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Gerenciando a questão ambiental e analisando os resíduos produzidos
pelo homem em termos de volume e composição busca-se meios para
mitigar os impactos causados pelas emissões de esgoto nas cidades e
viabilizar o saneamento básico (Pnud-ODMM7-M10-I31). Sob esta
ótica torna-se necessário discutir as questões das estações de
tratamento de esgoto , ETE, que além das funções sanitárias e
ambientais são potencialmente fontes produtoras de energia elétrica
através do aproveitamento da produção de metano, que é 21 vezes
mais poluidor que o gás carbônico,CO2 (Protocolo de Kyoto, COP15Copenhague). São apresentados neste estudo a viabilidade econômica
da implantação de uma unidade de produção de Energia Elétrica nas
ETE. O objetivo é desenvolver métodos de acompanhamento e
quantificação volumétrica de metano por dia tendo como base os
indicadores de eficiência da Estação de Tratamento de Efluentes
(ETE), reduzindo assim os custos operacionais. Para tanto foi
desenvolvido o modelamento matemático pertinente, visando
operacionalização da ETE como co-geradora de energia elétrica.
Primeiramente a pesquisa caracteriza os efluentes gerados nas
cidades, sua destinação, os processos biológicos envolvidos, as etapas
de degradação da matéria orgânica, os tipos e os fatores importantes
para a digestão, os gases exalados nos reatores (biogás), a sua
purificação, armazenamento e destinação. Foram acompanhados,
através de coletas em campo, os indicadores de eficiência da ETE
levando-se em conta os padrões normativos de lançamento de afluentes
no corpo receptor. Neste trabalho serão apresentadas as etapas do
tratamento e a descrição do sistema existente. E ainda, demonstram-se,
na forma de tabelas, os indicadores levantados na ETE e os materiais e
método necessário. Assim, parte-se para a apresentação do
modelamento matemático e baseado nos dados históricos serão
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determinados os volumes de metano produzidos. Por fim, de posse
desses dados serão realizados os estudos do potencial elétrico e do
retorno do investimento.
Palavras-chaves: Metano. Co-geração. Desenvolvimento sustentável.
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1 – INTRODUÇÃO
A deficiência no tratamento dos efluentes líquidos residenciais, mais conhecidos como
esgoto doméstico, é um problema que atinge todas as áreas do país. Mesmo nas grandes
cidades o efluente que é coletado, na maioria dos casos, não recebe nenhum tipo de
tratamento antes de ser despejado nos cursos de água. O tratamento é composto por uma série
de processos que têm como objetivo diminuir o potencial tóxico do efluente antes de retornálo ao meio ambiente.
Tendo em vista a necessidade, cada vez maior, de novas fontes de energia, os estudos
do aproveitamento do metano para fins energéticos nas ETE – Estações de Tratamento de
Efluentes se tornaram uma nova saída para a viabilidade do intento, que apenas pela função
ambiental já se justificaria.
O metano obtido como resultado do tratamento de efluentes residenciais nas ETE’s, se
devidamente filtrado, representa uma fonte renovável de energia, além de suas funções
sanitárias e ambientais. Sendo assim, a produção de energia a partir do biogás vem ganhando
importância e sua utilização para fins energéticos representa economia de recursos
ambientais, bem como a redução dos poluentes de esgoto e eliminação do metano lançado na
biosfera.
A Estação de Tratamento de Efluente tipo RAFA (Reator Anaeróbio de Fluxo
Ascendente com Manta de Lodo) do SAAE, localizada em Passos-MG, foi escolhida por ter
uma regularidade no volume de efluente recebido diariamente. O processo de tratamento
utilizado é a digestão anaeróbia, tendo como principais produtos resultantes do tratamento: o
biogás (composto principalmente de metano) e o lodo. Uma alternativa altamente eficiente é a
conversão do biogás, através da queima em motores, para gerar energia elétrica. O
aproveitamento energético do resíduo do processo de tratamento, o metano, reduz a emissão
de gases de efeito estufa, colabora para o aumento da eficiência energética global da estação
de tratamento e conseqüentemente gera viabilidade do saneamento básico no país.
2 – REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Esgoto sanitário
O esgoto sanitário, segundo Gotaas (1957) compõe-se das águas servidas de uma
comunidade, que podem ser de origem puramente doméstica, das indústrias ou de atividades
agrícolas. Inicialmente, considerando-se apenas o esgoto sanitário, proveniente das
residências, que conforme Tebbut (2005) são compostos pôr resíduos humanos (fezes e urina)
e águas servidas, que são as águas resultantes do asseio pessoal como lavagem de roupas, de
utensílios, bem como a preparação de comida. O esgoto sanitário recém-produzido apresentase com um líquido turvo, de coloração parda, com odor similar ao do solo. Contêm (i) sólidos
de grandes dimensões em flutuação ou suspensão, tais como: fezes, trapos e recipientes de
plástico; e (ii) sólidos de pequenas dimensões em flutuação ou suspensão, tais como: fezes
parcialmente desintegradas, papeis e cascas.
2.1.1 Processos de conversão em sistemas anaeróbios
A digestão é um processo bioquímico complexo, compostos por varias reações
seqüenciais, cada uma com sua população bacteriana específica.
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Para digestão anaeróbia de material orgânico complexo, como proteínas, carboidratos
e lipídios (a maior parte da composição do material orgânico em esgoto sanitário é formada
por esses grupos), podem-se distinguir quatro etapas diferentes no processo global da
conversão: hidrólise; acidogênese; acetogênese e metanogênese.
No processo da hidrólise, a matéria prima em forma sólida é fracionada pelo efeito de
enzimas extracelulares que irão promover a hidrólise das partículas e transformar as
moléculas maiores em moléculas menores e dissolvidas na água circundante de modo a ser
utilizável pelas bactérias. (Chernicharo, 2007). Na acidogênese têm-se algumas moléculas
que são degradas diretamente nas células das bactérias fermentativas e, após a acidogênese,
excretadas como substâncias orgânicas simples como ácidos graxos voláteis de cadeia curta
(AGV), álcoois, ácido láctico e compostos minerais como CO2, H2, NH3, H2S etc. A
fermentação acidogênica é realizada por um grupo diversificado de bactérias, das quais a
maioria é anaeróbia obrigatória. Entretanto, algumas espécies são facultativas, e podem
metabolizar material orgânico por via oxidativa. (Craveiro, 2006). Essas bactérias facultativas
podem atuar tanto em meio aeróbio como anaeróbio. A acetogênese é a conversão dos
produtos da acidogênese em compostos que formam os substratos para a produção de metano:
acetato, hidrogênio e dióxido de carbono. Aproximadamente 70% da DQO digerida são
convertidas em ácido acético, enquanto o restante da DQO é concentrado no hidrogênio
formado. (Netto, 1961). No processo metanogênese, o metano é produzido pelas bactérias
acetróficas, a partir da redução de ácido acético, ou pelas hidrogenotróficas, a partir da
redução do dióxido de carbono.
A última etapa na produção do biogás é a formação de metano. As bactérias
metanogênicas, as que formam o metano, transformam o hidrogênio, o dióxido de carbono e o
ácido acético em metano (CH4 e CO2); proteínas, aminoácidos, celulose, etc., são atacados
(além de outros compostos nitrogenosos); produção de amônia, sais de ácidos orgânicos e
grandes volumes de gás principalmente o metano; cheiro de alcatrão; pequena ou nenhuma
quantidade de sólidos sobrenadantes; o pH passa para a zona alcalina: 6,9 a 7,4 e os lodos
apresentam o efeito tampão, não se alterando o pH, mesmo com a adição de volumes
apreciáveis de ácidos ou alcalis (lodo rico em flora e enzimas. O DBO (Demanda Bioquímica
de Oxigênio) é rapidamente reduzido. (Netto, 1961)
2.1.2 Fatores importantes na digestão anaeróbia
Segundo Chernicharo (2007), os fatores que influenciam o desempenho da digestão
anaeróbia de água residuária são: (i) os fatores ambientais (temperatura, alcalinidade, pH e
nutrientes) e (ii) outros fatores (impermeabilidade do ar, teor da água, capacidade de
assimilação de carga tóxica, transferência de massa, sobre-carga hidráulica e atividade
metanogênica):

Temperatura é um dos fatores ambientais mais importantes na digestão anaeróbia, uma
vez que afeta os processos biológicos de diferentes maneiras. As bactérias produtoras do
biogás, em especial as que produzem metano, são muito sensíveis a alterações de temperatura.
A faixa ideal para a produção de biogás é de 35°C a 45°C (bactérias mesofílicas), com a faixa
de temperatura variando há a flutuação nos resultados do processo final de produção do gás.

Alcalinidade e pH, a acidez ou basicidade do meio é indicada pelo pH. A alcalinidade
é uma medida da quantidade de carbonato na solução (proveniente do CO2 produzido durante
a digestão anaeróbia). A alcalinidade é importante, pois, conforme as bactérias produzem
ácidos, o que implica em uma diminuição do pH, o carbonato reage com esses ácidos, o que
leva a um controle da acidez do meio (efeito tampão do carbonato ). As bactérias que
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produzem o metano sobrevivem numa faixa estreita de pH (6,5 a 8,0). Assim, enquanto as
bactérias produtoras de ácido (estágio 1 e 2 da digestão anaeróbia) produzem ácidos, as
bactérias produtoras de metano consomem esses ácidos, mantendo o meio neutro (PROSAB,
2003).

Impermeabilidade ao ar, as bactérias metanogênicas são essencialmente anaeróbias,
portanto, o biodigestor deve ser perfeitamente vedado. A decomposição de matéria orgânica
na presença de ar (oxigênio) irá produzir apenas dióxido de carbono (CO2).

Capacidade de assimilação de cargas tóxicas, de modo geral, os compostos que podem
exercer influência tóxica sobre as bactérias metanogênicas, normalmente, não se encontram
no efluente sanitário. Somente a presença de oxigênio dissolvido pode constituir problema se
o projeto do reator for inadequado, permitindo intensa aeração do efluente antes de sua
entrada no sistema de tratamento.

O teor de água dentro do biodigestor, para um bom funcionamento, deve variar de
60% a 90% do peso do conteúdo total. No caso de dejetos humanos o processo pode ser
aplicado, no entanto haverá um elevado teor de água (99%). Porém, os reatores são
desenvolvidos para trabalharem com esse teor de água.
2.1.3 Gases exalados em reatores anaeróbios (RAFA) e Microrganismos anaeróbios
Os reatores anaeróbios, mediante as várias rotas metabólicas dos microrganismos
presentes, podem gerar diferentes gases, dependendo do substrato que é submetido ao
tratamento. (PROSAB, 2003). Os principais gases (em termos de porcentagem na
composição do biogás) gerados nesses reatores são: metano (CH4); gás carbônico (CO2); gás
amoníaco (NH3), gás sulfídrico (H2S); hidrogênio (H2) e nitrogênio (N2).
A produção de biogás, por pessoa, atendida em uma ETE, pode variar
predominantemente, na faixa de 5 a 20L/pessoa/dia, sendo que a participação de metano, em
volume, pode variar na faixa de 50% a 70%, na maior parte dos casos.
Nos processos anaeróbios ou nos sistemas de biodigestão anaeróbia, a degradação da
matéria orgânica envolve a atuação de microrganismos procarióticos anaeróbios facultativos e
obrigatórios, cujas espécies pertencem ao grupo de bactérias hidrolíticas-fermentativas,
acetogênicas produtoras de hidrogênio e metanogênicas. A bioconversão da matéria orgânica
poluente com produção de metano requer a cooperação entre culturas bacterianas. Na
atividade microbiana anaeróbia em biodigestores, como também em habitats naturais com
formação de metano (sedimentos aquáticos, sistema gastrointestinal de animais superiores,
pântanos, etc.), o que se observa é a ocorrência da oxidação de compostos complexos,
resultando nos precursores do metano, acetato e hidrogênio.
Os organismos da biodigestão anaeróbia apresentam um elevado grau de
especialização metabólica. A eficiência do processo anaeróbio depende, portanto, das
interações positivas entre as diversas espécies bacterianas, com diferentes capacidades
degradativas. Os intermediários metabólicos de um grupo de bactérias podem servir como
nutrientes ao crescimento de outras espécies. Assim, observa-se a ocorrência de várias reações
de degradação dos compostos orgânicos e a dependência das mesmas da presença do
hidrogênio formado no sistema.
A remoção do hidrogênio nos sistemas anaeróbios é feita pela ação de bactérias
anaeróbias hidrogenotróficas, representadas por espécies de metanobactérias e de redutoras do
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íon sulfato. A cooperação entre as bactérias produtoras e consumidoras de hidrogênio, sob
condições anaeróbias, é denominada intransferência de hidrogênio entre espécies.
2.2 – Purificação do biogás
Segundo estudos e documentos da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
(2010), o biogás produzido em biodigestor é constituído por outros gases, além do metano
(CH4), que servirá como combustível para a produção de energia. Quanto mais purificado o
biogás, melhor será sua eficiência de combustão, para isto é necessário aplicar formas de
retirada dos gases que diminuam a sua eficácia. No trabalho efetuado, foram aplicados filtro
de gás sulfidrico (H2S) com a intenção de diminuir ou eliminar o poder de corrosão do gás nos
equipamentos de compressão e armazenamento, bem como melhorar sua combustão.
Nos processos de purificação ou de remoção do H2S e do CO2 para a obtenção do CH4 devese levar em conta alguns fatores: (i) viabilidade técnica e econômica; (ii) mão de obra
destinada à operação do processo e (iii) características físico-química do H2S e do CO2
(NIELSEN,1983).
O gás de esgoto produzido nos digestores anaeróbios é acumulado na cúpula dos
mesmos e daí é drenado para os queimadores de gás ou poderá ser destinado a uma planta de
purificação com vistas à obtenção do metano. Obviamente surge a necessidade de se
armazenar o gás de esgoto antes mesmo de ser processado e uma vez obtido o metano, este
também deve ser armazenado. Quanto ao dimensionamento do reservatório, para Chernicharo
(2007), deve-se levar em consideração: a demanda diária de gás; a curva de variação da
demanda em função da hora do dia e a taxa de produção de gás pelo digestor. Recomenda-se
que os reservatórios ou gasômetros, para biogás, tenham capacidade de armazenar no mínimo
a produção de 4 a 8 horas do biodigestor. Assim, é usual dimensionar o gasômetro entre 1/3 e
1/6 da produção diária de biogás para biodigestores de grande capacidade de produção. No
entanto, com biodigestores de pequena capacidade de produção aconselha-se a dimensionar o
gasômetro com uma capacidade maior, da ordem de 50% da produção diária, ou até mais,
conforme a equação (1) (Sunsuy,2011) que modela de forma simples a produção e o consumo
de biogás.

Vg 
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624
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c

(1)

Onde:
Vg = volume recomendado para gasômetro em m3;
Vp = produção diária de biogás em m3;
Tc = tempo de consumo do biogás em horas.
Com esta expressão, fica claro que menores tempos de consumo impõem gasômetros
maiores. O armazenamento do biogás é feito essencialmente de três maneiras: à baixa
pressão; à alta pressão e liquefeito.
Por baixa pressão entende-se valores entre 100 e 300 mm de coluna d’ água, sendo
200 mm uma média muito comum. Nestes casos são adotados gasômetros com selo
hidráulico. Por altas pressões só se justifica em grandes sistemas completos (purificação do
biogás). Suas vantagens são: redução de volume do gasômetro e estabilidade da pressão de
fornecimento.
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O tratamento biológico ou biotratamento de esgoto sanitário e resíduos sólidos
emprega a ação conjunta de espécies diferentes de microrganismos, em bioreatores, que
operados sob determinadas condições resulta na estabilização da matéria orgânica poluente.
Os sistemas biológicos de tratamento de resíduos devem atender alguns importantes
aspectos: (i) remoção da matéria orgânica, portanto redução da Demanda Bioquímica de
Oxigênio do resíduo a ser tratado; (ii) degradação de compostos químicos orgânicos de difícil
degradação (recalcitrantes) e (iii) fornecimento de um efluente em condições que não afete o
equilíbrio do sistema receptor final (rios, lagos, etc.).
A eficiência no tratamento é avaliada levando em consideração a característica do
afluente e do efluente, avaliando assim a degradação da matéria orgânica ocorrida nos
reatores, ou o quanto o tratamento reduz os contaminantes. O DBO (Demanda Bioquimica de
Oxigênio), DQO (Demanda Quimica de Oxigenio ), SS (Solidos Suspensos) e pH são
indicadores da eficiência da ETE. A eficiência de cada item é calculada em termos de
porcentagem, conforme equação abaixo:
[(Vafluente-Vefluente)/Vafluente]*100

(2)

3 – METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa o método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso,
tendo como elementos centrais os processos de geração de energia a partir do metano em uma
ETE do Serviço Autônomo de Água e Esgoto localizado na cidade de Passos, sul de Minas
Gerais.
Segundo Yin (2001), a recomendação pelo estudo de caso deve ser quando do estudo
de eventos contemporâneos.
Nessa perspectiva, ressalta-se que o trabalho está focado em um estudo de natureza
descritiva e dedutiva. Conforme Bervian e Cervo (1996), a pesquisa descritiva se caracteriza
por observar, registrar e correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Para Gil (1991)
o método dedutivo caracteriza-se por partir de concepções gerais e aplicá-las a nível
específico em determinado estudo.
A questão de pesquisa abordada neste trabalho é do tipo: “como”. Seu objetivo foi
avaliar as formas e implicações do processo de geração de energia acima explicado.
4 – AVALIAÇÕES DO AFLUENTE E CORPO RECEPTOR
Os valores de DBO, DQO e SS dos afluentes que chegam à estação de tratamento
referem-se a períodos históricos de novembro de 2008 a dezembro de 2009.
A vazão mínima no ponto de lançamento no ribeirão Bocaina é de 2,13 m3/s e está
enquadrado como Classe 2 conforme estabelecido na Deliberação Normativa Conjunta
COPAM-CERH nº. 01 de 05/05/2008. Cabe salientar que o enquadramento específico do
ribeirão Bocaina ainda não foi realizado, portanto suas águas são consideradas Classe 2.
Para os efluentes a serem lançados nos Rios Tipo Classe 2, segundo a normativa
supracitada artigo 29, § 4o , são:
a. DBO: < 60 mg/L de O2;
b. DQO: < 180 mg/L de O2;
c. pH: entre 6 e 9;
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d. Temperatura: Inferior a 40°C, sendo que a elevação de temperatura do
Corpo receptor não deverá exceder a 3ºC;
e. Materiais Sedimentáveis: até 1,00 ml/L, em teste de uma hora em cone
Imhoff;
f. Regime de Lançamento: Vazão máxima de até 1,50 vezes a vazão média do
período de atividade diária;
g. Óleos e Graxas: Óleos minerais até 20 mg/L;
h. Óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L;
i. Ausência de materiais flutuantes.
4.1 Etapas do tratamento
 Tratamento preliminar ou primário (físico): tem como objetivo a remoção, por ação física,
do material grosseiro e uma parcela das partículas maiores em suspensão.
 Estação elevatória de esgoto: tem com objetivo de bombear o efluente para a entrada de
ETE.
 Segundo gradeamento: o segundo gradeamento é constituído por grades com espaçamento
das barras de 25 mm e funcionamento automático.
 Desarenador (caixa de areia): a unidade desarenadora é do tipo canal duplo, composto por
controladores de fluxo, raspadores mecanizados e rosca transportadora, com limpeza
automática e se localiza após o gradeamento.
 Tratamento secundário - Reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo
(biológico): são compostos por um leito de lodo biológico, no interior do qual, os
microorganismos anaeróbios efetuam o tratamento do efluente. O efluente é encaminhado
para as caixas de distribuição (primárias, secundárias e terciárias) e conduzidos até o fundo
dos reatores através dos tubos difusores, distribuídos simetricamente pelo fundo dos reatores.
Os reatores são compostos por leitos biológicos densos e de elevada atividade
metabólica, no qual ocorre a digestão anaeróbia da matéria orgânica do efluente em fluxo
ascendente. A biomassa pode apresentar-se em flocos ou grânulos maiores e menores. O perfil
de sólidos no reator varia de muito denso e com partículas granulares de elevada capacidade
de sedimentação próxima ao fundo (leito de lodo), até um lodo mais disperso e leve, próximo
ao topo do reator (manta de lodo). O cultivo de um lodo anaeróbio de boa qualidade é
conseguido através de um processo cuidadoso de partida, durante o qual a seleção da
biomassa é imposta, permitindo que o lodo mais leve, de má qualidade, seja arrastado para
fora do sistema, ao mesmo tempo em que o lodo de boa qualidade é retido. O tempo de
detenção do efluente nos reatores anaeróbios é em torno de 10 horas. A figura abaixo
representa esquematicamente o fluxo dentro do reator e os resíduos gerados (gases e lodo).

Figura 1 – Esquema do fluxo dentro do reator

Fonte: Chernicharo, 2007
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Nos reatores ocorre a formação de um leito de lodo com alta concentração de matéria
orgânica e microorganismos junto ao fundo do reator. O descarte ocorre através de uma
unidade desaguadora, que conta com uma centrifuga para separação do lodo. O lodo
centrifugado é descartado em uma caçamba e conduzido ao aterro sanitário. O descarte da
escuma é realizado periodicamente ou em eventuais aumentos. Este procedimento é realizado
fechando-se as válvulas de saída do reator e direcionando o fluxo para o leito de secagem de
escuma. Este resíduo é armazenado em caçambas e destinado ao aterro sanitário devidamente
licenciado para receber este tipo de material.
Um dos subprodutos da decomposição anaeróbia nos reatores é a formação de vários
gases, entre os quais o mais importante é o gás metano, altamente energético, podendo ser
utilizado como alternativa para geração de energia através de geradores ou como combustível
para veículos automotores. Devido às características intrínsecas de cada gás, promove-se a
queima controlada, através do queimador de gases, evitando assim a poluição da atmosfera. O
gás metano contribui para o aumento do efeito estufa, que em desequilíbrio em nosso planeta,
dá origem ao fenômeno conhecido como aquecimento global, sendo esse gás cerca de vinte
vezes mais poluente que o gás carbônico (Protocolo de Kyoto).
4.2 Descrição do sistema existente
O efluente bruto chega até o sifão, onde passa pelo primeiro gradeamento (50 mm) e
por um desarenador. Em seguida é conduzido através de um tubo de 800 mm até o
reservatório da elevatória. Na elevatória, através de dois conjuntos moto-bombas recebe-se
energia potencial, elevando à altura do efluente para 26 m. O fluido é conduzido 760 metros
através de tubos, chega à área da ETE e é encaminhado ao canal de entrada, onde o efluente
passa pelo gradeamento através de um sistema de barras. A finalidade do gradeamento é reter
as partículas superiores a 25 mm e materiais sólidos. A grade é de limpeza manual e com
freqüência diária ou conforme a necessidade. O próximo gradeamento também é
confeccionado com barras, porém espaçadas de 15 mm e com limpeza automática através de
raspadores automáticos e esteira transportadora. Todo o material retirado do gradeamento é
acondicionado em uma caçamba e posteriormente enviado ao aterro sanitário.
Após o sistema de gradeamento, o efluente passa pelo desarenador ciclônico, cuja
função é a retirada de areia efetuada por um sistema de raspadores em conjunto com um
transportador de parafuso e caçamba de armazenagem.
Com a remoção dos sólidos sedimentáveis, o efluente passa pela Calha Parshal, que
tem a finalidade de medir a vazão do efluente, através da leitura do nível visual ou automática
(eletrônica).
No RAFA, a partir do distribuidor central, é equitativamente conduzido ao fundo da
estrutura através de tubos difusores A partir deste ponto o efluente em fluxo ascendente entra
em contato com a manta de lodo previamente formado possibilitando que as bactérias
anaeróbias promovam a estabilização da matéria orgânica, produzindo água e o biogás entre
outras substâncias. Na parte superior do reator a parede defletora existente funciona como
interface da zona de digestão e de decantação. Os gases produzidos ficam concentrados na
parte superior do reator e, a partir da tubulação específica, podem ser aproveitados ou
descartados para a atmosfera. Após o desprendimento das bolhas de gás gerado, a parte sólida
que se encontra agregada às mesmas, retorna ao manto de lodo, enquanto a parte líquida segue
ao decantador periférico, sendo vertida em uma canaleta através de vertedores triangulares e é
lançado no corpo receptor (Rio Bocaina) por um emissário. Já a parte sólida (lodo) é
conduzida através de tubos ao decantador e em seguida a área de tratameto de lodo, e
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desaguagem. A escuma, que também é um resíduo, é direcionada ao decantador e para o leito
de secagem.
4.3 Projeto captação do biogás
Contextualizando o problema da geração de maus odores nas instalações de tratamento
de esgoto sanitários, pode-se destacar a geração deste em função dos processos adotados e das
condições operacionais empregadas. Por estas condições estas instalações podem se tornar
indesejáveis às suas vizinhanças. Justificando assim a gestão destas emissões odorantes
através de ações de prevenção, bem como a de tratamento destes gases.
Os maus odores são provenientes de uma mistura complexa de moléculas com enxofre
(H2S e mercaptanas), nitrogenadas (NH3 e aminas), fenóis, aldeídos, álcoois, ácidos orgânicos
(CHERNICHARO, 2007).
Nos processos anaeróbicos de tratamento de esgoto, os compostos odorantes,
provenientes da atividade microbiana são: gás sulfídrico, mecaptanas, amônia, aminas com
baixo peso molecular, indol, escatol, ácidos graxos voláteis, alcoóis, aldeídos, cetonas e
esteres. Conforme se pode depreender a partir da tabela 1, os compostos com enxofre
possuem seus limites de detecção e percepcção ofativas em concentrações bastante reduzidas,
sendo, portanto, os principais compostos responsáveis pelos maus odores. Em segundo grau
de importância apresentam-se os compostos com nitrogênio.
Tabela 1 – Características dos principais compostos odorantes em estações de tratamento de águas residuárias

O quadro acima pode ser tomado com referencia para verificações de vazamentos de
gases e como condição de biosegurança para os operadores e técnicos da ETE, já que tem
como referência o sentido de olfato.

10

XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO

Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no
Cenário Econômico Mundial
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011.

Após uma detalhada verificação na estrutura de concreto do RAFA para detectar
prováveis vazamentos ou pontos de fugas de biogás e também corrosões, concluiu-se que a
estrutura estava em perfeitas condições de vedação e conservação. Esta verificação é realizada
semestralmente ou em casos especiais onde é detectada uma perda de gás considerável. Após
estes cuidados foi dado início às atividades na unidade.
Primeiramente foi definido um local apropriado para a montagem do ponto
medição/coleta do biogás. O local definido foi antes do queimador tipo flare. A elaboração de
um procedimento de coleta de gás, que abrangesse as condições de segurança, por se tratar de
um gás inflamável, as condições operacionais, para que não houvesse interferência nas rotinas
funcionais e condições de biosegurança, para que não houvesse risco aos técnicos quando eles
manuseassem ou manipulassem o biogás.
A produção e avaliação do biogás podem ser feitas a partir da estimativa da carga de
DQO afluente ao reator, que é convertida em gás metano, conforme modelado
matematicamente na equação (3) (CHERNICHARO, 2007) e descrita abaixo:

.

(3)

Onde:
DQOCH4: Carga de DQO convertido em metano (KgDQOCH4/d);
Q: Vazão de esgoto afluente (m3/d);
S0: Concentração de DQO afluente (KgDQO/m3);
S: concentração de DQO efluente (kgDQO/m3);
Yobs: Coeficiente de produção de sólidos no sistema, em termos de DQO (0,11 a 0,23
KgDQOlodo/KgDQOapl).
A conversão da massa de metano (KgDQOCH4/d) em produção volumétrica (m3CH4/d)
pode ser feita utilizando-se as equações seguintes:

.

(4)

Onde:
QCH$: Produção volumétrica de metano (m3/d);
f (T): fator de correção para a temperatura operacional do reator (KgDQO/m3).
.

.

(5)

Onde:
P: Pressão atmosférica ( 1 atm);
KDQO: DQO correspondente a um mol de CH4 ( 64gDQO/mol);
R: Constante dos gases (0,08206 atm.L/mol.K);
T: temperatura operacional do reator (ºC).
Uma vez obtida a produção teórica de metano, pode-se estimar a produção total de
biogás, a partir do teor esperado de metano neste. Para os casos do tratamento de esgotos
domésticos, os teores de metano são geralmente da ordem de 70 a 80%.
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.

.

(6)

Onde:
Qbiogás: produção volumétrica de biogás (m3/d);
QCH4: Produção volumétrica de metano (m3/d);
CCH4: Concentração de metano no biogás, usualmente da ordem de 70 a 80%.
Assim, de posse dessas equações e implementando-as em uma planilha de Excel podese estimar a produção volumétrica de metano por dia em função do DQO afluente e efluente e
assim determinar o potencial energético da estação.
5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 – Avaliação de Eficiência da ETE
Os dados apresentados na tabela 2, a seguir, são referentes às analises de DQO, DBO e
SS após o afluente ter percorrido as etapas de tratamento preliminar e após o tratamento
biológico nos RAFA. A previsão apresntada no Estudo de Impactos Ambientais – EIA para o
crescimento da cultura de bactérias, manta de lodo, era de quatro a seis meses, porém
observa-se que a tal crescimento se deu entre quatro e cinco meses. A estabilização da manta
de lodo ocorreu a partir de fevereiro de 2009.
Tabela 2 – Dados coletados na pesquisa

Fonte: dos autores.

As eficiências nos processo de tratamento aumentaram consideravelmente a partir de
meados de janeiro de 2009, atendendo ao DN COPAM 10/86.

12

XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO

Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no
Cenário Econômico Mundial
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011.

Os resultados do estudo para final de plano apontam valores mínimos de OD iguais a
6,1 e 6,4 mg/L no corpo receptor, Ribeirão Bocaina, respectivamente para as hipóteses de
eficiência de 70% e 90% atendendo às condições estabelecidas pela DN COPAM 10/86 para
cursos d’água Classe 2 (OD não inferior a 5mg/L). Observam-se que os valores DBO
encontram-se acima do permitido e que esta condição é prevista no artigo 9º da referida
deliberação para a Classe 2, desde que os teores mínimos de OD não sejam desobedecidos em
nenhum ponto, comprovado por estudo de autodepuração, nas condições críticas de vazão
(Q7,10)).
De acordo com o “Plano Diretor Ambiental para a Sub-Bacia do Ribeirão Bocaina”
apresentado pela EMATER em 2002 o OD do ribeirão Bocaina está entre 3 e 3,5 mg/L assim
o efluente está entre 5,0 e 5,6 mg/L. O aumento no OD do efluente se deve a um leve efeito
cascata no final da tubulação do emissário.
Depois de atendidas as condicionantes, inicia-se o estudo das vazões de biogás.
Conforme as equações 3; 4; 5 e 6, onde é levado em consideração a redução do DQO, ou seja,
o DQO que foi reduzido a biogás. Sendo o DQO uma condicionante do processo de
tratamento da ETE, isto não representará custo adicional.
De acordo com a modelagem matemática apresentada acima e utilizando o aplicativo
Excel, cria-se uma planilha para lançamento de dados, análise e cálculos, podendo os
resultados serem apresentados dinamicamente em gráficos indicando as vazões diárias em
função do DQOAfluente, DQOEfluente, DBOAfluente ,DBOEfluente SSAfluente SSEfluente VazõesAfluentes.
A média de geração de metano por hora é de aproximadamente 122 m3/h e de acordo
com a empresa RTP Energia, os grupos geradores que atenderiam ao projeto tem potência de
60KVA, para uma produção de energia durante 24h ou 120 KVA, para uma produção de
energia de 12h. Utilizando motor-gerador de 120KVA será necessário um balão ou gasômetro
para acumulação do biogás.
A tarifa homologada pela ANEEL para a concessionária CEMIG, entre os períodos de
07/02/2010 a 07/04/2011, expressas na unidade R$/kWh (reais por quilowatt-hora) é de R$
0,37624/KWh, sendo este o valor considerado para o retorno de investimento.
O valor para compra do grupo gerador é de cerca de R$1000,00/KVA, assim tem-se
um investimento de aproximadamente R$60.000,00 na primeira solução e R$ 120.000,00 na
segunda, mais custos do gasômetro R$ 30.000,00 (Sansuy). Adotando a primeira alternativa o
tempo de retorno do investimento é 3,69 meses e a segunda 11,37 meses.
6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tratamento de esgoto doméstico é necessário e crescente em nosso país, pois além
das finalidades sanitárias e ambientais tem-se agora a finalidade energética.
Nesse trabalho apresentou-se o modelamento matemático para o cálculo da produção
de biogás em função do DQOafluente, DQOefluente e a VAZÃOafluente. A proposta de
aproveitamento e o potencial do biogás produzido na estação de tratamento de efluente, ETE,
do SAAE--Passos. Destacou-se que estes estudos são preliminares e o relatório final almejado
indicará a viabilidade em função do número de habitantes das cidades.
Hoje o biogás é queimado produzindo CO2 e energia térmica, reduzindo 21 vezes o
potencial poluidor do metano (Protocolo de Kyoto). A produção de energia elétrica através do
biogás gerado em biodigestores torna-se viável ao longo do tempo e cabe mencionar aqui, que
esta é uma fonte de energia renovável. O estudo de viabilidade mostrou-se interessante já que
seu payback é de 4 e 11 meses, menos de um ano de retorno. A captação deste recurso poderá
ser realizada junto ao BNDES que possui linha específica para este tipo de projeto com taxa
de juros subsidiada.
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Este trabalho demonstra o potencial energético que poderá ser aproveitado nas
estações de tratamento de efluentes, ETE, da região. Também são apresentados os tempos de
ativação dos reatores e as interferências na eficiência do tratamento de condições climáticas
como temperatura e nível pluviométrico.
Uma saída para o aproveitamento deste potencial é a utilização de consórcios entre
cidades potencialmente geradoras deste gás. A recente ampliação dos tratamentos de efluentes
residenciais em Minas Gerais e Brasil poderão contribuir consideravelmente para a
concretização da coogeração utilizando metano proveniente do tratamento de efluente.
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