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RESUMO 

 

O presente trabalho foi estruturado em função da grande necessidade de inserção de fontes 

renováveis de geração de energia elétrica na matriz energética mundial, mais especificamente, 

na utilização da energia térmica disponível no biogás. Este uso, além de propiciar a geração de 

energia, agrega benefícios ao meio ambiente, pois, quando não aproveitado, frequentemente o 

biogás é lançado diretamente na atmosfera, sendo muito agressivo ao meio ambiente. Nesta 

proposta, o biogás é utilizado em motores de combustão interna para acionamento de geradores 

elétricos. Como forma de possibilitar um melhor aproveitamento da produção do biogás, foi 

desenvolvido um programa computacional, o SAGGAS. A partir dos dados de vazão 

volumétrica do biogás, suas propriedades e características técnicas da instalação, o SAGGAS 

simula o funcionamento do sistema de geração e determina uma combinação de geradores que 

possibilita maximizar a geração de energia e o retorno financeiro. O programa foi aplicado na 

estação de tratamento de esgotos do Baldo, situada no município do Natal/RN e pertencente à 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Obteve-se nesta aplicação, um Valor 

Presente Líquido de R$ 46.398.231,34 para o sistema de geração no decorrer de 20 anos, com 

um Índice de Benefício Custo de 2,85, o que mostrou a grande rentabilidade financeira do 

projeto, fruto de uma eficiente utilização do biogás propiciada pela metodologia do SAGGAS. 

Demais características do programa e do sistema dimensionado para a ETE do Baldo serão 

descritas no decorrer deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Geração de energia elétrica. Energia renovável. Biogás. Estações de 

Tratamento de Esgotos. Reator anaeróbio de fluxo ascendente. Geradores elétricos. 
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ABSTRACT 

 

The present work was structured according to the great need of insertion of renewable sources 

of electricity generation in the world energy matrix, more specifically, in the use of the available 

thermal energy in the biogas. This use, in addition to providing energy, adds benefits to the 

environment, because when not used, often biogas is released directly into the atmosphere, 

being very aggressive to the environment. In this proposal, biogas is used in internal combustion 

engines to drive electric generators. As a way to enable a better use of biogas production, a 

computer program, SAGGAS, was developed. Based on the volumetric flow data of the biogas, 

its properties and technical characteristics of the plant, SAGGAS simulates the operation of the 

generation system and determines a combination of generators that allows maximizing energy 

generation and financial return. The program was applied to the Baldo Wastewater Treatment 

Plant, located in the municipality of Natal/RN and owned by the CAERN. In this application, 

a NPV of R$ 46.398.231,34 was generated for the generation system over 20 years, with a Cost 

Benefit Index of 2.85, which showed the great financial profitability of the project, as a result 

of the efficient use of biogas provided by the SAGGAS methodology. Other features of the 

program and the system scaled for the BaldoWastewater Treatment Plant will be described in 

the course of this work. 

 

Keywords: Electric power generation. Renewable sources. Biogas. Wastewater treatment 

plant. Upflow anaerobic sludge blanket. Electric generators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O biogás produzido em Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), aterros sanitários e 

demais instalações semelhantes frequentemente é descartado diretamente no meio ambiente ou 

queimado em flares. Esta queima é realizada para reduzir o odor gerado, em virtude da presença 

do gás sulfídrico na sua composição, e não dispor gás metano diretamente no meio ambiente, 

devido ao fato deste ser cerca de vinte vezes mais agressivo à atmosfera que o dióxido de 

carbono. Observando-se que nesta queima está sendo desperdiçado um grande poder calorífico 

para a geração de energia elétrica, decidiu-se por desenvolver este trabalho visando ao 

aproveitamento deste potencial. 

Vislumbrou-se inicialmente o desenvolvimento de um sistema de geração 

exclusivamente para a Estação de Tratamento de Esgotos do Baldo, porém, no decorrer do 

trabalho, observou-se que poderia ser criada uma metodologia mais geral, o que deu origem a 

um programa computacional, o SAGGAS. Este programa poderá ser aplicado a qualquer 

instalação que produza biogás e que se tenha o desejo de utilizá-lo para a geração de energia. 

 

1.1 Contextualização 

 

A geração de energia elétrica é fundamental para a manutenção do padrão de vida atual 

da humanidade, bem como para garantir o desenvolvimento econômico, e até social, de um 

país. Com uma demanda mundial sempre crescente, é indispensável a inserção de fontes 

renováveis de energia na matriz energética mundial. Esta inserção visa tanto suprir o consumo 

crescente, como propiciar um menor impacto ambiental, comparativamente às principais fontes 

utilizadas atualmente, que utilizam recursos fósseis finitos, como o carvão, o petróleo e o gás 

natural, ou causam grandes impactos ambientais, como é o caso das hidroelétricas. Somando-

se a tudo isso, ainda se deve levar em consideração a grande emissão de dióxido de carbono 

que atinge a atmosfera, oriunda da queima dos combustíveis fósseis, o que agrava e acelera o 

aquecimento global. 

Como os combustíveis fósseis levam um grande período de tempo para se formarem e 

as suas reservas estão se esgotando, tem-se uma escassez cada vez maior destes insumos, o que 

remete o homem a repensar a sua forma atual de produção de energia elétrica. Neste contexto, 

é crescente o número de pesquisas que estão sendo desenvolvidas, buscando, sobretudo, a 

inserção de fontes renováveis de energia na matriz energética mundial. Destacam-se em 
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investimentos nesta área países como: China, Estados Unidos, Alemanha, Índia, Reino Unido, 

Itália, França, Espanha, Canadá e Portugal (BARBOSA, 2016). 

O Brasil, apesar de tardiamente, está percebendo a importância da geração de energia 

elétrica a partir de outras fontes, já que se imaginava as hidroelétricas capazes de atender todo 

o consumo nacional a longo prazo. No entanto, está sendo mostrado que a utilização de outras 

fontes renováveis não é apenas uma questão de opção, mas sim uma necessidade. Como ações 

neste sentido, em 2002 foi lançado no Brasil o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

de Energia Elétrica (PROINFA), instituído pela Lei 10.438 e com o objetivo de incentivar o 

uso de fontes renováveis. Já em 2012, houve a publicação da Resolução Normativa n° 482 da 

ANEEL (BRASIL, 2012), que “estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração 

e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de 

compensação de energia elétrica, e dá outras providências”. Recentemente, com o objetivo de 

reduzir os custos e o tempo para a conexão da microgeração e minigeração, compatibilizar o 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica com as Condições Gerais de Fornecimento, 

aumentar o público alvo e melhorar as informações na fatura, a ANEEL publicou a Resolução 

Normativa n° 687/2015 (BRASIL, 2015), revisando a Resolução Normativa n° 482/2012. 

Percebe-se que o incentivo ao uso de fontes renováveis de energia e a expansão da 

Geração Distribuída já é, há muito tempo, uma realidade em muitos países do mundo. O Brasil, 

apesar de tardiamente, está realizando ações neste sentido, principalmente através dos 

programas citados acima e da crescente instalação de parques de geração eólica. Nota-se que 

são necessários mais incentivos, investimentos e pesquisas que gerem resultados satisfatórios e 

qualifiquem os profissionais e empresas para atuação neste setor, diversificando cada vez mais 

as fontes renováveis aqui utilizadas. 

 

1.2 Alternativas para produção de energia através de fontes renováveis 

 

As fontes renováveis de energia são aquelas que permanecem disponíveis por longos 

períodos de tempo, ou seja, contam com recursos não finitos. Serão listadas, a seguir, algumas 

das principais fontes de energia renovável utilizadas atualmente, porém o decorrer do trabalho 

será direcionado para a utilização do biogás, que é a fonte de geração de eletricidade foco deste 

estudo. 
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1.2.1 Energia Eólica 

 

Utiliza-se a energia cinética dos ventos, convertendo-a em energia mecânica por meio 

do movimento de rotação das pás de uma turbina que, conectada ao eixo de um gerador elétrico, 

lhe fornece torque e rotação. Essa alternativa vem sendo bastante disseminada no Brasil, 

sobretudo na região nordeste, que conta com ventos propícios para este tipo de geração, sendo 

os ventos alísios, em grande parte, os responsáveis pela qualidade do vento. Na Fotografia 1.1 

são mostrados alguns dos aerogeradores de um parque eólico instalado na cidade de São Miguel 

do Gostoso/RN (CCEE, 2017). 

A energia eólica, a depender do mecanismo de regulação da velocidade e da frequência, 

seja este com o uso ou não da eletrônica de potência, tem o inconveniente de injetar 

perturbações na rede. O país com maior potência de geração eólica instalada atualmente é a 

China, porém destacam-se também outros países, como: Estados Unidos, Alemanha, Índia, 

Espanha, Reino Unido, França e Brasil (MAIA, 2018). 

 

Fotografia 1.1: Aerogeradores de um parque eólico instalado em São Miguel do Gostoso/RN.

 

Fonte: GIBSON (2017). 

 

1.2.2 Energia Hídrica ou Hidroelétrica 

 

Utiliza-se a energia provida do deslocamento da água através das pás de uma turbina, 

na qual é promovida uma rotação que é fornecida ao eixo de um gerador elétrico. No Brasil, 
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esta é atualmente a fonte principal de produção de energia. Apesar de ser considerada renovável 

e ser menos poluente que outras formas de geração de energia, como as termoelétricas, as 

hidroelétricas trazem inúmeros prejuízos ambientais, sobretudo pela inundação das áreas 

naturais e pelo desvio de leitos de rios (CCEE, 2017). 

 

1.2.3 Energia Maremotriz 

 

Há duas tecnologias principais de energia maremotriz utilizadas na produção de energia 

elétrica: através da energia cinética das correntes marinhas e da energia potencial adquirida com 

o balanço das ondas. Apesar de ser isenta de produção de poluição, os custos de implantação e 

manutenção ainda são altos, não tendo preços competitivos frente às demais fontes alternativas 

de produção de energia (CCEE, 2017). 

No porto do Pecém, no Ceará, foi testada em 2012 a primeira usina da América Latina 

a utilizar o movimento das ondas do mar para a produção de energia elétrica. Na Fotografia 1.2, 

é possível observar detalhes da instalação (TORRES, 2017). 

 

Fotografia 1.2: Vista parcial da usina de produção de energia a partir do movimento das ondas do mar no porto 

do Pecém/CE. 

Fonte: TORRES (2017). 

 

1.2.4 Energia Geotérmica 

 

É a energia obtida através do calor existente no interior da terra, aproveitando águas 

quentes e vapores para impulsionar turbinas na geração de eletricidade. As principais fontes são 
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os gêiseres, que apresentam erupções periódicas de vapor oriundo do interior da terra. No 

Brasil, atualmente não há nenhuma unidade em operação, nem sob a forma experimental 

(CCEE, 2017). 

 

1.2.5 Energia Solar Fotovoltaica 

 

A energia solar fotovoltaica é obtida através da conversão direta da luz em eletricidade. 

A célula fotovoltaica é composta por um material semicondutor, que consiste na unidade 

fundamental do processo de conversão. No Brasil, a produção de eletricidade a partir da energia 

solar vem se expandindo nos últimos anos, sobretudo com a criação da micro e da minigeração 

distribuída (BRASIL, 2015). O Brasil é privilegiado em termos de radiação solar, sobretudo a 

região nordeste, que apresenta um dos melhores índices de radiação do mundo. Com a queda 

no custo das células fotovoltaicas, esta tecnologia está se tornando cada vez mais competitiva. 

Um desafio para um maior desenvolvimento está relacionado aos acessórios e equipamentos 

complementares, que possuam qualidade e vida útil compatíveis com a dos módulos, sobretudo 

no que diz respeito ao armazenamento de energia (CCEE, 2017). 

 

1.2.6 Energia Heliotérmica 

 

É baseada no acúmulo de calor proveniente dos raios solares, através de espelhos que 

são utilizados para refletir a luz solar e concentrá-la num único ponto, onde há um receptor. O 

receptor contém um fluido térmico que armazena parte da energia do sol em forma de calor, 

este calor aquece a água dentro da usina e gerar vapor. A partir deste momento, semelhante ao 

que acontece em uma usina termoelétrica, o vapor gerado movimenta uma turbina que aciona 

o gerador para produção de energia (ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2018). 

 

1.2.7 Biomassa 

 

Biomassa é qualquer matéria orgânica de origem não fóssil, que pode ser utilizada para 

a queima e consequente geração de energia. Sua importância se deve ao fato do aproveitamento 

de materiais que provavelmente seriam descartados, e devido a este motivo, ela é considerada 

uma fonte renovável. No Brasil, o recurso de maior potencial para a geração de energia desta 

natureza é o bagaço da cana-de-açúcar. Outras fontes que também podem ser utilizadas são a 

madeira e os restos orgânicos vegetais e animais (CCEE, 2017). 
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1.2.8 Biogás 

 

A biomassa também é utilizada para a produção de biogás, por meio do processo natural 

de ação das bactérias em ambiente anaeróbio na decomposição da matéria orgânica, com 

consequente geração de metano. Dessa forma, devido à presença do metano, o biogás adquire 

um poder calorífico, podendo ser utilizado para queima e consequente geração de energia 

(CCEE, 2017). Levando-se em consideração que no Brasil há uma concentração da população 

em grandes centros urbanos e uma considerável produção agropecuária e agroindustrial, é 

factível de se acreditar que há disponível um bom potencial de geração de energia a partir do 

biogás para ser explorado (ABIOGÁS, 2018). 

 

1.3 Objetivo geral do trabalho 

 

O objetivo principal deste trabalho foi criar um programa computacional, o SAGGAS, 

aplicar sua metodologia na ETE do Baldo e detalhar os componentes do sistema. O SAGGAS 

pode ser utilizado para dimensionar um, ou um conjunto de geradores funcionando de forma 

escalonada, com o intuito de maximizar o retorno financeiro obtido com a implantação de um 

sistema de geração a partir do biogás. O escalonamento dos geradores foi considerado 

necessário em virtude do perfil de produção do biogás variar bastante em alguns casos. Desta 

forma, é necessário considerar um ou um conjunto de geradores funcionando a cada instante, 

de acordo com a vazão volumétrica produzida. Busca-se, desta forma, que o sistema de geração 

opere o maior tempo possível dentro do intervalo de produção do biogás, com a maior 

proximidade possível entre a vazão produzida e a utilizada pelos geradores. 

No SAGGAS, são fornecidos como dados de entrada as informações da instalação em 

questão, os dados comerciais dos geradores e os dados de produção e características do biogás. 

O programa então realiza uma simulação do funcionamento de várias combinações de geradores 

operando em escalonamento, visando maximizar o lucro do investimento. Ao final da execução 

da rotina, são fornecidos os valores de potência de cada gerador, considerando sua operação em 

regime contínuo. Os dados de saída do programa fornecem o potencial de energia elétrica a ser 

gerada, os custos associados, a análise financeira do investimento e o perfil de utilização do 

biogás. 

O SAGGAS foi executado com os dados de produção de biogás e demais características 

da ETE do Baldo, estação pertencente à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (CAERN), localizada na cidade de Natal/RN. É apresentada a configuração obtida para 
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o sistema de geração, um detalhamento dos componentes e os resultados que podem ser 

alcançados com a implantação. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Será realizado agora um breve resumo sobre os principais tópicos a serem abordados 

nos demais capítulos deste trabalho, que são: características do biogás, características da ETE 

do Baldo, características do sistema de geração, o SAGGAS, aplicação do SAGGAS na ETE 

do Baldo e a Conclusão. 

No Capítulo 2 será realizado um resumo histórico da utilização do biogás, desde a 

descoberta (ZACHOW, 2000; ICLEI, 2009), apresentando as suas principais características 

(WEREKO et al., 2000). Será explicado como ele é obtido através da utilização de biodigestores 

e do processo de digestão anaeróbia (FISHER, 1979) e apresentado o Reator Anaeróbio de 

Fluxo Ascendente modelo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) (HIDRATA et al., 1986; 

LAMO E DIAS, 2000). Também será informada a composição básica do biogás (PIRES, 2000), 

comparando o seu poder calorífico com o de outros combustíveis (BARRERA, 2003). A 

necessidade de um armazenamento mínimo e da purificação do biogás será elucidada 

apresentando-se os métodos de remoção da umidade e do gás sulfídrico (PROBIOGÁS, 2017). 

No Capítulo 3 são apresentadas as principais características da ETE do Baldo, focando 

na produção do biogás (NETO et al., 2013). No Capítulo 4 é mostrado o princípio de 

funcionamento dos motores de combustão interna (PULKRABEK, 2004; MARTINS, 2011; 

MACHADO, 2014), as principais características dos geradores síncronos e de indução 

(CHAPALLAZ, 1992; FITZGERALD et al., 2014), a determinação do potencial de geração a 

partir do biogás e o funcionamento do sistema de geração com geradores em escalonamento. 

O Capítulo 5 apresenta as principais características do SAGGAS e todas as telas de 

entrada e saída de dados. O Capítulo 6 mostra a aplicação do SAGGAS e os resultados obtidos 

na ETE do Baldo. O Capítulo 7 é referente à conclusão, que ressalta os benefícios obtidos com 

a metodologia do SAGGAS e apresenta sugestões para trabalhos futuros. 
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2 CARACTERÍSTICAS DO BIOGÁS 

 

São descritas neste capítulo as principais características do biogás, focando-se na 

produção, composição, tratamento e armazenamento, que são os temas de maior relevância na 

utilização deste para a geração de energia elétrica. 

 

2.1 Histórico do uso do biogás 

 

Conhecido inicialmente como o gás dos pântanos, o biogás foi descoberto por Shirley 

em 1667. Um século mais tarde, Volta reconheceu a presença do metano no gás dos pântanos 

(ICLEI, 2009). Em meados do século XIX, Ulysse Gayon, aluno de Pasteur, realizou a 

fermentação anaeróbica de uma mistura de estrume e água a 35°C, conseguindo obter 100 litros 

de gás por m3 de matéria. Em 1859, em Bombaim, realizou-se a primeira experiência de 

utilização direta do biogás. Em 1884, Louis Pasteur, ao apresentar à Academia de Ciências os 

trabalhos do seu aluno, considerou que o gás resultante desta fermentação constituir-se-ia em 

uma fonte de aquecimento e iluminação (ZACHOW, 2000).  Em 1885, foi realizada a primeira 

experiência europeia com a utilização do biogás para a iluminação de algumas ruas da cidade 

de Externa na Inglaterra, a que se seguiram outras experiências, motivadas principalmente pelo 

entusiasmo inicial gerado.  

Entre 1950 e 1960, a relativa abundância das fontes de energia não renováveis 

tradicionais desencorajou a utilização do biogás na maioria dos países desenvolvidos. Porém, 

na Índia e na China, em virtude da escassez de capital e de fontes de geração de energia, o 

biogás teve considerável importância, sobretudo em pequenos aglomerados rurais. Apenas após 

a crise energética de 1970 a utilização do biogás voltou a despertar o interesse tanto dos países 

desenvolvidos como dos demais, sobretudo no uso do gás metano oriundo dos biodigestores 

anaeróbios (ICLEI, 2009). 

No Brasil, haviam 34 usinas operando a partir do biogás em 2017, totalizando 1.065,5 

MWh de energia gerada por ano. Apesar do siginificativo avanço do setor nos últimos anos, 

este valor corresponde a uma pequena parte da capacidade de produção e equivale a apenas 

0,0817% da matriz energética brasileira. Todos os anos o Brasil deixa de gerar 115 mil 

gigawatts-hora de energia com o não aproveitamento do potencial disponível pelo biogás. Este 

volume corresponde a 25% de toda energia consumida em 2016. Como iniciativas recentes, a 

Sabesp irá começar a usar o biometano gerado no tratamento de esgotos para movimentar uma 

frota de 200 veículos da empresa em 2018 (ABIOGAS, 2018). 
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2.2 Principais características do biogás 

 

O biogás é incolor, insolúvel e de baixa densidade, constituído principalmente por 

metano, gás carbônico e outros gases em menores concentrações. Ele é obtido através da 

digestão anaeróbia (sem a presença de oxigênio) da matéria orgânica (biomassa). Esta matéria 

orgânica pode ser de vários tipos, tais como: resíduos das explorações agropecuárias, da 

atividade industrial e de esgotamento sanitário (CHERNICHARO, 2007). 

O processo de digestão anaeróbia da matéria orgânica é realizado através de 

microrganismos (bactérias), que não precisam de oxigênio dissolvido na água ou no ar para 

sobreviver. Elas "respiram" o oxigênio que faz parte das moléculas complexas de carbono que 

compõem os lipídios, carboidratos e proteínas (biomassa). Quando retiram o oxigênio, rompem 

essas cadeias moleculares transformando-as em outras menores, como metano e gás carbônico. 

Para realizar a digestão anaeróbia da matéria orgânica, são utilizados os equipamentos 

denominados biodigestores (CHERNICHARO, 2007). 

Os biodigestores, desde que especialmente planejados, possibilitam a obtenção de um 

biogás que geralmente apresenta uma concentração de metano entre 40% e 80% do volume 

total, dependendo da eficiência do processo (OLIVEIRA, 2005). O Poder Calorífico Inferior 

(PCI) é utilizado para determinar o potencial teórico de energia contido nos combustíveis. 

Quanto maior a concentração de metano, maior é a energia por unidade de massa, ou seja, maior 

o PCI. O gás natural possui cerca de 90% de metano em sua composição, apresentando um PCI 

de aproximadamente 9.400 kcal/kg. Comparativamente, o biogás com 75% de metano 

apresenta um PCI em torno de 6.253 kcal/kg, podendo ser capaz de substituir o gás natural em 

algumas aplicações (WEREKO et al., 2000). Na Tabela 2.1 encontra-se uma equivalência entre 

um determinado tipo de biogás com 1,428 kWh de energia por m3 e alguns outros combustíveis. 

 

Tabela 2.1: Comparação entre o biogás purificado e outros combustíveis. 

Combustível 1m3 de biogás equivale a: 

(CNTP: 1 atm-20°C) 

Gasolina 0,613 litros 

Querosene 0,579 litros 

Óleo diesel 0,533 litros 

Gás de cozinha (GLP) 0,454 litros 

Lenha 1,536 kg 

Álcool hidratado 0,790 litros 
Fonte: BARRERA (2003). 

 



27 
 

2.3 Produção 

 

Os biodigestores são os equipamentos utilizados no tratamento de efluentes líquidos a 

partir da digestão anaeróbia da matéria orgânica. A digestão anaeróbia, além de permitir uma 

redução significativa da matéria orgânica, oferece também a possibilidade de geração de 

energia através do biogás produzido (FISHER et al., 1979). 

Na Figura 2.1 é apresentado um esquema simplificado de um biodigestor. Neste, pode-

se observar a entrada da matéria orgânica (afluente), o local revestido onde ela se deposita e as 

bactérias realizam a digestão, o gasômetro formado por uma lona de PVC que veda a parte 

superior do tanque e armazena o biogás, a saída do efluente tratado e o ponto de coleta do 

biogás. 

 

Figura 2.1: Esquema simplificado de um biodigestor. 

 

Fonte: Adaptado IENGEP (2017). 

 

A eficiência do tratamento é mensurada a partir da redução da Demanda Química de 

Oxigênio (DQO), que representa a quantidade de oxigênio dissolvido no meio em que ocorrerá 

o processo de digestão e que será consumida para a degradação da matéria orgânica, sendo essa 

biodegradável ou não. Desta forma, a eficiência do tratamento pode ser observada através da 

DQO do esgoto que entra (afluente) em relação ao esgoto tratado (efluente), quanto mais 

eficiente o processo, menor é a DQO do efluente comparativamente ao afluente. 

Apesar do processo de tratamento ser o mesmo para qualquer tipo de biodigestor, 

existem os modelos de fluxo contínuo e descontínuo, que se diferenciam principalmente na 

forma de construção e na maneira como processam a matéria orgânica. 
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Nos biodigestores de fluxo descontínuo a matéria orgânica é inserida toda de uma só 

vez, então ele é fechado e o processo de digestão anaeróbia se inicia. Ele será aberto novamente 

apenas quando a produção de biogás começar a cair, indicando que a matéria orgânica já foi 

praticamente decomposta e que é necessário realizar a sua reposição. Na Fotografia 2.1 é 

apresentada uma vista parcial de um biodigestor de modelo descontínuo, que processa a matéria 

orgânica oriunda da sobra da produção de goma de mandioca no município de Lagoa 

Salgada/RN.  

 

Fotografia 2.1: Vista parcial de um biodigestor de fluxo contínuo. 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Já nos biodigestores de fluxo contínuo, que são a maioria encontrada, a operação é 

realizada com o movimento ininterrupto de entrada e saída da carga orgânica no interior do 

biodigestor, que se desloca através de bombas ou pela gravidade. Dentre os modelos contínuos, 

será destacado neste trabalho o modelo UASB, em virtude deste ser um dos mais eficientes para 

a produção de biogás. 

 

2.3.1 Reator UASB 

 

O Biodigestor modelo UASB é um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente. Ele é um 

equipamento difundido mundialmente, em países de clima quente, para o tratamento de esgotos 

domésticos em ETE’s, como consequente produção de biogás. Trata-se de um biodigestor com 
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retenção interna de lodo que possui um separador diferente para os sólidos suspensos e para o 

gás. Este biodigestor de certa forma revolucionou a área de tratamento, pois passou a oferecer 

muitas vantagens, como baixo custo operacional e aproveitamento do biogás e do lodo gerados, 

que até então não se tinha.  

O princípio deste equipamento se baseia no fluxo ascendente do afluente a ser tratado, 

o qual atravessa um leito de biomassa ativa (lodo), sendo descartado após passar por um sistema 

de placas defletoras colocadas no topo do biodigestor, que separa o biogás e o direciona para o 

coletor. As bactérias presentes no lodo são as responsáveis pela depuração da matéria orgânica. 

Esse processo mecanizado gera dois subprodutos: lodo e biogás. Como o lodo é o agente 

responsável pela degradação da matéria, ele deve ser mantido no interior do reator para iniciar 

e dar continuidade ao processo de tratamento, sendo removido periodicamente o excesso 

produzido (HIDRATA et al., 1986). 

Esta é uma tecnologia que vem sendo cada vez mais utilizada por permitir a produção 

de energia através do aproveitamento do biogás e queima do lodo (biomassa), além de possuir 

um reduzido custo operacional e baixo, ou nulo, consumo de energia para a realização do 

processo de tratamento (HIDRATA et al., 1986). Na Figura 2.2 encontra-se uma representação 

do UASB, mostrando na parte inferior o local de entrada do afluente que passa pela manta de 

lodo responsável pelo tratamento, as placas defletoras responsáveis pela coleta do biogás e a 

saída do efluente. 

 

Figura 2.2: Esquema operacional de um biodigestor modelo UASB. 

 

Fonte: Adaptado LAMO E DIAS (2000). 
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2.4 Composição 

 

O biogás é composto basicamente por metano e gás carbônico. Outros gases se 

apresentam em menores quantidades, dependendo da composição do material que está sendo 

digerido. Porém, apesar de se apresentarem em menores quantidades, estes gases influenciam 

diretamente o processo de aproveitamento do biogás, pois suas concentrações influenciam, 

principalmente, nos métodos de purificação necessários. 

O principal componente do biogás, quando se pensa em sua utilização como 

combustível, é o metano. Quanto maior a sua concentração, mais puro é o biogás e maior é o 

seu poder calorífico. A presença de substâncias não combustíveis no biogás, como água e gás 

carbônico, torna-o menos eficiente, uma vez que absorvem parte da energia gerada na 

combustão.  

O entendimento da composição do biogás é o primeiro passo para quantificar o seu 

poder calorífico, principalmente em função da concentração disponível de metano, e assim 

determinar o potencial de geração de energia. Através composição apresentada e dos gases 

presentes, também se determinam os tratamentos necessários para a remoção das substâncias 

indesejáveis ao processo de combustão ou agressivas aos equipamentos. Na Tabela 2.2 é 

apresentada a composição média do biogás, com os principais gases encontrados e suas 

concentrações típicas. Ressalta-se que estas substâncias podem se apresentar em concentrações 

diferentes destas, a depender do tipo da biomassa e da forma de tratamento empregada. 

 

Tabela 2.2: Composição média do biogás. 

Substância % 

Metano (CH4) 50 - 75 

Dióxido de Carbono (CO2) 25 a 40 

Hidrogênio (H2) 1 a 3 

Nitrogênio (N2) 0,5 a 2,5 

Oxigênio (O2) 0,1 a 1 

Gás Sulfídrico (H2S) 0,1 a 0,5 

Amônia (NH3) 0,1 a 0,5 

Monóxido de Carbono (CO) 0 a 0,1 

Água (H2O) Variável 

Fonte: PIRES (2000). 
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2.5 Purificação 

 

Após a realização da análise do biogás e baseando-se nos resultados apresentados, deve-

se proceder com a determinação dos tratamentos necessários para a remoção das substâncias 

indesejáveis ao processo de geração de energia. Os tratamentos elementares necessários visam 

à remoção do gás sulfídrico e da umidade. Outros tratamentos podem ser empregados, como a 

remoção do CO2, porém se considera, neste trabalho, que esta remoção não é necessária para 

este fim, pois acarretaria em um aumento de custo desnecessário, visto que os tratamentos 

elementares mencionados já possibilitam uma combustão satisfatória com preservação dos 

equipamentos. 

 

2.5.1 Remoção do gás sulfídrico 

 

O H2S, mais conhecido como gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio, é um gás incolor, 

mais denso que o ar e que exala um odor de ovo podre. Ele é altamente tóxico e irritante, atuando 

sobre o sistema nervoso, olhos e vias respiratórias. Porém, apesar destes efeitos danosos, para 

fins de aplicação na geração de energia, a principal causa para haver a necessidade de sua 

remoção é a corrosão que ele causa no cobre, aço e ligas de alumínio, sendo, dessa forma, 

nocivo aos equipamentos por onde circule. Neste sentido, caso se realize a queima do biogás 

no interior do MCI sem a prévia remoção do gás sulfídrico, ocorrerá uma rápida deterioração 

deste motor, o que praticamente inviabilizaria a aplicação proposta para o uso do biogás. Desta 

forma, como meio de proteger os equipamentos do sistema de geração contra a corrosão, 

principalmente o MCI, é necessária a diminuição da concentração do gás sulfídrico a níveis 

aceitáveis antes da queima do biogás, processo conhecido como dessulfurização 

(PROBIOGÁS, 2017). 

O biogás pode conter o H2S em uma concentração volumétrica de até 7000 ppm. Os 

processos de remoção podem ser biológicos, químicos ou físicos, sendo a escolha definida em 

função do uso do biogás a ser tratado. Os principais processos são os seguintes: microaeração, 

dosagem de ferro, reator de biopercolação, desulfurização por óxido de ferro, por soda cáustica 

e com adsorção por carvão ativado (PROBIOGÁS, 2017). 

No método de dosagem de ferro, a formação do H2S é consideravelmente reduzida 

durante o processo de digestão anaeróbia com a adição de compostos de ferro. A reação do 

ferro com o H2S forma sulfetos não solúveis, que são removidos do biodigestor junto com o 

lodo. O reator de biopercolação é composto por um tanque de plástico adequado com fundo 
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plano e teto cônico. O gás bruto entra pela base da coluna de lavagem e sai pelo topo, passando 

por microrganismos especiais destinados à oxidação do H2S. A utilização de óxido de ferro 

possibilita a eliminação do H2S pela ligação do enxofre com o ferro em colunas de 

dessulfurização e a regeneração, com utilização do ar. Este processo pode ser aplicado a 

concentrações no gás bruto de até 6000 ppm de H2S. Na utilização de soda cáustica o gás é 

impelido em contra-fluxo no interior de uma coluna de lavagem que contém soda cáustica, esta 

reage com o H2S para formar sulfito ou sulfato de sódio. Esse processo também elimina 

parcialmente o dióxido de carbono e é utilizado, principalmente, para elevadas concentrações 

de H2S. O método de adsorção (adesão de moléculas de um fluido a uma superfície sólida) por 

carvão ativado pode ser utilizado para uma concentração de H2S de até 500 ppm no gás bruto, 

podendo proporcionar um grau de pureza do gás tratado inferior a 1ppm. É um processo 

frequentemente instalado a jusante de outros processos, visando à limpeza fina. A coluna de 

adsorção é constituída por um recipiente cheio de carvão ativado especialmente impregnado. O 

H2S é convertido em enxofre elementar pela oxidação na estrutura porosa do carvão ativado, e 

suas moléculas são adsorvidas nos microporos do carvão (PROBIOGÁS, 2017). 

Nesta aplicação, recomenda-se o uso da microaeração para remover o H2S, em virtude 

de ser um método barato e eficiente. Essa técnica se baseia na oxidação biológica aeróbia do 

gás sulfídrico a enxofre elementar e sulfato, em função da temperatura e do pH. É necessária a 

injeção de ar sob condições controladas com dosagem exata, obedecendo as variações da vazão 

volumétrica de biogás. Por isso, a alimentação de ar deve ser monitorada, para que não atinja 

limites que ofereçam risco de explosão e nem limites que comprometam possíveis usos em 

função da presença de oxigênio no biogás. Além disso, no caso de realização de dessulfurização 

no topo do biodigestor, deve-se tomar cuidado para que as condições anaeróbias sejam 

mantidas, como forma de não prejudicar as bactérias que atuam no processo de digestão 

(PROBIOGÁS, 2017). 

 

2.5.2 Remoção da umidade 

 

Realiza-se a remoção da umidade como forma de obter uma melhor eficiência na queima 

do biogás e proteger os componentes do sistema contra danos e desgastes em virtude do 

acúmulo de água. Este processo é chamado de desumidificação ou secagem. Para realizar este 

procedimento na aplicação em questão, o processo de remoção da umidade por resfriamento é 

o mais difundido, desta forma, foi a modalidade escolhida. Neste, o gás é conduzido através de 

um trocador de calor, exemplificado na Fotografia 2.2, que é carregado com um fluido de 



33 
 

arrefecimento. Este refrigerante flui em direção contrária ao fluxo de gás, absorvendo o calor e 

deixando o gás a uma temperatura de aproximadamente 10°C. Isso leva à redução da 

temperatura do biogás a um nível inferior ao ponto de orvalho, ocasionando a condensação da 

umidade, que pode então ser removida por um purgador localizado no ponto mais baixo. Após 

o resfriamento, eleva-se novamente a temperatura do gás para níveis operacionais 

(PROBIOGÁS, 2017). 

 

Fotografia 2.2: Equipamento para remoção da umidade do biogás por resfriamento. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.6 Armazenamento 

 

Nas instalações que produzem biogás, principalmente as ETE’s, a produção geralmente 

não ocorre de maneira uniforme e constante, variando ao longo do dia. Alguns dos fatores que 

oscilam proporcionando alteração na produção do biogás são: vazão de chegada do afluente, 

disponibilidade de matéria orgânica, temperatura, concentração de água (chuvas), entre outros. 

Desta forma, o valor instantâneo da vazão do biogás produzido é variável, chegando inclusive 

a zerar, em determinados momentos. 

Nesse sentido, observou-se que um armazenamento do biogás é necessário, 

principalmente, para dar estabilidade ao sistema de geração, propiciando uma autonomia 

mínima de funcionamento aos geradores para os casos em que a vazão caia abaixo do valor 
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mínimo necessário, ou para armazenar o excesso de biogás produzido para posterior utilização, 

evitando-se o desperdício. Quanto mais semelhantes forem as características o perfil de 

produção e de consumo de biogás pelos geradores, menor pode ser a capacidade de 

armazenamento requerida pelo sistema (PROBIOGÁS, 2017). 

Pode-se realizar este armazenamento sob pressão ou não. A vantagem do 

armazenamento sob pressão se dá, dentre outras coisas, na economia do espaço utilizado. 

Porém, em virtude do risco gerado com essa tecnologia para o interior das instalações e do 

investimento requerido, recomenda-se nesta aplicação o armazenamento em baixa pressão 

(aproximadamente a pressão atmosférica) através de gasômetros (pulmão), que consistem em 

reservatórios próprios para este fim. Na Fotografia 2.3 encontra-se o exemplo de um gasômetro 

cilíndrico de PVC de baixa pressão, projetado exclusivamente para o armazenamento de biogás. 

 

Fotografia 2.3: Gasômetro de PVC para armazenamento de biogás. 

 

Fonte: BIOGAS ENGINEERING (2017). 

 

Há dois valores a serem considerados no que se refere ao armazenamento: o volume 

total de armazenamento e o volume residual de armazenamento. 

 

2.6.1 Volume total de armazenamento 

 

O volume total de armazenamento é aquele determinado de acordo com a necessidade 

do sistema de geração, devendo-se analisar graficamente as curvas de produção de biogás para 

se estimar o valor necessário. Certamente, quanto maior este valor, melhor para o sistema de 
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geração, porém há limitações físicas, financeiras e de segurança para realizar grandes 

armazenamentos. 

Recomenda-se que, quando o espaço físico disponível não for suficiente, ou devido a 

outras restrições impostas pela instalação, o valor do armazenamento total possa garantir, no 

mínimo, 15 minutos de autonomia para a geração em sua potência nominal máxima. Este é o 

valor mínimo recomendado, porém, apenas com uma análise real da operação do sistema é que 

se poderá determinar se é necessário um volume total de armazenamento maior, ou até menor. 

Esta recomendação ocorre em virtude dos dados de produção do biogás consistirem de 

valores horários de vazão volumétrica. Não há, desta forma, conhecimento do perfil de 

produção no decorrer deste tempo. Um volume pequeno de armazenamento poderia não ser 

suficiente para suprir as variações da produção neste período, podendo resultar, por exemplo, 

num excesso de partidas dos geradores, o que poderia diminuir a vida útil dos equipamentos, 

além de aumentar a perda de biogás.  

 

2.6.2 Volume residual de armazenamento 

 

O volume residual de armazenamento é aquele que garante a pressão mínima necessária 

para a sucção do biogás pelos compressores de injeção e fornecimento aos MCI’s. Abaixo desse 

valor, não há condições de garantir o fornecimento de gás com qualidade aos geradores, mesmo 

com a geração em seu mínimo. Esse valor dependerá do volume total de armazenamento, das 

características dos cilindros, da sucção do biogás, dentre outros aspectos. O valor preciso desta 

característica deve ser medido com a operação real do sistema, pois ele irá depender da forma 

e disposição dos gasômetros, distância entre os equipamentos, perda de carga, entre outros 

fatores. 
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3 CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO 

BALDO 

 

Neste capítulo são descritas as principais características da ETE do baldo. É apresentado 

o sistema de tratamento de esgotos existente, como o biogás é produzido, medido, coletado e 

encaminhado até os flares para queima. Posteriormente, são apresentadas as características 

elétricas mais relevantes da instalação. As informações deste capítulo foram obtidas através de 

visitas in loco e baseando-se no manual descritivo desta estação (CAERN, 2018). 

 

3.1 Características da ETE do Baldo 

 

A ETE do Baldo é a maior estação de tratamento de esgoto sanitário do Rio grande do 

Norte, recebendo e tratando cerca de 30% de todo o esgoto produzido na cidade do Natal. Ela 

entrou em operação em junho de 2011 e possui capacidade para tratar uma média de 450 litros 

por segundo. O esgoto doméstico que chega na ETE possui uma Demanda Química de Oxigênio 

(DQO) de aproximada de 500 mg/L. Após o tratamento, essa DQO é reduzida em 

aproximadamente 90%. Na Fotografia 3.1 é mostrada a vista aérea da ETE. 

 

Fotografia 3.1: Vista aérea da ETE do Baldo. 

 

Fonte: TRIBUNA DO NORTE (2017). 
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3.2 Sistema de tratamento 

 

O sistema de tratamento da ETE do Baldo é composto pelo tratamento preliminar, 

tratamento primário, secundário e terciário. Na Figura 3.1 é apresentado um fluxograma 

completo, desde a entrada do afluente até a saída do efluente tratado. 

 

Figura 3.1: Fluxograma do tratamento de esgotos na ETE do Baldo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O tratamento preliminar se propõe a remover todos os rejeitos sólidos presentes no 

afluente, através da grade grossa, peneira (grade fina) e caixa de areia. Esta remoção é 

necessária visto que esses materiais poderem vir a danificar as bombas no decorrer do sistema 

ou acumular-se no interior dos UASB’s. As grades grossas consistem em estruturas capazes de 

reter sólidos com diâmetro a partir de 20 mm. Da grade grossa o esgoto se dirige à estação 

elevatória de esgoto bruto (EEEB), responsável por bombeá-lo até as peneiras, que funcionam 

de forma similar às grades grossas, porém capazes de reter partículas a partir de 3mm. O esgoto 

então atinge a maior cota ao chegar na caixa de areia, e a partir deste ponto o afluente passará 

pelas demais etapas por gravidade. A caixa de areia, devido a sua área, permite uma diminuição 

acentuada na velocidade de escoamento, permitindo que as partículas sedimentem. Os sólidos 

sedimentados são colocados em um parafuso transportador que os despejam em containers. Está 

concluída então a etapa do tratamento preliminar, cuja sequência pode ser visualizada na Figura 

3.2. 
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Figura 3.2: Sequência do tratamento preliminar. 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

O esgoto é então encaminhado para os oito UASB’s, que representam a etapa do 

tratamento primário, removendo cerca de 65% da carga orgânica. Existem caixas de 

distribuição responsáveis por garantir a distribuição mais equânime possível do esgoto para os 

reatores. Cada reator possui duas caixas de distribuição que encaminham o esgoto para outras 

quatro caixas de repartição. Estas possuem seis tubos que vão até o fundo dos reatores, 

terminando nos pontos de entrada de esgoto que ficam a 30cm do piso. Antes de chegar ao final, 

cada um desses tubos se divide em dois, assim, tem-se para cada reator: 2 caixas de distribuição, 

4 caixas de repartição e 6 tubos com 2 bifurcações cada, totalizando assim 96 entradas de esgoto 

em cada reator. Na Fotografia 3.2 é apresentada uma vista da parte superior dos reatores na 

ETE do Baldo, onde podem ser observadas as tubulações, caixas de distribuição e repartição. 

 

Fotografia 3.2: Vista superior dos UASB’s na ETE do Baldo, contemplando as tubulações, caixas de distribuição 

e repartição. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como o tratamento é biológico, deve-se manter as condições ótimas de proliferação dos 

microorganismos (bactérias) no interior dos UASB’s para conseguir uma boa eficiência no 

tratamento. Para tanto, são monitoradas grandezas como: 
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 Temperatura: A eficiência é maior para altas temperaturas;  

 pH: Deve se manter neutro entre 6 e 8, existe uma tendência de queda 

dependendo da presença de esgotos não-domésticos ou em dias de chuva, para 

ajustar dosa-se cal ou soda cáustica;  

 Quantidade e idade do lodo: Responsável pela depuração da carga orgânica, o 

controle é realizado através de análises laboratoriais e descartes regulares;  

 Distribuição equânime de esgoto no interior dos reatores: Para melhorar a 

eficiência do tratamento aproveitando toda a área do reator; 

Os oito reatores são vedados, pois não deve haver oxigênio dissolvido no meio de 

proliferação das bactérias. Existem ainda as placas defletoras na parte superior do reator, 

responsáveis por promover a separação entre as fases sólida, líquida e gasosa. O biogás é 

encaminhado para o coletor principal, tubulação que reúne todo o gás gerado nos oito reatores. 

Para o aproveitamento energético proposto, este biogás deverá ser encaminhado para os 

gasômetros. No início da operação da ETE do Baldo, a concentração de metano no biogás não 

era suficiente para manter a queima constante nos flares, tendo atingido o estágio de 

manutenção da chama após alguns meses de operação. Esse fato ocorreu em virtude do tempo 

de amadurecimento do lodo nos reatores. 

Após a saída dos UASB’s inicia-se o sistema de tratamento secundário, que consiste em 

reatores aeróbios (tanques de aeração) oxigenados mecanicamente, associados com 

decantadores secundários. Os reatores aeróbios possuem biodiscos, que são estruturas feitas 

especialmente para favorecer a proliferação das bactérias aeróbias. Torna-se imprescindível 

para a cultura destas bactérias a presença de oxigênio. Portanto, existem seis sopradores 

responsáveis por inserir o ar atmosférico no interior do reator. Neste processo ocorre a 

nitrificação (transformação de amônia em nitrato) e estabilização da matéria orgânica restante. 

A etapa seguinte corresponde a dois decantadores secundários, grandes estruturas 

circulares que almejam reduzir abruptamente a velocidade do fluxo do efluente de modo a 

favorecer a flotação da escuma, mistura formada por óleos, graxas e sólidos menos densos que 

o esgoto, e a decantação do lodo, favorecendo a clarificação. Parte deste lodo retorna para os 

UASB’s para ser depurado e parte retorna para o tanque de aeração, para que haja a reativação 

deste com a presença de oxigênio. Na Fotografia 3.3 é apresentada a vista superior de um dos 

decantadores secundários da ETE do Baldo, onde o material escuro na parte superior 

corresponde a escuma flotada. O tratamento secundário consegue remover aproximadamente 

80% da carga orgânica restante, perfazendo 92% de eficiência total para a ETE. 
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Fotografia 3.3: Decantador secundário da ETE do Baldo. 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

O tratamento terciário é composto pela câmara anóxica e por desinfecção final por 

ultravioleta. As câmaras anóxicas consistem em tanques com bactérias responsáveis pela 

desnitrificação, ou seja, transformação do nitrato em nitrogênio gasoso. Como as unidades 

anteriores da ETE não removem de forma efetiva os microorganismos patogênicos, por ventura 

existentes no esgoto tratado, o ultravioleta (UV) serve para realizar a desinfecção final. O 

efluente precisa estar clarificado para garantir a penetração dos raios UV. Observa-se na 

Fotografia 3.4 a atuação das lâmpadas de ultravioleta. Finalizando, o efluente tratado é lançado 

no canal do Baldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Fotografia 3.4: Desinfecção por ultravioleta na ETE do Baldo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Cabe ressaltar que a parte do lodo que retorna do decantador secundário para os 

UASB’s, sob o ponto de vista do tratamento, visa diminuir a quantidade final de lodo a ser 

descartado, a partir do momento que parte dele é digerido pelas bactérias anaeróbias. Porém, 

esta é uma grande vantagem do projeto da ETE do Baldo no que tange à produção de biogás, 

haja vista que a DQO do lodo é em torno de 5000 mg/L, enquanto a do esgoto bruto é de 500 

mg/L. Como a produção de biogás está diretamente relacionada com a DQO do afluente de 

entrada, este lodo vindo do decantador secundário proporciona um grande aumento na produção 

de biogás. 

 

3.3 Sistema de coleta e queima do biogás 

 

Quando o biogás é produzido no interior dos UASB’s, ele tende a subir e, através das 

placas defletoras, são guiados para o coletor de biogás. Cada reator possui na sua saída uma 

válvula corta-chama e um selo hídrico, como forma de proteção para impedir o retorno da 

chama para o interior do reator. Nas fotografias 3.5 e 3.6 são mostrados, respectivamente, a 

válvula corta-chama e o selo hídrico instalados. 
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Fotografia 3.5: Válvula corta-chamada da ETE do Baldo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Fotografia 3.6: Selo hídrico da ETE do Baldo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Cada reator possui inúmeros coletores de biogás que vão se aglutinando até uma 

tubulação única, que reúne todos os coletores e se conecta com a unidade de queima do biogás, 

os flares. Conforme observado na Fotografia 3.7, existem dois flares instalados na ETE do 
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Baldo. Válvulas controlam o fluxo de gás para os flares, funcionando apenas um por vez, 

permanecendo o outro como reserva. 

 

Fotografia 3.7: Flares instalados na ETE do Baldo. 

 

Fonte: (NETO et al., 2013). 

 

Perto dos flares há um sistema de segurança que detecta um possível retorno da chama 

e aciona uma válvula de segurança, de forma redundante ao sistema de proteção existente em 

cada reator individualmente. Para dar ignição na chama, utiliza-se gás de cozinha visando 

promover um centelhamento inicial e, havendo vazão de biogás suficiente, a chama persiste, 

sem o gás de cozinha. 

 

3.4 Sistema de medição do biogás 

 

Na saída de cada reator existe um medidor de vazão volumétrica térmico mássico tipo 

inserção, que realiza a medição da produção de biogás. Na Fotografia 3.8 é possível observar o 

medidor instalado. Atualmente esses medidores não estão funcionando; dessa forma, para 

realizar o estudo do sistema de geração para a ETE do Baldo, foram utilizados dados 

armazenados anteriormente. Neste caso, de acordo com a disponibilidade existente, utilizou-se 

os registros correspondentes ao período entre 27/05/2012 e 22/09/2012. 
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Fotografia 3.8: Medidores de vazão instalado em cada UASB da ETE do Baldo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Estes dados constam em uma planilha, que possui a vazão volumétrica mássica horária 

da produção de biogás em cada um dos oito reatores (Q UASB). Na Tabela 3.1 é apresentado 

um fragmento do arquivo de medição para exemplificação. 
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Tabela 3.1: Fragmento do arquivo de medição da vazão de biogás produzida em cada um dos reatores da ETE do Baldo. 

Dia / hora 
Q UASB1 

(kg/h) 

Q UASB2 

(kg/h) 

Q UASB3 

(kg/h) 

Q UASB4 

(kg/h) 

Q UASB5 

(kg/h) 

Q UASB6 

(kg/h) 

Q UASB7 

(kg/h) 

Q UASB8 

(kg/h) 

27/05/2012 00:00 32,3 0,9 0,0 1,9 386,3 0,0 382,6 0,0 

27/05/2012 01:00 11,7 0,0 0,0 0,0 376,8 0,0 373,1 0,0 

27/05/2012 02:00 10,0 0,0 0,0 0,0 369,2 0,0 364,0 0,5 

27/05/2012 03:00 10,3 0,0 0,0 0,0 355,5 0,0 369,1 0,0 

27/05/2012 04:00 10,6 4,1 0,4 5,4 310,1 0,0 335,2 4,9 

27/05/2012 05:00 57,0 20,4 0,5 24,1 316,9 0,0 334,9 27,9 

27/05/2012 06:00 89,2 20,6 0,0 15,9 264,3 0,0 279,5 52,8 

27/05/2012 07:00 13,3 2,8 0,0 2,0 121,5 0,0 195,6 3,6 

27/05/2012 08:00 0,0 0,0 0,0 0,0 65,1 0,0 164,1 0,0 

27/05/2012 09:00 0,0 0,0 0,0 0,0 51,8 0,0 159,8 0,0 

27/05/2012 10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 0,0 150,9 0,0 

27/05/2012 11:00 13,8 2,4 0,0 0,7 113,3 0,0 169,8 3,2 

27/05/2012 12:00 40,3 7,0 0,0 2,9 160,1 0,0 195,6 18,0 

27/05/2012 13:00 64,5 14,4 0,0 12,8 218,2 0,0 225,7 34,0 

27/05/2012 14:00 82,1 17,9 0,0 16,3 238,4 0,0 250,7 51,2 

27/05/2012 15:00 117,6 28,4 0,0 31,0 313,1 0,0 297,9 70,9 

27/05/2012 16:00 104,5 28,0 0,0 35,6 331,0 0,0 310,3 52,8 

27/05/2012 17:00 43,4 15,3 2,4 21,6 333,1 0,0 351,3 17,4 

27/05/2012 18:00 9,4 1,9 0,9 3,4 368,4 0,0 388,3 1,3 

27/05/2012 19:00 4,0 0,0 0,0 0,0 360,4 0,0 405,5 0,0 

27/05/2012 20:00 5,4 4,3 1,1 6,1 349,3 0,0 404,8 4,5 

27/05/2012 21:00 4,9 5,3 1,6 8,5 333,4 0,0 399,4 5,2 

27/05/2012 22:00 6,7 13,8 2,3 22,5 338,9 0,0 390,9 18,7 
      Fonte: Elaboração própria. 



46 
 

3.5 Características elétricas 

 

A subestação da ETE do Baldo é composta por dois transformadores, um de 1500 kVA 

e outro de 750 kVA. Cada transformador possui um circuito secundário exclusivo, não havendo 

comunicação entre as cargas que cada um alimenta, conforme apresentado na Figura 3.3. Esta 

característica é importante para a composição do sistema de geração, pois já se constata que 

cada transformador deverá ter seu sistema de geração independente, o que implicará 

diretamente na determinação da quantidade e potência dos geradores, conforme será visto 

adiante. A potência máxima permitida para o sistema de geração deve ser menor ou igual a 

2250 kVA, que é a capacidade nominal da subestação. 

 

Figura 3.3: Diagrama esquemático da subestação da ETE do Baldo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Outro fator que deve ser analisado é o valor da demanda contratada, pois de acordo com 

a Resolução Normativa Nº 687 de novembro de 2015 da ANEEL, a potência instalada na 

geração fica limitada à potência disponibilizada para a unidade consumidora, porém, caso o 

consumidor deseje instalar uma geração com potência superior, deve solicitar o aumento da 

demanda disponibilizada, sendo dispensado o aumento da carga instalada. Atualmente a 

demanda contratada na ETE do Baldo é de 650 kW. Conforme será visto adiante, este valor 

deverá ser aumentado. 
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4 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE GERAÇÃO 

 

Depois de ser produzido, tratado e armazenado, o biogás é injetado no interior de um 

motor de combustão interna (MCI). Realizada a combustão, o MCI fornece potência mecânica 

de eixo a um gerador elétrico, que é o equipamento utilizado para a produção da energia elétrica. 

A seguir, apresenta-se de forma mais detalhada cada um destes equipamentos, bem como a 

configuração adotada para a composição do sistema de geração e a forma de obtenção do 

potencial de geração do biogás. 

 

4.1 Motores de combustão interna 

 

Os motores de combustão interna são máquinas que, através da queima do combustível, 

produzem trabalho (MARTINS, 2011). Primeiramente, a energia química é transformada em 

energia térmica, por meio da reação de combustão no interior do cilindro entre o combustível e 

o oxigênio do ar. Essa energia térmica aumenta a temperatura e a pressão dos gases resultantes 

da combustão dentro da câmara, o que ocasiona a expansão destes gases e, por consequência, a 

movimentação dos mecanismos do motor (PULKRABEK, 2004).  

Os principais componentes do motor são os cilindros, os pistões, o sistema biela-

manivela e o virabrequim. O pistão está ligado ao sistema biela-manivela e se desloca dentro 

do cilindro, região em que ocorre a reação de combustão (MARTINS, 2011). É a expansão dos 

gases quentes que força o pistão a deslizar dentro do cilindro, movimentando por consequência 

o sistema biela-manivela. O movimento linear do pistão é convertido em movimento rotativo 

de um eixo, de formato especial, o virabrequim (PULKRABEK, 2004). 

Os motores alternativos de pistão podem ser divididos pelo tipo de ciclo, existindo os 

de ciclo Otto, que possuem ignição comandada, e os de ciclo Diesel, cuja ignição se dá por 

meio da compressão. O motor de ciclo Diesel é projetado para uma necessidade maior de 

potência que o de ciclo Otto, sendo bastante utilizado em locomotivas, maquinas pesadas e 

alguns automóveis. Dessa forma, para a aplicação proposta neste trabalho são adotados motores 

de ciclo Otto. 

Nos motores de ciclo Otto o ar e o combustível são aspirados para dentro do cilindro 

antes da etapa de compressão. A reação de combustão é iniciada a partir de uma descarga 

elétrica de tensão elevada, uma faísca, proveniente da vela de ignição, sendo dessa forma uma 

ignição comandada (MARTINS, 2011). 
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O ciclo Otto possui quatro tempos, que são: admissão, compressão, expansão e 

exaustão. No primeiro tempo ocorre a abertura da válvula de admissão, possibilitando a entrada 

da mistura ar e combustível, neste instante o pistão é movimentado para baixo devido ao 

movimento do virabrequim. No segundo tempo, a válvula de admissão é fechada e ocorre a 

compressão da mistura com o movimento de subida do pistão, antes que o pistão chegue no seu 

ponto máximo a vela emite uma faísca. No terceiro tempo ocorre a reação de combustão, 

explosão da mistura seguida de expansão dos gases gerados. Através desta energia, o pistão é 

empurrado para a parte inferior do cilindro. No quarto tempo ocorre a abertura da válvula de 

escape para a saída dos gases, e o pistão se movimenta para a parte superior do cilindro 

(MARTINS, 2011). A Figura 4.1 ilustra um motor de quatro tempos em corte, cujos 

posicionamentos dos quatro pistões correspondem a cada um dos quatro tempos do ciclo. 

 

Figura 4.1: Ilustração em corte dos quatro tempos do motor ciclo Otto. 

 

Fonte: Adaptado de MACHADO (2014). 

 

4.2 Geradores elétricos 

 

Conforme mencionado, acoplado ao eixo do MCI há o gerador elétrico. É este o 

equipamento responsável diretamente pela geração da eletricidade. O gerador síncrono é a 

tecnologia mais utilizada e difundida para a geração de energia elétrica, porém pode ser 

utilizado também, com as devidas adequações, o gerador de indução. A seguir, estes dois tipos 

de geradores serão brevemente detalhados. 



49 
 

 

4.2.1 Gerador síncrono 

 

Uma máquina síncrona é aquela na qual uma corrente alternada flui no enrolamento de 

armadura e um fluxo CC de rotor é produzido por uma excitação CC externa no enrolamento 

de campo ou por ímãs permanentes. O rotor gira na mesma velocidade ou em sincronismo com 

o campo magnético girante produzido pelas correntes de armadura, tendo como resultado um 

conjugado constante (FITZGERALD, 2014). 

A função do rotor é rotacionar um campo magnético a fim de induzir tensões (pela lei 

de Faraday) nos enrolamentos do estator, que é a parte estática da máquina. O enrolamento do 

rotor é chamado de enrolamento de campo, que atua como um eletroímã, através de bobinas 

responsáveis pela polarização de um núcleo de material ferromagnético que gira para induzir 

as tensões. Na Figura 4.2 apresenta-se uma representação esquemática do gerador síncrono. 

 

Figura 4.2: Representação esquemática de um gerador síncrono. 

  

Fonte: CHAPALLAZ (1992). 

 

A frequência elétrica está em sincronismo e é proporcional à velocidade angular do 

rotor, fato que deu nome à máquina. Na Eq. (4.1) é apresentada a forma de obtenção da 

frequência em função do número de polos e da velocidade síncrona. 

 

𝑓 =
𝑛 𝑥 𝑃

120
                                                               (4.1) 

 

onde,  f: frequência elétrica, hz; 

 n: velocidade do campo magnético, rpm; 
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            P: número de polos da máquina; 

A potência CC necessária para excitar o enrolamento de campo de uma máquina 

síncrona vai de um até poucos por cento dos valores nominais da máquina. Quando o gerador 

síncrono é conectado a um sistema interligado de grande porte (barramento infinito), a tensão 

e a frequência em seus terminais de armadura são determinados pelo sistema (FITZGERALD, 

2014).  

O gerador síncrono possui vantagens, sobretudo em operação isolada, 

comparativamente ao de indução, devido a sua fácil regulação de tensão e fator de potência 

através do controle da corrente de campo, bem como, fácil regulação de frequência. Em virtude 

destas características, no caso de se optar pela instalação de geradores de indução, é interessante 

a instalação de pelo menos um gerador síncrono no sistema de geração, para possibilitar a 

utilização da reserva de biogás quando o fornecimento por parte da concessionária for 

interrompido, permitindo alimentar, pelo menos, as principais cargas da instalação. Neste caso, 

deve-se haver as proteções elétricas necessárias para se prevenir ilhamentos, evitando-se que o 

alimentador da concessinária permaneça energizado durante uma paralisação no fornecimento 

de energia por parte desta. 

 

4.2.2 Gerador de indução 

 

A máquina de indução é assíncrona. Correntes alternadas fluem nos enrolamentos do 

rotor por indução eletromagnética do campo girante do estator. Dessa forma, a máquina de 

indução pode ser vista como um transformador generalizado em que a potência elétrica é 

transformada entre o rotor e o estator, com uma alteração de frequência do primário para o 

secundário. 

O estator da máquina de indução é o mesmo da máquina síncrona, porém o rotor é 

diferente, podendo ser bobinado ou em gaiola de esquilo. O rotor enrolado ou bobinado é 

construído na forma de um enrolamento polifásico semelhante ao estator, tendo o mesmo 

número de polos (FITZGERALD, 2014). Os terminais do enrolamento do rotor são acessíveis 

através de anéis deslizantes isolados e montados sobre o eixo. No rotor tipo gaiola de esquilo, 

o enrolamento consiste de barras condutoras encaixadas em ranhuras no ferro do rotor e curto-

circuitadas em cada lado por anéis condutores (FITZGERALD, 2014). Devido à extrema 

simplicidade e robustez da construção do rotor em gaiola de esquilo, este apresenta vantagens 

que o faz ser extremamente utilizado, principalmente na aplicação como motor. Na Fotografia 
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4.1 é visualizado um rotor em gaiola de esquilo depois que o núcleo de ferro foi submetido à 

corrosão. 

 

Fotografia 4.1: Rotor tipo gaiola de esquilo. 

 

Fonte: FITZGERALD (2014). 

 

Para que a máquina de indução funcione como gerador, deve-se conectar os terminais 

do estator a uma fonte de tensão polifásica e seu rotor deverá ser acionado por uma máquina 

motriz acima da velocidade síncrona, resultando em um escorregamento negativo, baseando-se 

na Eq. (4.2). Dessa forma, o fluxo de potência ativa se inverte em relação à operação como 

motor, mantendo-se inalterado o sentido do fluxo de potência reativa. Uma curva de torque 

(conjugado) em função do escorregamento, para operação como gerador e motor, é mostrada 

na Figura 4.3. Na operação interligada, a fonte de tensão conectada ao estator determina a 

velocidade síncrona (frequência) e a tensão de armadura, podendo fornecer a energia reativa 

necessária para produzir o campo magnético de entreferro. 

 

𝑠 =
𝑁𝑠−𝑁

𝑁𝑠
                                                               (4.2) 

 

onde,  s: escorregamento da máquina de indução; 

 Ns: velocidade do campo magnético em rpm; 

            N: velocidade do rotor em rpm; 
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Figura 4.3: Curva de torque (conjugado) em função do escorregamento, para operação como gerador e motor, de 

uma máquina de indução. 

 

Fonte: Adaptado do livro Máquinas Elétricas (FITZGERALD, 2014). 

 

Uma máquina de indução com rotor em gaiola de esquilo é mais barata que uma 

máquina síncrona equivalente, assim como o seu custo de manutenção, devido a sua maior 

simplicidade. Salientando-se que, devido à dificuldade de regulação de tensão e frequência do 

gerador de indução em operação isolada, sugere-se que a sua utilização seja restrita ao 

funcionamento interligado à rede. Desta forma, a frequência e a tensão serão determinados pelo 

sistema, bastando regular a velocidade de rotação do rotor acima da síncrona. 

Como o gerador de indução requer injeção de potência reativa por parte de uma fonte 

externa, em uma operação em paralelo com geradores síncronos, a excitação dos geradores 

síncronos pode ser ajustada de forma a fornecer, totalmente ou em parte, os reativos necessários 

aos geradores de indução e à carga, controlando o fator de potência. A escolha de qual tipo (ou 

quais tipos) de gerador utilizar na aplicação a que se destina este trabalho é uma opção de 

projeto, na qual, para cada caso, devem ser observadas as vantagens e desvantagens de cada 

tecnologia, bem como a disponibilidade de mercado. 
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4.3 Determinação do potencial de geração a partir do biogás 

 

A determinação do potencial de geração do biogás pode ser realizada através de 

medições diretas com equipamentos específicos, verificando-se basicamente os valores de 

vazão e PCI. Estas medições seriam a forma mais precisa de determinação das características 

energéticas. Quando não se dispõe do equipamento necessário ou quando a medição não é 

viável por algum motivo, existem meios para se estimar o PCI em função da composição do 

biogás. Para o caso de não se dispor dos dados de medição de vazão, pode-se estimar o seu 

valor através de fórmulas específicas. Essas fórmulas são baseadas na redução da Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), do esgoto afluente e do efluente tratado. 

De posse do valor do PCI em MJ/m3 e do rendimento adotado para a conversão no 

conjunto MCI e gerador elétrico, multiplica-se estes valores, dividindo pelo fator de conversão 

MJ – kWh, para determinar a energia disponível por m3 de biogás, conforme Eq. (4.3).  

 

𝐸𝑑 =
𝑃𝐶𝐼 𝑥 𝑁

𝑘
       

  

onde,  PCI: poder calorífico inferior, MJ/m3; 

           K = 3,6:  constante de conversão MJ -kWh; 

         Ed: energia disponível, kWh/m3; 

 N: rendimento total; 

 

O rendimento adotado para o conjunto MCI e gerador elétrico é formado pela 

composição dos rendimentos individuais considerados, de acordo com a Eq. (4.4).  

 

                                                                     𝑁 =  𝑁𝑡ℎ ∗ 𝑁𝑔𝑒𝑟                                                            (4.4) 

 

onde,  Nth: rendimento do MCI; 

Nger: rendimento do gerador elétrico; 

N: rendimento total; 

 

Conforme observado no desenvolvimento deste trabalho, a determinação do perfil da 

vazão volumétrica de produção do biogás através de medidores próprios para este fim é 

extremamente importante para uma análise precisa do sistema de geração. A partir desta, 

(4.3) 
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determina-se, sobretudo, o armazenamento de biogás necessário e a quantidade e potência dos 

geradores, considerando os mesmos funcionando em escalonamento. 

 

4.4 Sistema de geração com geradores em escalonamento 

 

Visando realizar o aproveitamento do biogás da forma mais completa possível e, 

consequentemente, gerar a máxima quantidade de energia, foi criado o método de 

escalonamento de geradores no SAGGAS. Esse método foi necessário a partir da conclusão 

que, em instalações nas quais a vazão volumétrica do biogás possui um perfil de produção 

variável, o sistema de geração pode ser composto por mais de um gerador. Sendo assim, o termo 

“em escalonamento” foi utilizado para informar que os geradores funcionarão de acordo com 

um algoritmo de escolha, que define, conforme a vazão de produzida, qual (ou quais) o(s) 

gerador(es) deve(m) funcionar naquele instante, de forma a maximizar a energia gerada. 

Um escalonamento de três geradores é apresentado na Tabela 4.1. Observa-se que todas 

as combinações possíveis de funcionamento são levantadas, juntamente com os valores de 

vazão associados. Desta forma, o algoritmo escolhe qual a melhor combinação deve funcionar 

a cada instante, de acordo com a vazão volumétrica produzida. Como exemplo, se em 

determinado momento a vazão volumétrica produzida fosse de 750 m3/h, a melhor combinação 

a funcionar neste instante seria G2+G3. 

 

Tabela 4.1: Exemplo de escalonamento crescente dos geradores em função de suas vazões nominais. 

Escalonamento dos geradores 

Combinações Vazão 

G2 255,4 m3/h 

G3 440,1 m3/h 

G1 550,5 m3/h 

G2+G3 695,5 m3/h 

G1+G2 806,0 m3/h 

G1+G3 990,6 m3/h 

G1+G2+G3 1246,0 m3/h 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O sistema de geração será composto por um conjunto de geradores com determinadas 

potências, que em composição ou individualmente, podem gerar energia em várias faixas de 

vazão. Ameniza-se, assim, o efeito da variação da produção de biogás ao longo do dia, 

possibilitando que o sistema possa operar em uma faixa mais ampla de valores de vazão, 

buscando a maior eficiência possível. 
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O diagrama esquemático do sistema é apresentado na Figura 4.4. Pode-se observar o 

sistema desde a geração do biogás pelos UASB’s, o armazenamento no gasômetro e os 

geradores funcionando de forma escalonada. A energia produzida é disponibilizada para a 

instalação e, quando for o caso, despachada para a concessionária. 

 

Figura 4.4: Diagrama esquemático simplificado do sistema de geração de energia a partir do biogás por 

escalonamento de geradores. 

 

Fonte: Adaptado do arquivo pessoal do Prof. Ricardo Ferreira Pinheiro (NOTAS, 2013). 
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5 SAGGAS - PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA SIMULAÇÃO DO 

FUNCIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DO BIOGÁS 

 

Neste capítulo é apresentado o SAGGAS, programa computacional desenvolvido para 

a simulação de sistemas de geração de energia a partir do biogás, de acordo com o método de 

escalonamento de geradores. A partir dos dados de produção e das características do biogás e 

da instalação, o programa dimensiona os geradores, obtém o valor possível de energia a ser 

gerada, os custos associados e realiza a análise financeira, para o período estipulado. Este 

programa foi desenvolvido no software Excel. A metodologia do SAGGAS, suas telas, 

variáveis de entrada, restrições, cálculos e dados de saída são apresentados a seguir. 

 

5.1 Metodologia para a análise financeira 

 

Para a análise financeira do investimento, o SAGAGS utiliza o valor presente líquido 

(VPL) do projeto, por ser um indicador financeiro muito conhecido. Seu principal atrativo é a 

facilidade de compreensão e desenvolvimento da análise, que consiste basicamente em 

concentrar todas as receitas e despesas presentes no fluxo de caixa no período zero, fazendo 

uso da taxa mínima de atratividade (TMA). Dessa forma, a escolha dos geradores a serem 

instalados, como partes constituintes do sistema de geração de energia a partir do biogás, é 

realizada de forma a maximizar o VPL no decorrer do tempo considerado. Os custos de 

investimento inicial, manutenção, reposição de equipamentos, a vida útil dos equipamentos, 

taxas financeiras e outros fatores inerentes ao sistema são importantes na definição do resultado 

(BRASIL, 2008). 

A Figura 5.1 apresenta um diagrama do fluxo de caixa, que é um gráfico que representa, 

de maneira ordenada e objetiva, as receitas e despesas da análise financeira de um investimento 

durante um certo período de tempo. As despesas (D) são mostradas na parte de baixo e as 

receitas (R) na parte de cima.  Este modelo de diagrama se encaixa na aplicação em questão 

pelas seguintes características: um valor de investimento inicial, representado por D0=I que, 

geralmente, tem um valor relativamente maior em relação aos demais custos; despesas anuais 

constantes e menores que as receitas; despesas esporádicas mais elevadas, relativas à 

substituição de equipamentos (BRASIL, 2008). 
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Figura 5.1 – Diagrama de fluxo de caixa. 

 

Fonte: Adaptado BRASIL (2008). 

 

                       Os principais indicadores financeiros utilizados para a análise econômica no 

SAGGAS são os seguintes (BRASIL, 2008): 

 Valor Presente Líquido (VPL): objetiva trazer para o presente os valores a serem 

contabilizados no futuro, considerando uma taxa mínima de atratividade (TMA); 

 Índice Benefício/Custo (IBC): é a razão entre o VPL das receitas pelo VPL das 

despesas, sendo que o ideal é que o resultado seja maior do que um, indicando de quanto 

será o ganho, por unidade de capital investido em um negócio; 

 Tempo de Retorno do Investimento: conhecido como payback, informa o tempo 

necessário para a recuperação do dinheiro investido. 

 Taxa Mínima de Atratividade (TMA): É a taxa mínima disponível para aplicação do 

capital a ser investido, levando em consideração o grau de risco a ser empregado, 

devendo ser escolhida pelo investidor; 

Para o cálculo do VPL utiliza-se a Eq.(5.1). 

 

𝑉𝑃𝐿 = 𝐼 + 𝐶𝑁𝑈 + ∑ 𝑉𝑃𝑎𝑛
𝑗=1  

 

onde,  I: é o investimento inicial; 

 CNU: custos não uniformes trazidos para o presente, recebidos ou pagos; 

(5.1) 
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VPa: valor presente associado a anuidades, sendo que anuidades são valores de 

recebimentos ou pagamentos, em série, que ocorrem durante o tempo de             

análise do projeto; 

            O valor do VPa é obtido através da Eq.(5.2): 

 

(5.2) 

 

onde,  a: valor (anuidade) referente a séries de pagamentos e recebimentos que ocorrem 

durante a análise de um projeto; 

i:  é a taxa mínima de atratividade; 

n: período de tempo em que o projeto é avaliado; 

Com a Eq.(5.3), a seguir, é possível calcular o valor de CNU:  

 

(5.3) 

 

onde,  i:  é a taxa mínima de atratividade; 

Valor(1), Valor(2) e Valor(n): se referem aos custos anuais não uniformes que 

ocorrem durante o tempo de análise do projeto; 

n: período de tempo em que o projeto é avaliado; 

 

5.2 Algoritmo para otimização da escolha dos geradores 

 

Durante sua execução, inicialmente o algoritmo escolhe uma determinada combinação 

de geradores. A partir desta escolha e de acordo com a vazão volumétrica de produção do 

biogás, é determinado qual o(s) gerador(es) deve funcionar a cada hora de forma escalonada, 

visando-se maximizar a utilização do biogás. Este procedimento é repetido para todo o período 

de produção de biogás informado. A energia horária gerada é obtida em função da vazão 

consumida por este(s) gerador(es). Ao final do período o VPL da combinação é calculado. Tal 

procedimento é repetido para outras combinações de geradores e, através de um método de 

otimização, é determinada a melhor combinação de geradores a ser utilizada, de acordo com o 

maior VPL apresentado. 

A sobra de biogás é verificada a cada hora de acordo com vazão volumétrica produzida 

e consumida pelos geradores, sendo armazenada na reserva. Quando a reserva está cheia, a 

sobra é contabilizada como perda, atentando-se para o fato de que os geradores só entram em 
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funcionamento quando a reserva atinge o valor total de armazenamento e a produção de biogás 

é suficiente para suprir o(s) gerador(es). Quando em operação, a geração se mantém até que o 

valor da reserva não seja inferior ao valor residual de armazenamento.  Na Figura 5.2 é 

apresentado o fluxograma do algoritmo do SAGGAS. 
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Figura 5.2: Fluxograma do algoritmo de simulação e dimensionamento do SAGGAS. 

 

Fonte: Elaboração própria.
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O SAGGAS permite dimensionar um, ou um grupo de geradores. No caso de ser 

necessária a utilização de apenas um gerador, não é empregada a metodologia de 

escalonamento, sendo realizada apenas a escolha do gerador que apresente o maior VPL para 

os dados informados. 

 

5.3 Método de otimização para a execução do programa 

 

5.3.1 O Algoritmo genético 

 

O Algoritmo Genético é um método de otimização que pode ser aplicado para a solução 

de problemas não lineares com parâmetros discretos. Ele trabalha com uma população de 

soluções simultaneamente. Os indivíduos da população evoluem através de sucessivas gerações 

até o método encontrar uma solução ótima. Os indivíduos da geração seguinte são criados 

aplicando os operadores crossover e mutação (NOTAS, 2008). 

O crossover é aplicado com uma determinada probabilidade, denominada taxa de 

crossover. Se aplicado, os pais trocam suas caldas gerando dois filhos, caso contrário, os dois 

filhos serão idênticos aos pais.  O ponto de corte para determinar a calda é escolhido 

aleatoriamente. A mutação inverte os valores dos bits. Ela é aplicada com uma determinada 

probabilidade, denominada taxa de mutação, em cada um dos bits do cromossomo. A taxa de 

mutação deve possuir um valor suficiente, nem alto nem baixo, para assegurar a diversidade da 

população (NOTAS, 2008). 

Em sua forma tradicional, o algoritmo genético começa com a geração aleatória de uma 

população inical. Posteriormente, cada indivíduo desta população é analisado e os melhores são 

selecionados, mantendo-se esta rotina até que o critério de parada seja atendido. A cada geração 

são aplicados os operadores crossover e a mutação para criar os novos indivíduos da geração 

seguinte. 

 

5.3.2 Método de otimização implementado na função Solver do Excel 

 

Para aplicação do método de otimização no problema em questão, foi utilizada a 

ferramenta Solver do Excel, que já possui algumas rotinas implementadas. No caso específico, 

foi escolhido o método Evolucionário, que é uma derivação do Algoritmo Genético tradicional. 

Pela falta de documentação oficial da Microsoft a respeito do funcionamento deste método, foi 
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encontrada apenas uma referência extra oficial que explica o seu funcionamento, de acordo com 

esta, a rotina segue os seguintes passos (ENGINEEREXCEL, 2018): 

 

 Geração aleatória da população 

 Avaliação dos indivíduos 

 Enquanto o critério de parada não for atendido 

 Escolha do indivíduo mais apto 

 Aplicação da mutação para o indivíduo escolhido de acordo com a taxa 

de mutação 

 Criação da nova geração 

 

Como se pode observar, a rotina implementada no Solver difere da rotina tradicional do 

Algoritmo Genético. A nova população é criada a partir de um único indivíduo da geração 

anterior. Esta escolha se basea naquele que apresentou a melhor solução. Cada indivíduo da 

próxima geração é criado aplicando-se, individuamente, a mutação a cada gene do melhor 

indivíduo escolhido na geração anterior, a chance de mudança é definida pela taxa de mutação 

informada. Quando nenhum gene é modificado, o novo indivíduo será uma cópia idêntica do 

original. Não há, desta forma, o operador crossover nesta rotina. A codificação utilizada para 

os indivíduos dentro do Solver não é disponibilizada pelo Excel. Na aplicação em questão, cada 

indivíduo corresponde a uma combinação de geradores. A quantidade de geradores que irá 

compor um indivíduo é uma escolha do usuário do programa, podendo ser 1, 2, 3 ou 4 geradores. 

As janelas de configuração do algoritmo genético dentro do Solver são apresentadas nas 

figuras 5.3 e 5.4.  
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Figura 5.3 – Janela do Solver para configuração do método de otimização 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.4 – Janela so Solver para configuração do Algoritmo Genético 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na Figura 5.3 pode-se obervar o campo para definir em que célula se encontra a função 

objetivo, o campo para selecionar a opção de maximização da função, as células definidas como 

variáveis, as restrições impostas à função objetivo e o método selecionado (Evolutionary). Na 

Figura 5.4 são determinadas as características para a execução do algoritmo genético: 

Convergência, Taxa de Mutação, Tamanho da População, Propagação Aleatória e Tempo 

Máximo sem aperfeiçoamento. 

Para definir a taxa de mutação, adotou-se inicialmente um valor de 5% e, 

empiricamente, este valor foi sendo aumentado até se obter execuções que apresentassem 

melhores resultados. Ao final de sucessivas execuções, determinou-se que 30% seria um valor 

coerente para esta taxa. Como não há o operador crossover nesta rotina, a taxa de mutação tende 

a ser maior que aquela utilizada no Algoritmo Genético tradicional, como forma de garantir a 

diversidade da população. O tamanho da população foi definido inicialmente em 50 indivíduos 

e, empiricamente, foi sendo aumentado, observando-se em sucessivas execuções o tempo 

necessário para finalização e os resultados obtidos. Chegou-se então a uma população de 200 

indivíduos, que possibilitou obter resultados satisfatórios sem exigir muito da unidade de 

processamento. O campo Propagação Aleatória foi preenchido com o valor zero. Isto possibilita 

que a cada execução da rotina, por mais que as condições iniciais sejam iguais, uma semente 

aleatória será escolhida para que se obtenha também resultados aleatórios com as execuções. 

Caso este campo seja preenchido com algum valor inteiro positivo, este será a semente inicial 

para o gerador de números aleatórios, garantindo que, respeitando-se as mesmas condições 

iniciais de execução, o método encontrará sempre a mesma solução. A execução do método é 

finalizada quando a mudança no resultado obtido entre um número de gerações consecutivas, 

correspondente ao Tempo Máximo sem aperfeiçoamento, não apresentar uma variação superior 

à Convergência informada. 

Para determinar a melhor combinação de geradores, foi associado um índice para cada 

gerador. Neste índice, estão armazenadas as informações da potência (kVA) e valor atual (R$) 

de cada equipamento. Dessa forma, variando-se estes índices, o método determina qual a 

melhor combinação de geradores a ser utilizada, considerando o funcionamento em forma 

escalonada. Ao final da execução, são fornecidos os valores de potência nominal de cada um 

dos geradores escolhidos e a vazão de consumo de biogás associada. 
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5.3.3 Função objetivo e as variáveis envolvidas 

 

O método de otimização empregado visa maximixar o valor do VPL do investimento. 

Para cada combinação possível de geradores temos um VPL associado, desta forma, de acordo 

a função objetivo apresentada na Eq. (5.4) o método calcula as possíveis soluções para o 

problema. 

 

max
𝑥𝑖

𝑉𝑃𝐿(𝑥𝑖) = ∑ (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛(𝑥𝑖)

(1+𝑇𝑀𝐴)𝑛) 20
𝑛=0  

 

onde,  TMA: é a taxa mínima de atratividade; 

Valor1(xi), Valor2(xi), ... ,Valorn(xi): referem-se ao somatório anual das despesas 

e receitas que ocorrem durante o tempo de análise do projeto; 

n: período de tempo em que o projeto é avaliado; 

VPL(xi): valor presente líquido associado a determinada combinação de 

geradores; 

xi: indivíduo a ser considerado, resultado da combinação de geradores escolhida; 

 

De acordo com as limitações impostas pela instalação ao sistema de geração, 

especificamente em virtude da demanda contratada e da potência nominal de cada 

transformador considerado, recaem as seguintes restrições sobre a função objetivo: 

 

 Du(xi) ≤ DN 

 S1u(xi) ≤ T1 

 S2u(xi) ≤ T2 

 

onde, Du: demanda contratada utilizada pela combinação de geradores; 

S1u: total de potência aparente associada ao transformador 1, utilizada pela 

combinação de geradores; 

S2u: total de potência aparente associada ao transformador 2, utilizada pela 

combinação de geradores; 

DN: demanda nominal contratada para a instalação, conforme será apresentado 

na seção 5.4.4; 

(5.4) 
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T1: potência aparente nominal do transformador 1, conforme será apresentado 

na seção 5.4.4; 

T2: potência aparente nominal do transformador 2, conforme será apresentado 

na seção 5.4.4; 

 

O somatório anual Valorn(xi), leva em consideração todos os custos envolvidos e as 

receitas adquiridas com a geração de energia, conforme Eq. (5.5). Nesta equação, os custos são 

considerados negativos e as receitas positivas. Ressaltando que, os custos são atualizados 

anualmente de acordo com a inflação (que será apresentada na seção 5.4.6), e a receita obtida 

com a geração de energia é atualizada anualmente pela taxa anual de variação do preço da 

energia elétrica (que será apresentada na seção 5.4.6). 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛(𝑥𝑖) = ∑(𝐸𝐺(𝑥𝑖)𝑛−𝐺(𝑥𝑖)𝑛 − 𝐶𝐷𝑛 − 𝐶𝑂(𝑥𝑖)𝑛 − 𝐶𝑀(𝑥𝑖)𝑛 − 𝐶𝐴𝑛

20

𝑛=0

− 𝐶𝐷𝐸𝑛 − 𝐶𝑆𝑆𝑛 − 𝐶𝑅𝑛 − 𝐶𝐺𝑛)  

 

onde, EG(xi)n: é a receita anual obtida com a geração de energia, conforme Eq. (5.6); 

G(xi)n: refere-se ao somatório do custo indivudual de cada gerador escolhido 

para compor a combinação, conforme Eq.(5.7); 

CDn: custo com o aumento de demanda, conforme Eq.(5.15) que será 

apresentada na seção 5.4.6; 

CO(xi)n: custo com mão de obra, conforme Eq.(5.14) que será apresentada na 

seção 5.4.6; 

CM(xi)n: custo com manutenção, conforme Eq.(5.13) que será apresentada na 

seção 5.4.6; 

CAn: custo com a análise do biogás; 

CDEn: custo com os desumidificadores; 

CSSn: custo com o sistema supervisório e servidor; 

CRn: custo com o sistema de remoção do H2S; 

CGn: custo com gasômetros; 

 

𝐸𝐺(𝑥) = 𝐸𝐺𝑃(𝑥) ∗ 𝑇𝑃 + 𝐸𝐺𝐹𝑃(𝑥) ∗ 𝑇𝐹𝑃 

 

(5.5) 

(5.6) 
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onde, EGP(xi): média de geração de energia anual na ponta; 

TP: tarifa de energia na ponta cobrada pela concessionária, conforme será 

apresentado na seção 5.4.6 ; 

EGFP(xi): média de geração de energia anual fora de ponta; 

TFP: tarifa de energia fora de ponta cobrada pela concessionária, conforme será 

apresentado na seção 5.4.6 ; 

 

𝐺(𝑥𝑖) = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4 

 

onde, G1: custo de aquisição do gerador escolhido para a posição G1, conforme tabela 

será apresentada na figura 5.9; 

G2: custo de aquisição do gerador escolhido para a posição G2 conforme tabela 

que será apresentada na figura 5.9; 

G3: custo de aquisição do gerador escolhido para a posição G3 conforme tabela 

que será apresentada na figura 5.9; 

G4: custo de aquisição do gerador escolhido para a posição G4 conforme tabela 

que será apresentada na figura 5.9; 

 

De acordo com as combinações de geradores passíveis de serem utilizadas, há 

104.976,00 possibilidades a serem analisadas para a solução do problema em questão. Verificar 

todas estas possibilidades requer um elevado tempo de processamento e esforço computacional. 

Desta forma, pode-se concluir que a aplicação do método de otimização através do Solver do 

Excel foi satisfatória, tanto pelo menor tempo de processamento, como pelos resultados 

apresentados. O retorno do investimento obtido, que será explicado na secção 5.4.9, permitiu a 

obtenção de lucro já no decorrer do segundo ano de operação do sistema, assim como, foi 

utilizado praticamente todo o potencial de geração disponível pelas restrições. Estes valores 

permitem concluir que a combinação de geradores escolhida é uma boa solução para o 

problema. 

 

5.4 Interface do SAGGAS 

 

O SAGGAS possui dez telas de interface para a entrada de dados e visualização dos 

resultados pelo usuário, que são as seguintes: 

 Tela inicial; 

(5.7) 
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 Telas de entradas de dados:  

 Produção de biogás; 

 Análise do biogás; 

 Cadastro dos geradores; 

 Custos, taxas e tarifas; 

 Características da instalação; 

 Tela de Dimensionamento dos geradores; 

 Telas de saída de dados:  

 Potencial de geração; 

 Payback e VPL acumulado; 

 Perfil de utilização do biogás; 

A seguir, cada uma dessas telas será melhor descrita. 

 

5.4.1 Tela inicial 

 

A tela inicial fornece os botões de atalho para todas as demais telas do programa, como 

forma de facilitar a navegação entre elas. Na Figura 5.5 pode-se observar uma imagem dessa 

tela. Ao lado esquerdo, encontram-se os botões de atalho para as telas de entrada de dados, no 

meio, o de dimensionamento, e à direita os botões para os resultados encontrados. 
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Figura 5.5: Tela inicial do SAGGAS. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.4.2 Tela de entrada dos dados de produção do biogás 

 

A primeira tela de entrada de dados é a de produção de biogás. Conforme pode ser 

observado na Figura 5.6, na primeira coluna são preenchidos o dia e a hora de cada medição. 

Nas próximas oito colunas podem ser informadas as leituras de vazão volumétrica de até oito 

fontes de produção diferentes. Na penúltima coluna é obtido o valor total da vazão em kg/h, 

através da soma das vazões volumétricas de produção de biogás de cada fonte informada nos 

respectivos horários, conforme Eq. (5.8). 

 

𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑈𝐴𝑆𝐵1 + 𝑄𝑈𝐴𝑆𝐵2 + ⋯ + 𝑄𝑈𝐴𝑆𝐵𝑛 

 

         onde,  Q total:  soma das vazões volumétricas nos seus respectivos horários, kg/h; 

                    Q UASBn: vazão volumétrica de cada equipamento, kg/h; 

 

Na última coluna é obtido o valor total horário da vazão volumétrica em m3/h, que 

corresponde à divisão da grandeza em kg/h pela densidade do biogás em kg/Nm3, de acordo 

com a Eq. (5.9). 

 

𝑄′𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑
                                                                    (5.9) 

 

onde,  Q’ total: vazão volumétrica, m3/h; 

           Q total: vazão volumétrica, kg/h; 

           d: densidade do biogás, kg/Nm3; 

 

A vazão média é determinada a partir da Eq. (5.10): 

  

Qm =  
∑𝑄′𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁
                                                                   (5.10) 

 

onde,  Q’ total: vazão volumétrica a cada hora, m3/h; 

           N: quantidade de medições horárias informadas;

(5.8) 
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Figura 5.6: Exemplo de fragmento da tela do SAGGAS para preenchimento dos dados da produção de biogás.

 

Fonte: Elaboração própria.
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Ainda há o botão Zerar Valores, que serve para zerar o valor de todos os dados de vazão 

informados para serem inseridos novos valores, e o botão Início, que serve de atalho para 

retornar à tela inicial do programa. As células em amarelo são aquelas que podem ser 

preenchidas. Nas demais telas do programa, todos os botões de início possuem esta mesma 

função, assim como as células em amarelo sempre são dados de entrada informados pelo 

usuário, e as em laranja são calculadas pelo programa. 

Deve-se atentar para a unidade de medida a ser utilizada para as leituras da vazão 

volumétrica. Conforme já implementado no programa, geralmente os medidores aferem a vazão 

volumétrica mássica em kg/h, a qual deve ser dividida pela densidade do biogás em kg/Nm3 

para se obter a medição em m3/h, que é a unidade utilizada nos cálculos. A medição da 

densidade deve ser normalizada. No Brasil, de acordo com a ABNT NBR 15213/08, na CNTP 

a 20º C e 101,325 kPa (1 atm). 

 

5.4.3 Tela de entrada dos dados de análise do biogás 

 

Os dados obtidos na análise do biogás são informados nesta tela, que é apresentada na 

Figura 5.7. Os valores da densidade e do PCI devem ser informados de acordo com as 

respectivas unidades, kg/Nm3e MJ/m3, na tabela das propriedades físico-químicas. Também 

deve ser informado, para fins de análise, o percentual molar de cada constituinte do biogás na 

tabela composição. Na tabela energia disponível é informado o rendimento adotado para o 

gerador. A partir destes dados, o programa encontra o fator de conversão (FC) de acordo com 

a Eq. (5.11). Este fator de conversão corresponde à energia disponível por m3 de biogás.  

 

                                                                𝐹𝐶 =
𝑃𝐶𝐼 ∗ 𝑁

𝑘
                                                                   (5.11) 

 

onde,  PCI: poder calorífico inferior, MJ/m3; 

    k = 3,6:  constante de conversão MJ - kWh; 

     FC: fator de conversão para se obter a energia disponível por volume de biogás,  

kWh/m3; 

N: rendimento a ser considerado para o gerador; 
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Figura 5.7: Exemplo de tela do SAGGAS para preenchimento dos dados de análise do biogás. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.4.4 Tela de entrada das características da instalação 

 

As características da subestação, demandas contratadas, fatores de potência para os 

geradores e armazenamento de biogás são fornecidos nesta tela, conforme Figura 5.8. Na tabela 

de dados da instalação elétrica, são informadas a potência nominal do(s) transformador(es), a 

demanda contratada atual e a nova demanda contratada. Na tabela de armazenamento do biogás 

é informado o valor total e residual de armazenamento. 
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Figura 5.8: Exemplo de tela do SAGGAS para preenchimento das características da instalação. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O SAGGAS permite a utilização de até dois transformadores com sistemas de geração 

independentes, pertencentes à mesma subestação. Para utilizar apenas um transformador, basta 

colocar zero como valor de potência associada ao outro. A potência da subestação é obtida 

através da soma da potência dos dois transformadores, conforme Eq. (5.12). Este valor deve ser 

observado, principalmente, quando o potencial de geração a partir do biogás é superior a ele. 

Esse fato resulta em decisões como: armazenamento do excesso de biogás, aumento da potência 

da subestação, queima do excesso de produção nos flares, entre outras alternativas. 

 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 

 

onde,  S: potência total da subestação, kVA; 

    S1: potência nominal do transformador 1, kVA; 

           S2: potência nominal do transformador 2, kVA; 

 

Deve-se realizar uma análise da demanda contratada. Caso o valor atual seja superior à 

potência máxima de geração, não é necessário realizar alteração. Porém, se a potência de 

(5.12) 
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geração estiver acima do valor da demanda atualmente contratada, será necessário um aumento 

desta, mesmo que não haja aumento de carga consumidora instalada, fato este que necessita de 

uma análise quanto à sua viabilidade financeira. 

 

5.4.5 Tela de cadastro dos geradores elétricos 

 

Nesta tela encontra-se a tabela de cadastro dos geradores elétricos a biogás que serão 

utilizados na simulação do programa. Devem ser fornecidos os valores de suas potências (kVA), 

para operação em regime contínuo, e seus respectivos valores (R$), conforme Figura 5.9. 

Podem ser cadastrados até dezessete geradores. Caso não se deseje utilizar toda essa quantidade, 

basta deixar como zero o valor de potência correspondente àqueles que não serão utilizados. Na 

tabela dos fatores de potência, são informados os fatores de potência a serem utilizados para o 

gerador de indução e o gerador síncrono, a depender da escolha do usuário. 

 

Figura 5.9: Exemplo de tela do SAGGAS para preenchimento dos dados de cadastro dos geradores elétricos 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.4.6 Tela de entradas dos valores de custos, taxas financeiras e tarifas de energia 

 

Nesta tela encontram-se cinco tabelas para preenchimento e escolha de configurações 

do sistema, conforme Figura 5.10. Na tabela referente às tarifas de energia da concessionária, 

devem ser informados os valores relativos às tarifas verde e azul. Na tabela de análise tarifária, 

deve-se escolher, dentre as duas modalidades, qual deverá ser utilizada no projeto em questão, 

bem como se haverá geração na ponta ou não. Na tabela de custos devem ser inseridos, 

conforme o projeto a ser implementado, quais os valores referentes à análise anual do biogás, 

custo de manutenção por kWh gerado, custo fixo anual com manutenção e o preço dos seguintes 

equipamentos: desumidificadores, sistema supervisório e servidor, sistema de remoção do H2S 

e gasômetros. Na tabela de taxas para análise financeira devem ser inseridos os valores anuais 

da taxa mínima de atratividade, inflação e taxa de variação do preço da energia elétrica. 
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Figura 5.10: Exemplo de tela do SAGGAS para preenchimento dos custos, tarifas de energia e taxas financeiras. 

 

 Fonte: Elaboração própria. 
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O custo da manutenção do sistema é calculado considerando um valor fixo anual mais 

uma parcela variável, que corresponde ao custo de manutenção por kWh gerado, conforme pode 

ser observado na Eq. (5.13). O custo da mão de obra de instalação e acessórios é estimado em 

15% do total a ser gasto com a aquisição de equipamentos, conforme implementado na Eq. 

(5.14) (CIBIOGÁS, 2017).  

 

𝐶𝑀 = 𝐶𝑓 + (𝐸𝑎 𝑥 𝐾) 

 

onde,  CM: custo total anual com manutenção, R$; 

    Cf: custo fixo anual com manutenção, R$; 

           Ea: energia gerada anualmente, kWh; 

           K: custo de manutenção por kWh gerado, R$; 

 

𝐶𝑂 = 0,15 𝑥 𝐶𝐸𝑞 

 

onde,  CO: custo total de mão de obra, instalação e acessórios, R$; 

          CEq: custo total com a aquisição de equipamentos, R$; 

 

As durabilidades de cada um dos custos são predefinidas pelo programa, conforme se 

pode observar na respectiva coluna. Escolheu-se 20 anos como o período de análise do sistema, 

em virtude deste ser o maior tempo de vida útil dentre todos os equipamentos do sistema 

(BRASIL, 2008). Como o gasômetro é o único equipamento que tem uma durabilidade inferior 

a este tempo, considera-se o valor de sua substituição a cada término do ciclo de vida útil (10 

anos). A potência e o valor dos geradores são obtidos automaticamente com a execução do 

programa e escolha da melhor configuração. 

Deve-se contratar a modalidade tarifária que melhor se enquadre dentro das 

características do sistema de geração e da carga, observando-se o comportamento no horário de 

ponta e fora de ponta, bem como o consumo e demanda associados. Caso seja necessário o 

aumento da demanda contratada, o seu custo anual é calculado a partir da Eq. (5.15). Caso o 

aumento de demanda contratada não ocorra, automaticamente o programa desconsidera esse 

custo. 

 

 

 

(5.13) 

 

(5.14) 
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𝐶𝐷 = ((𝐷𝑛 − 𝐷𝑎) 𝑥 𝑡𝑟) 𝑥 12 

 

onde,  CD: custo total anual com o aumento da demanda, R$; 

     Dn: nova demanda contratada, kW; 

            Da: antiga demanda contratada, kW; 

            tr: tarifa da concessionária, R$; 

 

5.4.7 Tela de dimensionamento dos geradores 

 

Após o preenchimento de todos os dados de entrada nas telas anteriores do SAGGAS, 

chega-se na tela de dimensionamento dos geradores, conforme Figura 5.11. Inicialmente, na 

tabela de Característica dos geradores, devem ser escolhidas as opções relacionadas a cada 

gerador individualmente, que são: o seu tipo, síncrono ou indução e a qual transformador está 

conectado, T1 ou T2. Determinadas essas características, pode-se, na tabela Botões de 

execução, clicar no respectivo botão e executar o programa para 1, 2,3 ou 4 geradores. Sendo 

que, obrigatoriamente, ao simular com um gerador, este corresponderá a G1, com dois, G1 e 

G2, com três, G1, G2 e G3, e com quatro, G1, G2, G3 e G4. Após a simulação de funcionamento 

do sistema e aplicação do método de otimização, o programa determina o valor de potência de 

cada um dos geradores escolhidos, informando-os automaticamente na tabela das 

Características dos geradores. O valor de vazão associado a cada gerador é encontrado através 

da divisão de sua potência ativa pelo fator de conversão, conforme Eq. (5.16). 

 

𝑄𝑔𝑛 =
𝑆𝑛 𝑥 𝑓𝑝𝑛

𝐹𝑐
 

 

onde,  Qgn: vazão associada a um gerador, m3/h; 

     Sn: potência aparente associada a um gerador, kVA; 

            fpn: fator de potência associado a um gerador; 

            Fc: fator de conversão, kWh/m3; 

 

 

 

(5.15) 

 

(5.16) 

 



80 
 

Figura 5.11: Exemplo da tela do SAGGAS para dimensionamento dos geradores. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Pode-se, também, na tabela de procura da melhor configuração, clicar no respectivo 

botão para que o programa simule automaticamente o funcionamento do sistema para todas as 

quatro possibilidades e informe qual é a melhor. No caso exemplificado, após clicar neste botão, 

a melhor solução apresentada foi para quatro geradores. Na tabela de Análise financeira são 

observados os valores do VPL das receitas, VPL das despesas, VPL (total) e IBC. Estes valores 

são atualizados para cada execução do programa. A melhor combinação de geradores 

corresponde ao maior valor do VPL, que é resultado da subtração entre o VPL das receitas e o 

VPL das despesas, conforme Eq. (5.17).  

 

𝑉𝑃𝐿 = 𝑉𝑃𝐿 𝑟 − 𝑉𝑃𝐿𝑑 

 

onde,  VPL: valor presente líquido total do projeto, R$; 

           VPLr: valor presente líquido das receitas, R$; 

           VPLd: valor presente líquido das despesas, R$; 

 

O IBC corresponde ao quociente entre o VPL das receitas e o das despesas, de acordo 

com a Eq. (5.18), quanto maior este valor, melhor é o investimento. Na planilha Restrições, 

pode-se observar o quanto de potência está sendo utilizada pelo sistema de geração em relação 

a cada um dos transformadores e à demanda contratada, comparativamente aos seus valores 

nominais. 

𝐼𝐵𝐶 =  
𝑉𝑃𝐿𝑟

𝑉𝑃𝐿𝑑
 

 

onde,  IBC: índice de benefício/custo; 

          VPLr: valor presente líquido das receitas, R$; 

          VPLd: valor presente líquido das despesas, R$; 

 

5.4.8 Tela do Potencial de geração 

 

Na tela do Potencial de geração, o SAGGAS fornece os resultados obtidos após a 

execução do programa e escolha da melhor configuração, que são: volume total de biogás 

utilizado pelo(s) gerador(es), percentual de uso do biogás, total de energia gerada, média de 

geração mensal e perda média diária de biogás. Na Figura 5.12 encontra-se um exemplo desta 

tela. 

(5.17) 

 

(5.18) 
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Figura 5.12: Exemplo de tela do SAGGAS que informa o potencial de geração do sistema. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para determinar o percentual de uso do biogás, utiliza-se a Eq. (5.19): 

 

𝑃𝑢𝑏(%) =
𝑉𝑢

𝑉𝑝
 𝑥 100 

 

onde,  Pub: percentual de uso do biogás; 

           Vu: volume de biogás utilizado pelos geradores, m3; 

           Vp: volume de biogás produzido, m3; 

 

A energia total gerada durante o período de simulação, passível de ser fornecida à rede 

da concessionária, é encontrada pela Eq. (5.20): 

 

𝐸𝑡 = (𝑉𝑢 𝑥 𝐹𝑐) 𝑥 𝑘 

 

onde,  Et: energia total gerada, kWh; 

           Vu: volume de biogás utilizado pelos geradores, m3; 

           Fc: fator de conversão, kWh/m3; 

           k = 0,95: fator de perda nos transformadores; 

(5.19) 

 

(5.20) 
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Com a Eq. (5.21) obtém-se a média de geração mensal: 

 

𝑀𝑔𝑚 =
𝐸𝑡

𝑇𝑚
 

 

onde,  Et: energia total gerada, kWh; 

          Mgm: média de geração de energia mensal, kWh; 

          Tm: quantidade de meses utilizados para a simulação do sistema; 

 

Através da Eq. (5.22) é possível determinar a perda média diária de biogás: 

 

𝑃𝑚𝑏 =
𝑉𝑝−𝑉𝑢

𝑇𝑑
 

 

onde,  Pmb: perda média diária de biogás, m3; 

           Vu: volume total de biogás utilizado pelos geradores, m3; 

           Vp: volume total de biogás produzido, m3; 

           Td: quantidade de dias utilizados na simulação do sistema; 

 

Como a energia gerada é despachada em média tensão, é considerada uma perda de 5% 

nos transformadores (FITZGERALD, 2014). Através do valor da perda média diária de biogás 

é possível analisar outras formas alternativas para o uso deste volume não aproveitado pelo 

sistema de geração. Para a compensação da energia gerada, é disponibilizado pela 

concessionária o total acumulado em kWh para ser abatido no contrato de instalação da geração 

ou em outros contratos, quando a geração foi maior que o consumo. 

 

5.4.9 Tela de Payback e VPL acumulado 

 

Na tela do Payback e VPL acumulado é fornecida uma tabela que informa, ano a ano, 

os valores acumulados dos VPL’s, conforme Figura 5.13. Quando o seu sinal se inverte, ou 

seja, passa de negativo para positivo, é indicação de que o investimento já foi pago. No exemplo 

em questão, o sistema começou a apresentar lucro no sexto ano. 

 

 

 

(5.21) 

 

(5.22) 
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Figura 5.13: Exemplo de tela do SAGGAS para análise do payback através do VPL acumulado. 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Para determinar o VPL acumulado, utiliza-se a Eq.(5.23): 

 

𝑉𝑃𝐿𝑛 =  ∑ 𝑉𝐿𝑃𝑎𝑛
𝑎=0  

 

onde,  VPLn: valor presente líquido acumulado em determinado ano, R$; 

           n: ano considerado para o cálculo do VPL acumulado; 

          VPLa: valor presente líquido em determinado ano, R$; 

 

(5.23) 
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5.4.10 Perfis de produção, utilização e perda do biogás 

 

O SAGGAS, na tela Perfil de utilização do biogás, oferece a opção de se analisar 

graficamente os perfis de produção, uso e perda do biogás. Esta alternativa possibilita enxergar 

o aproveitamento do biogás e o desempenho do sistema de forma mais ilustrativa, conforme 

apresentado nos gráficos da Figura 5.14. 
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Figura 5.14: Exemplo de tela do SAGGAS para análise do perfil de utilização do biogás. 

 

 Fonte: Elaboração própria. 
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6 ESTUDO DE CASO: DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA PARA A ETE DO BALDO 

 

Para demonstrar a aplicação do SAGGAS na simulação do funcionamento de sistemas 

de geração a partir do biogás e dimensionamento da potência e quantidade de geradores, é 

apresentado, neste capítulo, um estudo de caso para a ETE do Baldo. São detalhados os 

resultados obtidos e as características técnicas principais de cada etapa do processo. 

 

6.1 Dados de produção do biogás 

 

Para a produção de biogás, a ETE do Baldo possui oito UASB’s, cada um com um 

medidor de vazão volumétrica independente instalado em sua saída. Atualmente estes 

medidores estão com problemas técnicos e não funcionam corretamente, desta forma, foram 

utilizados para este estudo o último histórico de medição disponível, que corresponde ao 

períodode 27/05/2012 a 22/09/2012. 

Nesses dados, o reator 06 apresentou medições nulas de produção de biogás, 

possivelmente o medidor já deveria estar danificado nessa época. Foi verificada a possibilidade 

de considerar para este reator a média de produção dos demais, porém, para realizar o 

dimensionamento de forma mais conservadora, optou-se por desconsiderá-lo. O reator 03 

apresentou baixos valores de produção de biogás, esse fato pode ter sido originado por uma má 

distribuição de esgoto entre os reatores, um posicionamento errado do sensor de leitura, ou 

algum outro tipo de defeito no medidor. Neste caso, como havia dados de medição, mesmo com 

valores baixos em relação aos demais, optou-se por mantê-los. 

O valor médio da vazão volumétrica de biogás obtido para a ETE do Baldo foi de 

1.240,60m3/h. O conserto dos medidores e consequente verificação da produção atual seria 

muito pertinente, tanto para ratificar o valor aqui utilizado como para mensurar a produção 

atual, em virtude da vazão de entrada de esgoto ter aumentado no decorrer deste tempo. 

Ressaltando também, que os dados de produção foram coletados menos de um ano após a 

entrada em funcionamento da estação, quando a colônia de bactérias ainda não se encontrava 

em pleno desenvolvimento, o que diminui a produção de biogás em relação a colônia atual, já 

estabilizada. 
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6.2 Características do biogás 

 

Para verificar as características do biogás foram analisados os valores de três análises 

distintas, uma já disponível realizada em 29/04/2013 (NETO et al., 2013), e outras duas 

realizadas exclusivamente para este trabalho, em 31/10/2017 e 11/12/2017. Nas tabelas 6.1, 6.2 

e 6.3, respectivamente, podem ser observados os valores obtidos. 

 

Tabela 6.1: Análise realizada do biogás em 29/04/2013 pelo CTGAS-ER. 

Composição 

Gases % molar 

Metano 78,2 

Propano 0,3 

Dióxido de Carbono 8,4 

Nitrogênio 12,8 

Oxigênio 0,4 

Fonte: NETO et al.(2013). 

 

Tabela 6.2: Análise do biogás realizada em 31/10/2017 pelo CTGAS-ER. 

Composição 

Gases % molar 

Metano 79,96 

Dióxido de Carbono 7,16 

Nitrogênio 11,84 

Oxigênio 1,043 

Propriedades físico-químicas 

Densidade 0,817 kg/Nm3 

Poder Calorífico Superior 29,67 MJ/m3 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 6.3: Análise do biogás realizada em 11/12/2017 pelo CTGAS-ER. 

Composição 

Gases % molar 

Metano 81,91 

Dióxido de Carbono 8,48 

Nitrogênio 9,06 

Oxigênio 0,422 

Gás Sulfrídrico 0,1277 

Propriedades físico-químicas 

Densidade 0,816 kg/Nm3 

Poder Calorífico Inferior 27,41 MJ/m3 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se que os valores apresentados para as concentrações dos gases e as 

propriedades físico-químicas são próximos. Para a execução do SAGGAS foram escolhidos os 

dados da última análise realizada, em 11/12/2017, pois, além de ser a mais recente, também 

contemplou a concentração do gás sulfídrico, que não foi incluída nas outras análises. Na 

Fotografia 6.1 observa-se a coleta do biogás realizada na ETE do Baldo no dia 24/10/2017. 

 

Fotografia 6.1: Coleta de biogás realizada na ETE do Baldo em 24/10/2017. 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Através das características inseridas para o biogás o SAGGAS determinou o fator de 

conversão resultante, conforme consta na Tabela 6.4. Adotou-se um rendimento de 25% para 
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conversão no conjunto MCI e gerador elétrico, considerando uma composição de 90% para o 

rendimento do gerador elétrico (WEG, 2017) e de 28% para o MCI (NOTAS, 2018). 

 

Tabela 6.4 – Características do biogás da ETE do Baldo. 

Rendimento Adotado = 0,25 

PCI (MJ/m3) = 27,41 

Fator de conversão (kWh/m3) = 1,90 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.3 Características elétricas 

 

As características da subestação da ETE do Baldo, assim como os valores de demanda 

contratada, foram inseridos no SAGGAS conforme Tabela 6.5. 

 

Tabela 6.5 – Características da subestação e demanda contratada para a ETE do Baldo. 

Transformador 1 (kVA) 1.500,00 

Transformador 2 (kVA) 750,00 

Subestação (kVA) 2.250,00 

Demanda contratada atual (kW) 650,00 

Nova demanda contratada (kW) 2.000,00 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os fatores de potência a serem utilizados pelo SAGGAS para a simulação do sistema, 

associados a cada tipo de gerador, foram informados de acordo com a Tabela 6.6. 

 

Tabela 6.6 – Fatores de potência utilizados no SAGGAS para o projeto da ETE do Baldo. 

Gerador de indução =  0,87 

Gerador síncrono =  0,95 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os valores das tarifas horosazonais adotados para este projeto são aqueles cobrados pela 

Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), por ser a concessionária 

responsável pelo fornecimento de energia à ETE do Baldo. Nas tabelas 6.7 e 6.8 constam, 

respectivamente, os valores das modalidades tarifárias verde e azul. 
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Tabela 6.7 – Valores da tarifa verde cobrados pela COSERN. 

Consumo ativo na ponta (R$) 1,090414 

Consumo ativo fora de ponta (R$) 0,204459 

Demanda ativa (R$) 11,7725 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 6.8 – Valores da tarifa azul cobrados pela COSERN. 

Consumo ativo na ponta (R$) 0,306587 

Consumo ativo fora de ponta (R$) 0,204459 

Demanda ativa na ponta (R$) 32,3255 

Demanda ativa fora de ponta (R$) 11,7725 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para cadastrar os geradores a serem considerados na simulação pelo SAGGAS, baseou-

se em uma análise do mercado (CIBIOGÁS,2017), chegando-se aos valores constantes na 

Tabela 6.9. Para reduzir os custos foi evitado o uso de geradores com potência superior a 700 

kVA, que é o maior gerador a biogás produzido nacionalmente (CIBIOGÁS, 2017). 

 

Tabela 6.9 – Geradores cadastrados no SAGGAS para simulação. 

Potência 

(kVA) 
Valor (R$) 

30 90.000,00 

50 95.000,00 

80 100.000,00 

100 115.000,00 

120 130.000,00 

150 180.000,00 

180 200.000,00 

200 240.000,00 

250 300.000,00 

300 360.000,00 

330 363.000,00 

350 385.000,00 

400 440.000,00 

420 462.000,00 

500 550.000,00 

600 660.000,00 

700 770.000,00 
Fonte: Elaboração própria. 
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6.4 Sistema de armazenamento 

 

Foram analisados in loco os possíveis locais que poderiam abrigar os gasômetros para 

realizar o armazenamento do biogás em baixa pressão. Sendo assim, de acordo com a área 

disponível, optou-se por dois gasômetros de PVC localizados no espaço entre o tanque de 

aeração e os decantadores, totalizando um armazenamento de 400 m3, conforme Figura 6.1. 

Caso necessário, pode ser avaliado outro local ou tecnologia para realizar esse armazenamento.  

Deve ser instalado um transdutor de pressão no interior de cada gasômetro para 

monitorar o volume ocupado, fornecendo essa informação ao sistema supervisório, assim como 

um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) que proteja toda a superfície dos 

gasômetros. 

 

Figura 6.1: Detalhe do espaço de localização dos gasômetros na ETE do Baldo, em vermelho. 

 

Fonte: Adaptado com base no projeto da ETE do Baldo 

 

6.5 Sistema de controle da injeção do biogás no interior dos geradores 

 

O biogás deve ser injetado com uma pressão de aproximadamente 50 mbar (CIBIOGÁS, 

2017), a depender do fabricante, no interior dos MCI. Para realizar este controle é utilizado um 

transdutor de pressão para cada grupo gerador, que monitora a sua pressão de linha. O 

transdutor é conectado a um inversor de frequência que aciona um compressor de injeção, que 
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fornece biogás ao MCI. O funcionamento esquemático deste sistema pode ser compreendido 

por meio do diagrama na Figura 6.2. 

 

Figura 6.2: Esquema simplificado do funcionamento do sistema de controle de injeção de biogás no interior dos 

motores de combustão interna. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O consumo de energia de cada compressor de injeção a ser utilizado é levado em 

consideração e descontado do total de energia gerada pelo sistema. Como medida de segurança, 

deve ser instalado na tubulação de entrada de cada gerador, um sistema que impeça o retorno 

da chama para o interior dos gasômetros, dotado de selo hídrico e de válvula corta-chama. 

 

6.6 Sistemas de tratamento 

 

Para a remoção da umidade e consequente aumento da eficiência na queima do biogás, 

será utilizado o método de resfriamento através de um desumidificador (secador). Cada gerador 

terá o seu próprio desumidificador, como forma de tratar apenas o biogás que será utilizado. 

Esta individualização proporcionará economia de energia e facilitará a manutenção e operação 

do sistema. 

Como forma de realizar a diminuição da concentração do gás sulfídrico a um nível 

aceitável, será utilizado um sistema de microaeração, que injetará ar de forma controlada no 

interior dos UASB’s, em sua parte superior. Este sistema terá um transdutor de pressão que 

monitorará o interior dos reatores, fornecendo indiretamente os dados sobre a produção de 

biogás. Ele será conectado a um inversor de frequência que aciona um compressor de injeção, 
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possibilitando assim o controle da dosagem de ar. O funcionamento esquemático do sistema 

pode ser compreendido através do diagrama apresentado na Figura 6.3. 

 

Figura 6.3: Esquema simplificado do funcionamento do sistema de microaeração. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.7 Determinação da potência e quantidade dos geradores 

 

A partir dos dados inseridos, o SAGGAS foi executado. A melhor configuração obtida 

para o sistema de geração da ETE do Baldo foi com quatro geradores, com as seguintes 

potências aparentes (S): 300 kVA, 500 kVA, 700 kVA e 600 kVA, conforme tabela 6.10. 

Destes, um é conectado ao transformador de 750 kVA e os outros três conectados ao 

transformador de 1500 kVA, conforme o diagrama unifilar da Figura 6.4. De acordo com os 

valores de vazão nominal obtidos para os geradores, cada um deles deverá possuir um 

compressor de injeção com potência de 5 cv associado (CIBIOGÁS, 2017), para controlar o 

fornecimento do biogás. 

 

Tabela 6.10: Valores obtidos para os geradores após a execução do SAGGAS. 

Gerador G1 G2 G3 G4 

Tipo Síncrono Síncrono Síncrono Síncrono 

Transformador 

associado 
T1 T1 T1 T2 

Vazão (m3/h) 149,73 249,54 349,36 299,45 

S (kVA) 300,00 500,00 700,00 600,00 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6.4: Diagrama unifilar de conexão dos geradores, cargas e transformadores para o sistema de geração da 

ETE do Baldo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A modalidade tarifária verde foi escolhida por apresentar um menor custo associado, 

sendo considerada a utilização da geração na ponta.  A demanda contratada deve aumentar dos 

atuais 650 kW para 2000 kW, como forma de possibilitar um maior aproveitamento do 

potencial de geração do biogás. Na faixa de potência de geração proposta para este projeto ele 

será classificado como uma minigeração distribuída, conectada na rede de distribuição por meio 

da instalação da unidade consumidora, por se encontrar na faixa entre 75 kW e 5 MW (BRASIL, 

2015). 

 

6.8 Esquema completo do sistema de geração proposto para a ETE do Baldo 

 

O diagrama esquemático do sistema de geração completo obtido para a ETE do Baldo 

após a execução do SAGGAS é apresentado na Figura 6.5, no qual podem ser observados os 

componentes de maior relevância. 
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Figura 6.5: Esquema completo do sistema de geração proposto para a ETE do Baldo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.9 Dados da geração de energia e utilização do biogás 

 

Os valores obtidos para o volume total de biogás utilizado pelo sistema de geração, 

percentual de uso e energia gerada, podem ser observados na Tabela 6.11. O período de 

simulação utilizado varia de acordo com os dados de produção de biogás inseridos no 

SAGGAS, ou seja, entre 27/05/2012 e 22/09/2012. Observa-se que, com a metodologia de 

escalonamento empregada, conseguiu-se utilizar um percentual de 67,42 % do total de biogás 

produzido nos reatores. O volume diário que não é utilizado segue para a queima nos flares, 

podendo ser aproveitados para outros fins. 

 

Tabela 6.11– Dados de simulação da geração de energia e utilização do biogás obtidos para a ETE do Baldo no 

período entre 27/05/2012 e 22/09/2012. 

Volume de biogás utilizado (m3) 2.388.784,53 

Percentual de uso do biogás (%) 67,42 

Total de energia gerada (kW/h) 4.319.635,75 

Média de Geração Mensal (kW/h) 1.088.983,80 

Perda Média Diária de Biogás (m3) 9.697,22 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O perfil da vazão volumétrica produzida nos reatores, utilizada pelo sistema de geração 

e a perda de biogás podem ser observados nos gráficos apresentados na Figura 6.6. Verifica-se 

que, devido à metodologia de escalonamento dos geradores, a vazão de biogás utilizada pelo 

sistema de geração (curva amarela) tende a seguir a vazão produzida pelos UASB’s (curva 



97 
 

azul), limitando-se ao valor de vazão associado à potência total do sistema de geração (curva 

laranja). Quando a produção ultrapassa este limite de capacidade do sistema, as perdas (curva 

roxa) aumentam. Observando os gráficos, nota-se que a metodologia do SAGGAS otimiza o 

desempenho do sistema de geração, propiciando a maior aproximação possível entre as curvas 

de produção e geração. 
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Figura 6.6: Gráfico dos perfis de vazão de produção, consumo e perda de biogás no sistema de geração da ETE do Baldo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.10  Custos 

 

Todos os custos analisados para o projeto do sistema de geração da ETE do Baldo 

constam na Tabela 6.12, considerando um período de utilização de 20 anos. O custo de 

manutenção do sistema foi calculado considerando um valor fixo mensal de R$ 4.000,00, mais 

uma parcela variável de R$ 0,05 por kWh gerado. O custo da mão de obra de instalação e 

acessórios necessários foi estimado em 15% do total a ser gasto com a aquisição de 

equipamentos. Para compor o custo com a análise de biogás, foi considerado que serão 

realizadas duas análises por ano.  

Como no Brasil ainda não há muitas empresas que fabricam os equipamentos 

necessários para este projeto, principalmente nesta faixa de potência, isto impossibilitou a 

realização de uma pesquisa mercadológica mais ampla, tendo sido considerados os dados 

fornecidos pelo CIBIOGÁS para a obtenção dos custos. 

 

Tabela 6.12 – Tabela de custos para o sistema de geração da ETE do Baldo. 

  
Custo unitário 

(R$) 
Durabilidade (anos) 

Gerador 1 360.000,00 20,00 

Gerador 2 550.000,00 20,00 

Gerador 3 770.000,00 20,00 

Gerador 4 660.000,00 20,00 

Custo anual com o aumento de 

demanda 

190.714,50 1,00 

Mão de obra de instalação e 

acessórios 

505.500,00 20,00 

 Custo anual com manutenção 701.390,28 1,00 

Custo de manutenção por kWh 

gerado 

0,05 - 

Custo fixo anual com manutenção 48.000,00 1,00 

Análise anual do biogás 3.000,00 1,00 

Desumidificadores 200.000,00 20,00 

Sistema supervisório e servidor 250.000,00 20,00 

Sistema de remoção do H2S 500.000,00 20,00 

Gasômetros 40.000,00 10,00 

Fonte: Elaboração própria. 
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Observa-se que o maior custo para a implantação do projeto é o custo referente à 

manutenção, principalmente devido aos geradores. Para amenizar esse valor, pode-se utilizar 

para compor o grupo gerador um gerador de indução com rotor em gaiola de esquilo, devido a 

sua maior robustez. Porém, em virtude de não ter sido encontrada nenhuma linha de produção 

nacional com esse tipo de equipamento nessa faixa de potência, necessitando ser realizadas 

adaptações, que a julgar pelo valor a ser investido, agregariam uma certa incerteza ao projeto, 

decidiu-se por utilizar apenas geradores síncronos. 

Futuramente, caso a utilização de geradores de indução com rotor em gaiola de esquilo 

seja mais confiável, recomenda-se que pelo menos o gerador 4 associado ao transformador de 

750 kVA deva ser síncrono. Esta consideração é necessária em virtude de estarem conectadas 

neste transformador as cargas mais importantes da instalação, desta forma, este gerador poderia 

fornecer energia à ETE durante uma interrupção no fornecimento da concessionária. 

 

6.11 Análise financeira 

 

De acordo com a simulação do SAGGAS, o VPL do projeto é de R$ 46.356.937,80, 

considerando-se um período de 20 anos de funcionamento do sistema, com um índice de 

benefício custo de 2,85, conforme dados apresentados na Tabela 6.13.  

 

Tabela 6.13 – Total de energia gerada no decorrer de 20 anos. 

VPL receitas (R$) 71.358.314,88 

VPL despesas (R$) -25.001.341,07 

VPL (R$) 46.356.973,80 

IBC 2,85 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O payback da aplicação pode ser obtido através da análise do VLP acumulado no 

decorrer dos 20 anos. Desta forma, observando a Tabela 6.14, no segundo ano de operação do 

sistema o investimento inicial já será pago, obtendo-se um lucro neste ano de R$ 2.777.838,93. 
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Tabela 6.14 – VPL acumulado no decorrer de 20 anos. 

Ano 
VPL acumulado 

(R$) 

0 -3.835.500,00 

1 -558.685,08 

2 2.777.838,93 

3 6.008.124,09 

4 9.134.212,40 

5 12.158.093,19 

6 15.081.704,26 

7 17.906.933,02 

8 20.635.617,50 

9 23.269.547,48 

10 25.764.578,52 

11 28.214.180,84 

12 30.574.118,49 

13 32.845.998,17 

14 35.031.383,23 

15 37.131.794,56 

16 39.148.711,47 

17 41.083.572,56 

18 42.937.776,60 

19 44.712.683,30 

20 46.356.973,80 

Fonte: Elaboração própria. 
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7 CONCLUSÃO 

 

No desenvolvimento deste trabalho, observou-se que o dimensionamento de sistemas 

de geração de energia a partir do biogás envolve particularidades intrínsecas à sua natureza. Um 

estudo preciso do perfil de produção e das características do biogás são de fundamental 

importância para dimensionar de maneira eficaz o sistema de geração.  

Através do programa computacional desenvolvido, o SAGGAS, é possível utilizar o 

algoritmo de escalonamento de geradores, o que propicia um aumento do volume de biogás 

utilizado pelos geradores e a maximização do VPL do projeto. Pode-se concluir, a partir dos 

dados obtidos no trabalho, que a metodologia de escalonamento é eficaz para sistemas que 

possuem produção de biogás com perfil variável, como é o caso da ETE do Baldo. O SAGGAS 

também pode ser utilizado em outros tipos de instalação, mesmo aquelas que possuam uma 

vazão de produção de biogás constante, neste caso, o(s) gerador(es) serão dimensionados sem 

utilizar o critério de escalonamento. 

A aplicação do SAGGAS na ETE do Baldo mostrou ser viável a implantação do sistema 

de geração, obtendo-se um VPL de R$ 46.356.973,80 e um IBC de 2,85 para um período de 20 

anos de funcionamento do sistema. Conseguiu-se obter um percentual de 67,42% de utilização 

do biogás produzido na ETE, gerando uma média de 1.088.983,80 kW/h por mês. Estes 

resultados permitem concluir que o retorno financeiro é muito satisfatório, sendo o investimento 

inicial pago já no decorrer do segundo ano de operação do sistema. A energia gerada é suficiente 

para atender a todo o consumo de energia da ETE do Baldo, e o restante, sendo injetado na rede 

da distribuidora, pode ser utilizado para o abatimento de faturas em outros locais.  

As características do biogás produzido na ETE do Baldo permitiram verificar que a 

concentração de metano apresentada resultou em um excelente PCI, consequência de um 

tratamento eficiente na redução da DQO do esgoto afluente e do retorno do lodo aerado para a 

degradação no interior dos UASB’s. 

Como sugestão para trabalhos futuros, o desenvolvimento de um programa para 

gerenciar o funcionamento real dos geradores em escalonamento seria muito pertinente. O 

biogás que não é utilizado pode ser aproveitado para outros fins, como por exemplo, o 

abastecimento da frota veicular da empresa. O desenvolvimento de projetos específicos para 

grupos geradores com gerador de indução e rotor em gaiola de esquilo seriam muito pertinentes, 

pois podem acarretar na redução dos custos com manutenção. Pode-se verificar também, se o 

biogás que sai dos reatores pode servir para aquecer o biogás após a desumidificação, o que 

poderia economizar a energia necessária para este aquecimento. 
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Como o sistema de coleta e tratamento de esgotos da cidade do Natal está sendo 

ampliado, com a construção de mais duas Estações de Tratamento, de porte maior que a ETE 

do Baldo, a aplicação desta rotina de dimensionamento para estas estações seria muito 

importante. Caso a produção de biogás destas novas estações se comporte de maneira 

semelhante ao encontrado na ETE do Baldo, o que tem boas chances de acontecer, ter-se-á um 

potencial de geração de energia ainda maior para a CAERN. 

Em suma, observa-se que este trabalho apresentou uma metodologia diferente para o 

dimensionamento de sistemas de geração de energia a partir do biogás, através do método de 

escalonamento de geradores. Esta metodologia permite otimizar o volume de biogás utilizado 

pelo sistema de geração e maximizar o lucro obtido (VPL), através da escolha da melhor 

combinação para os geradores que virão a compor o sistema de geração. Este método foi 

concretizado no SAGGAS, um programa computacional que dimensiona os geradores e simula 

o funcionamento do sistema, apresentando o total de energia passível de ser gerada e a 

viabilidade econômico-financeira do investimento. Espera-se que este método empregado no 

SAGGAS possa contribuir futuramente para o incentivo ao uso do biogás como uma fonte 

renovável de geração de energia elétrica, trazendo benefícios às empresas, à sociedade e ao 

meio ambiente. 
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