluções de queima de biogás. Os 

cenários III, IV, V, VI e VII possuem combinações de queima de biogás e geração de 

energia elétrica. A descrição dos equipamentos utilizados em cada um dos cenários 

elaborados, além do cenário Base, que reflete a situação levantada no final do ano de 

2015, são apresentados nos tópicos seguintes. 

cenário Base – Situação do tratamento de esgoto no estado do Paraná em 

dezembro de 2015 

O cenário Base reflete a recuperação de biogás e destruição de CH4 no 

tratamento de esgoto doméstico no Estado do Paraná em 31 de dezembro de 2015. 

Nessa data estavam instalados 241 flares de baixa eficiência em 182 ETEs, 

distribuídas em 171 municípios, e 37 estações mesmo dotadas de reatores anaeróbio, 

não possuíam flares em operação. 
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cenário I – Queima de biogás de baixa eficiência em todas as ETEs 

Para esse cenário, optou-se pela destruição do CH4 a partir de flares de baixa 

eficiência com aproveitamento dos equipamentos já instalados na grande maioria das 

ETEs, havendo a necessidade de implementação de novos flares de baixa eficiência 

para cada uma das ETEs restantes para complementar todo o parque do escopo. 

Essa configuração busca minimizar as emissões de GEE com solução de baixa 

eficiência, baixo investimento e sem geração de receita. 

 cenário II – Queima de biogás de alta eficiência em todas as ETEs 

Nesse cenário foi considerada a retirada de todos os flares de baixa eficiência 

existentes e a implementação de novos flares de alta eficiência em todas as ETEs. 

Essa solução resulta em uma maior minimização de emissões de GEE a partir da 

implementação de equipamentos de alta eficiência de destruição, porém, requer alto 

investimento sem gerar receita. 

 cenário III – Geração de energia elétrica e queima de biogás de baixa 

eficiência em todas as ETEs 

Nesse cenário foi previsto a implementação de um motogerador em todas as 

estações, mais flares de baixa eficiência em cada uma das ETEs para complementar 

todo o parque do escopo. Sem se preocupar com o resultado financeiro da somatória 

de todas as estações, esse cenário tem como principal objetivo a geração de energia 

elétrica em todas as estações e propor uma solução de destruição de GEE de baixa 

eficiência para ser ativada como contingência nos períodos em que a geração de 

energia estiver fora de operação. 

 cenário IV – Geração de energia elétrica e queima de biogás de alta 

eficiência em todas as ETEs 

Para esse cenário foi considerada a desativação de todos os flares de baixa 

eficiência existentes. Na nova configuração, foi projetada a implementação de um 

conjunto de motogerador mais flare de alta eficiência em todas as ETEs do escopo. 

Esse cenário tem como principal objetivo a geração de energia elétrica em todas as 

estações e propor uma solução de destruição de GEE de alta eficiência para ser 
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ativada como contingência nos períodos em que a geração de energia estiver fora de 

operação. 

 cenário V – Geração de energia elétrica nas estações com resultado 

financeiro positivo na geração de energia elétrica e queima de biogás de baixa 

eficiência em todas as ETEs 

Nesse cenário foi previsto a implementação de um motogerador em cada uma 

das estações que apresentarem resultado positivo na geração de energia, mais flares 

de baixa eficiência em cada uma das ETEs para complementar o parque do escopo. 

Essa configuração busca minimizar as emissões de GEE com solução de baixa 

eficiência e baixo investimento para as estações que irão operar exclusivamente com 

uso de flares. Para as estações previstas para geração de energia elétrica, busca-se 

receita financeira positiva para abater nos custos do tratamento de esgoto doméstico 

e uma minimização de emissões de GEE maior que o uso de flares de baixa eficiência 

para essas estações. 

 cenário VI – geração de energia elétrica e queima de baixa eficiência nas 

estações com resultado financeiro positivo na geração de energia elétrica e 

queima de biogás de baixa eficiência nas demais ETEs 

Para as estações que apresentarem resultado financeiro positivo na geração 

de energia, foi considerada a implementação de um motogerador e a complementação 

de flares de baixa eficiência onde não possui. Para as demais ETEs a desativação 

dos flares de baixa eficiência em operação e implementação de novos flares de alta 

eficiência. Esse cenário busca uma maior redução nas emissões de GEE com solução 

de alta eficiência que requer grandes investimentos para as estações que irão operar 

exclusivamente com uso de flares. Por outro lado, o uso de flares de baixa eficiência 

para as estações previstas para geração de energia elétrica minimizam os custos, e 

na geração de energia elétrica, busca-se receita financeira positiva para abater nos 

custos do tratamento de esgoto doméstico e uma minimização de emissões de GEE 

maior que o uso de flares de baixa eficiência para essas estações para quando estiver 

sendo usado nos momentos de contingência. 
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 cenário VII – Geração de energia elétrica nas estações com resultado 

financeiro positivo na geração de energia elétrica e queima de biogás de alta 

eficiência em todas as ETEs  

Para esse cenário foi considerada a desativação de todos os flares de baixa 

eficiência existentes. Para atender os requisitos desse cenário, é necessária a 

implementação de um motogerador em cada uma das estações que apresentarem 

resultado positivo na geração de energia elétrica, mais um flare de alta eficiência em 

todas as ETEs do escopo. Esse cenário busca uma maior redução nas emissões de 

GEE com solução de alta eficiência para queima do biogás, requer grandes 

investimentos com a implementação de flares de alta eficiência de destruição em 

todas as estações. Por outro lado, esses custos são minimizados com nas estações 

com resultado financeiro positivo com a geração de energia. O diferencial desse 

cenário, é que durante os períodos em que o motogerador estiver fora de operação, a 

queima de alta eficiência proporcionará maior redução das emissões de GEE. 

Na Tabela 20, além do cenário Base, estão sumarizados os 7 cenários criados 

para este estudo. 
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TABELA 20: CENÁRIOS DE MINIMIZAÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE.  

cenário Tecnologia empregada 

Base 219 ETEs dotadas de reatores anaeróbios, dessas, 184 com flares de baixa eficiência 

para queima de biogás. 

I 

Uso de flares de baixa eficiência em todas as ETEs, mantendo os existentes e 

instalando novos onde não há. 

II 

Implementação de flares de alta eficiência em todas as ETEs, substituindo todos os de 

baixa eficiência existentes. 

III 

Implementação de motogeradores com flares de baixa eficiência em todas as ETEs, 

mantendo os flares existentes e instalando novos onde não há. 

IV 

Implementação de motogeradores com flares de alta eficiência em todas as ETEs, 

substituindo todos os flares de baixa eficiência existentes. 

V 

Implementação de motogeradores nas ETEs em que a geração de energia apresenta 

resultado financeiro positivo com flares de baixa eficiência em todas as ETEs, 

mantendo os flares existentes e instalando novos onde não há. 

VI 

Implementação de motogeradores com flares de baixa eficiência nas ETEs em que a 

geração de energia apresenta resultado financeiro positivo, mantendo os flares 

existentes e instalando novos onde não há. Para as demais ETEs, implementação de 

novos flares de alta eficiência, substituindo os existentes de baixa eficiência. 

VII 

Implementação de motogeradores nas ETEs em que a geração de energia apresenta 

resultado financeiro positivo e implementação de novos flares de alta eficiência em 

todas as estações, substituindo todos os existentes de baixa eficiência. 

Fonte: Elaboração própria. 

4.11 IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA DE FLARE DE BAIXA EFICIÊNCIA E 

MOTOGERADOR EM TODAS AS ETES 

Com o objetivo de analisar resultados parciais a partir de investimentos 

gradativos, além dos 7 cenários apresentados anteriormente nessa sessão, simulou-

se a implementação gradativa de um conjunto de flare de baixa eficiência mais 

motogerador em cada uma das estações. Para essa simulação, levou-se em 
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consideração a implementação a partir das maiores estações em relação à população 

correspondente atendida. Para isso, dividiu-se em 10 faixas populacionais, de 

aproximadamente 10% cada uma ou o mais próximo disso, pela impossibilidade de 

implementar parcialmente a solução para as estações intermediárias entre duas faixas. 

Primeiramente selecionou-se o número de estações que correspondesse ao 

percentual da população correspondente em cada uma das 10 faixas, na sequência, 

para cada uma das faixas, foram somados os valores de forma acumulativa em cada 

uma das faixas das seguintes variáveis: [i] população atendida em milhões de 

habitantes, [ii] percentual de habitantes atendidos, [iii] investimentos em 106.R$, [iv] 

retorno do investimento em 106.R$.ano-1, [v] emissões em MtCO2eq.ano-1, [vi] 

reduções em CO2eq em MtCO2eq.ano-1, [vii] percentual das reduções em relação ao 

cenário base, [vii] número de ETEs e por fim, [vii] percentual de estações atendidas 

correspondente. 

Para os cálculos e análises dos dados a longo de todo o estudo, foi utilizado o 

software Microsoft Excel for Windows 2013. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO NO 

ESTADO DO PARANÁ  

O estado do Paraná findou o ano de 2015 com 238 ETEs em operação em 172 

centros urbanos, atendendo 43% dos municípios do estado. Em 157 municípios, que 

correspondem a 39,3% do total, estão instaladas 219 ETEs dotadas de reatores 

anaeróbios com recuperação rotineira de biogás, com capacidade nominal total de 

tratar 13.221 L.s-1 de esgoto.  

Na Figura 12 são apresentadas as capacidades nominais de tratamento de 

esgoto por porte das estações e a quantidade de estação dentro de cada faixa.  

 

Figura 12: Capacidade nominal de tratamento de esgoto. 

Fonte: Elaboração própria. 

Outras 19 estações não possuem reatores anaeróbios, utilizam outras 

tecnologias para tratamento de esgoto e não realizam a recuperação de biogás, por 

isso, não são tratadas neste estudo. Dentre as 219 estações selecionadas, 5 são de 

grande porte, 34 de médio porte e 180 de pequeno porte, que correspondem à 2%, 

16% e 82% respectivamente, conforme apresentadas na Figura 13.  
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Figura 13: Porte das estações de tratamento de Esgoto. 

Fonte: Elaboração própria. 

Em 83% das 219 ETEs dotadas de reatores anaeróbios, que totalizam 182 

estações, estão instalados 241 flares de baixa eficiência. Esse conjunto de instalações, 

atende 4,78 milhões de economias de uma população urbana de 5,87 milhões de 

habitantes, que corresponde a 53% dos 11,08 milhões de habitantes do estado. Essa 

relação é apresentada na Figura 14. 
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 Figura 14: Atendimento da população paranaense por reatores anaeróbios. 

Fonte: Elaboração própria. 

Dos 5,87 milhões de habitantes atendidos por ETEs com reatores anaeróbios, 

1,9 milhões - 33% desse total - estão sendo atendidas por plantas grande porte. As 

plantas de médio porte atendem 2,4 milhões de habitantes, que corresponde a 41% 

da população. Por fim, 1,5 milhões de habitantes, que correspondem a uma 

distribuição relativa de 26% da população, estão sendo por ETEs de pequeno porte. 

A distribuição relativa de população atendida por porte de ETE é apresentada na 

Figura 15.  
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Figura 15: Distribuição de atendimento da população por porte das estações. 

Fonte: Elaboração própria. 

O levantamento realizado sobre as ETEs dotadas de reatores anaeróbios 

apresentou a seguinte situação: [i] o Estado do Paraná não possui um processo 

implementado de aproveitamento energético do biogás, salvo para a ETE Ouro Verde 

– Foz do Iguaçu, que é dotada de um sistema piloto de geração distribuída de energia 

elétrica; [ii] em 182 ETEs o biogás produzido está sendo queimado por flares de baixa 

eficiência; [iii] em 37 ETEs o biogás produzido está sendo lançado diretamente na 

atmosfera; [iv] a emissão estimada de GEE para todas as ETEs integrantes do escopo 

do estudo é de 4,15 MtCO2eq.ano-1; e, [v] as 219 ETEs selecionadas para o estudo, 

produzem 61.851,8 Nm3.dia-1 de biogás que se convertido para produção de energia 

elétrica, possui uma capacidade de atingir uma produção de aproximadamente 

53,9 GWhe.ano-1.  

A partir dessa caracterização que define o cenário Base, foram definidos os 

equipamentos necessários para cada um dos 7 cenários, criados para uma maior 

redução das emissões de GEE e aproveitamento energético elétrico do biogás 

recuperado nessas estações. O conjunto dos novos equipamentos se diferenciam de 

acordo com o objetivo de cada um dos cenários. Para o cenário I, são necessários 37 

novos flares de baixa eficiência para complementar todo o parque; para o cenário II, 

que muda de tecnologia de queima de baixa eficiência para alta eficiência em todas 
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as estações, são necessários 219 flares novos de alta eficiência de destruição de CH4 

e a desativação dos atuais 241 flares de baixa eficiência. Para o cenário III, 

complementa-se o parque com 37 novos flares de baixa eficiência e implementa-se 

um motogerador em cada uma das 219 estações para geração de energia elétrica em 

todas elas. No cenário IV, como no cenário II, implementa-se 219 flares novos de alta 

eficiência de destruição de CH4 e desativa-se os atuais 241 flares de baixa eficiência 

e implementa-se um motogerador em cada uma das 219 estações para geração de 

energia elétrica. Para os cenários V, VI e VII, são necessários 32, 32 e 28 

motogeradores respectivamente para serem implementados nas maiores ETEs. Além 

dos motogeradores para esses 3 cenários, também foi considerada a implementação 

de 37 novos flares de baixa eficiência para complementar todo o parque no cenário V. 

No cenário VI a implementação de 3 novos flares de baixa eficiência para a estações 

que ainda não possuem dentro do lote das 32 maiores ETEs, mais 187 flares de alta 

eficiência para as estações que não são consideradas a receber motogeradores. E 

para o último cenário, a implementação de 219 flares novos de alta eficiência e a 

desativação dos atuais 241 flares de baixa eficiência. A Tabela 21 sumariza a 

quantidade necessária de novos equipamentos em cada um dos cenários elaborados. 

Tabela 21: Relação de equipamentos novos necessários para cada cenário. 

 cenários 

Novos equipamentos Base I II III IV V VI VII 

Flares de baixa 
eficiência  -  37   -  37   -  37  3   -  

Flares de alta 
eficiência  -   -  219   -  219   -  187  219  

Motogeradores  -   -   -  219  219  29  32  28  

Fonte: Elaboração própria. 

Em resumo, com base no diagnóstico realizado no estado do Paraná, as 5 

maiores ETEs que representam 2,3% do total de ETEs, totalizam uma capacidade 

para tratar uma vazão de 3.410 L.s-1 de esgoto, que corresponde em média 682 L.s-1 

por estação, essas ETEs são responsáveis pela produção de 32,7% de todo o biogás, 

18.546 Nm3.dia-1, isso representa um potencial energético de 2.224 kWhe.hora-1 

atendendo uma população de 1,92 milhões de habitantes. As 34 ETEs de médio porte 

que representam 15,5% do total de ETEs, possuem capacidade para tratar uma vazão 

de 5.273 L.s-1 de esgoto, que corresponde em média 155 L.s-1 por estação, bem 
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inferior em relação à média das ETEs de grande porte. Essas ETEs produzem 40,9% 

de todo o biogás ou 23.159 Nm3.dia-1, isso representa um potencial energético de 

2.590 kWhe.hora-1 atendendo para atender uma população de 2,40 milhões de 

habitantes. E por último, as 180 ETEs de pequeno porte que representam 82,2% do 

total de ETEs, possui uma capacidade para tratar a uma vazão de 4.538 L.s-1, que 

corresponde em média somente 25 L.s-1 por estação, bem inferior em relação à média 

das ETEs de médio e grande portes, produzem 26,4% de todo o biogás ou 14.932 

Nm3.dia-1, isso representa um potencial energético de 1.344 kWhe.hora-1 para atender 

uma população de 1,55 milhões de habitantes. A Tabela 22 sumariza o diagnóstico 

de todas as ETEs do estado do Paraná, esses dados correspondem ao cenário Base 

desse estudo. 

Tabela 22: Sumário do diagnóstico das ETEs do estado do Paraná. 

Indicadores 
Pequeno 

Porte 
Médio 
Porte 

Grande 
Porte Unidade 

ETEs 180  34  5  Estações 

População atendida 1,55  2,40  1,92  Milhões de pessoas 

Vazão - capacidade 4.538  5.273  3.410  L.s-1 

Produção de biogás 14.932  23.159  18.546  Nm3.dia-1 

Potencial elétrico 1.344  2.590  2.224  kWhe.hora-1 

Fonte: Elaboração própria. 

A relação com: população atendida, porte, potencial de produção de CH4, 

potencial de produção de biogás e potencial energético elétrico de cada uma das 219 

ETEs utilizadas nesse estudo constam no Apêndice I. 

5.2 ANÁLISE DAS EMISSÕES DE GEE  

Para o cenário I foi projetada a implementação de 37 flares novos de baixa 

eficiência para as ETEs que não os possuem, fazendo com que todas as ETEs tenham 

capacidade de queimar o biogás recuperado. Essa composição apresentou como 

resultado uma emissão estimada de 3,92 MtCO2eq.ano-1 e uma redução estimada de 

0,23 MtCO2eq.ano-1, que correspondem a 94,4% das emissões e 5,6% de redução 

em relação às emissões totais do cenário Base. Esse cenário apresenta uma pequena 

variação em relação ao cenário Base nas emissões e reduções, decorrentes da 

pequena interferência da solução adotada. 
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Para atender aos requisitos do cenário II, é necessária a implementação de 219 

flares novos de alta eficiência em cada uma das ETEs e a desativação de todos os 

flares de baixa eficiência existentes. Esse cenário resulta na emissão estimada de 

0,66 MtCO2eq.ano-1 e uma redução estimada de 3,49 MtCO2eq.ano-1, resultante da 

queima de CH4 de alta eficiência dos novos flares, que correspondem a 15,9% das 

emissões e 84,1% de redução em relação às emissões totais do cenário Base. A 

substituição dos equipamentos de baixa eficiência por aqueles com alta eficiência na 

destruição de CH4 resultam em grandes reduções das emissões de GEE. 

Diferente dos cenários I e II, que não contemplavam a geração de energia 

elétrica, para os cenários III, IV, V, VI e VII foram incluídos motogeradores a biogás 

em cada um deles.  

No cenário III foi projetada a implementação de 219 motogeradores, um para 

cada ETE, mais 37 flares de baixa eficiência para complementar as ETEs que não 

possuíam. Nessa situação, nos períodos que forem utilizados os flares como 

contingência às paradas programadas de manutenção ou por defeito do motogerador, 

as emissões serão maiores que as emissões oriundas da geração de energia elétrica. 

Isso porque a eficiência de destruição dos GEE do motogerador é superior ao flare de 

baixa eficiência. Nesse cenário, obtiveram-se como resultados a emissão estimada de 

2,24 MtCO2eq.ano-1 e uma redução de emissões de GEE estimada de 1,91 

MtCO2eq.ano-1, que correspondem, respectivamente, a 54,0% das emissões e 46,0% 

de redução em relação às emissões de GEE do cenário Base. 

Para o cenário IV foi simulada a implementação de um conjunto composto de 

motogerador mais flare de alta eficiência em cada uma das 219 ETEs. Nesse cenário, 

nos períodos que forem utilizados os flares como contingência às paradas 

programadas de manutenção ou por defeito do motogerador, as emissões serão 

menores que as emissões oriundas da geração de energia elétrica. Isso porque os 

flares de alta eficiência possuem capacidade de destruição de GEE superior àquelas 

atribuídas aos motogeradores. Essa composição teve como resultado a emissão 

estimada de 1,75 MtCO2eq.ano-1 e uma redução estimada de 2,40 MtCO2eq.ano-1, 

que correspondem a 42,2% das emissões e 57,8% de redução em relação às 

emissões do cenário Base. 



85 

 

Nos cenários V, VI e VII, optou-se pela implementação de motogeradores 

somente nas ETEs que apresentassem resultado financeiro positivo, em que as 

receitas são maiores que as despesas mensais para geração de energia. As 25 

maiores ETEs do estado do Paraná atenderam a este requisito e, para essas ETEs, 

considerou-se a implementação de 1 motogerador em cada uma delas, totalizando 29 

novos motogeradores em cada cenário.  

No cenário V, além dos motogeradores, foi simulada a implementação de 37 

flares novos de baixa eficiência para complementar as ETEs que não os possuíam. 

Nessa situação, nos períodos que forem utilizados os flares como contingência às 

paradas programadas de manutenção ou por defeito do motogerador, as emissões 

serão maiores que as emissões oriundas da geração de energia elétrica. Isso porque 

a eficiência de destruição dos GEE do motogerador é superior àquela do flare de baixa 

eficiência. Nesse cenário, obtiveram-se como resultados a emissão estimada de 2,79 

MtCO2eq.ano-1 e uma redução estimada de 1,36 MtCO2eq.ano-1, que correspondem 

a 67,2% das emissões e 32,8% de redução em relação às emissões do cenário Base. 

Para o cenário VI, além dos motogeradores, foi projetada a implementação de 

mais 3 flares de baixa eficiência para complementar as ETEs que não os possuíam 

nessas 32 ETEs selecionadas para uso de motogerador. Além disso, mais 187 flares 

de alta eficiência para as ETEs que não terão motogeradores foram considerados. 

Nessa situação, novamente, nos períodos que forem utilizados os flares como 

contingência às paradas do motogerador, as emissões são maiores que as emissões 

oriundas da geração de energia elétrica, uma vez que a eficiência de destruição dos 

GEE do motogerador é maior que aquela do flare de baixa eficiência. Nesse cenário, 

verificaram-se como resultados a emissão estimada de 1,79 MtCO2eq.ano-1 e uma 

redução estimada de 2,36 MtCO2eq.ano-1, que correspondem a 43,1% das emissões 

e 56,9% de redução em relação às emissões do cenário Base. 

No cenário VII, além dos motogeradores, adotou-se a implementação de 219 

flares novos, um para cada uma das ETEs mais a desativação dos 182 flares 

existentes de baixa eficiência. Nessa situação, nos períodos que forem utilizados os 

flares como contingência às paradas do motogerador, as emissões são menores que 

as emissões oriundas da geração de energia elétrica, pois os flares de alta eficiência 
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possuem capacidade de destruição de GEE maior que os motogeradores. Nesse 

cenário foram obtidos como resultados a emissão estimada de GEE de 1,39 

MtCO2eq.ano-1 e uma redução estimada de 2,76 MtCO2eq.ano-1, que correspondem 

a 33,4% das emissões e 66,6% de redução em relação às emissões do cenário Base. 

Sob a dimensão da sustentabilidade ambiental, o cenário II é o que apresenta 

o melhor resultado para a redução de CO2eq. Os dados dos 7 cenários elaborados 

junto com o cenário Base, estão sumarizados na Figura 16. 

 

Figura 16: Emissões e reduções de CO2eq em diferentes cenários. 

Fonte: Elaboração própria. 

Assim como as emissões e reduções totais variaram em cada um dos cenários, 

a intensidade carbônica por habitante apresentou a mesma variação proporcional. A 

partir do cenário Base que apresenta uma intensidade carbônica de 0,71 tCO2eq.ano-

1.hab-1, bem acima dos 0,18 tCO2eq.ano-1.hab-1 da média mundial em uma projeção 

com base nas emissões do tratamento de resíduos no estado do Paraná, todos os 
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cenários apresentaram redução nas emissões por habitante. O cenário I, que 

apresenta a menor interferência em relação ao cenário Base, teve como resultado a 

menor variação e a maior emissão por habitante em relação aos demais cenários 

criados, ficando em 0,67 tCO2eq.ano-1.hab-1. Por outro lado, o cenário II foi o que 

apresentou a maior redução na intensidade carbônica por habitante, tendo como 

resultado 0,11 tCO2eq.ano-1.hab-1, único abaixo da média mundial, decorrente da 

implementação de equipamentos com alto poder de destruição de GEE em todas as 

estações. Os cenários III, IV, V, VI e VII resultaram em uma intensidade carbonica 

intermediária, que foi de 0,38, 0,30, 0,48, 0,30 e 0,24 tCO2eq.ano-1.hab-1 

respectivamente. Os resultados da intensidade carbônica por habitante em cada um 

dos cenários estão sintetizados na Figura 17. 

 

Figura 17: Intensidade carbônica por habitante em cada um dos cenários simulados. 

Fonte: Elaboração própria. 

A partir do cenário Base que apresenta uma intensidade carbônica de 0,87 
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mesma forma, o cenário II foi o que apresentou a maior redução na intensidade 

carbônica por economia. Os cenários I, II, III, IV, V, VI e VII resultaram em uma 

intensidade carbônica intermediária de: 0,82, 0,14, 0,47, 0,37, 0,58, 0,37 e 0,29 

tCO2eq.ano-1.econ-1, respectivamente. Os resultados da intensidade carbônica por 

economia em cada um dos cenários estão sintetizados na Figura 18. 

 

Figura 18: Intensidade carbônica por economia em cada um dos cenários. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para implementação do cenário I, que contempla somente a complementação 

de flares de baixa eficiência para as ETEs que não possuem flares no cenário Base, 

é necessário um investimento de 3,13 milhões de reais.  

Já para o cenário II, que prevê a instalação de flares de alta eficiência em todas 

as ETEs, é necessário um investimento de 194,75 milhões de reais.  

Para o cenário III, que contempla a implementação de motogeradores em todas 

as ETEs e complementação de flares de baixa eficiência nas ETEs que não possuem 

do cenário Base, é necessário um investimento de R$3,13 MM em flares mais 

R$186,05 MM com motogeradores, totalizando R$189,18 MM.  

No cenário IV, que contempla a implementação de motogeradores e a 

instalação de flares de alta eficiência em todas as ETEs, é necessário um investimento 

de R$194,75 MM em flares mais R$186,05 MM com motogeradores, totalizando 

380,80 MM.  

Para o cenário V, que contempla a implementação de motogeradores somente 

nas plantas com resultado financeiro positivo quanto a geração de energia elétrica e 

a complementação de flares de baixa eficiência para as ETEs que não possuem flares 

no cenário Base, é necessário um investimento de R$3,13 MM em flares mais R$52,36 

MM com motogeradores, totalizando R$55,48 MM.  

Para o cenário VI, que contempla a implementação de motogeradores somente 

nas ETEs com resultado financeiro positivo quanto a geração de energia elétrica e a 

complementação de flares de baixa eficiência para as ETEs onde serão instalados os 

motogeradores que não possuem flares no cenário Base e implementação de flares 

de alta eficiência nas demais plantas, é necessário um investimento de R$162,40 MM 

em flares mais R$55,69 MM com motogeradores, totalizando R$218,09 MM.  

Para o cenário VII, que contempla a implementação de motogeradores somente 

nas ETEs com resultado financeiro positivo na geração de energia mais instalação de 

flares de alta eficiência em todas as plantas, é necessário um investimento de 

R$194,75 MM em flares mais R$51,21 MM com motogeradores, totalizando R$245,96 

MM.  
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Os investimentos necessários para cada um dos 7 cenários elaborados a partir 

do cenário Base estão sumarizados na Figura 19. 

 

Figura 19: Investimentos necessários em cada um dos cenários. 

Fonte: Elaboração própria. 
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apresentou um custo anual na ordem de (R$-47,56 MM, uma receita de R$35,01 MM 

por ano, que gera um resultado financeiro negativo de R$-12,55 MM por ano.  

O cenário IV apresentou um custo anual da ordem de R$-60,98 MM, uma 

receita de R$35,01 MM por ano, que gera um resultado financeiro negativo de R$-

25,97 MM por ano. 

Os cenários V, VI e VII, apresentaram resultado financeiro positivo, pois nesses 

3 cenários as despesas são menores que as receitas.  

O cenário V apresenta despesas anuais de R$-8,43 MM e uma receita de 

R$25,20 MM por ano, que produz um resultado financeiro positivo de R$16,77 MM 

por ano. 

No cenário VI, as despesas anuais são de R$-20,48 MM e a receita é de 

R$25,92 MM por ano, proporcionando um resultado financeiro positivo de R$5,44 MM 

por ano. 

No cenário VII, as despesas anuais são de R$-21,81 MM e a receita é de 

R$24,95 MM por ano, gerando um resultado financeiro positivo de R$3,14 MM por 

ano. 

O balanço financeiro dos 7 cenários elaborados a partir do cenário Base, estão 

sumarizados na Figura 20. 
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Figura 20: Investimentos necessários em cada um dos cenários avaliados. 

Fonte: Elaboração própria. 
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obtidos estão abaixo do tempo de 240 meses de depreciação dos equipamentos. O 

retorno do investimento dos cenários V, VI e VI estão sumarizados na Figura 21. 
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Figura 21: Tempo do retorno do investimento. 

Fonte: Elaboração própria.  
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GEE. A um custo de R$6,58.tCO2eq-1.ano-1 e uma eficiência de redução das emissões 

de GEE na ordem de 32,8%, o cenário V teve um resultado bem próximo do cenário 

IV mesmo tendo o menor custo anual de R$8,43 MM por ano dentre os cenários que 

contemplam a geração de energia elétrica. Os cenários VI e VII com custos anuais 

bem próximos com R$20,48 e R$21,81 MM por ano, resultaram em R$10,65.tCO2eq-

1.ano-1 e R$11,28.tCO2eq-1.ano-1, apresentando os piores resultados dentre os 

cenários com geração de energia elétrico. 

O custo anual por tonelada de CO2eq reduzida de cada um dos 7 cenários está 

sumarizada na Figura 22. 

 

Figura 22: Custo da redução das emissões de GEE. 

Fonte: Elaboração própria.  
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A relação entre o retorno financeiro e a redução das emissões de GEE dos 

cenários V, VI e VII está sumarizada na Figura 23. 

 

Figura 23: Retorno do investimento em relação a redução das emissões de GEE. 

Fonte: Elaboração própria.  
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respectivamente. A Figura 24 sumariza os valores dos acréscimos e descontos 

resultantes em cada um dos cenários avaliados.  

 

Figura 24: Variação no valor da fatura mensal de saneamento por economia. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em uma segunda faixa de atendimento, que compreende uma população de 

1,14 milhões de habitantes - que correspondem a 19,5% que são atendidas por 2 

ETEs -, é necessário um investimento de R$7,36 MM de capital, com um resultado 

financeiro de R$0,55 MM por ano. Essa faixa resulta em uma redução de 0,33 

MtCO2.eq.ano-1 que corresponde a 7,9% em relação ao cenário Base, e uma emissão 

de 3,83 MtCO2.eq.ano-1. 

Na terceira faixa, para um atendimento de 1,67 milhões de habitantes - que 

correspondem à 28,4% da população, é necessário um investimento de R$13,04 MM 

de capital em 4 ETEs, proporcionando um resultado financeiro de R$0,77 MM por ano. 

Essa faixa resulta em uma redução de 0,48 MtCO2.eq.ano-1, que corresponde a 11,5% 

em relação ao cenário Base, e uma emissão de 3,68 MtCO2.eq.ano-1. 

Na quarta faixa, para atender 39,1% da população, que totaliza 2,29 milhões 

de habitantes que são atendidos por 7 ETEs, faz-se necessário um investimento de 

R$20,75 MM. O resultado financeiro esperado é de R$1,03 MM por ano, com uma 

emissão de 3,50 MtCO2.eq.ano-1 e uma redução de 0,66 MtCO2.eq.ano-1, que 

corresponde a 15,8% em relação ao cenário Base. 

Na quinta faixa, em um atendimento próximo da metade da população, 

chegando a 49,7% - que representa 2,92 milhões de habitantes -, é necessário um 

investimento de R$29,97 MM em 12 ETEs, com um retorno do investimento de R$1,24 

MM por ano, resultando em uma emissão de 3,24 MtCO2.eq.ano-1 e uma redução de 

0,91 MtCO2.eq.ano-1, que corresponde a 21,9% em relação ao cenário Base. 

Na sexta faixa, com um investimento de R$42,12 MM em 20 estações, resulta 

e um resultado financeiro de R$1,36 MM por ano, atinge-se o atendimento para 59,9% 

da população, que representa 3,52 milhões de habitantes, resulta em uma emissão 

de 3,07 MtCO2.eq.ano-1 e uma redução de 1,08 MtCO2.eq.ano-1, que corresponde a 

26,0% em relação ao cenário Base. 

Na sétima faixa, para uma redução de 30,8% nas emissões, que corresponde 

à 1,28 MtCO2.eq.ano-1, para uma emissão de 2,87 MtCO2.eq.ano-1, é necessário um 

investimento de R$54,86 MM em 32 ETEs que atendem à 4,03 milhões de habitantes 
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que corresponde a 69,4% da população total, apresenta um resultado financeiro de 

1,40 MM por ano.  

Na oitava faixa com um investimento de R$76,53 MM em 53 estações, obteve-

se um resultado financeiro de R$1,30 MM por ano, 2,67 MtCO2.eq.ano-1 de emissões 

e uma redução de 1,48 MtCO2.eq.ano-1 que corresponde à 35,7% em relação ao 

cenário Base, atendendo a uma população de 4,69 milhões de habitantes que 

corresponde a 79,8% da população total. 

Na nona faixa, para um atendimento de 89,9% da população que corresponde 

a 5,28 milhões de habitantes, é necessário um investimento de R$107,41 MM em 93 

ETEs, gerando um resultado financeiro de R$0,86 MM por ano, 2,47 MtCO2.eq.ano-1 

de emissões e uma redução de 1,68 MtCO2.eq.ano-1, que corresponde à 40,5% em 

relação ao cenário Base. 

Por fim, na décima faixa, com um investimento R$189,18 MM nas 219 ETEs, 

para atender 100,0% da população que totaliza 5,87 milhões de habitantes, o 

resultado financeiro é de R$-1,02 MM por ano, com uma redução nas emissões de 

1,91 MtCO2.eq.ano-1, que representa 46,0% do total e uma emissão de 2,24 

MtCO2.eq.ano-1.  

A Figura 25 sumariza os resultados obtidos dentre as 10 faixas de população 

simuladas. Das 219 ETEs desse estudo, apenas nas 29 maiores as despesas são 

menores que a receita. A somatória do resultado financeiro dessas 29 ETEs, é o 

suficiente para cobrir as despesas das 93 maiores plantas do estado. As 29 maiores 

ETEs são capazes de subsidiar os custos de 64 outras plantas. 
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Figura 25: Resultados em um investimento gradativo. 

Fonte: Elaboração própria. 

O ponto de equilíbrio nessa solução está no investimento de R$107,41 MM para 

implementar essa solução nas 93 maiores ETEs, que representam 42,5% das plantas, 

atender 89,9% da população, reduzir 40,5% das emissões de GEE em relação a 

cenário Base e ainda ter um resultado financeiro positivo de R$0,86 MM por ano. 
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5.5 DIRETRIZES 

A partir dos resultados do presente estudo que teve como base 219 ETEs do 

estado do Paraná dotadas de reatores anaeróbios, observou-se que o cenário atual 

apresenta grandes oportunidades na área de saneamento que irão contribuir 

diretamente na redução das emissões de GEE e com possibilidade em alguns casos 

de reduzir os custos das companhias de saneamento. Diante disso, recomenda-se: 

 Implementar mecanismos eficientes de captura de biogás em todas as ETEs, 

e para as unidades que já possuem algum processo, revisá-los; 

 Implementar flares em todas as ETEs, priorizando maior eficiência de 

eliminação de CH4 para as estações de maior porte. Determinar a eficiência 

de eliminação de CH4 (baixa, média ou alta) a partir do volume de produção 

de biogás de cada estação; 

 Aproveitar o potencial energético elétrico das ETEs a partir da transformação 

de biogás em energia elétrica nas unidades que apresentarem viabilidade 

financeira; 

 Analisar a possibilidade das ETEs que apresentarem viabilidade financeira 

para produção de energia elétrica subsidiar a implementação de produção 

de energia elétrica nas demais unidades; 

 Mesmo para as ETEs com produção de energia, implementar flares para 

serem acionados durante às manutenções preventivas ou falhas dos 

motogeradores; 

 Antes de adotar qualquer mecanismo de eliminação de CH4 (flares) ou 

geração de energia (motogeradores), deve realizar um estudo de viabilidade 

para cada ETEs. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÕES 

O tratamento de esgoto doméstico está presente em 172 municípios do estado 

do Paraná dentre os quais 157 realizam o tratamento por meio de 219 ETEs dotadas 

de reatores anaeróbios com recuperação constante de biogás. Essa infraestrutura 

possui capacidade para tratar 13.220 L.s-1 de esgoto e captura 257,5 mil tCH4 por ano,  

que  corresponde  a  um  potencial  energético  elétrico  de  53,9  GWhe.ano-1. Apesar 

disso, o potencial energético do biogás recuperado não é aproveitado de forma 

sistemática em nenhuma das ETEs. Na realidade, em 182 plantas é realizada a 

queima com baixa eficiência por meio de 241 flares abertos. Em 37 ETEs o biogás 

recuperado é lançado na atmosfera sem nenhum tipo de tratamento. Assim, as 

emissões totais de GEE associados com a recuperação de biogás nas ETEs que 

contempladas no escopo deste estudo foi de aproximadamente  4,15 MtCO2eq.ano-1 

(cenário Base). 

Cabe destacar que existe um grande potencial de crescimento do setor de 

tratamento de esgoto para recuperação de biogás, uma vez que pouco mais da 

metade da população, 53%, é atendida por ETEs com capacidade de efetuar a 

recuperação do biogás constantemente.  

Em relação à minimização das emissões de GEE no tratamento de esgoto 

doméstico paranaense, o cenário II que propõe a implementação de flares de alta 

eficiência em todas as estações, foi o que apresentou o melhor resultado, com uma 

redução de 3,49 MtCO2eq.ano-1, ou 84,1% em relação ao cenário Base. O mesmo 

resultado se aplica à intensidade carbônica por economia e por habitante, resultando 

em 0,14 tCO2eq.ano-1.econ-1 e 0,11 tCO2eq.ano-1.hab-1, respectivamente. A 

implementação desse cenário requer um investimento na ordem de 194 milhões, sem 

geração de receita por não contemplar geração de energia elétrica. 

Com a menor redução das emissões de GEE em relação ao cenário Base, com 

apenas 0,23 MtCO2eq.ano-1, ou 5,6%, o cenário I, sem a possibilidade de gerar receita, 

é o que requer o menor investimento, na faixa de R$3,13 MM para compra de flares 
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de baixa eficiência para complementar o cenário Base. Para a população arcar com 

esse investimento, seria necessário acrescentar R$0,004 na fatura mensal da 

companhia de saneamento de cada economia pelo período de 20 anos.  

Já no cenário IV, ocorre o inverso, pois ele requer o maior investimento, sendo 

R$194,75 MM em flares mais R$186,05 MM em motogeradores, totalizando         

R$380,80 MM. Nesse cenário há uma receita de R$35,01 MM por ano, mesmo assim, 

apresenta um resultado financeiro negativo igual a R$-25,97 MM por ano. Para a 

população arcar com esse investimento, seria necessário um acréscimo de R$0,453 

na fatura mensal da companhia de saneamento de cada economia pelo período de 20 

anos. 

Entre os cenários que geram receita, os que apresentaram as maiores receitas 

anuais foram os cenários III e IV, com R$35,01 MM por ano cada um. Contudo, suas 

despesas anuais ficaram em R$-47,56 e R$-60,98 MM negativos, respectivamente, 

gerando resultados financeiros negativos de R$-12,55 e R$-25,97 MM.  

Os cenários V, VI e VII que tiveram receitas anuais bem próximas de 25 MM, 

geraram resultados financeiros positivos e com grande diferença entre eles, ficando 

em R$16,77, R$5,44 e R$3,14 MM por ano, respectivamente. Isso ocorreu pela 

diferença de preços entre os flares de baixa e de alta eficiência ser grande (mais que 

o dobro), gerando impacto maior no resultado financeiro. Com isso, o cenário V é o 

que apresenta o menor tempo de retorno do investimento (34 meses). Os cenários VI 

e VII, por sua vez, resultaram em 160 e 191 meses. Apesar de serem prazos bem 

mais longos que aquele verificado no cenário V, todos estão abaixo do tempo de 

depreciação que é de 240 meses. Diferente dos cenários I, II, III e IV, esses cenários 

por apresentarem retorno financeiro anual positivo possibilita dar um desconto na 

fatura mensal de companhia de saneamento de R$0,292 no cenário V (maior 

desconto), R$0,095 no cenário VI e R$0,055 para o cenário VII (menor desconto). 

Diferentemente dos cenários I ao VII que visam implementar de uma só vez a 

solução em todas as ETEs dentro dos respectivos cenários, em uma simulação de 

implementação gradativa de uma solução que reduza as emissões de GEE e ao 

mesmo tempo se preocupe com os resultados financeiros, em uma solução hipotética 
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de complementar a instalação de flares de baixa eficiência onde não existem e gerar 

energia elétrica, com R$107,41 MM, é possível implementar essa solução nas 93 

maiores ETEs, que representam 42,5% das plantas, atender 89,9% da população, 

reduzir 40,5% das emissões de GEE em relação a cenário Base e ainda ter um 

resultado financeiro positivo de R$0,86 MM por ano. 

Logo, não existe um cenário de excelência que atenda por igual os interesses 

ambientais e financeiros. Sob o ponto de vista ambiental, com 84,1% de redução nas 

emissões de GEE, o cenário II é o melhor a ser implementado, sendo que essa 

solução resulta em um acréscimo de R$0,238 na fatura mensal de saneamento por 

economia. Sob o ponto de vista financeiro, com apenas 32,8% na redução das 

emissões de GEE, o cenário V é o melhor, requer R$55,48 MM de investimentos, o 2o 

menor entre os cenários elaborados, proporciona uma receita de R$16,77 MM por ano. 

Esses recursos poderiam ser utilizados para abater outros custos operacionais da 

companhia de saneamento. Com um retorno do investimento curto de apenas 34 

meses, esse cenário possibilita ainda um desconto de R$0,292 na fatura mensal de 

saneamento por economia para os próximos 20 anos. 

Apesar de atender 89,9% da população com resultado financeiro positivo, a 

implementação gradativa de flare de baixa eficiência com motogerador em todas as 

ETEs, a redução de 40,5% das emissões ficou entre as 3 menores desse estudo. 

Porém, a implementação total para atender 100% da população, apresenta um 

resultado financeiro negativo de R$-1,02 MM por ano e uma redução de apenas 46,0% 

das emissões.  

Atendendo de forma equilibrada os aspectos ambientais e financeiros, a 

implementação do cenário VII reduz 66,6% as emissões de GEE em relação ao 

cenário Base, ficando 17,5 pontos percentuais inferior ao cenário II que teve o melhor 

resultado nas reduções de emissões. Sob o ponto de vista financeiro, o cenário VII 

tem o 3o melhor resultado, com R$3,14 MM por ano, apesar de ficar bem abaixo dos 

dois primeiros com R$16,77 e R$5,44 MM por ano respectivamente. Trata-se, portanto, 

de uma solução que atende de forma equilibrada aos requisitos de sustentabilidade 

ambiental, econômica e social, essa última, pela implementação de motogeradores e 
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flares de alta eficiência, com grande redução dos odores causados pelo H2S e sem 

poluição visual por se tratar de queimas internas do biogás em ambas as tecnologias.  

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Com base nos dados obtidos para a elaboração desse trabalho, observou-se 

que existem outras linhas de pesquisas que podem ser desenvolvidos que irão 

contribuir para a minimização das emissões de GEE, redução de custos, geração de 

receitas e melhor aproveitamentos dos subprodutos gerados no processo de 

tratamento de esgoto. Diante disso, recomenda-se estudar: 

 Melhoria na eficiência na captura e tratamento de biogás nas ETEs; 

 Aproveitamento energético do biogás para uso como combustível na frota do 

transporte público, fornecimento de gás para consumo doméstico e uso para 

secagem do lodo; 

 Uso do biogás como fonte de energia elétrica para as estações de tratamento 

de água; 

 Uso do biogás gerado nas ETEs para sanitização dos subprodutos gerados 

no tratamento de esgoto;  

 Tratamento em todas as ETEs do lodo para ser utilizado como adubo. 
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7 APÊNDICE I 

ETE 

População 
atendida 

(habitantes) 
Porte da ETE 

(P/M/G) 
Potencial produção 
de CH4 (Nm3.ano-1) 

Potencial 
produção de 

biogás (Nm3.ano-1) 

Potencial 
energético elétrico 

(kWhe.ano-1) 

1 719.273  G  1.753.069,6  469.576,6  7.289.263,2  

2 425.681  G  1.037.503,3  277.905,3  4.313.938,8  

3 266.713  G  650.052,9  174.122,9  2.702.919,8  

4 256.854  G  626.024,8  167.686,8  2.603.011,0  

5 253.472  G  617.780,9  165.478,6  2.568.733,1  

6 186.225  G  453.881,7  121.576,6  1.887.240,1  

7 184.132  G  448.781,3  120.210,4  1.866.032,5  

8 148.696  G  362.413,5  97.076,0  1.506.915,3  

9 132.621  G  323.233,7  86.581,3  1.280.005,3  

10 131.094  G  319.513,3  85.584,7  1.265.272,7  

11 120.564  G  293.848,8  78.710,2  1.163.641,2  

12 94.648  G  230.683,0  61.790,7  913.504,7  

13 89.030  G  216.991,7  58.123,3  816.322,8  

14 84.840  G  206.779,4  55.387,9  777.904,1  

15 75.637  G  184.348,2  49.379,4  693.518,0  

16 71.559  G  174.408,2  46.716,9  656.123,8  

17 71.173  G  173.467,5  46.465,0  652.584,9  

18 70.341  G  171.440,9  45.922,1  644.960,7  

19 67.437  M  164.363,1  44.026,2  618.334,0  

20 65.022  M  158.477,9  42.449,8  596.193,8  

21 57.073  M  139.102,7  37.260,0  523.304,3  

22 53.662  M  130.790,2  35.033,4  492.032,6  

23 52.064  M  126.895,2  33.990,1  477.379,7  

24 50.343  M  122.700,4  32.866,5  461.599,0  

25 49.549  M  120.765,1  32.348,1  454.318,3  

26 44.329  M  108.041,4  28.939,9  406.451,7  

27 44.323  M  108.028,4  28.936,5  406.403,0  

28 43.388  M  105.748,3  28.325,7  397.825,0  

29 42.767  M  104.234,4  27.920,2  392.129,8  

30 41.848  M  101.995,7  27.320,5  383.708,0  

31 39.809  M  97.025,3  25.989,2  365.009,1  

32 39.058  M  95.196,0  25.499,2  358.127,5  

33 38.285  M  93.311,7  24.994,4  351.038,5  

34 37.347  M  91.025,5  24.382,1  342.438,0  

35 36.975  M  90.118,1  24.139,0  339.024,4  

36 36.348  M  88.591,0  23.730,0  333.279,3  

37 34.991  M  85.282,7  22.843,8  303.947,5  

38 33.562  M  81.800,3  21.911,0  291.536,2  

39 31.271  M  76.215,1  20.415,0  271.630,7  

40 28.909  M  70.459,7  18.873,3  251.118,3  

41 28.811  M  70.220,9  18.809,4  250.267,3  

42 28.273  M  68.910,1  18.458,2  245.595,6  

43 28.032  M  68.321,1  18.300,5  243.496,3  

44 26.804  M  65.327,6  17.498,6  232.827,5  
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45 26.225  M  63.917,3  17.120,9  227.801,4  

46 26.105  M  63.624,4  17.042,4  226.757,5  

47 24.868  M  60.611,0  16.235,2  216.017,7  

48 24.868  M  60.611,0  16.235,2  216.017,7  

49 24.840  M  60.542,7  16.216,9  215.774,0  

50 24.402  M  59.474,1  15.930,7  211.965,7  

51 24.208  M  59.001,4  15.804,1  210.281,0  

52 24.088  M  58.709,9  15.726,0  209.242,2  

53 23.929  M  58.322,4  15.622,2  207.861,0  

54 21.966  M  53.536,9  14.340,4  190.805,7  

55 20.657  M  50.346,1  13.485,7  179.433,5  

56 19.932  M  48.579,2  13.012,4  173.136,4  

57 19.897  M  48.494,1  12.989,6  172.833,1  

58 18.609  M  45.355,6  12.148,9  161.647,5  

59 17.772  M  43.316,0  11.602,6  137.225,2  

60 16.760  M  40.849,4  10.941,9  129.410,8  

61 16.674  M  40.639,0  10.885,6  128.744,5  

62 16.666  M  40.620,9  10.880,7  128.686,9  

63 16.653  M  40.588,0  10.871,9  128.582,8  

64 15.519  M  37.823,5  10.131,4  119.824,8  

65 15.332  M  37.367,9  10.009,4  118.381,5  

66 15.228  M  37.114,3  9.941,4  117.578,0  

67 15.124  M  36.862,1  9.873,9  116.779,1  

68 14.996  M  36.550,2  9.790,3  115.791,1  

69 14.987  M  36.528,7  9.784,6  115.722,9  

70 14.876  M  36.255,9  9.711,5  114.858,6  

71 14.822  M  36.124,4  9.676,3  114.442,1  

72 14.645  M  35.693,4  9.560,8  113.076,7  

73 14.641  M  35.683,5  9.558,2  113.045,4  

74 14.538  M  35.433,9  9.491,3  112.254,5  

75 14.251  M  34.733,4  9.303,7  110.035,4  

76 13.829  M  33.706,0  9.028,5  106.780,7  

77 13.544  M  33.010,9  8.842,3  104.578,5  

78 13.386  M  32.624,2  8.738,7  103.353,6  

79 13.200  M  32.172,5  8.617,7  101.922,5  

80 13.188  M  32.143,0  8.609,8  101.829,2  

81 13.188  M  32.143,0  8.609,8  101.829,2  

82 13.152  M  32.054,9  8.586,2  101.549,9  

83 13.105  M  31.941,5  8.555,8  101.190,7  

84 12.962  M  31.592,4  8.462,3  100.084,7  

85 12.729  M  31.024,7  8.310,3  98.286,3  

86 12.702  M  30.957,7  8.292,3  98.074,1  

87 12.671  M  30.883,2  8.272,4  97.838,1  

88 12.119  M  29.536,9  7.911,7  93.572,9  

89 11.860  M  28.905,8  7.742,7  80.127,0  

90 11.763  M  28.668,9  7.679,3  79.470,3  

91 11.540  M  28.125,0  7.533,5  77.962,4  

92 11.528  M  28.096,4  7.525,9  77.883,3  

93 11.445  M  27.895,7  7.472,1  77.326,8  

94 11.416  M  27.824,9  7.453,2  77.130,7  
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95 11.307  M  27.558,8  7.381,9  76.393,0  

96 10.875  M  26.504,6  7.099,5  73.470,7  

97 10.623  M  25.891,7  6.935,4  71.771,9  

98 10.239  M  24.954,6  6.684,3  69.174,2  

99 10.161  M  24.766,2  6.633,9  68.651,9  

100 10.060  M  24.519,2  6.567,7  67.967,3  

101 9.996  M  24.362,0  6.525,6  67.531,4  

102 9.982  M  24.328,2  6.516,6  67.437,9  

103 9.810  M  23.909,9  6.404,5  66.278,2  

104 9.493  M  23.137,1  6.197,5  64.135,9  

105 9.037  M  22.025,2  5.899,7  61.053,8  

106 9.017  M  21.976,7  5.886,7  60.919,3  

107 8.986  M  21.901,9  5.866,6  60.712,0  

108 8.739  M  21.300,3  5.705,5  59.044,3  

109 8.643  M  21.066,3  5.642,8  58.395,7  

110 8.619  M  21.008,0  5.627,2  58.234,1  

111 8.518  M  20.760,9  5.561,0  57.549,2  

112 8.424  M  20.530,5  5.499,3  56.910,4  

113 8.193  M  19.967,6  5.348,5  55.350,3  

114 8.169  M  19.909,3  5.332,9  55.188,6  

115 8.099  M  19.739,3  5.287,3  54.717,2  

116 7.964  M  19.411,6  5.199,6  53.809,0  

117 7.915  M  19.290,9  5.167,3  53.474,5  

118 7.901  M  19.256,9  5.158,1  53.380,0  

119 7.665  M  18.682,6  5.004,3  51.788,3  

120 7.660  M  18.668,7  5.000,6  51.749,6  

121 7.649  M  18.641,9  4.993,4  51.675,3  

122 7.583  M  18.481,5  4.950,4  51.230,7  

123 7.384  M  17.997,4  4.820,8  49.888,7  

124 7.345  M  17.901,1  4.795,0  49.621,9  

125 7.195  M  17.536,5  4.697,3  48.611,1  

126 7.056  M  17.196,4  4.606,2  47.668,5  

127 6.643  M  16.190,8  4.336,9  44.881,0  

128 6.545  M  15.951,5  4.272,8  44.217,6  

129 6.528  M  15.909,6  4.261,5  44.101,3  

130 6.522  P  15.896,2  4.258,0  44.064,3  

131 6.443  P  15.703,4  4.206,3  43.529,8  

132 6.353  P  15.485,0  4.147,8  42.924,5  

133 6.035  P  14.709,1  3.940,0  40.773,7  

134 5.991  P  14.601,2  3.911,1  40.474,7  

135 5.891  P  14.357,1  3.845,7  39.798,0  

136 5.661  P  13.797,5  3.695,8  38.246,8  

137 5.621  P  13.699,0  3.669,4  37.973,5  

138 5.594  P  13.633,2  3.651,8  37.791,1  

139 5.533  P  13.485,7  3.612,3  37.382,2  

140 5.391  P  13.139,2  3.519,5  36.421,8  

141 5.362  P  13.069,4  3.500,8  36.228,3  

142 5.359  P  13.060,3  3.498,3  36.203,2  

143 5.174  P  12.611,5  3.378,1  34.958,9  

144 5.159  P  12.573,2  3.367,9  34.853,0  
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145 5.149  P  12.548,6  3.361,3  34.784,8  

146 4.942  P  12.044,6  3.226,3  33.387,7  

147 4.872  P  11.875,2  3.180,9  32.918,0  

148 4.860  P  11.845,2  3.172,8  32.834,8  

149 4.853  P  11.828,5  3.168,4  32.788,5  

150 4.770  P  11.626,8  3.114,3  32.229,5  

151 4.666  P  11.372,8  3.046,3  31.525,5  

152 4.560  P  11.114,2  2.977,1  30.808,7  

153 4.523  P  11.023,2  2.952,7  30.556,4  

154 4.409  P  10.745,0  2.878,1  29.785,1  

155 4.407  P  10.740,2  2.876,9  29.771,9  

156 4.210  P  10.261,9  2.748,8  28.446,0  

157 4.146  P  10.104,2  2.706,5  28.008,8  

158 4.102  P  9.997,8  2.678,0  27.713,9  

159 4.072  P  9.925,6  2.658,7  27.513,8  

160 3.955  P  9.638,7  2.581,8  26.718,4  

161 3.859  P  9.404,7  2.519,1  26.069,8  

162 3.748  P  9.135,8  2.447,1  25.324,4  

163 3.734  P  9.100,5  2.437,7  25.226,6  

164 3.707  P  9.033,9  2.419,8  25.042,0  

165 3.693  P  9.000,8  2.411,0  24.950,2  

166 3.657  P  8.913,6  2.387,6  24.708,5  

167 3.636  P  8.862,5  2.373,9  24.566,9  

168 3.481  P  8.484,2  2.272,6  23.518,1  

169 3.457  P  8.426,5  2.257,1  23.358,3  

170 3.387  P  8.255,3  2.211,3  22.883,6  

171 3.243  P  7.905,1  2.117,5  21.913,0  

172 3.218  P  7.844,3  2.101,2  21.744,4  

173 3.210  P  7.823,5  2.095,6  21.686,8  

174 3.138  P  7.649,3  2.048,9  21.203,8  

175 3.133  P  7.635,3  2.045,2  21.165,1  

176 3.028  P  7.379,3  1.976,6  20.455,4  

177 2.634  P  6.419,4  1.719,5  17.794,6  

178 2.540  P  6.191,5  1.658,5  17.163,0  

179 2.462  P  6.000,9  1.607,4  16.634,5  

180 2.390  P  5.825,3  1.560,4  16.147,8  

181 2.347  P  5.720,2  1.532,2  15.856,4  

182 2.305  P  5.617,7  1.504,7  15.572,2  

183 2.286  P  5.572,5  1.492,6  15.447,0  

184 2.242  P  5.463,4  1.463,4  15.144,5  

185 2.235  P  5.446,7  1.458,9  15.098,2  

186 2.225  P  5.421,8  1.452,3  15.029,2  

187 2.111  P  5.145,3  1.378,2  14.262,8  

188 2.099  P  5.115,9  1.370,3  14.181,3  

189 2.043  P  4.980,4  1.334,1  13.805,8  

190 1.935  P  4.715,0  1.263,0  13.070,1  

191 1.899  P  4.628,4  1.239,8  12.829,9  

192 1.888  P  4.600,6  1.232,3  12.752,9  

193 1.793  P  4.369,0  1.170,3  12.110,8  

194 1.730  P  4.217,4  1.129,7  11.690,5  
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195 1.717  P  4.184,0  1.120,7  11.598,0  

196 1.655  P  4.034,5  1.080,7  11.183,6  

197 1.618  P  3.944,0  1.056,4  10.932,8  

198 1.606  P  3.915,2  1.048,7  10.853,1  

199 1.591  P  3.878,2  1.038,8  10.750,4  

200 1.476  P  3.598,1  963,8  9.973,9  

201 1.473  P  3.589,0  961,3  9.948,6  

202 1.405  P  3.423,2  916,9  9.489,1  

203 1.377  P  3.356,3  899,0  9.303,7  

204 1.287  P  3.137,7  840,5  8.697,6  

205 1.282  P  3.125,3  837,2  8.663,5  

206 1.270  P  3.095,5  829,2  8.580,8  

207 1.197  P  2.917,9  781,6  8.088,4  

208 1.096  P  2.670,6  715,3  7.402,8  

209 996  P  2.428,7  650,6  6.732,4  

210 768  P  1.871,9  501,4  5.189,0  

211 689  P  1.678,1  449,5  4.651,8  

212 638  P  1.556,0  416,8  4.313,1  

213 600  P  1.462,0  391,6  4.052,6  

214 523  P  1.275,2  341,6  3.534,8  

215 487  P  1.187,4  318,1  3.291,6  

216 433  P  1.054,2  282,4  2.922,2  

217 366  P  891,9  238,9  2.472,3  

218 365  P  888,5  238,0  2.463,0  

219 164  P  400,5  107,3  1.110,2  
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APÊNDICE II 

Participação da equipe que elaborou o artigo para a Iniciativa Incluir do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) [1], que teve seu 

desenvolvimento iniciado em 2014, revisado até meados de 2015 e fez parte do 

relatório “Mercados Inclusivos no Brasil: Desafios e Oportunidades do Ecossistema de 

Negócios”, com seu lançamento realizado no dia 21/09/15 em São Paulo na sede da 

Fundação Dom Cabral. 

Elaboração individual de artigo científico que foi apresentado no CR3+ 

CONFERENCE 2015 [2] que será realizado nos dias 11 e 12 de novembro de 2015. 

[1] POSSETTI, G. R. C. et al. AEGEA – Inclusão Social e Sustentabilidade no Setor 

de Saneamento do Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). Curitiba, 2015. p. 25. 

[2] CARVALHO, M. E. Recovery Energy in Sewage Treatment Plant. CR3+ 

CONFERENCE 2015. Curitiba: [s.n.]. 2015. p. 14. 

[3] CARVALHO, M. E. Redução das Emissões de Gases do Efeito Estufa nas 

Estações de Tratamento de Esgoto do Estado do Paraná. CONGRESSO ABES - 

FENASAN 2017. Curitiba: [s.n.]. 2015. p. 6. 

 

 



111 

 

REFERÊNCIAS 

Abreu, M. C. S. d., Albuquerque, A. M. & Freitas, A. R. P. d., 2014. Posicionamento 

estratégico em resposta às restrições regulatórias de emissões de gases do efeito 

estufa. Revista de Administração - USP, jul./ago./set., 49(3), pp. 578-590. 

Abromovay, R., 2010. Decarbonizing the Growth Model of Brazil: Addressing Both 

Carbon and Energy Intensity. The Journal of environment & Development, 19(3), pp. 

358-374. 

ALBRECHT, 2014. Cotação para Equipamentos de Acumulação, Regularização de 

Fluxo e Tratamento de Biogás e Secagem. Joinville(Pr): s.n. 

Alves, J. W. S., 2000. Diagnóstico técnico institucional da reuperação e uso 

energético do biogás gerado pela digestão anaeróbia de resíduos, São Paulo: s.n. 

ANEEL, 2015. Bandeiras Tarifárias. [Online]  

Available at: 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=758&idPerfil=2&idiomaAtual=0 

Acesso em 08/09/2015. 

BCB, 2016. Taxas de Câmbio. [Online]  

Available at: http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao 

Acesso em 03/03/2016. 

BEN, 2014. Balanço Energético Nacional, Brasília: Empresa de Pesquisa Energética 

(Brasil). 

Broderick, T., 2006. EPA - United States Environmental Protection Agency, s.l.: s.n. 

Broderick, T. & Jones, M., 2006. 3.3-MW Renewable CHP System, Tucson: s.n. 

Capassi, C. M. et al., 2013. Dimensionamneto de um reator UASB para o tratamento 

de águas residuárias de suinucultura. InterfacEHS - Revista de Saúde, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, 8(2). 



112 

 

Carvalho, M. E., 2015. Recovery Energy in Sewage Treatment Plant. Curitiba, s.n., p. 

14. 

Chernicharo, C. A. d. L., van Lier, J. B., Noyola, A. & Ribeiro, T. B., 2015. Anaerobic 

sewage treatment: state of the art, constraints and challenges. Rev Environ Sci 

Biotechnol, 21 September, Issue 14, pp. 649-679. 

City of San Diego Public Utilities Department, 2015. Wastewater - A Branch of Public 

Utilities. [Online]  

Available at: http://www.sandiego.gov/mwwd/environment/energy/index.shtml 

Acesso em 14/06/2015. 

COPEL, 2015. Taxas e Tarifas. [Online]  

Available at: 

http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpa

gcopel2.nsf%2F5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e%2F566327c0dbad85e50325

768f006950d5 

Acesso em 19/07/2015. 

COPEL, s.d. Alterações Tarifárias. [Online]  

Available at: 

http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpa

gcopel2.nsf%2F5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e%2F04afb43850ca33c50325

7488005939b7 

Acesso em 21/07/2015. 

da Costa, D. F., 2006. Geração de energia elétrica a partir do biogás do tratamento 

de esgoto, São Paulo: s.n. 

Daw, J., Hallett, K., DeWolfe, J. & Venner, I., 2012. Energy Efficiency Strategies for 

Municipal Wastewater Treatment Facilities, Golden: s.n. 

DDPP, 2014. The Deep Decarbonization Pathways Project, s.l.: s.n. 

Doorn, M. R. J. et al., 2006. Chapter 6 - Wastewater Treatment And Discharge, 

Geneva: s.n. 



113 

 

DWA, 2013. Energiecheck Und Energieanalyse - Instrumente Zur 

Energieoptimierung Von Abwasseranlagen, s.l.: s.n. 

EUROPEAN COMMISSION, 2007. Occupational Exposure Limits for Hydrogen 

Sulphide, s.l.: s.n. 

Fernandes, C., s.d. Reatores " U A S B " (Parte 1/2). [Online]  

Available at: http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/UASB01.html 

Acesso em 29/06/2015. 

Fevre, C. L. & Madden, M., 2014. Europe's Natural Gas and Bio-methane Vehicle 

Market. Amsterdam, Europe's Premier Fleet Event, p. 29. 

FOKAL, 2015. Soluções Industriais Confiáveis. [Online]  

Available at: www.fokal.com.br 

Acesso em 20/01/2016. 

Gomi, K., Shimada, K. & Matsuoka, Y., 2009. A low-carbon scenario creation method 

for a local-scale economy and its application in Kyoto city. Energy Policy, 25 August, 

39(9), pp. 4783-4796. 

GUASCOR - DRESSER-RAND - A Siemens Business, 2013. Campinas(SP): s.n. 

Gómez, R. R., 2011. Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor: Modelling, 

Stockholm: s.n. 

Hachisuca, A. M. M., 2015. Custo para chaveamento elétrico [Entrevista] (04 

Fevereiro 2015). 

IBGE, 2010. Paraná - Pr. [Online]  

Available at: 

http://cidades.ibge.gov.br/download/mapa_e_municipios.php?lang=&uf=pr 

Acesso em 30/08/2015. 

IBGE, 2015. População. [Online]  

Available at: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ 

Acesso em 11/09/2015. 



114 

 

Instituto EKOS Brasil & Geoklock Consultoria e Engenharia Ambiental, 2013. 

Inventário de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa do 

Município de São Paulo de 2003 a 2009, com atualização para 2010 e 2011 nos 

setores Energia e Resíduos, São Paulo: s.n. 

IPCC, 2013. 5o Relatório de Avaliação sobre as Mudanças Climáticas Globais, 

Estocolmo, Suécia: s.n. 

IPCC, 2015. Climate Change 2014, Geneva: s.n. 

Jordão, E. P. & Pessôa, C. A., 2014. Tratamento de Esgotos Domésticos. 7a Edição 

ed. Rio de Janeiro(RJ): ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental. 

Kassai, J. R. et al., 2012. Balanço Contábil Mudanças Climáticas, Vitória: s.n. 

Kubiszewski, I. & Cleveland, C., 2012. United Nations Conference on Environment 

and Development (UNCED), Rio de Janeiro, Brazil. [Online]  

Available at: http://www.eoearth.org/view/article/156773/ 

Acesso em 05/09/2015. 

Lino, F. A. d. M. & Ismail, K. A. R., 2011. Energy and environmental potential of solid 

waste in Brazil. Energy Policy, 8 April, 39(6), pp. 3496-3501. 

Lino, F. A. d. M. & Ismail, K. A. R., 2014. Assessment of renewable energy and 

emissions from domestic sewage treatment in Brazil. International Journal of Energy 

and Power Engineering, January, 3(5), pp. 254-260. 

Li, X., Tan, H. & Rackes, A., 2015. Carbon footprint analysis of student behavior for a 

sustainable university campus in China. Journal of Clener Production, 5 January, 

Volume 106, pp. 97-108. 

Lobato, L. C. d. S., 2011. Aproveitamento Energético de Biogás Gerado em reatores 

UASB Tratando Esgoto Doméstico, Belo Horizonte: Lívia Cristina da Silva Lobato. 



115 

 

Lupatini, G., Waiss, T. C. F., Carneiro, C. & Possetti, G. R. C., 2015. Avaliação do 

potencial de redução das emissões de gases do efeito estufa no setor de 

saneamento: estudo de caso na região norte do Paraná. Rio de Janeiro, ABES, p. 8. 

Magalhães, A. S. & Domingues, E. P., 2013. Economia de baixo carbono no Brasil: 

Alternativas de políticas e custos de redução de emissões de gases de efeito estufa, 

Belo Horizonte: s.n. 

Marcon, M. K. F. et al., 2015. Economic Viability of the agricultural recycling of 

sewage sludge in Brazil. African Jounal of Agricultural Research, 14 May, 10(20), pp. 

2159-2164. 

MCTI, 2013. Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, 

Brasília: s.n. 

Meneses, A. et al., 2007. Application of the Celan Development Mechanism in the 

Sanitation Sector: "Proof of Concept". Clean Journal, 22 December, 36(9), pp. 788-

797. 

Ministério das Cidades, 2013. Plano Nacional de Saneamento Básico, Brasília: s.n. 

Moreda, I. L., 2015. The potential of biogas production in Uruguay. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 12 November, 54(2016), pp. 1580-1591. 

Neves, L. C. M., Converti, A. & Penna, T. C. V., 2009. Biogas Production: New 

Trends for Alternative Energy Sources in Rural and Urban Zones. Chemical 

Engineering & Technology, August, 32(8), pp. 1147-1153. 

PARANÁ, 2009. Resolução nr. 21, de 22 de abril de 2009. Curitiba(Pr): Diário Oficial 

do Estado do Paraná. 

PLANSAB, 2014. Plano Nacional de Saneamento Básico, Brasília: s.n. 

PNE2030, 2007. Plano Nacional de Energia 2030, Brasília: Empresa de Pesquisa 

Energética. 



116 

 

PNEE, 2011. Plano Nacional de Eficiência Energética, Brasília: Departamento de 

Desenvolvimento Energético. 

Pontes, P. P. & Chernicharo, C. A. d. L., 2009. Efeito do retorno de lodo aeróbio 

sobre as características da biomassa presente em reatores UASB tratando esgoto 

sanitário. Engenharia Sanitária Ambiental, Apr./June, 14(2). 

Possetti, G. R. C. et al., 2015. ProBio - Programa de estimativa de produção de 

biogás em reatores UASB, Curitiba: s.n. 

Possetti, G. R. C. et al., 2013. Medições em Tempo Real do Biogás Produzido em 

Reatores UASB Alimentados com Esgoto Doméstico, Curitiba: ABES. 

PROBIOGÁS, 2010. Guia Prático do Biogás, Berlim: Fachagentur Nachwachsende 

Rohstoffe. 

Sachs, F. & Tubiana, L., 2014. Pathways to Deep Decarbonization, Paris: s.n. 

SANEPAR, 2015. SANEPAR EM NÚMEROS - SERVIÇOS - ESGOTO. [Online]  

Available at: http://site.sanepar.com.br/a-sanepar/servicos/esgoto 

[Acesso em 30 Janeiro 2016]. 

SDG&E, San Diego Gas & Electric and kWickview, 2013. [Online]  

Available at: http://www.sdge.com/residential/2013-rates 

Acesso em 14/06/2015. 

SDNS, 2014. Pathways to deep decarbonization. Interim 2014 report., s.l.: s.n. 

SEEG, 2016. Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa. 

[Online]  

Available at: www.seeg.eco.br 

Acesso em 12/03/2016. 

Shirado, J. et al., 2014. Análise do Fluxo de Materiais em uma Estação de 

Tratamento, Curitiba: s.n. 



117 

 

Silva, T. C. F., 2015. Utilização de biogás de estações de tratamento de esgoto para 

fins energéticos, São Paulo: s.n. 

Silva, T. C. F., Possetti, G. R. C. & Coelho, S. T., 2014. Avaliação do Potencial de 

Produção de Energia a partir do Biogás Gerado no Tratamento de Esgotos 

Domésticos, Curitiba: s.n. 

Silveira, F. L., 2010. Máquinas térmicas à combustão interna de Otto e de Diesel. 

[Online]  

Available at: http://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/arquivos/maqterm.pdf 

Acesso em 30/08/2015. 

Silveira, G. E., 2010. Sistemas de Tratamento de Efluentes Industriais, Porto Alegre: 

s.n. 

SNIS, 2014. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos. [Online]  

Available at: http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos 

Acesso em 15/03/2015. 

Sperling, V. M., 1996. Princípios básicos do tratamento de esgoto. Belo 

Horizonte(MG): UFMG. 

Sprenger, H. E. & Cantão, M. P., 2009. Viabilidade do uso de biogás em células a 

combustível. Curitiba, s.n., p. 11. 

Statistics Norway, 2014. Statistisk sentralbyra. [Online]  

Available at: https://www.ssb.no/en/energi-og-

industri/statistikker/elkraftpris/kvartal/2014-09-19 

Acesso em 21/06/2015. 

Strickland, J. et al., 2003. Toxicological Review of Hydrogen Sulfide, Washington, 

DC: s.n. 

UNFCCC, 2015. Historic Paris Agreement on Climate Change. Paris, United Nations 

Climate Change Secretariat, p. 5. 



118 

 

United Nations Climate Change Secretariat, 2015. Historic Paris Agreement on 

Climate Change. Paris, UNFCCC, p. 5. 

Valente, V. B., 2015. Análise de viabilidade econômica e escala mínima de uso do 

biogás de reatores anaeróbios em estações de tratamento de esgoto no Brasil, Rio 

de Janeiro: s.n. 

Venkatesh, G. & Elmi, R. A., 2013. Economic - environmental analysis of handling 

biogas from sewage sludge digesters in WWTPs (wastewater treatment plants) for 

energy recovery: Case study of Bekkelaget WWTP in Oslo (Norway). ELSEVIER, 29 

June, 58(2013), pp. 220-235. 

Wootton, P., 2008. Assessment of Australian Biogas Flaring Standards, Brisbane: 

RIRDC. 

WWF, 2015. WWF-Brasil. [Online]  

Available at: http://www.wwf.org.br 

Acesso em 20/06/2015. 

 

 

 


