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Resumo: Devido ao aumento da demanda energética, a busca por formas alternativas de geração e um melhor 
aproveitamento dos recursos naturais, verificou-se um grande potencial no aproveitamento do biogás gerado nas estações 
de tratamento de esgoto. Buscou-se com o presente trabalho estimar a produção de biogás gerado na Estação de 
Tratamento de Esgoto de Guarapuava-PR (ETE Vassoural), quantificar a energia química dessa produção e apontar 
possíveis utilizações. Para atingir o objetivo foram compilados os dados de vazão do esgoto, DQO afluente e efluente dos 
anos 2017, 2018 e 2019. De posse disso foram utilizados modelos matemáticos da bibliografia para estimar a produção 
de biogás e os resultados foram confrontado com valores do programa computacional Probio. Os resultados encontrados 
demonstraram que a capacidade média diária de produção de biogás variou de 1243,46 m³ a 2185,74 m³ e a quantidade 
de energia elétrica proveniente do aproveitamento do biogás utilizando motores de combustão interna (MCI), com 
eficiência de 37%, variou de 2885,37 KWh a 5140,64 KWh. Concluiu-se que a Estação de Tratamento de Esgoto em 
estudo apresentou considerável potencial de geração de energia através do aproveitamento do biogás. 
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Introdução 
 

Constata-se que desde os tempos remotos o homem utilizou os recursos naturais sem qualquer preocupação, pois esses 
eram abundantes e a população mundial era pequena, o que fazia com que ninguém imaginasse que eles iriam se findar, 
mas com o crescimento da população houve também o aumento do consumo destes recursos, podendo se observar nos 
dias atuais a escassez de alguns deles, principalmente daqueles que não são renováveis (SILVEIRA, 2015). 

Juntamente a isso, existe o problema do aquecimento global, também denominado efeito estufa, que atualmente é 
considerado um dos principais problemas ambientais, pois afeta o globo como um todo. A principal causa do efeito estufa 
está relacionada a poluição da atmosfera por gases que são gerados através da queima de combustíveis fósseis como o 
carvão e o petróleo e seus derivados, utilizados como fonte de energia para vários fins (BRASIL, 2020). 

O crescimento populacional concentrou-se nas cidades, que expandem desordenadas e sem planejamento, dificultando 
ações de saneamento e fazendo com que muitas vezes os resíduos gerados não recebam a destinação e nem o tratamento 
correto, o que gera um grande problema para a administração e para a saúde pública. No Brasil, a situação da coleta de 
esgoto é precária, sendo que apenas 66 % das casas tem acesso a este serviço e em muitas cidades o esgoto coletado é 
despejado em cursos de água sem os devidos tratamentos. Dependendo da relação entre a vazão do esgoto e do corpo 
hídrico receptor haverá grande prejuízos a qualidade da água, podendo afetar a vida aquática e possivelmente contaminar 
animais e seres humanos (SOARES, DA SILVA; 2010). 

Há uma relação diretamente proporcional entre o aumento da população e o volume de esgoto gerado, dessa forma, à 
medida que há um aumento da população das cidades ocorre um agravamento dos problemas relacionados à coleta e 
tratamento das águas residuárias e à saúde pública, uma vez que a falta de saneamento ou seu indevido processo tem 
impacto direto na saúde das pessoas (GOUVEIA, 2012). 

Diante dessas situações surge o conceito de aproveitamento do biogás, uma mistura gasosa oriunda da decomposição 
anaeróbia de matérias orgânicas, como por exemplo, aquele presente nas estações de tratamento de esgoto, e que possui 
grande poder calorífico que pode ser utilizado para diversas finalidades. O biogás tem sua origem de processos biológicos 
onde a matéria orgânica é decomposta em meio anaeróbio, ou seja, sem a presença de oxigênio, por meio de diversos 
microrganismos, formando uma mistura gasosa, a qual é denominada biogás, este processo é comum na natureza 
ocorrendo em pântanos, fundos de lagos, etc. (SCHATTAUER et al., 2010; SOUZA, 2016). 

 
 

Material e Métodos 
 
a) Objeto de estudo 

 
O local objeto de estudo do presente trabalho foi a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vassoural, cuja localização 

está apresentada na Figura 1 (bairro Alto Cascavel na cidade de Guarapuava-PR). É administrada pela Companhia de 
Saneamento do Paraná (SANEPAR). 
 



 
Figura 1: Localização ETE vassoural 

Fonte: Google Earth (2020). 
 

A ETE vassoural atende atualmente cerca de 160 mil pessoas e realiza o tratamento de efluentes através do processo 
de digestão anaeróbia com capacidade de tratamento de 320 L/s de esgoto.  
 
 
b) Procedimentos metodológicos 
 

Para atingir os objetivos propostos os procedimentos metodológicos foram divididos em 4 etapas, conforme 
fluxograma apresentado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Fluxograma dos procedimentos metodológicos 

Fonte: os autores (2020). 
 
 
Resultados e Discussão 
 

a) Resultados obtidos através de modelo matemático 
 
As médias referentes a vazão, a DQO afluente e DQO efluente foram obtidas através de planilha eletrônica alimentada 

com os parâmetros monitorados e fornecidos pela SANEPAR, para as demais variáveis foram utilizados valores típicos. 
 



Tabela 1: Resultados modelo matemático 

PARAMETRO 
ANO 

2017 2018 2019 
Vazão (m3/dia) 19522,94 18512,93 20150,21 
DQO afluente (mg/L) 568,20 544,70 410,24 
DQO efluente (mg/L) 129,29 113,28 102,63 
Eficiência (%) 77,24 79,20 74,98 
DQO removida (KgDQO/dia) 8568,18 7986,52 6198,16 
DQO convertida em lodo (KgDQO/dia) 1825,02 1701,13 1320,21 
Carga de SO4 convertida em sulfeto (kgSO4/dia) 878,53 833,08 906,76 
DQO utilizada pela BRS na redução de sulfato 
(KgDQOSO4/dia) 

585,98 555,66 604,81 

DQO convertida em CH4 (KgDQOCH4/dia) 6157,18 5729,73 4273,14 
Produção teórica máxima de metano (m3/dia) 2352,61 2189,28 1632,73 
Concentração de metano no biogás (%) 69,57 69,43 68,64 
Produção volumétrica de biogás (m3/dia) 3381,64 3153,22 2378,69 
Perda de metano na fase gasosa (m3/dia) 117,63 109,46 81,64 
Outras perdas de metano na fase gasosa (m3/dia) 117,63 109,46 81,64 
Perda de metano na fase líquida (m3/dia) 596,74 565,89 615,94 
Produção real de metano disponível (m3/dia) 1520,62 1404,47 853,51 
Produção volumétrica de biogás recuperado do reator 
(m3/dia) 

2185,74 2020,86 1243,46 

Fonte: os autores (2020). 
 

Nota-se que no ano de 2019 houve aumento na vazão média do afluente (20150,21 m³/dia), porém a média da massa 
DQO afluente (410,24 mg/L) teve uma redução, em comparação com os demais anos do estudo, fato esse que pode 
ocasionar uma menor produção de biogás, uma vez que a produção está diretamente relacionada com a carga orgânica do 
material degradado. 

Os valores referentes a Produção volumétrica de Biogás representam a produção máxima de biogás sem levar em 
consideração as perdas dos gases com o efluente e com o gás residual. Para se obter o volume real de biogás foi realizada 
a estimativa das perdas de metano e calculado o volume real de metano retirado do reator, para fins do cálculo do potencial 
energético essas parcelas devem ser levadas em consideração para que não haja uma superestimativa de energia 
disponível. 

 
b) Resultados obtidos através do software PROBIO 
 
Os dados de entrada utilizados no software foram a vazão afluente, em m3/dia e a concentração média DQO do 

afluente, em mg/L, para os demais parâmetros foram utilizados os mesmos valores teóricos utilizados no modelo 
matemático. Os dados obtidos através do Probio estão representados na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Resultados Probio 

PARÂMETRO 
ANO 

2017 2018 2019 
BALANÇO DE CARGAS ORGÂNICAS 

Carga DQO afluente (KgDQO/dia) 11092,9 10084,0 8266,4 
Carga SO4 afluente (KgSO4/dia) 1171,4 1110,8 1209,0 
Carga DQO efluente (KgDQO/dia) 2524,8 2097,5 2068,3 
Carga DQO removida (KgDQO/dia) 8568,2 7986,5 6198,2 
Carga DQO utilizada na redução de SO4 (KgDQO/dia) 586,0 555,7 604,8 
Carga DQO convertida em lodo (KgDQOlodo/dia) 1825,0 1701,1 1320,2 
Carga DQO convertida em CH4 (KgDQO- CH4/dia) 6157,2 5729,7 4273,1 

PRODUÇAÕ DE METANO E BIOGAS 
% de CH4 no biogás 69,6 69,4 68,6 
Perda volumétrica de CH4 com o efluente (m3/dia) 600,3 568,1 611,2 
Perda volumétrica de CH4 com o gás residual (m3/dia) 87,6 81,1 51,1 
Outras perdas volumétricas de CH4 (m3/dia) 87,6 81,1 51,1 
Produção real de CH4 no biogás (m3/dia) 1577,1 1459,1 919,3 
Produção real de biogás (m3/dia) 2266,9 2101,4 1339,4 

Fonte: os autores (2020). 
 



Comparando os resultados obtidos através do software com os do modelo matemático observa-se que os resultados 
estão muito próximos quanto ao balanço de massas do sistema, contudo quando observado a produção de metano e biogás 
nota-se que no modelo matemático os resultados do volume de biogás perdido na fase gasosa são superiores aos obtidos 
pelo Probio e consequentemente o resultado para a produção de biogás será menor na estimativa do modelo matemático. 

 
c) Potencial energético disponível 
 
Para a estimativa do potencial energético químico disponível foi utilizada a equação 01, utilizando o valor de 35,9 

MJ.Nm-3, para o parâmetro poder calorífico decorrente da combustão do metano (ECH4), conforme apresentado por 
Chernicharo (2007). Contudo para a vazão foi necessário estimar a vazão normalizada, para isso utilizou-se da equação 
02, considerando os valores de 1 atm. para a pressão, 25ºC para temperatura do gás e sem presença de umidade. Os 
resultados estão representados na Tabela 3. 
 

 𝑃𝐸 = 𝑄 × 𝐸  (01) 
Onde: 
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) 
 

Para o cálculo da produção real normalizada de metano foi utilizada a equação 02, com base na norma alemã DIN 
1343 (1990). 
 

 
𝑄 = 𝑄 ×

273,15

273,15 + 𝑇
×
𝑃 − (𝑅 × 𝑃 )

1,01325
 (02) 

Onde: 
P1 = Pressão de entrada do ar (kgf/cm²) 
Pv = Pressão parcial do vapor de água (kgf/cm²) 
Rh = Umidade relativa (%) 
T1 = Temperatura do gás (°C) 

 
Tabela 3: Resultados potencial energético 

PARÂMETRO 
ANO 

2017 2018 2019 
Produção real normalizada de metano (Nm3/dia) 1393,12 1286,70 781,94 
Potencial energético químico disponível (MJ/dia) 50013,01 46192,53 28071,65 
Energia disponível (KWh/dia) 5140,64 4747,94 2885,37 

Fonte: os autores (2020). 
 

A energia química disponível não representa um valor absoluto pois na conversão dessa para energia elétrica ou 
térmica parte é dissipada e perdida, para se obter o valor real de energia disponível é necessário levar em consideração o 
rendimento do equipamento escolhido para a conversão. Para a estimativa da energia elétrica efetivamente convertida foi 
utilizado a equação 02, aplicando a eficiência média apresentada pelos MCI, que variam de 30 a 44%, obtendo-se os 
valores apresentados na Tabela 3. 

Através da aplicação do modelo matemático estima-se que a ETE Vassoural possui capacidade média de produzir 
aproximadamente 4260 kWh/dia. 

 
 

d) Comparação energia produzida com consumo residencial 
 

Para o ano de 2017 a estimativa de geração de energia elétrica mensal foi de 154219,20 KWh e para os anos de 2018 
e 2019 foi respectivamente 142438,20 KWh e 86561,10 KWh. O Gráfico 1, apresenta os valores médios diários de energia 
elétrica disponível após a conversão do biogás por meio de motores de combustão interna. 
 



 
Gráfico 1: Energia elétrica convertida 

Fonte: os autores (2020). 
 

Para efeito de comparação entre energia produzida e o consumo residencial foram utilizados dois valores constantes 
na Lei 12.212 de 20 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica. O primeiro valor baseia-se 
no limite máximo de consumo para enquadramento na tarifa social de energia elétrica que é de 220 KWh/mês e o segundo 
leva em consideração o limite inferior que é de 30 KWh/mês. O Gráfico 2, demonstra o número estimado de residências 
que seriam abastecidas com o aproveitamento do biogás proveniente da ETE Vassoural. 
 

 
Gráfico 2: Residências abastecidas 

Fonte: os autores (2020). 
 

Com base nos valores médios mensais estimados de energia produzida no ano de 2017 seria possível abastecer 
aproximadamente 700 casas considerando o limite superior ou 5140 moradias se utilizado como referência o limite 
inferior. No ano de 2018 para o limite superior referenciado seriam abastecidas aproximadamente 647 casas e para o 
limite inferior cerca de 4748 e por analogia, no ano de 2019 a energia estimada seria suficiente para suprir a demanda 
energética de aproximadamente 394 casas para o limite superior e 2885 casas para o limite inferior. 

 
 
Conclusão 

 
Para as condições em que foi realizado o presente estudo, podem-se estabelecer as seguintes conclusões:  
O aproveitamento energético do biogás possui vários benefícios tais como a redução de emissão de gases de efeito 

estufa na atmosfera, a diversificação na matriz energética, sendo uma energia renovável, e a utilização da energia desse 
gás. Diante do exposto, o aproveitamento do biogás na ETE Vassoural mostra-se interessante, pois com base na estimativa 
realizada essa estação apresenta considerável produção de biogás, o qual possui boa concentração de metano, 
proporcionando assim grande potencial energético. Contudo para uma possível implantação de um sistema de 
aproveitamento do biogás, seria necessário a comprovação dos valores obtidos no modelo matemático e no Probio através 
de coleta e análise laboratorial da composição do biogás e a realização de um estudo viabilidade econômica ficando como 
proposta para futuros trabalhos 
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