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Resumo: Em virtude do aumento de custo de energia e preocupação com as mudanças climáticas, é crucial a otimização 

da eficiência energética para estações de tratamento de esgoto doméstico (ETEs). Diante disso, este trabalho visa 

determinar o potencial de produção de biogás, e o consequente potencial energético, gerado a partir dos efluentes 

domésticos tratados na estação de tratamento (ETE) Aviso em Linhares (ES), composta de reatores anaeróbio do tipo 

UASB.  A ETE analisada possui vazão média de 6810,83 𝑚3. 𝑑−1 e DQO afluente médio de 1081 (mg/L), para uma  

população estimada atendida de cerca de 51.000 habitantes. Foram analisados dados de monitoramento de agosto de 2019 

a junho de 2020 para quantificar os seguintes parâmetros: demanda química de oxigênio (DQO) e vazão do afluente. A 

partir dos dados disponíveis foram estudados três cenários distintos, denominados pior, típico e melhor, para determinação 

da produção teórica de biogás e da energia disponível. No que tange ao processo de utilização da energia disponível 

gerada pelo biogás, optou-se por avaliar a conversão em energia elétrica, afim de comparar com a demanda atual da 

estação de tratamento. Desse modo, examinando as tecnologias disponíveis, escolheu-se as microturbinas como processo 

mais adequado, diante da energia disponível. Para uma estimativa conservadora considerando-se o pior cenário avaliado, 

os resultados obtidos demonstram que é viável a transformação da energia química disponível no biogás em energia 

elétrica. Os resultados para a  produção teórica de biogás foi de 817 𝑁𝑚3. 𝑑−1, com produção teórica de metano de 

595 𝑁𝑚3. 𝑑−1e  energia elétrica disponível  1309 𝑘𝑊ℎ. 𝑑−1. Pode‐se concluir que a recuperação do biogás na ETE Aviso 

pode promover benefícios econômicos e ambientais.  
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Introdução 

 

No Brasil, a proporção de municípios com serviço de esgotamento sanitário passou de 47,3%, em 1989, 

para 60,3%, em 2017(IBGE, 2020). Apesar do aumento considerável no atendimento, o índice de tratamento de esgoto 

ainda é um problema que atinge todas as regiões do país, sendo a média de tratamento de 49,1% (BRASIL, 2019).   

O maior alcance do tratamento de esgoto na América Latina está associado ao aumento do número de estações de 

tratamento de esgoto doméstico (ETEs) por meio de reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo (do inglês 

- Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB) (CABRAL  et al,2016). Segundo CHERNICHARO et al. (2015) os custos 

da tecnologia UASB apresentam economia na faixa de 20 a 50% nos investimentos para implantação de novas plantas de 

tratamento,além de redução nas despesas operacionais na faixa de 50% em comparação com uma planta de lodo ativado 

convencional.  

Um dos subprodutos gerados pelo processo de tratamento é o biogás, que possui como como principal componente o 

metano, com potencial de aquecimento 28 vezes maior que o CO2 (CABRALet al,2016).  O conteúdo energético do 

biogás pode ser recuperado com intuito de minimizar impactos ambientais e oferecer uma alternativa renovável de 

energia.Entretanto, o emprego energético do biogás está em estado inicial. No Brasil, a maioria das estações de tratamento 

de esgoto (ETEs) liberam o biogás ou realizam a queima sem aproveitamento do seu potencial energético. Uma das 

principais vantagens da produção de energia em ETE está relacionado ao fato de que a eletricidade gerada pode ser 

utilizada no consumo próprio (ROSA et al., 2016) e em alguns casos, vender a energia excedente. 

Buscando contribuir no avanço do conhecimento referente ao aproveitamento do biogás, propõe-se um estudo para 

avaliar o potencial de produção de biogás, para fins de geração de energia elétrica, a partir dos efluentes domésticos 

tratados com reatores anaeróbios do tipo UASB, na ETE Aviso - Linhares (ES). Este estudo será baseado no registro de 

dados de monitoramento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de agosto de 2019 a junho de 2020. 



 
Material e Métodos 

 A presente pesquisa foi dividida em duas etapas. O primeiro momento consistiu na revisão bibliográfica, que 

contemplou a produção de efluentes domésticos, a caracterização do processo biológico anaeróbio e a geração e 

composição do biogás produzido em reatores anaeróbios. O segundo consistiu em um estudo de caso da estação de 

tratamento de esgoto de Linhares operando com sistemas anaeróbios do tipo UASB. Nesta planta foi avaliado o potencial 

de produção de biogás teórico considerando três cenários, denominados pior, típico e melhor, e na sequência a 

determinação do potencial energético teórico. 

 
a) Local de Estudo e Suas Características 

O município de Linhares está localizado à latitude 19°23'28" sul e longitude de 40°04'20" oeste, ocupando uma área 

de aproximadamente 3.505,70 km². Conforme o Centro Capixaba de Meteorologia e Recursos Hídricos, ligado ao 

Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (INCAPER),a zona natural predominante do bairro Aviso é a Zona 8, 

caracterizada por terras de temperaturas altas, de relevo relativamente plano e transição chuvosa/seca que compõe 57,80% 

do território municipal. Estas características climáticas são adequadas à utilização do sistema UASB para tratamento de 

esgoto.  

A ETE foi projetada para atendimento de uma população urbana do município de Linhares e atualmente trata o esgoto 

de aproximadamente de 51.000 habitantes. A Figura 1 ilustra o mapa de localização da ETE. 

 
Figura 1: Mapa de localização da ETE do bairro Aviso.  

Fonte: O autor; Google Earth (2021). 

 

A estação apresenta unidades de tratamento preliminar (gradeamento e desarenador) e de tratamento biológico 

anaeróbio (reator UASB- biofiltro Aerado Submerso- decantador secundário). O biogás gerado nos reatores UASB é 

atualmente queimado em flare, sem aproveitamento energético. O lodo produzido no processo é desidratado e 

transportado para um aterro sanitário especializado. O esgoto clarificado e corretamente tratado é devolvido para o meio 

ambiente. 
 

b) Levantamento de dados 

A análise do potencial de produção de biogás foi baseada nos dados e informações de monitoramento disponibilizados 

pela companhia responsável, o SAAE. O período de amostragem foi agosto de 2019 a junho de 2020. Para análise dos 

dados foi utilizado o software Microsoft Excel, através do qual foram calculados o potencial energético disponível e o 

potencial de energia elétrica.   

Para quantificarmos a produção de biogás e de energia elétrica foi utlizado a versão detalhada do software ProBio 1.0 

(CHERNICHARO E POSSETTI, 2015).  O programa foi criado com base na modelagem proposta por Lobato (2011). 

Os dados de entrada deste software são: vazão média de esgoto afluente (m³/dia); concentração de DQO total afluente 

(kgDQO/m³); concentração de SO4 no afluente (mg/L); coeficiente produção de lodo; eficiência de remoção de DQO 

(%);coeficiente de produção DQO-lodo; temperatura operacional do reator (ºC); fator de supersaturação de CH4 na fase 

líquida e  outras perdas (%), os dados estão sintetizados na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Tabela 1: Cenários utilizados no programa ProBio 1.0. 

 
Cenário de Estimativa 

 
Pior Típico Melhor 

DQO – Eficiência de remoção de DQO (%) 60 65 70 

Y – Coeficiente Produção de lodo 0,15 0,15 0,15 

Concentração de SO4 no afluente (mg/L) 80 60 40 

Eficiência na remoção de SO4 (%) 80 65 70 
pw – Perda na fase gasosa residual (%) 7,5 5 2,5 

po – Outras perdas (%) - 5 2,5 

Fs – Fator de supersaturação de CH4 na fase líquida 1,7 1,35 1 
T – Temperatura operacional do reator (ºC) 25 25 25 

K – Coeficiene de produção DQO-lodo 0,213 0,213 0,213 

 

Fonte: Adaptado de CHERNICHARO E POSSETTI (2015).  

 

c) Potencial energético do biogás 

O potencial energético está associado à energia máxima que poderia ser gerada com o aproveitamento energético do 

biogás. Segundo Lobato (2011), a estimativa do potencial energético disponível do biogás pode ser determinado pela 

Equação 1 a seguir.  

 

                                                                 𝑃𝐸𝑅𝐸𝐴𝐿−𝐶𝐻4 = 𝑄𝑁−𝑅𝐸𝐴𝐿−𝐶𝐻4 ∗ 𝐸𝐶𝐻4                                                                   (1) 
em que, 

𝑃𝐸𝑅𝐸𝐴𝐿−𝐶𝐻4 = Potência energética disponível(kWh. 𝑑−1); 

𝑄𝑁−𝑅𝐸𝐴𝐿−𝐶𝐻4 ∗ 𝐸𝐶𝐻4 = Produção Real de metano (𝑁𝑚3. 𝑑−1); 

𝐸𝐶𝐻4 = Poder Calorífico decorrente da combustão do metano (10 kWh.𝑁𝑚3. 𝑑−1).  

A partir da potência disponivel, a potência efetiva pode ser  descrita pela Equação 2. 

 

 𝐸𝑒𝑙é𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝐸𝑅𝐸𝐴𝐿−𝐶𝐻4 ∗ 𝜂  (2) 
em que, 

𝐸𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = Potência efetiva (kWh. 𝑑−1); 

𝑃𝐸𝑅𝐸𝐴𝐿−𝐶𝐻4 = Potência energética disponível (kWh. 𝑑−1); 

𝜂 = Rendimento da tecnologia escolhida.   

 

É  preciso considerar o rendimento do sistema, o qual é determinado pela escolha da tecnologia de conversão. A 

alternativa escolhida tem impactos direto no resultado bem como nos custos de instalação e manutenção. Com a 

formulação matemática descrita, faz-se possível estimar o potencial energético dos três cenários, denominados pior, típico 

e melhor, conforme mencionado na tabela 1.  

 

d) Demanda de energia elétrica  da estação de tratamento 

A demanda de energia elétrica da ETE do bairro Aviso foi calculada a partir de dados de consumo ativo de energia 

fornecidos pelo SAAE de Linhares para os meses de janeiro de 2019 a outubro de 2020 e consideram todos os gastos 

energéticos na estação (iluminação, consumo administrativo e laboratorial, bombas e demais equipamentos), conforme 

mostrado na Figura 2. A média de consumo de energia elétrica na ETE nesse período foi 366,8 kWh.d-1. 

 

 



Figura 2: Demanda de energia da estação de tratamento de esgoto do bairro Aviso para o período de janeiro de 2019 a 

outubro de 2020. 

Fonte: O autor, SAAE (2021). 

 

Resultados e Discussão 
 

Embora o período de dados disponíveis seja referente a um intervalo entre os de 2013 a 2020, muitas dessas 

informações estavam incompletas e inadequadas,  além de outras serem consideradas muito fora do padrão. Afim de se 

uniformizar a base de dados, optou-se por excluir os pontos incompletos e aqueles que destoavam de maneira acentuada 

do padrão observado, sendo considerados como outliers. Dessa forma, foram analisados dados de 12 dias  de operação 

do reator UASB. A Tabela 2 exibe a síntese das informações fornecidas para análise. 

       Tabela 2: Síntese dos dados analisados.   

Data da coleta 
DQO 

(mg/L) 

Vazão  

(m3/dia) 

19/10/2020 733 8355,00 

23/09/2020 771 3072,00 

26/05/2020 2.125 6912,00 
28/04/2020 1.880 4450,00 

25/03/2020 1.050 7776,00 

19/02/2020 1480 4484,00 

21/01/2020 1490 5452,00 
17/12/2019 344 7776,00 
26/11/2019 429 7525,00 
22/10/2019 670 11664,00 
24/09/2019 859 7076,00 
28/08/2019 1142 7188,00 

Média 1081,08 6810 

Fonte: SAAE (2020).  

 

No período de monitoramento, a vazão de esgoto afluente apresentou um valor médio de 6.810 m³. d-1 (78 L.s-1) e a 

produção volumétrica de biogás gerado nos reatores UASB, um valor médio de 817 Nm³.d-1, para o pior cenário. A partir 

das características do biogás, calculou-se uma estimativa de geração de energia elétrica  da ordem de 1300 kWh.d-1, 

considerando a tecnologia de microturbinas. A figura 2 apresenta uma relação entre os três cenários avaliados e o potencial 

elétrico teórico.  

 

 
 

Figura 2: Sintese da produção média de energia elétrica para os cenarios avaliados.  

Fonte: O autor (2021).  

 

A potência energética do reator é diretamente proporcional ao volume de biogás gerado por este. Considerando 

premissas conservadoras, no pior cenário, seriam gerados 817,42 𝑁𝑚3. 𝑑−1 de biogás e aproximadamente 

595 𝑁𝑚3. 𝑑−1 de metano, correspondente em um potencial de geração de energia de 1309 kWh.d-1 .   
O consumo ativo médio da ETE do bairro Aviso é de 366,8 kWh.d-1 resultando em um gasto médio mensal com 



energia elétrica de R$ 7529,00 no período analisado. Logo, utilizando a energia produzida pelo reator seria possível obter 

um saldo aproximado de 942,2 kWh.d-1  para o SAAE. É válido observar que esses valores são teóricos embasados em 

um período limitado. Ademais, as estimativas estão sujeitas a variações do tratamento biológico.  

 

Conclusão 
 

Os resultados apresentados apontam de maneira teórica o potencial de produção de biogás e geração de energia elétrica 

da ETE do bairro Aviso, em Linhares. O estudo permitiu quantificar o potencial de aproveitamento desse subproduto do 

tratamento como fonte de energia renovável, que pode ser utilizada no consumo próprio da ETE.  

Verificou-se que o biogás gerado na ETE do bairro Aviso apresentou possibilidade de geração de 1309 kWh.d-1 , 

sendo mais que suficiente para suprir as demandas energéticas da própria ETE de aproximadamente de 366,8 kWh.d-1 . 

Logo, a queima do biogás produzido, em flare, para em seguida lançá-lo na atmosfera consiste de desperdício, visto o 

potencial de aproveitamento deste subproduto. Além do benefício econômico, o aproveitamento energético do biogás 

também promove a redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.   

Este foi um estudo téorico inicial, os cenários analisados apresentaram ganhos energéticos significativos, sendo 

recomendada a continuidade deste estudo para trabalhos futuros, realizando uma análise de dados mais completa, 

principalmente quanto a eficiência de remoção de DQO. Além disso, é sugerida uma  avaliação da viabilidade econômica  

da instalação do sistema de conversão de energia,  num estudo mais detalhado. 
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