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RESUMO 
 

Os dejetos humanos e de animais como fonte de energia renovável, surge como 

um novo caminho para solução de um dos grandes problemas ambientais enfrentados 

pelos municípios. Na zona urbana os dejetos humanos necessitam ser direcionados e 

tratados, por serem os principais causadores de doenças sanitárias, na zona rural os 

dejetos animais podem ser utilizados como biofertilizantes e para a produção de biogás 

para reuso em fornos. Já o bioquerosene se configura como uma tendência para 

substituição do querosene de petróleo na aviação, mas que ainda necessita de avanços 

para minimizar os custos de produção. A fim de construir uma reflexão sobre o assunto, 

este trabalho tem como objeto de estudo o desenvolvimento simulado de uma nova 

tecnologia para processamento dos rejeitos para a produção de biodiesel e biofertilizante, 

podendo também produzir bioquerosene. O objetivo geral foi simular a operação do 

processo. Para construir essa análise desenvolvemos dois objetivos específicos: a) 

construir os equipamentos do processo de estudo b) simular e validar o processo. Os 

resultados demonstram que esse projeto apresenta uma grande viabilidade econômica, 

sendo possível separar do esgoto, em larga escala, óleos necessário para a produção de 

biocombustíveis, água industrial e biofertilizante. Essa tecnologia foi desenvolvida para 

processamento em escala macro, onde os custos de investimento e operação são 

elevados, no entanto ela poderá ser melhorada para construção em uma escala 

comercial, com custos e produtividade menores. 

 

Palavras-chave: Rejeitos Orgânicos, Energia Renovável, Biocombustíveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 

Human and animal waste as a source of renewable energy is emerging as a new 

way to solve one of the major environmental problems faced by municipalities. In the 

urban area, human waste needs to be directed and treated because it is the main cause of 

sanitary diseases. In the rural area, animal waste can be used as biofertilizers and for the 

production of biogas for reuse in ovens. While biokerosene is configured as a trend to 

replace kerosene from oil in aviation, it still needs advances to minimize production costs. 

In order to construct a reflection on the subject, this work has as object of study the 

simulated development of a new technology for processing waste for the production of 

biodiesel and biofertilizer, which may also produce biokerosene. The general objective 

was to simulate the operation of the process. To build this analysis we developed two 

specific objectives: a) to build the equipment of the study process b) to simulate and 

validate the process. The results show that this project presents a great economic viability, 

being possible to separate from the sewage, on a large scale, oils necessary for the 

production of biofuels, industrial water and biofertilizer. This technology was developed for 

processing on a macro scale, where investment and operating costs are high; however, it 

can be improved for construction on a commercial scale, with lower costs and productivity. 

 

Keywords: Organic Waste, renewable energy, Biofuels 
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1.INTRODUÇÃO 

 
A utilização de fontes alternativas renováveis para produção de energia mais limpa, 

com a finalidade de suprir a demanda mundial, é uma prática cada vez mais difundida e 

alvo de pesquisas científicas que procuram aperfeiçoar as técnicas de produção já 

existentes, além de promover o desenvolvimento de novos processos que possam 

melhorar fatores como produtividade e sustentabilidade. Uma das linhas de pesquisa de 

estudo desenvolvidas é a biomassa, principalmente a proveniente de dejetos de humanos 

e de animais, tendo em vista seu alto impacto ambiental. 

Um dos grandes problemas atuais é a produção de rejeitos orgânicos, tanto de 

animais como de humanos. A lei 10.305/10 de política nacional de resíduos sólidos 

descreve a forma correta de gerenciar os resíduos industriais e humanos produzidos no 

país, sendo um dos seus objetivos a redução, reutilização, reciclagem e tratamentos 

desses resíduos. 

Antes da revolução industrial, a biomassa representava cerca de 80% do consumo 

mundial. A maior parte da produção de energia era resultado da queima da madeira para 

iluminação e aquecimento dos lares, mas, com a descoberta dos combustíveis fósseis o 

mercado passou a utilizar derivados de petróleo para realização dos trabalhos mecânicos, 

e a biomassa passou a ter menos de 10% da participação do consumo do mundo 

(GOLDEMBERG, 2009). 

A biomassa é proveniente de resíduos sólidos urbanos (animais, florestais, 

industriais e vegetais), com a finalidade de produzir energia mais limpa por meio de fontes 

alternativas e sustentáveis. Pode ser processada por diferentes tecnologias, dependendo 

da sua utilização, bioprodutos ou energia, mas seu processamento apresenta dois 

problemas cruciais, o custo da biomassa e a eficiência energética da cadeia produtiva 

(CORTEZ; LORA e GOMES, 2008). 

         Os dejetos provenientes de resíduos de humanos e de animais são fontes de 

estudos da biotecnologia atual, focada no desenvolvimento de soluções para a 

transformação dos resíduos sólidos em novas fontes de energia. Produzir biodiesel 

proveniente dos dejetos, utilizando a fração de gordura presente neste; gerar em 

ambiente anaeróbico gás metano; se beneficiar do processo de degradação da matéria 

orgânica para a criação de fertilizantes e desenvolver células a combustível microbianas 
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(MFC), utilizando material de esgoto, com a finalidade de gerar energia elétrica, são estas 

algumas linhas de pesquisa da biotecnologia. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver protótipo simulado de um processo inovador de separação de 

misturas sólido-líquido e líquido-líquido provenientes de rejeitos orgânicos. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Avaliar as propriedades físicas dos processos de separação 

● Definir condições de operação do processo 

● Desenvolver simulação do projeto 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Uma das soluções que se apresenta mais viável para substituição do querosene é 

o bioquerosene. No entanto este combustível ainda é mais caro do que o querosene 

convencional, principalmente quando produzido por meio do óleo de soja. Além dos 

custos associados a produção de bioquerosene de aviação, por meio do óleo de soja, 

existe também as questões ambientais, pois para garantir uma boa produtividade torna-se 

necessário o cultivo maior da soja, desencadeando em mais áreas de desmatamento para 

suprir a necessidade do mercado. Com isso o mercado de biocombustíveis precisa 

desenvolver soluções alinhadas a redução dos impactos ambientais.  

Outra forma de gerar energia limpa é reaproveitando rejeitos orgânicos para a 

produção de biocombustíveis. Rejeitos esses de grande impacto ambiental para os 

municípios, por apresentar pouca, em alguns casos nenhum forma de reutilizar. São 

rejeitos produzidos pelas atividades domésticas e que são transportados por meio do 

esgoto para estações de tratamento, ou para rios, sendo esse último um destino 

altamente crítico para o meio ambiente. 

Os dejetos provenientes de resíduos de humanos e de animais são fontes de 

estudos da biotecnologia atual, focada no desenvolvimento de soluções para a 

transformação dos resíduos sólidos em novas fontes de energia. Sendo essa uma das 

fontes mais viáveis para a produção de bioquerosene de aviação, os dejetos humanos 

precisam ser processados por meio de tecnologias inovadoras de separação das fases 
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sólidas e líquidas do lodo e das fases líquidas e líquidas, para separação da água e do 

óleo proveniente do lodo, além de processos físico químicos para obtenção do 

bioquerosene do óleo gerado nesses processos. 

Os capítulos seguintes descreverão o processo de desenvolvimento da invenção, 

desde sua concepção até a sua modelagem no sistema. Para isso será abordado o 

conhecimento teórico e técnico sobre o mercado de biocombustíveis, com base no 

cenário atual e tendências futuras, os tipos de processos de separação de fases, 

considerando o processo de centrifugação, a metodologia adotada para o 

desenvolvimento desta ideia e os seus resultados. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 

O presente capítulo abordará sobre o conhecimento teórico do mercado de 

biocombustíveis, analisando seu potencial e políticas adotadas para o fortalecimento 

dessa fonte de energia. Além dos princípios físicos e do processo de separação por 

centrifugação e da analise de patentes referentes ao campo de estudo deste projeto. 

2.1. BIOMASSA  

Aproximadamente um terço da população das regiões da África, Ásia e América 

Latina ainda fazem uso da biomassa, por meio de tecnologias primitivas, como forma de 

sobrevivência, principalmente para o uso na cocção de alimentos. Com o 

desenvolvimento de motores de combustão interna, a utilização do carvão passou a ser 

utilizado em larga escala, mesmo com a entrada de combustíveis fosseis na matriz 

energética. Hoje parte da biomassa é utilizada com tecnologias avançadas na produção 

de eletricidade ou biocombustíveis, em substituição os derivados de petróleo 

(GOLDEMBERG, 2017). 

A biomassa se caracteriza como um recurso energético primário, cuja utilização 

ocorre por meio de diferentes rotas tecnológicas, sendo assim as diversas biomassas são 

agrupadas de forma a oferecer um uso mais eficiente, podendo ser biomassa de resíduos 

de cana de açúcar, madeiras, palhas de milho e soja, arroz, café, feijão, amendoim, 

madioca, cacau, lodo de estação de tratamento de esgotos, agroindústria, pecuária de 

confinamento, resíduos urbanos e resíduos de vinícolas (EPE, 2018). 

Para a produção de biogás, através da biodigestão, são utilizadas biomassas 

pastosas ou liquidas, por apresentarem elevada produção, destacando-se a vinhaça e a 

torta de filtro da indústria sucroenergética, resíduo agroindustrial e de pecuária de 

confinamento, resíduos sólidos urbanos, lodo de estações de tratamento de esgoto e 

resíduos de vinícolas (EPE, 2018). 

Outra forma de utilização da biomassa para geração de energia é a gaseificação, 

apresentada por Epe (2018), que consiste em um processo que converte a biomassa em 

um gás de síntese que pode ser queimados em turbinas á gás ou motores de combustão. 

A biomassa pode resultar também na produção de briquetes ou pellets, que resulta 

em um aumento da densidade energética da mesma. Para produção desses materiais 

são indicados resíduos de madeira, além do bagaço e palhas de cana de açúcar (EPE, 

2018). 
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Segundo Tolmasquim (2016), a geração de energia proveniente da biomassa, 

definida como bioeletricidade, é responsável atualmente por aproximadamente 8% da 

geração total, e apresenta grande potencial de crescimento. Estima-se que a oferta 

potencial, considerando somente a geração centralizada, possa triplicar atingindo 380 

TWh, o que representa 51.000 MW de capacidade, com fator de capacidade de 85%, e na 

forma de geração distribuída pode chegar a 67 TWh, equivalente a 9.000 MW de 

capacidade, com fator de capacidade de 85%, até 2050.  

Entre os anos de 1970 e 2000, a bioeletricidade teve um crescimento moderado, 

no entanto, entre 2000 e 2010 ela cresce, com base na expansão do aproveitamento do 

bagaço de cana de açúcar, crescimento que podemos observar na Figura 1. Em 2014 a 

bioeletricidade gerada com bagaço de cana, lixivia e lenha, produziram cerca de 44,7 

TWh, o que representou cerca de 8% da geração elétrica total, o que garante a essa fonte 

de energia um papel significativo na matriz energética nacional (TOMALSQUIM, 2016). 

 

Figura 1 - Evolução da oferta de bioeletricidade, em TWh, e evolução da participação da bioeletricidade na 
geração total, de 1970 a 2014, no Brasil 

 

Fonte: Tomalsquim (2016) 

 

Outros tipos de biomassa podem ser utilizados para a geração de energia, como  

biogás, capim elefante, casca de arroz, lenha, gás de alto forno, resíduos florestais, 

carvão vegetal, etanol e outros óleos vegetais. Porém essas fontes ainda representam 

menos que 4% na participação da geração de energia elétrica mundial, por meio de 

biomassa (TOMALSQUIM, 2016).  

Segundo Tomalsquim (2016), a biomassa de cana-de-açúcar ganha destaque por 

causa da quantidade gerada e da economia na produção, por ser um subproduto do 
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açúcar e do álcool. Em 2015, a área utilizada para plantar cana de açúcar no Brasil foi de 

aproximadamente 9 milhões de hectares, resultando em uma produção de 658,4 milhões 

de toneladas (Mt). Desta quantidade de cana, 177,8 Mt de bagaço e 102,1 Mt de 

toneladas de ponta e palha foram produzidos.  

Conforme Tomalsquim (2016), entre 2000 e 2012 a bioeletricidade obteve um 

crescimento de 140% no mundo, chegando em 439 TWh. A Figura 2 mostra as curvas de 

evolução de 2000 a 2012, para as regiões do mundo, e para os maiores geradores nas 

Américas e na Ásia, respectivamente. O Brasil apresenta como a nação da América com 

maior crescimento, no entanto a Europa obteve um desenvolvimento maior no período 

estudado. 

 

Figura 2 - Evolução da geração de elétrica por meio da biomassa de 2000 a 2012, para as regiões do 
mundo, e para os maiores geradores das Américas 

 

Fonte: Tomalsquim (2016) 

2.1.1. BIOMASSA DE REJEITOS ORGÂNICOS 

Segundo Fangzhou (2011), os resíduos gerados por excrementos humanos podem 

ser tratados para a geração de energia elétrica em processo químico, sendo esses 

substratos compostos de células de combustíveis microbianas (MFC), quando 

processadas em soluções químicas, produzem energia elétrica. 

As células de combustíveis microbianas (MFC) utilizam micro organismos para 

acelerar o processo de oxidação da matéria orgânica, que resulta na geração de 

eletricidade, sendo elas consideradas um dispositivo capaz de converter energia química 

em energia elétrica por catalisação dos micro organismos (RACHINSKI, 2010). 
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Uma célula de combustível consiste em um biorreator que permite a geração de 

energia utilizando-se de matéria orgânica (MORAIS, 2015). As reações químicas que 

ocorrem nas células são desenvolvidas em um ânodo, em ambiente anaeróbico, e o outro 

contendo um cátodo, em ambiente aeróbico, divididos por uma membrana que impede a 

difusão de O2 para dentro da câmara anódica, mas que permite a entrada de prótons para 

dentro desta câmara (RACHINSKI et al, 2010). 

 

Um processo bastante utilizado no tratamento de dejetos orgânicos é a digestão 

anaeróbica que consiste na decomposição do material pela ação de bactérias e 

ocorre na ausência do ar. O produto final é o biogás, composto basicamente de 

metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) (ANEEL, 2008). 

  

Com base na utilização do processo de biodigestão, Walker (2009) propõe uma 

forma de reaproveitamento energético da biomassa de rejeitos de suínos para a produção 

de biogás por meio da digestão anaeróbica, considerando os rejeitos da suinocultura com 

potencial maior de impacto ambiental em comparação aos rejeitos humanos. 

2.2. BIOCOMBUSTÍVEIS 

 A lei dei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, instituiu a Política Nacional de 

Biocombustíveis, denominada RenovaBio, que tem por objetivo principal promover a 

adequada expansão do uso de biocombustíveis na matriz energética nacional, 

promovendo a redução das emissões de poluentes, descarbonização, certificação de 

biocombustíveis, adição destes na composição de combustíveis fósseis, incentivos fiscais 

e financeiros, e ações no âmbito do acordo de paris ( ANP, 2017). 

Diferentemente de medidas tradicionais, o RenovaBio não propõe a criação de 

imposto sobre carbono, subsídios, crédito presumido ou mandatos volumétricos de 

adição de biocombustíveis a combustíveis (MME, 2017).  

 Segundo o MME (2017), o Renovabio possui diretrizes para alcançar os objetivos 

estratégicos de produção e consumo de biocombustíveis, sendo elas: 

1. Criação de metas para a redução de emissões da matriz de biocombustíveis, 

estabelecida para o período de 10 anos, e dividida em metas anuais, para os 
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agentes de comercialização, de acordo com a participação de cada no 

mercado de combustíveis não renováveis. 

2. Garantir que os padrões de produção sejam atendidos de forma eficiente, 

por meio de certificação, com notas diferenciadas por produtos, com valores 

inversamente proporcionais a intensidade de poluentes produzidos. 

Essas diretrizes são interligadas pela CBIO (Crédito de Descarbonização por 

Biocombustíveis), que consiste em um ativo financeiro, negociado em bolsa, emitido 

pelo produtor de biocombustível a partir da comercialização. Os distribuidores de 

combustíveis cumprirão a meta ao demonstrar a propriedade dos CBIOs em sua 

carteira (MME, 2017). A Figura 3 descreve o processo de comercialização dos Créditos 

de Descarbonização. 

Figura 3 - Modelo de funcionamento do RenovaBio 

 
Fonte: MME (2017) 

 

 A matéria prima para a produção dos biocombustíveis, representa hoje cerca de 

85% dos custos de produção, sendo a redução desse custo, de extrema importância para 

garantir a sua sustentabilidade e ser economicamente viável, de forma a oferecer preços 

mais competitivos em comparação aos de combustíveis fósseis (UBRABIO, 2017). 
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2.2.1 BIODIESEL 

 Segundo a ANP (2016), o biodiesel se caracteriza por ser um combustível 

renovável, destacando a transesterificação como uma das formas de obter esse 

biocombustível. O processo consiste na reação entre óleo e álcool, em presença de uma 

base como catalisador, resultando em éster e glicerina, sendo o primeiro purificado para 

depois ser adicionado ao diesel proveniente de petróleo, resultando em biodiesel 

comercial, cuja finalidade é a aplicação em motores de ignição por compressão, esse 

processo é apresentado na Figura 4. 

Figura 4 - Reação de transesterificação 

 

Fonte: Antunes (2011) 

 

 Em Curitiba o biodiesel é comercializado sem misturas (B100), em ônibus de 

transporte coletivo, por meio de teste. No entanto sua comercialização ainda obedece a  

Lei n° 11.097/2005, que determina os percentuais de adição biodiesel no diesel de origem 

fóssil. Em janeiro de 2008, passou a ser legalmente obrigatória a adição de 2% (B2), em 

todo o território nacional. Com os avanços do mercado brasileiro, o percentual de 

participação foi aumentando, com projeção de chegando a marca de 10% em Março de 

2018 (ANP, 2016). 

 Segundo Coelho (2017), desde a obrigatoriedade de adição do biodiesel na 

composição do diesel em 2008, até 2016, o Brasil evitou exportar 23 bilhões de litros de 

diesel, o equivalente a 30% das importações de diesel no período. A Figura 5 descreve o 

crescimento do consumo de biodiesel por região, justificando a diminuição da importação 

do diesel, em consequência da mudança do uso do consumidor do diesel pelo biodiesel. 

Destacando com maior crescimento as regiões do sul e centro oeste, as quais estão 
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concentradas as plantações de soja, que responde como fonte mais utilizada para a 

produção de biodiesel. 

Figura 5 - Evolução do consumo por região do biodiesel no decorrer do tempo de transição de 2005 até 
2016 

 

Fonte: empresa de pesquisa energética (2017) 

 

 O ministério de minas e energia (MME) criou o Programa Nacional de Produção e 

uso do Biodiesel (PNPB), com a finalidade de desenvolver uma fonte alternativa do 

combustível fóssil, em consequência dos altos preços do barril de petróleo, a fim de 

garantir segurança energética para o país e promover o desenvolvimento regional, 

principalmente da agricultura familiar, além de reduzir a emissão de poluentes, aproveitar 

o solo e apresentar a imagem do país como uma economia verde (MME, 2011). 

 O biodiesel se classifica como uma fonte renovável à medida que consideram, 

além do seu balanço energético, as participações geradas pelos seus co-produtos e os 

reaproveitamentos. Ele possui ainda a vantagem de promover a redução de emissões. 

Outra vantagem proporcionada pelo biodiesel a melhora no fechamento do ciclo de 

carbono, e quando sendo de origem vegetal, intensifica a absorção de CO2 da atmosfera 

(QUINTELLA et al., 2009).  

A maior desvantagem tecnológica do biodiesel é a relação inversa entre a 

estabilidade oxidativa (favorecida pela maior concentração de ácidos graxos 

saturados) e as propriedades a baixa temperatura, como ponto de névoa e ponto de 

entupimento (favorecidos pela maior concentração de ácidos graxos insaturados) 

(QUINTELLA et al., 2009). 
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 A produção de biodiesel nacional ainda se concentra, em sua maior parte, no óleo 

de soja com 77% da participação, em segundo, óleos provenientes de gordura animal 

com 17%, e os óleos de algodão, fritura e outros, com participações menores, conforme 

descrito na Figura 6, (COELHO, 2017).  

Figura 6 - Participação de óleos na produção nacional de biodiesel de 2008 até 2016 

 

Fonte: empresa de pesquisa energética (2017) 

 

Essa dependência da soja afeta o mercado de óleos de consumo doméstico e os 

custos de produção do biodiesel, além de favorecer o desmatamento de grandes áreas 

para o plantio da soja. Conforme apresentado pelo MME (2017), os preços do biodiesel 

proveniente de soja acompanham a mesma tendência dos preços do óleo, de acordo com 

a Figura 7, onde as flutuações dos preços entre eles seguem o mesmo comportamento. 

Figura 7 - Evolução dos preços de biodiesel e óleo de soja no decorrer dos leilões de biodiesel 

 

Fonte: MME (2017) 
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Levando em consideração a produção acumulada de biodiesel em 2017, foram 

produzidos 2.712 mil m³, considerando consumo até o mês de agosto de 2017, 

representando um acréscimo de 7,2% em relação ao mesmo período de 2016 (2.529 mil 

m³). Na Figura 8 são representados os períodos de mistura B5 (até junho de 2014), B6 

(julho até outubro de 2014), B7 (novembro de 2014 a fevereiro de 2017) e B8 (a partir de 

março de 2017), a produção acumulada anual e, posteriormente, a produção mensal, com 

a variação percentual em relação ao mesmo período do ano anterior (MME, 2017). 

Figura 8 - Gráfico da produção acumulada de 2014 a 2017 

 

Fonte: MME (2017) 

 

 Com a obrigatoriedade da adição do biodiesel na composição do diesel, surgiram 

muitas usinas para a produção deste biocombustível.  Conforme descrito na Figura 9, a 

capacidade instalada autorizada para operar comercialmente até agosto de 2017 era de 

7.784 mil m³/ano, desta capacidade, 92% representam empresas com Selo Combustível 

Social (MME, 2017).  

 

O Selo Combustível Social é um componente de identificação criado a partir do Decreto Nº 

5.297, de 6 de dezembro de 2004, concedido pelo MDA ao produtor de biodiesel que cumpre 

os critérios descritos na Portaria nº 512, de 5 de setembro de 2017. O Selo confere ao seu 

possuidor o caráter de promotor de inclusão social dos agricultores familiares enquadrados 

do Pronaf (MDA, 2017). 
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Figura 9 - Crescimento da capacidade instalada de Produção de Biodiesel de 2005 a 2017 

 

Fonte: MME (2017) 

  

Um dos grandes problemas econômicos enfrentados para a produção do biodiesel 

é a dependência do óleo de origem vegetal. Conforme descrito pelo MME (2017), os 

preços de vendas do Biodiesel (B100), considerando, PIS, COFINS e CIDE, mas não 

considerado ICMS. Observa-se que em agosto de 2017, o preço médio do biodiesel foi de 

R$ 2,25, o que representa 7,7% superior a média do diesel, de acordo com a Figura 10.  

 

Figura 10 - Preço de Venda do Produto de Diesel e Biodiesel de 2013 a 2017 

 

Fonte: MME (2017) 

 

 Fatores como estes apresentam um novo panorama na busca pela produção de 

biocombustíveis, de forma a promover a adoção de soluções economicamente mais 

viáveis e sustentáveis. Levando em conta a crescente demanda por essas energias, até 

2030, a projeção mundial do consumo de biodiesel pode chegar à participação de 20% na 

composição do diesel, de forma a favorecer a descarbonização dos combustíveis 
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(COELHO, 2017). Para alcançar essas metas, muitas medidas precisarão ser adotadas, 

como a construção de nossas unidades de processamento, pesquisas e desenvolvimento 

de novas fontes oleaginosas mais eficientes. Porém sendo ainda a soja como uma das 

principais fontes de produção do biodiesel. 

 A Abiove (2016) projeta uma produção de soja, em 2030, em 165 milhões de 

toneladas, correspondendo a um crescimento de 2,5% em área plantada e 1,6% em 

produtividade. Com o processamento interno de 65% da safra, o Brasil produzirá 84,7 

milhões de toneladas de farelo e 19,9 milhões de toneladas de óleo de soja, 

representando quase 20% da produtividade mundial. Do óleo produzido, o biodiesel 

absorverá 62%, correspondente a cerca de 12,2 milhões de tonelada, que não afetará o 

mercado de óleo envasado de cozinha cerca de 5,3 milhões de toneladas. Essa projeção 

pode ser observada na Tabela 1.  

Tabela 1 - Projeção para o complexo de soja Brasileiro de 2016 até 2030 

 

Fonte: ABIOVE (2016) 

2.2.2. BIOQUEROSENE 

A aviação civil é responsável por 2% das emissões mundiais de CO2 anualmente 

(IATA, 2014). Diante disto a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) aprovou o 

CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), que entrará 

em efetividade em 2020, obrigando a indústria de aviação civil internacional dos países 

signatários a neutralizar ou compensar suas emissões de CO2 (ICAO, 2018). No Brasil a 

produção de Querosene de Aviação (QAV) obteve um crescimento de 6,6% em 2017, 
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comparado ao ano anterior, chegando a marca de aproximadamente 6 milhões de metros 

cúbicos ( ANP, 2018). 

Um estudo desenvolvido pela IATA (2014), mostra a projeção para a emissão dos 

gases estufas em 2050, com a elaboração de um conjunto de ações necessárias para 

reduzir essas emissões como o uso de aeronaves mais eficientes, utilização de rotas mais 

inteligentes, adoção de biocombustíveis como substitutos de combustíveis fósseis e 

medidas econômicas, conforme descrito na Figura 11. 

 

Figura 11 - Projeção para o complexo de soja Brasileiro de 2016 até 2030 

 

Fonte: ABEAR (2017) 

 

Estima se como resultados para a aviação, uma considerável diminuição das 

emissões de CO2 e dos preços do querosene, refletindo nos custos absorvidos pelas 

empresas de aviação. 

Diante da necessidade de substituição do Querosene de Aviação pelo 

Bioquerosene de Aviação (BioQAV), alguns órgãos como a Agência Internacional de 
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Aviação (IEA), projetam que os Biocombustíveis poderão corresponder a 30% do 

consumo energético da aviação em 2050 (CGGE, 2010). 

  Muitas fontes são consideradas na produção do bioquerosene, destacando as 

palmáceas e cultivos inovadores de espécies oleaginosas, sendo frequentemente 

adotados os processos termoquímicos para realizar a conversão dos óleos em 

biocombustíveis, que permitem uma boa adequação das propriedades dos produtos às 

exigências para as aplicações aeronáuticas. Da mesma forma que foi realizada para o 

biodiesel, quando da instituição da RBTB, foi lançado a Rede Brasileira de Bioquerosene 

e Hidrocarbonetos Renováveis para Aviação (RBQAV), que consiste em uma iniciativa da 

SETEC, das empresas ligadas ao setor óleo químicas e das universidades e institutos de 

pesquisa que atuam na pesquisa em bioquerosene e hidrocarbonetos renováveis (MCTIC, 

2019). 

 Para a produção de Bioquerosene de Aviação, atualmente são utilizados óleos de 

origem vegetal, porém o biocombustível produzido por essas fontes apresentam um 

menor conteúdo energético e estabilidade térmica em comparação com o Querosene de 

Aviação Comum (CGGE, 2010). 

  A indústria de aviação trabalha com o objetivo de reduzir as emissões de 

poluentes atmosféricos logrando a sustentabilidade de suas operações. O bioquerosene 

surge como uma ótima oportunidade energética em substituição ao querosene. Dentre as 

matérias-primas que podem ser usadas na produção deste biocombustível, está o óleo de 

cozinha usado, um contaminante de alto grau poluidor, e que pode ser reprocessado 

como uma fonte renovável, que através da tecnologia pode oferecer benefícios 

econômicos e ambientais para a produção de bioquerosene (UBRABIO, 2017).  

 O querosene de aviação (QAV) é o combustível mais usado na aviação brasileira, 

conhecido internacionalmente como JET A1, de origem fóssil, composto por 

hidrocarbonetos parafínicos de 9 a 15 carbonos com moléculas mais pesadas que a 

gasolina e mais leves que o diesel, sendo escolhido por ser um combustível mais estável 

e não apresentar congelamento em elevada altitude (SANTOS, 2015). 

2.3. PROCESSOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS 

 Uma mistura consiste em uma parte de matéria formada por duas, ou mais, 

substâncias puras que unidas se tornam componentes da mistura. Sendo denominadas 
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misturas heterogêneas aquelas que apresentam de propriedades distintas e as 

homogêneas aquelas com as mesmas propriedades (PERUZZO e CANTO, 2010). 

 De acordo com Medeiros e Guevara (2015), para realizar o processo de separação 

de misturas podemos realizar uma síntese química, que consiste na aplicação de 

reagentes e controles físicos para obter um novo material, ou extração, que consiste na 

separação da mistura por meio de princípios físicos. 

 Para se isolar uma substância de uma mistura é necessário definir o método 

adequado para a separação, dependendo do tipo de mistura a ser separadas, condições 

do material, tempo, condições físicas e as propriedades físicas da mistura. Muitas vezes, 

dependendo da complexidade, torna-se necessário utilizar vários processos (MEDEIROS 

e GUEVARA, 2015). 

2.4. CENTRIFUGAÇÃO 

 Destaca se entre os processos de separação de misturas a centrifugação, a qual 

consiste em uma operação de separação mecânica, que promove a aceleração da 

decantação, através do movimento de rotação, em uma suspensão de partículas por 

diferença de tamanho, de massa específica ou ambos. Este processo ocorre na 

centrífuga, a qual faz com que as partículas de maior densidade se afastam, e as de 

menor densidade se aproximem do eixo radial (CREMASCO, 2012).  

 Para Isenmann (2018), separar as partículas finas por meio do campo 

gravitacional, mais precisamente abaixo de 1μm de diâmetro, torna se o processo de 

sedimentação praticamente inviável, pois a velocidade do movimento aleatório das 

partículas é maior do que a velocidade da sedimentação. 

 Em um processo de centrifugação, principalmente em misturas que contém 

somente partículas muito finas, a velocidade de precipitação se concentra na região 

laminar, e no lugar da velocidade gravitacional, adotamos os princípios físicos da 

aceleração centrífuga (ISENMANN, 2018). 

2.4.1. SEPARAÇÃO POR CENTRIFUGAÇÃO 

Medeiros e Guevara (2015) descreve que esse modelo de separação se baseia no 

efeito da gravidade sobre as partículas em suspensão. As centrífugas se utilizam da força 
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centrífuga para realizar o processo de separação, girando a velocidades elevadas elas 

conseguem concentrar o material mais denso no centro. 

A centrifugação consiste na aplicação do princípio de fluxo rotativo, produzindo 

altas forças centrífugas, que agem nas partículas da mistura, a qual separa por diferença 

de densidade. Na parte inferior do equipamento ficam as partículas mais densas, que se 

depositam em tempos diferentes conforme a densidade de cada partícula, e nas laterais 

as partículas menos densas. Assim as partículas mais leves requerem tempos mais 

longos de centrifugação (CREMASCO 2009; KONRATH et al., 2016). 

Segundo Earle & Earle (1983) quando as características gravitacionais da mistura 

líquido-líquido ou líquido-sólido não são tão distintas, o processo de sedimentação se 

torna lento. Forças maiores podem acelerar este processo, resultantes da combinação da 

força centrífuga e gravitacional. Onde a força centrífuga submetida a uma partícula é dada 

por: 

                                          �� =  ���²   Equação 1 
 

Onde: Fc é a força centrífuga agindo sobre a partícula para manter no caminho 

circular, r é raio da trajetória, m é a massa da partícula, � é a velocidade angular da 

particular. Sendo �= 
�

�
 , onde v é tangencial a velocidade da partícula. 

 

                                              �� =
��²

�
    Equação 2 

 
 A velocidade de rotação pode ser expressa em rotações por minuto (RPM), onde 

� = (
���

��
)². 

 

                      �� =  �� �
���

��
�

�

= 0.011���           Equação 3 

 
 
 

Onde N é a velocidade de rotação em revoluções por minuto. 

Ao compararmos a força da gravidade (Fg) sobre a partícula, que é Fg = mg, 

observa-se que a aceleração centrífuga, igual a 0.011 rN² , substituiu a aceleração da 
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gravidade, igual a g. A força centrífuga é muitas vezes expressa, por razões comparativas 

com relação a proporção a "g".   

A força centrífuga é proporcional ao raio da velocidade de rotação e da massa da 

partícula. Se o raio de rotação e a velocidade estão fixados o fator que irá controlar é o 

peso da partícula, assim quanto mais pesada ela é maior será a força submetida sobre 

ela. Desta forma se dois líquidos são colocados em um vaso girando sobre seu eixo 

vertical a uma alta velocidade, sendo um deles duas vezes mais denso, a força centrífuga 

por unidade de volume será duas vezes maior sobre o líquido mais pesado. O líquido 

mais pesado irá ocupar o espaço externo do vaso enquanto o líquido mais leve irá ocupar 

o centro. Este princípio pode ser descrito conforme figura 12. 

 

Figura 12 - Separação líquida em uma centrífuga 

 

Fonte: Adaptado de Earlier & Earlier (1983) 

 

2.4.2. TAXA DE SEPARAÇÃO 

Segundo Earle & Earle (1983), a velocidade estacionária das partículas movendo-

se em um fluxo aerodinâmico sob a ação de um força de aceleração é dada pela equação 

4. 

          �� =
�²�(�����)

���
    Equação 4 

 
Se o fluxo ocorrer em uma centrífuga, podemos escrever, a partir das equações 2 e 

3, como é uma aceleração tangencial: 
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        �� =
�²�²�(�����)

�����
   Equação 5 

 

 O processo de separação líquido-líquido, imiscíveis, porém dispersante, como 

ocorre em uma emulsão, se constitui em uma operação comum na indústria alimentícia, 

particularmente mais utilizada na laticínia, em que há emulsão leite em leite desnatado e 

creme (Earle & Earle,1983). 

 

Figura 13 - Centrifugação de líquidos 

 

Fonte: Earlier & Earlier (1983) 

 

Considerando o cilindro descrito na figura 13, a força centrífuga diferencial é dada 

por: 

                   d�� =  (��)���                          Equação 6 
 

Onde d�� é a força diferencial sobre a parede do cilindro, dm é a massa diferencial 

do cilindro, � é a velocidade angular e r é o raio do cilindro. 

  

          �� =  2������                  Equação 7 

 

Onde � é a densidade do líquido e b é o tamanho do cilindro, portanto. 

 
                d�� =  (2������)��²        Equação 8  
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E a área sobre a qual atua a força dFc  é 2πrb de forma que: 

 

                    �� =
���

����
 = ��²���                      Equação 9 

 

Onde dP é a pressão diferencial através da parede do cilindro. Para encontrar a 

pressão diferencial em uma centrífuga, entre os raios r1 e r2, a equação para dP pode ser 

integrada. Sendo a pressão de r1 P1, e a pressão de r2 P2, desta forma definimos a 

equação 10, que mostra a variação radial da pressão na centrífuga. 

    �2 −  �1 =
��²(��²���²)

�
            Equação 10 

 
Conforme descrito por Isenmann (2018), os modelos mais comuns de centrífugas e 

suas características, são apresentados na Tabela 2. Com base na granulometria do 

material, definir qual o tipo de centrífuga mais se adequa ao processo desejado, levando 

em conta a carga máxima, a rotação, o diâmetro do tambor e a aceleração G. 

Tabela 2 - Modelos mais comuns de centrífugas e suas características 

 

Fonte: Isenmann (2018) 
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2.5. PATENTES DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE SEPARAÇÃO DE REJEITOS 

ORGÂNICOS. 

 

A patente US7301060 apresenta um processo para reaproveitamento de rejeitos 

orgânicos proveniente de restos de animais, alimentos e esgoto domiciliar, podendo 

processar também resíduos contaminantes hospitalares, resíduos eletrônicos, biomassa 

de algas e florestas, com custo aceitável e alta eficiência energética, resultando em 

produtos como gás, óleo, produtos químicos e carbono sólido. A centrifugação entra 

nessa patente como um processo opcional, podendo ser executado também por 

hidrociclones ou tanque estático, para separar minerais, lodo e água. Esse processo 

também destina uma parte do lodo para separação por destilação fracionada. Na parte de 

separação da água e lodo, o processo pode ser realizado por centrifugação ou outro 

processo por gravidade. Para realizar a separação de material de esgoto é sugerido 

utilizar o processo de flotação para classificar material orgânico de inorgânico. Esse 

modelo de patente e outros referenciados para o projeto estão descritos nos anexos II, III, 

IV, V, VI, VII 

No próximo capítulo será abordada a metodologia aplicada para o desenvolvimento 

do estudo. Considerando o planejamento necessário para a realização das etapas de 

estudo e as ferramentas e sistemas necessários para a criação do modelo de invenção 

proposto. 
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3. METODOLOGIA 

 

A modelagem consiste na criação de um projeto em 3D e Perfil de equipamento 

para separação de rejeitos provenientes de esgoto, visando a extração de óleos 

necessários a produção de biodiesel. Resultando em uma inovação para os processos de 

produção de energias renováveis. 

 Para o desenvolvimento da invenção foi necessário, além do prévio conhecimento 

físico do processo, a idealização do equipamento, considerando sua operação, de forma a 

construir uma solução com o máximo de eficiência. 

Segundo Santos (2011), maior parte dos equipamentos é constituída por 

montagem de componentes, que podem exercer variadas funções com base em 

cinemática, intercambialidade entre peças, envelope controlado, facilidade de montagem, 

colisões e interferências. Para o desenvolvimento dessas montagens são utilizados 

sistemas CAD 3D. O presente projeto foi desenvolvido utilizando o software de 

modelagem CAD solidworks® 2013, para a criação de peças, montagens dos 

componentes e construção dos desenhos em perfil. 

 A partir da avaliação de requisitos necessários para o funcionamento do 

equipamento, com base em estudos bibliográficos, foram estabelecidos a estruturação 

dos componentes no equipamento, bem como suas funcionalidades, para garantir um 

bom funcionamento. 

3.1. PLANEJAMENTO DO ESTUDO 

 O projeto foi desenvolvido com base em um planejamento das atividades a serem 

executadas para definição do modelo ideal de solução, considerando sua viabilidade 

econômica, as características funcionais de operação, e a modelagem física da ideia. 

Para tanto foram definidas as seguintes etapas de desenvolvimento: 

a) Caracterização do produto a ser processado; 

b) Análise econômica do projeto; 

c) Análise funcional (dos requisitos funcionais e não funcionais); 

d) Definição do Processo; 

e) Definição da estrutura física do equipamento;  
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f) Integração do modelo com a internet das coisas (IOT). 

 O próximo capítulo apresenta a caracterização do esgoto, analise de viabilidade 

econômica do projeto, os requisitos funcionais e não funcionais de operação do 

equipamento, considerando as necessidades da equipe de operação e manutenção, 

quanto a segurança e sustentabilidades, descrição do processo de separação no 

equipamento, o desenho do projeto, suas características e a integração com a utilização 

da internet das coisas, por meio da análise de sistemas embarcados. 
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4. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA E DO PROCESSO 

 Segundo SNIS (2018), utilizando informações da geração de esgotos no Brasil em 

2016, o país coletou cerca de 5.473.895 bilhões de metros cúbicos no ano de esgoto, O 

que representa 44,9% da geração de esgoto o país, sendo tratado 4.055.844 bilhões de 

metros cúbicos, o que representa 74% de tratamento do esgoto coletado.  

 Utilizando registros da literatura, estima se que uma criança após amamentação 

gera uma biomassa, com peso variando entre 0,83 a 3,81kg ao dia, sem considerar teores 

de gordura fecal ou lipídios da dieta e idade. Comparando com um adulto consumindo 

aproximadamente 80g de lipídios por dia, esse estará absorvendo 90% de triacilglicerois, 

que produz entre 0,1% a 5% de gordura no bolo fecal (Penna, et al., 1987). 

Fundamentando em estudos desenvolvidos por Siddiquee & Rohani (2011), em uma 

analise utilizando cromatografia em fase gasosa, com solvente apolar (hexano), obteve se 

3,04% de lipídios a partir de excrementos de humanos. Em meio ácido, na presença de 

um solvente polar (metanol), apresentando um rendimento de 30,28% de biodiesel.        

Segundo Morais (2014), foram coletadas 27.224.616 toneladas de resíduos 

domiciliares no ano de 2007 no Brasil, sendo a geração de resíduo per capita de 130 kg 

de resíduos por pessoa ao ano. Com base nesses dados pode se obter aproximadamente 

por ano 8,276x108 m3 de lipídios e 2,506x108 m3 de biodiesel. Considerando o preço do 

litro de Biodiesel a 2,83 (preço do leilão 55), chega se a uma receita de R$ 

709.214.575,97. 

 Com base nos dados fornecidos pelo IBGE (2018), da população da região 

metropolitana de Natal é estimada em 2019 em 1.415.599 habitantes, compreendendo 

Natal, Parnamirim, Extremoz, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Ceará Mirim, o que 

corresponde a uma produção anual de aproximadamente 1,69x10³ m³ de Biodiesel, com 

uma receita de R$ 4.796.767,53. 

Segundo RICHTER (2001, apud Portella, 2003), a massa específica do lodo das 

estações de tratamento (ETA) varia conforme a concentração dos sólidos presentes, 

podendo apresentar valores entre 1,002 a 1,5 kg/m³. Tem se para o processo de 

centrifugação, considerando os dados de operação do projeto na grande Natal, uma 



39 
 

operação de centrifugação de 48 toneladas de resíduos por hora, com base em uma 

jornada de trabalho de 240 dias no ano e 16 horas operacionais por dia, divididos em dois 

turnos.  

Sendo a densidade definida por d = 
�

�
, onde m é a massa do material, v o volume, 

e considerando que a massa específica utilizada no projeto seja de 1,5 kg/m³ (ideal utilizar 

a densidade máxima para definir a capacidade do equipamento de processamento), 

chega se ao volume necessário de processamento da primeira fase de 32.000 m³. 

Com base no volume encontrado, pode se definir alguns parâmetros para a tela de 

centrifugação, que será de 0,9 metros de diâmetro menor do que a câmara de 

centrifugação (folga necessária para realizar o processo) com isso a tela será 

desenvolvida para centrifugar 31.100 m³.  Utilizando a formula da densidade podemos 

encontrar a massa do material que será processada, chegando ao valor de 46,75 

toneladas por hora. Para tanto as dimensões da tela será de 1,42 de raio e 4,92 de altura. 

Considerando o estudo desenvolvido por Gonçalves (2011), em laminação de 

cilindros, foi comprovado no processo a formação de produtos perfeitos por meio  rotação 

de 800 rpm. Utilizando esse dado como parâmetro, e a Equação 3, encontra se a força 

centrifuga necessária para realizar o processo, sendo nessas condições produzido 584 kN 

 Com base nessas informações, e sendo o conjugado (também denominado torque, 

ou momento binário), definida por WEG (2002), como a medida do esforço necessário 

para girar um eixo, dada por: 

                                                        C (N.m) = F x d    Equação 11 

Em que: 

 F: a força de centrifuga 

d: o raio de aplicação da força (no projeto é o raio da tela) 

tem se que:  

 O torque do processo é de 829 kNm, e com base nesses dados chega se ao valor 

da Potência necessária para promover o torque do processo. Quando a energia mecânica 



40 
 

é aplicada por meio de um sistema rotativo a Potência desenvolvida vai depender do 

conjugado C e da velocidade de rotação. Sendo dado por: 

P(cv) = 
�(�.�) � � (���)

����
    Equação  1 

 Logo a potência necessária para promover o torque do processo é de 94.482 cv, 

sendo necessário então um motor de 100.000 hp. 

4.2. ANALISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 Com base no volume de resíduo a ser processado foi desenvolvida uma análise 

financeira para avaliar a viabilidade econômica do projeto, levando em conta que o 

processo produz principalmente óleo para a geração de biodiesel ou bioquerosene e 

biofertilizante. 

 Para o desenvolvimento do projeto foi avaliado o investimento com a aquisição dos 

equipamentos e construção da unidade de processamento, softwares e outras despesas 

de licenciamento e projeto, conforme descrito na Tabela 3. 

Tabela 3 - Investimento do Projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Os custos mensais de mão de obra, manutenção, energia, insumos e material de 

escritórios, estão descritos na Tabela 4. 

OBRAS 31.884.116,00R$   

MOVEIS E UTENSILIOS 4.918.290,00R$     

SOFTWARE 700.000,00R$         

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.723.400,00R$     

OUTRAS DESPESAS 3.696.250,06R$     

TOTAL 46.922.056,06R$   

INVESTIMENTO
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Tabela 4 - Custos mensais do projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

  Considerando uma geração de receita da comercialização do biodiesel de R$ 

4.796.767,53, e que o material sólido resultante do processo representa 96,96% da 

matéria não convertida em óleo para geração de combustível, o qual pode produzir 

178.535, 83 toneladas de biofertilizantes cujo preço médio é de R$ 0,29/kg, gera se uma 

receita de R$ 51.775.390,89, totalizando em uma receita anual de R$ 56.572.158,42.  

Com isso, utilizando as tabelas de custos mensais, chega se ao resultado operacional da 

empresa, conforme descrito na DRE da Tabela 5, onde após considerar todos os 

impostos, e custos operacionais associados ao projeto, chega se ao lucro líquido de R$ 

11.203.801,35 por ano. 

Tabela 5 - Projeção da demonstração dos resultados do projeto em operação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 Esses lucros só passam a representar como resultado do projeto a partir do 

primeiro ano de operação. Sabendo que o projeto tem um prazo médio de 2 anos para 

finalizar, os investimentos passam a ser descontados a partir do terceiro ano conforme 

apresentado na Tabela 6. 

ENERGIA 1.448.924,93R$     

MANUTENÇÃO 1.131.443,17R$     

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 50.000,00R$           

INSUMOS DE PRODUÇÃO 120.000,00R$         

MÃO DE OBRA 113.280,00R$         

TOTAL 2.863.648,10R$     

CUSTOS MENSAIS

RECEITAS 56.572.158,42R$                                            

PIS 933.440,61R$                                                  

COFINS 4.299.484,04R$                                              

LUCRO BRUTO 51.339.233,77R$                                            

DESPESAS OPERACIONAIS 34.363.777,18R$                                            

LUCRO ANTES IMPOSTOS 16.975.456,58R$                                            

IRPJ+CSLL 5.771.655,24R$                                              

LUCRO LÍQUIDO 11.203.801,35R$                                            

DRE
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Tabela 6 - Fluxo descontado do investimento pelo lucro líquido 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
 

 Conforme descrito na Figura 14, o prazo de retorno do investimento é de 5 anos e 

3 meses, contando como inicio da quitação do investimento no final do terceiro ano, que 

representa o primeiro ano de operação. Descrevendo assim a viabilidade econômica da 

inovação para operação em escala. 

 

Figura 14 - Prazo de retorno sobre o investimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

ANO LUCRO SALDO

1 -R$                                                                           46.922.056,06-R$                                            

2 -R$                                                                           

3 11.203.801,35R$                                                      35.718.254,71-R$                                            

4 11.203.801,35R$                                                      24.514.453,37-R$                                            

5 11.203.801,35R$                                                      13.310.652,02-R$                                            

6 11.203.801,35R$                                                      2.106.850,68-R$                                              

7 11.203.801,35R$                                                      9.096.950,67R$                                              

8 11.203.801,35R$                                                      20.300.752,02R$                                            

9 11.203.801,35R$                                                      31.504.553,36R$                                            

10 11.203.801,35R$                                                      42.708.354,71R$                                            
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4.3. REQUISITOS DA INOVAÇÃO 

4.3.1. REQUISITOS FUNCIONAIS 

 Os requisitos funcionais compreendem todas as funções essenciais para garantir o 

bom desempenho do equipamento. Sendo elas descritas conforme abaixo: 

● Sistema de segurança e proteção; 

● Conjunto de componentes modulares;  

● Inovação nos processos. 

 Todo o equipamento necessita de sistemas de segurança e proteção, tendo em 

vista que irá trabalhar com produtos contaminantes e produção de líquidos inflamáveis. 

 A modularidade é uma premissa de extrema importância, porque construir um 

equipamento de fácil montagem e desmontagem resulta em otimização dos processos de 

manutenção. 

 Mesmo sendo um equipamento de pouca inovação, pois já existem muitas 

máquinas que realizam o processo de separação por centrifugação semelhante ao 

equipamento apresentado, o equipamento proposto possui diferenciais no seu sistema de 

alimentação, por ser em um sistema totalmente fechado, na descarga do material, 

apresentando descarga em válvulas distintas, e no processo de sustentação e rotação, 

realizadas pelos cilindros deslizantes. 

4.3.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 Os requisitos não funcionais apresentam uma importância secundária, pois não 

são extremamente essenciais. No entanto eles promovem melhorias ao processo ou 

equipamento, a fim de garantir uma melhor operação. 

● Custo de produção do BioQav abaixo dos custo do praticado no mercado; 

● Eficiência maior do que os processos atuais de produção de biocombustíveis; 

● Processos com baixo resíduo; 

● Pouco contato humano com o equipamento; 

● Capacidade de processamento economicamente viável. 
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4.4. ARQUITETURA DA INVENÇÃO 

 A presente invenção tem a finalidade de extrair óleos presentes nos rejeitos 

orgânicos de esgoto doméstico por meio do processo de centrifugação de uma fase 

sólida-líquida e em sequência de uma fase líquida-líquida. O equipamento consiste em 

um conjunto de duas centrífugas interligadas e com operação sequencial, onde na 

primeira centrífuga é separada a fase sólida, constituída de restos de alimentos e dejetos 

humanos em fase sólida da fase líquida, composta por água e óleo. Na segunda 

centrífuga a fase líquida composta por água e óleo é processada com a finalidade de 

separar esses dois componentes, resultando em água industrial e óleo para a produção 

de biocombustível. 

Definido no planejamento as características do equipamento, e considerando os 

requisitos funcionais e não funcionais de operação, foram desenvolvidos no software 

solidworks® 2013, os componentes que compõem a invenção, levando em conta as 

funcionalidades de cada um. Por último as peças foram montadas de forma a garantir o 

bom funcionamento do equipamento. Toda a organização e funcionalidades são 

apresentadas na descrição da invenção a seguir.  

A separação ocorre em um conjunto de duas centrífugas verticais, conforme figura 

15. Na primeira centrífuga é separada a fase sólida-líquida. O rejeito e aditivos entram 

pela entrada de alimentação (1), a tampa (2) permanece fechada em todo o processo. A 

câmara de processamento (3) opera de forma estática no processo, o material de maior 

densidade se concentra em suas paredes, a tela de separação (5), tem a finalidade de 

separar as partes sólidas finas do líquido, o eixo principal (6). Os roletes (8) presentes 

abaixo da tela tem a finalidade de promover o deslizamento da mesma sobre a câmara, e 

os rolamentos laterais (4) de manter a tela centralizada. O torque necessário para 

promover o movimento da câmara é realizado pelo motor (11). Nessa fase o material 

entra no equipamento, e ao atingir o nível de carga máximo de 46 toneladas, inicia o 

processo de centrifugação, sendo finalizado conforme parâmetros de teste definidos na 

instalação. 

Finalizado o processo de centrifugação das partes sólidas e líquidas, o material 

sólido presente na câmara (3) é liberado pela válvula (10). Após liberação, a válvula (9) é 

acionada para liberar a mistura líquida entre óleo e água, resultante do processo. Retirada 

toda a mistura líquida, a válvula (7) entra em operação para liberar a saída de sólidos de 

restos do processo da tela (5), a mesma opera em conjunto com válvula (10) por meio de 
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um sistema automático de elevação da válvula (10). A válvula (12), opera de forma a 

liberar a passagem do fluido para bomba (13), a qual é responsável pelo transporte do 

material para o processo de separação líquido e líquido, e a válvula (15) opera de forma a 

liberar a passagem do fluido para a bomba (16), que também transporta o material para 

as fases de separação líquidas e líquidas.  

Todo o transporte do material é realizado pelas tubulações (14) ou (17), onde o 

fluido percorrerá pela tubulação (14), caso seja liberado a válvula de retenção (12), e 

acionado a bomba (13)  e fechada a válvula (15), ou percorrendo a tubulação (17) caso 

seja liberada a válvula (15) e fechada a válvula (12). Esses dois sistemas atuam como 

substituto um do outro, sendo necessário em situações de emergência ou para realização 

de atividades de manutenção em uma parte, enquanto a outra está em operação 

compreendendo o sistema primário: válvula (12), bomba (13), tubulação (14) e o sistema 

secundário: válvula (15), bomba (16), tubulação (17).  

O fluido chega a fase de separação entre óleo e água pela entrada de alimentação 

(18), a tampa (19) permanece fechada em todo o processo. A câmara de processamento 

(21) opera de forma estática no processo, o material de maior densidade se concentra em 

suas paredes, a tela de separação (22), tem a finalidade de separar as partes sólidas 

finas do líquido, o eixo principal (23). Os roletes (24) presentes abaixo da tela tem a 

finalidade de promover o deslizamento da mesma sobre a câmara, e os rolamentos 

laterais (20) de manter a tela centralizada. O torque necessário para promover o 

movimento da câmara é realizado pelo motor (28). 

Finalizado o processo de centrifugação da mistura emulsão, o óleo presente na 

câmara (21) é liberado pela válvula (27). Após liberação, a válvula (26) é acionada para 

liberar a água. Retirada toda a água, a válvula (25) entra em operação para liberação de 

restos do processo da tela (22), a mesma opera em conjunto com válvula (26) por meio 

de um sistema automático de elevação da válvula (26). 

Esta invenção promove a separação dos materiais sólidos e líquidos presentes nos 

esgotos, por meio da utilização da força centrífuga, a qual acelera o processo de 

separação de partículas finas.  

As especificações técnicas do equipamento como capacidade máxima, rotação, e 

volume encontram-se no apêndice I.  
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Figura 15 - Equipamento para extração de óleo para a produção de biocombustíveis 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

4.4.1.  ESTRUTURA DE ACONDICIONAMENTO 

 

 A estrutura de acondicionamento do material tem a finalidade de receber o esgoto 

pré-processado. Conforme descrito na Figura 16, essas estruturas compreendem a 

câmara de centrifugação (a) e a tela de centrifugação (b), nelas o material que entra é 

acondicionado para a realização do processo físico.  
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Figura 16 - Câmara e tela de centrifugação 

 

    (a)Câmara de centrifugação, (b) Tela de centrifugação. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

4.4.2. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO 

 O sistema de sustentação, para esse equipamento, tem a finalidade de sustentar a 

tela de centrifugação, e não sobrecarregar o motor, além de promover a rotação 

necessária para realizar a operação de centrifugação. Esse sistema é composto por 

roletes, dispostos de forma radial, abaixo da tela de centrifugação. Para a escolha dos 

roletes, foram avaliadas as características físicas sofridas pelo equipamento, com base na 

carga submetida e na sua operação. 

 De acordo com SKF (2015), a escolha do rolamento leva em consideração uma 

série de fatores. A compreensão do comportamento dinâmico da aplicação é 

provavelmente um dos mais importantes. Comportamento dinâmico, nesse caso, significa:  

● espaço disponível; 

● cargas (magnitude e direção); 

● desalinhamento; 

● precisão e rigidez; 

● velocidades; 

● temperatura operacional; 

● níveis de vibração; 

● níveis de contaminação; 

● tipo e método de lubrificação. 
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Cada tipo de rolamento apresenta propriedades características, com base em seu 

projeto, que o tornam mais ou menos apropriado para uma determinada aplicação. 

Por exemplo, os rolamentos rígidos de esferas podem acomodar cargas radiais e 

cargas axiais (SKF, 2015). 

 

 Segundo a NSK (2013), a definição do rolamento para um equipamento requer um 

estudo cuidadoso dos ângulos, a disposição dele, as cargas que serão submetidas (axial 

ou radial) e fatores que interfiram na operação do mesmo, além de compreender sua 

instalação e remoção. A escolha do tipo de rolamento segue conforme descrito no anexo 

I. 

 Considerando que os roletes deslizantes estarão submetidos a uma carga 

combinada (axial e radial), axial porque sustentará a carga do material a ser processado e 

radial porque a carga também é distribuída de forma radial. Além da carga combinada 

eles estarão sujeitos à alta velocidade, pois o equipamento necessitará de uma alta 

velocidade de rotação para realizar o processo de centrifugação.  

 Conforme descrito no anexo I, considerando a carga combinada foi escolhidos 

quatro tipos de rolamentos viáveis para aplicação nos roletes de sustentação, o de uma 

carreira de esferas de contato angular, o de duas carreiras de esferas de contato angular, 

combinados e esferas de quatro pontos de contato.  

Fazendo uma associação entre esses quatros rolamentos descrita como viáveis 

para a o suporte de cargas combinadas e a alta velocidade, são considerados como 

viáveis os rolamentos do tipo uma carreira de esfera de contato angular e o de esferas de 

quatro pontos de contato.  

O rolamento de uma carreira de esfera de contato angular apresenta uma 

viabilidade muito boa para a carga combinada, e boa para alta velocidade, e o rolamento 

de esferas de quatro pontos de contato apresenta uma viabilidade muito boa para a alta 

velocidade e boa para a carga combinada. Diante disso esses dois modelos apresentam 

se como uma boa escolha para a aplicação nos roletes de sustentação.  

O rolamento de esfera de contato angular apresenta uma classificação boa todos 

os tipos de carga (axial, radial, combinada), e o rolamento de esferas de quatro pontos 

apresenta uma classificação boa para a carga axial e muito boa para a carga combinada, 

mas apresenta uma classificação precária para a carga radial. 
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Sendo então ideal para aplicação nos roletes de sustentação o rolamento de uma 

carreira de esferas de contato angular, pois além de garantir ser viável para a sustentação 

de carga combinada ele apresenta uma avaliação muito boa para altas velocidades. 

 

4.5. APLICAÇÃO DA IOT NA SOLUÇÃO 

 A aplicação da internet das coisas no projeto será em toda a planta de 

processamento, não resumindo somente ao processo de separação do esgoto para 

extração de óleos. A necessidade de operacionalizar esse projeto com base na IOT se dá 

pelo motivo de reduzir o máximo possível o contato de pessoas no processos, além de 

garantir respostas mais rápidas às variações do produto. 

Com base na configuração da tecnologia e diante da necessidade de se construir 

algo que garanta autonomia ao sistema, a planta de processamento dos rejeitos será 

desenvolvida como um sistema embarcado e controlado pela internet das coisas (IOT). 

Ela será embarcado porque a mesma consiste em uma tecnologia operada por sistema 

computacional embarcado em dispositivos eletrônicos de controle operacional. Será 

operacionalizada por meio da internet das coisas, pois todo seu processo será controlado 

por inteligência artificial, um modelo de Planta Inteligente, que controlará aberturas e 

fechamentos de válvulas de acordo com os parâmetros físico-químicos do fluido. 

 

4.5.1.  MODELAGEM DO PROCESSO  

 A modelagem do processo descreve o fluxo de informações ou da operação de um 

processo. Nele podemos observar quais possíveis erros podem ser evitados, e quais 

melhorias aplicar, de forma a atingir o objetivo final. 

 Na planta de processamento do lodo serão gerados biogás, bioquerosene, 

biofertilizantes e bioálcool, construindo um ciclo de no mínimo possível de aproveitamento 

de todo o material que entra no processo. 

 Conforme figura 17, o processo se inicia com a chegada do lodo aos biodigestores, 

que realizarão o processo de geração de gás, e o lodo resultante segue para as 

centrífugas para realizar a separação das fases sólidas-líquidas, deste processo a fase 

sólida segue para os tanques de fertilizantes e a fase líquida segue para a segunda 
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centrífuga para a separação de óleo e água. O resultado deste segundo processo é o 

óleo, que seguirá para a produção de biodiesel/bioquerosene, e a água industrial que 

segue para a fase de tratamento.  

 

Figura 17 - Mapeamento do processo 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

4.5.2. CANVAS DE EMBARCADOS 

 Definido os requisitos, métricas e o fluxo do processo, construímos o canvas dos 

embarcado, o qual tem a finalidade de definir o escopo do projeto. Nele é descrito como 

será a interface com o usuário, entradas, conectividade, Funcionalidades, Arquitetura e 

Saídas, conforme descrito na figura 18. 

 A interface com o usuário será por meio da própria planta que gerará e processará 

os dados, o próprio processo, o sistema de automação que fará toda operação, a equipe 

de IOT, que ficará encarregada de construir todo o sistema e o simulador que descreve 

todo o processo. 

 As entradas do processo são todos os parâmetros físico-químicos do material 

processado, os equipamentos de medição e os dispositivos de coleta e processamento de 

dados. 

Na arquitetura do sistema existirão os controles de todo o processo, sensores e 

controladores por meio de CLP. Sua conectividade se dará por meio de qualquer sistema 

operacional, pelo próprio sistema supervisor e por controladores. 
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A principal função será de controlar toda a planta de acordo com as informações 

geradas pelo processo, uma planta inteligente, que operará conforme as informações do 

material. 

As saídas serão os dados gerados pelo sistema, nível de densidade, volume e 

viscosidade do produto. Todos os dados serão armazenados na nuvem para acesso do 

corpo gerencial, para coleta de informações de sobrecarga e de eficiência. 

 

Figura 18 - Canvas de Embarcados 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

 O próximo capítulo apresenta o memorial do empreendedor, considerando sua 

trajetória profissional e acadêmica, suas realizações e projetos. Considera também sua 

participação acadêmica no âmbito de produção científica e tecnológica. 
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6. CONSIDERAÇÕES  

 O mercado de biocombustíveis apresenta inúmeras rotas para o desenvolvimento 

de tecnologias, que promovem a produção a baixo custo, com o máximo de eficiência 

possível, visando sempre a qualidade do produto gerado. Na mesma linha de 

pensamento, são estudadas novas formas de tratar os rejeitos orgânicos, principalmente 

os esgotos domésticos, de forma a transformar esses rejeitos em um potencial energético, 

reduzindo seus impactos na no meio ambiente. 

 Além da solução para a reutilização do esgoto doméstico para a produção de 

biocombustível, outro impacto ambiental mitigado pelo projeto se faz na medida em que 

se reduz a necessidade de utilização de óleos vegetais para a produção de 

biocombustíveis, esses que dependendo da matéria prima, necessita de uma grande 

extensão de terras para o plantio, com é o caso da soja, para a que atenda a demanda 

nacional. Além de influenciar no mercado de consumo doméstico de óleos.  

 Um dos mercados mais beneficiados com essa invenção é o da aviação civil, que 

necessitará até 2022 reduzir suas emissões, sendo uma das formas de alcançar esse 

objetivo a utilização de combustíveis mais limpos. Tendo ciência que o custo do 

bioquerosene de aviação (BioQAV) é maior do que o querosene de aviação (QAV), 

resultado da necessidade atual de produção por óleos vegetais, e ainda em maturidade 

os processos de desenvolvimento de bioquerosene que atenda às condições químicas de 

combustão necessárias para a o bom desempenho e operação das aeronaves. 

 Tendo conhecimento das propriedades físico-químicas dos esgotos domésticos, os 

quais apresentam em sua composição lipídios, que extraídos podem ser utilizados para a 

produção de biocombustíveis, além do reaproveitamento do material sólido para produção 

de biogás, biofertilizantes e outros produtos.  

 O projeto apresenta capacidade em larga escala de extrair quantidade considerável 

desses compostos orgânicos presentes no esgoto, utilizando o processo de centrifugação 

para separação da fase sólida e líquida entre esgoto, água e óleo, e para separação da 

emulsão formada entre água e óleo. Formando nesse processo óleos essenciais para 

produção de biodiesel. 

 Com base nos requisitos funcionais e não funcionais, foi possível idealizar os 

componentes da invenção, considerando sua alimentação, a operação e saída do 
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material, bem como seu processo de manutenção, sendo essa uma parte importante, 

tendo em vista que o equipamento necessita ser o mais inerte possível ao contato 

humano. 

 A estrutura do equipamento foi desenvolvida de forma a atender as necessidades 

propostas, levando em conta toda sua operação. Para a sustentação foi avaliado o tipo de 

carga submetida e as condições físicas do processo, para avaliar o tipo de rolamento. Um 

dos grandes problemas encontrado no estudo foi a definição da descarga do material, 

tanto o sólido quanto o líquido, porque o mesmo precisava ser realizado sem o contato 

interno do equipamento. Para isso foi proposto desenvolver um sistema de válvulas que 

atuem de forma a liberar a saída do material de acordo com as condições físicas de 

viscosidade e densidade dos fluidos. 

 O projeto apresenta uma boa viabilidade econômica, pois retorna o investimento 

em um prazo bem curto, o que para projetos dessa escala é considerado uma condição 

bem aceitável. O projeto não apresenta uma boa viabilidade se considerar somente a 

comercialização do biodiesel, pois sua participação na produção é muito baixa, porém a 

comercialização dos biofertilizantes compensa os custos operacionais do projeto, além de 

outros produtos que possam ser comercializados, como biogás, água industrial, briquetes. 

 A operacionalização, não só desse equipamento, mas também de toda a planta de 

processamento foi projetada de forma a ser operada com base na internet das coisas 

(IOT), de forma a garantir autonomia do processo e reduzir ao máximo o contato humano 

e as variações físicas do produto gerado. 

 Com base nesse estudo podemos identificar que o aproveitamento do esgoto 

doméstico para a produção de biocombustíveis, além de ser uma nova rota de estudo 

para novos biocombustíveis, principalmente para a produção de bioquerosene de aviação 

(BioQAV), que necessita reduzir suas emissões por meio da substituição de combustíveis 

fósseis por biocombustíveis. 

 O projeto desenvolvido foi criado para operação em grande escala, com produção 

industrial que atenda a demanda nacional de biocombustível, principalmente de 

bioquerosene. Para futuros estudos, esse projeto poderá ser formatado para atender em 

uma escala micro, com base em estruturas que processem o rejeito diretamente no 

ambiente doméstico e gere os produtos como fertilizante, biogás, biodiesel ou 
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bioquerosene, para consumo domiciliar. Essa proposta pode ser mais aplicada em 

ambientes rurais para a produção de fertilizantes na agricultura, biogás para o consumo 

doméstico e biodiesel para operação de máquinas e veículos.  
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APÊNDICE I – Especificação técnica da centrifuga 
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ANEXOS 

ANEXO I – Tabela de características dos tipos de rolamentos 
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ANEXO II – Processo para conversão de materiais orgânicos, residuais ou de baixo valor 

em produtos úteis 
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ANEXO III – Limpeza de fluido denso por centrifugação, processo e aparelho de 

separação de fases 
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ANEXO IV – Produção de etanol por biomassa 
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ANEXO V – Aparelho separado, método de separação de uma mistura em suas partes 

componentes e aparelho para separação por centrifugação 
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ANEXO VI – Patente de máquina de lavagem 
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ANEXO VII - Centrífuga para separar mistura sólido-líquido 

 

 


