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RESUMO 

 

De acordo com o Sistema nacional de informação de Saneamento, o gasto com o sistema de 

saneamento de todo o Brasil é de aproximadamente 3%, nesse percentual está incluso 

abastecimento de água, os aterros sanitários e também os tratamentos de esgotos, e uma 

alternativa para que a energia consumida na ETE possa ser usada de forma sustentável é o uso 

de uma fonte de energia renovável, com isso o presente trabalho tem por finalidade, analisar e 

verificar uma energia alternativa para a estação de tratamento ETE Figueira, reduzindo o gasto 

com energia elétrica, mais muito além de economia, visando a qualidade do meio ambiente, da 

fauna e da flora próximo a ETE e promovendo a sustentabilidade. Dentre as alternativas 

disponíveis, foram apresentadas duas alternativas de energia para a estação, a bioenergia, e a 

energia solar, onde através dos cálculos e análises desenvolvidos no decorrer do trabalho foi 

possível constatar que a energia mais recomendada atualmente para a estação, é a fotovoltaica, 

por não depender diretamente da quantidade de efluente tratado, analisando também em quanto 

tempo o valor investido seria revertido em lucro para a própria estação. 

 

Palavras-chave: Bioenergia. Biogás. Energia solar. Energia renovável. ETE. 
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ABSTRACT 

 

Energy expenditures in sewage treatment plants throughout Brazil have an average 

consumption of 3% of all energy expenditure, and an alternative so that the energy consumed 

at the ETE can be used sustainably is the use of a source of renewable energy, with this the 

present work qualifies, analyzes and verifies an alternative energy for the ETE Figueira 

treatment plant, the expenditure on electricity, much more than saving, qualifying the quality 

of the environment, fauna and flora close to ETE and promoting sustainability. Among the 

available alternatives were the two energy alternatives for the station, bioenergy, and solar 

energy, where through advanced calculations and analyzes during the work it was possible to 

verify that the most recommended energy currently for the station is photovoltaic, as it does not 

depend directly on the amount of treated effluent, also analyzing how much time the amount 

invested would be turned into profit for the plant itself. 

 

Keywords: Bioenergy. Biogas. Solar energy. Renewable energy. ETE.  
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INTRODUÇÃO 

 

As energias não renováveis, ou comumente denominadas de energia convencional, são 

aquelas geradas de matérias primas que possuem um esgotamento na natureza, causando 

assim diversos fatores negativos ambientalmente. Como a energia de origem orgânica, que se 

tem um estoque limitado e que leva milhares de anos para se formarem na natureza, quando 

acabarem não podem ser regeneradas com facilidade. (FERNANDES et al., 2015) 

Podemos citar alguns exemplos de energias não renováveis como a de combustíveis 

fósseis, que é oriunda da natureza e que se acumularam ao longo dos anos na terra, o petróleo, 

o carvão mineral, o betume e o gás natural.  

Esses combustíveis, quando queimados, liberam diversos gases nocivos à saúde 

humana e a natureza, contribuindo para o aquecimento global e ao efeito estufa, com isso 

podemos identificar facilmente na nossa sociedade variada mudanças climáticas imediatas, 

embora as usinas termoelétricas sejam muito prejudiciais ao meio ambiente  ̧relativizando o 

seu custo se comparado a outros modelos energéticos. (FERNANDES et al., 2015) 

Assim como outros tipos de energias possuem vantagens e desvantagens, na 

termoelétrica não é diferente um dos pontos positivos é que são mais baratas tanto para 

programar, quanto nas manutenções e no transporte, porém possui um grande ponto negativo, 

sendo causa um alto impacto no meio ambiente contribuindo para o aquecimento global e da 

chuva ácida. (FERNANDES et al., 2015) 

Por outro lado, temos fontes de energias renováveis, que além de serem inesgotáveis 

também são facilmente renovadas, como a energia solar e a biomassa, que abordaremos neste 

estudo. 

Responsável pela estabilidade dos seres humanos na terra, o sol deve ser encarado 

como uma fonte de energia do qual podemos dizer que o mesmo é inesgotável, o 

aproveitamento dessa fonte é uma das mais promissoras para os humanos. Partindo desse 

astro, temos o motor do ciclo das águas que podemos citar como base rios e hidrelétricas. O 

sol também incita a movimentação em escala da atmosfera, do qual resulta ventos que podem 

ser utilizados para aproveitamento da energia eólica. 

Os sistemas solares ativos são aqueles que usam equipamento específico para captar a 

energia solar: os coletores térmicos. O fluído aquecido pela energia solar que circula por seu 

interior pode ser direto ou indiretamente transportado ao destino ou aplicação final. 

Atualmente, a energia solar recebida pela terra é de cerca de 10.000 vezes o valor bruto 

da energia que a humanidade atualmente necessita (FERNANDES et al., 2015), por ter uma 
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densidade muito baixa que se dá pela relação a energia dividida pela área, a alteração 

geográfica e o tempo, para que possamos utilizar o sol como fonte de energia, porém, o mais 

falado no momento é a conversão fotovoltaica, que é a conversão direta da energia luminosa 

em energia elétrica.  

Quando se fala sobre a biomassa para geração de energia, logo pensamos em algo 

muito recente, porém, essa já é utilizada desde o início das civilizações. A lenha se tornou a 

maior fonte de energia, colocando a bioenergia em desuso e levando-a para os grupos das 

energias alternativas, a utilização desta como fonte de geração é base de estudo em vários 

lugares do mundo, inclusive no Brasil.  

Para geração em larga escala, atualmente, não há comparação com os combustíveis 

fósseis, porém, ela pode ser usada em conjunto, a biomassa é um recurso renovável que pode 

ser usado como combustível. 

Na estação de tratamento ETE Figueira a eletricidade é utilizada tanto na parte 

administrativa quanto na parte de tratamento, contextualizando, na parte administrativa a 

energia elétrica é usada nos computadores, nos ar-condicionado, e iluminação. Já na parte de 

tratamento do esgoto em o uso da energia é necessário no desarenador, no reator anaeróbio e 

nas bombas usadas no sistema para o transporte do efluente tratado.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O gasto energético em sistemas de saneamento para o funcionamento de todos os 

processos é um fator que majora a tarifa cobrada do usuário, devido à necessidade de diária 

desse recurso. A adoção de outras fontes de energia, chamadas de não convencionais, porém 

ambientalmente adequada, auxilia em todos os aspectos, tanto nos ecológicos, quanto nos 

financeiros. 

O presente trabalho tem por finalidade analisar uma fonte alternativa de energia, pois 

atualmente nossas fontes de energias não renováveis se esgotarão de onde surge a necessidade 

de um modelo energético renovável. 

 

 

 

1.2 OBJETIVO 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar qual o melhor tipo de energia renovável existente no mercado, para que seja 

proposta a instalação na ETE Figueira em Tubarão/SC, com o intuito de promover a redução 

do consumo de energia convencional e proporcionar a sustentabilidade.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

● Pesquisar e verificar os tipos de energia renovável disponível atualmente; 

● Quantificar o consumo de energia mensal da ETE Figueira; 

● Realizar análise comparativa das tecnologias de energia renovável; 

● Propor uma solução adequada para a utilização de energia renovável na ETE 

Figueira. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

A cada dia que passa, vemos que muito em breve nossa energia fóssil pode encerrar seu 

ciclo e aos poucos ir nos abandonando até meados deste século com 100% da sua matriz 

enérgica totalmente limpa e renovável, com isso teríamos algumas vantagens como zerar as 

emissões de gases do efeito estufa no setor energético, pois a conservação dos recursos naturais 

possui uma energia mais barata, evitando alguns apagões, e mantendo o fornecimento 

constante. 

Um estudo do Greenpeace foi o primeiro a nos mostrar uma projeção do Brasil nestes 

dois cenários: caso seja mantida a política e a tendência atual, ou se o nosso governo priorizar 

as políticas públicas corretas até 2050, para essa fonte de energia alternativa idealmente correta 

para a população. (Greenpeace 2018) 

Uma mudança no fornecimento de energia em direção as renováveis são extremamente 

urgentes, no caso de se combater as mudanças climáticas e ter um melhor acesso à energia. 

Alguns estudos puderam comprovar que as fabricantes de energia aumentaram as 

emissões de gases de efeito estufa por conta dos seus combustíveis fósseis, o que fez com que 

se criasse um aumento do valor monetário para o consumidor final, com isso vem a necessidade 

de não depender apenas de um tipo de energia, pois é sempre importante termos uma reserva, 

para que então não sejamos surpreendidos com a falta, queda e apagões repentinos. 

GREENPEACE (2018). 

 

2.2 MATRIZ ENERGÉTICA 

 

A diversificação da matriz energética, introduzindo-se fontes de energias renováveis 

como solar e eólica, são boas opções para garantir a segurança energética em tempos de 

variações climáticas significativas (PERAZA, 2013; SUZIGAN, 2015; TIEZZI, 2015). As 

fontes de energia renovável poderão desempenhar um papel crucial no aumento da oferta de 

energia, devendo prevalecer sobre as demais fontes, a fim de auxiliar na disponibilidade 

elétrica, causando o menor impacto social e ambiental possível (SILVA, 2016).  

O Balanço Energético Nacional (BEN), criado pela Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), esclarece que o Brasil está entre os países que possuem a matriz energética de fonte 

primária mais renováveis do mundo, com 41,2%. Tendo a parcela mais significativa, ou seja, 
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56,9% são vindos do petróleo e seus derivados, 1,3% urânio e outros 0,6% de outras fontes não 

renováveis (BEN, 2016).  

Com relação a matriz elétrica brasileira, a fonte hidráulica lidera com mais de 64% de 

envolvimento, vindo logo atrás as usinas térmicas a gás natural, biomassa, derivados do 

petróleo, carvão, eólica, nuclear e solar fotovoltaica (BEN, 2016). 

 

2.2.1 Biogás no mundo 

 

O biogás, ou fogo-fátuo como era chamado, foi descoberto por Shirley em 1667. No 

entanto, só um século mais tarde foi realmente reconhecido a presença de metano no gás dos 

pântanos (ICLEI, 2009).  

Já no século XIX, Ulysse Gayon, aluno de Louis Pasteur, realizou a fermentação 

anaeróbia de uma mistura de estrume e água, a 35 ºC, conseguindo obter 100 litros de gás por 

m3 de matéria. (ZACHOW, 2000) complementando o pensamento do autor anterior, diz que 

em 1884, Louis Pasteur, ao apresentar à Academia das Ciências os trabalhos do seu aluno, 

considerou que essa fermentação constituiria uma fonte de aquecimento e iluminação. 

Estudos mostram que a partir da crise energética dos anos 70, o gás metano dos 

digestores anaeróbios voltou a despertar o interesse geral, conduzindo o aumento de sua 

produção em países europeus (ANDREOLI et al., 2003).  

 

2.2.2  Biogás no brasil 

 

A biodigestão anaeróbia é um processo que já é conhecido há muito tempo, e a sua 

conversão em energia de cozimento e como iluminação é mais utilizada nos países asiáticos, 

como a China e a Índia.  

O interesse pelo biogás no Brasil intensificou-se nas décadas de 70 e 80, especialmente 

entre os suinocultores. Programas oficiais estimularam a implantação de muitos biodigestores 

focados, principalmente na geração de energia, na produção de biofertilizante e na diminuição 

do impacto ambiental (SILVA, 2016). 

Os objetivos dos programas governamentais segundo ICLEI, (2009): 

 

“eram de reduzir a dependência das pequenas propriedades rurais na aquisição de 

adubos químicos e de energia térmica para os diversos usos (cozimento, aquecimento, 

iluminação e refrigeração), bem como reduzir a poluição causada pelos dejetos animais 

e aumentar a renda dos criadores. Infelizmente, os resultados não foram os esperados, 

e a maioria dos sistemas implantados acabaram sendo desativados.” (ICLEI, 2009). 
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No final da década de 90, um novo movimento envolvendo o interesse no biogás 

começou a aparecer motivado pela possibilidade da inserção dos processos de anaerobiose no 

mercado de carbono via MDL (mecanismo de desenvolvimento limpo).  

Em 2005, com a ratificação da Rússia no protocolo de Kyoto grande euforia foi gerada, 

principalmente para a agropecuária, na esperança de que os projetos e as Reduções Certificadas 

de Emissão - RCE por si só viabilizariam os empreendimentos. (ETCHECOIN, 2000) 

 

2.2.3 Biogás em santa catarina 

 

Atualmente, em nosso estado possuímos um incentivo para transformar os resíduos 

orgânicos da produção animal em energia. O projeto de lei 26/2018, já aprovado pela 

Assembleia Legislativa do Estado, é um marco para a energia renovável em Santa Catarina, 

visa a estimulação da produção do biogás como uma fonte de energia alternativa, nosso estado 

é o primeiro do Brasil a ter uma política e uma legislação sobre o biogás. 

Esse projeto tem por objetivo ditar as diretrizes, para que os dejetos produzidos sejam 

aproveitados na produção de energia por meio de biodigestores (SANTA CATARINA, 2018). 

 

“E a partir dessa normativa, o estudo atual visa também a implantação dessa alternativa 

para a nossa estação de tratamento de esgoto, que se compreendem em tecnologias num 

amplo sentido do qual não consiste apenas em bons materiais e equipamentos, mas 

também em mão de obra, pois é na ETE que um criterioso processo de remoção de 

partículas acontece, a produção de resíduos líquidos por pessoa pode estar numa faixa 

de 5 a 25 l/pessoa/dia. Mas para que possamos ter um bom aproveitamento são 

necessários materiais, equipamentos de qualidade, e mão de obra especializada, a fim 

de que sejam evitadas as manutenções, e para isso é necessário se fazer um estudo 

introdutivo, do qual fiz inicialmente, sobre os tipos de energia mais viável para a 

instalação na ETE, levando em consideração o terreno e a localização da estação.” 

(SANTA CATARINA, 2018). 

 

2.2.4 A energia e a evolução da sociedade 

 

As necessidades humanas por energia sempre se deram essencialmente na forma de 

alimentos. Com o decorrer do tempo e com o desenvolvimento da sociedade, além de alimentos, 

o homem se utilizava de fluxos naturais de energia como sol, ventos e águas de maneira direta, 

sem a conversão destas em outras formas de energia. (SILVA, 2015).  

A eletricidade, fonte de energia secundária obtida através de fontes primárias, como o 

petróleo e seus derivados, surgiu no fim do século XIX e trouxe consigo vários benefícios, tanto 

para o setor industrial, quanto para o bem-estar da população. (SILVA, 2015). 
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Tudo isso por conta da facilidade de transferência da energia, por meio de fios e cabos, 

ao invés dos rudimentares moinhos impulsionados pelo vento ou pela água, onde a transferência 

da energia se dava por meio de eixos. (SILVA, 2015).  

Por conta dessas facilidades, enquanto nas primeiras civilizações o homem demandava 

cerca de 5,8 kWh/dia de energia para sobreviver, já no fim da Revolução Industrial passou a 

demandar 89,5 kWh/dia (SILVA, 2012).  

 

2.2.5 Setor elétrico brasileiro 

 

A desverticalização do sistema elétrico brasileiro, observada a partir da privatização e 

segmentação em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, ocorrida na década de 

1990, proporcionou a abertura do mercado de energia elétrica no Brasil, concomitantemente 

com a criação de uma organização e estruturação de uma matriz elétrica brasileira (MOREIRA, 

2016).  

Dentre as diversas alterações ocorridas no setor elétrico brasileiro, a criação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), criada mediante a Lei Federal n° 9.427/1996 teve por 

objetivo designá-la como agente de regulação, fiscalização e controle das atividades do setor, 

em acordo com as políticas e diretrizes do governo federal (WERNER, 2016).  

Ainda nessa época foram criados o Mercado Atacadista de Energia (MAE) e o Operador 

Nacional do Sistema (ONS), pela Lei n° 9.648/1998 e pelo Decreto 2.655/1998 (DARWICHE, 

2016; PERAZA, 2013).  

De acordo com Peraza (2013), essa estrutura possibilitou a expansão do parque gerador 

de energia elétrica, modicidade tarifária, por conta de estabelecimento de contratos de compra 

de energia elétrica de longo prazo, possibilitando também o investimento em infraestrutura.  

 

2.2.6 Tipos de energia 

 

As energias renováveis são provenientes de ciclos naturais de conversão da radiação 

solar, fonte primária de quase toda energia disponível na terra e, por isso, são praticamente 

inesgotáveis e não alteram o balanço térmico do planeta e as configuram como um conjunto de 

fontes de energia que podem ser chamadas de não-convencionais, ou seja, aquelas não baseadas 

nos combustíveis fósseis e grandes hidroelétricas. (SOUZA, 2010). 

 Atualmente, tem-se procurado mais apropriadamente usar as denominações energias 

renováveis e novas energias, para, Souza, (2010) 
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“delimitar o conceito naquelas com ciclos de renovação natural, que em última análise, 

se originam da energia solar como fonte primária. Incluindo-se nesta categoria a energia 

eólica, de biomassa e a solar, essas são formas de energia que se regeneram de uma 

forma cíclica em uma escala de tempo reduzida. A energia não renovável é uma fonte 

de energia utilizável que pode ser derivada de combustíveis fósseis (petróleo, gás 

natural e carvão mineral) e urânio usado na energia nuclear. (SOUZA, 2010).” 

 

A energia não renovável também é considerada uma energia suja, pois causa danos ao 

meio ambiente e ao homem, como destruição de ecossistemas, aquecimento global, chuva 

ácida, efeito estufa e muitos outros problemas.  

A seguir, veremos mais sobre os dois tipos de energia. 

 

2.3 ENERGIA NÃO RENOVÁVEL 

 

As nascentes de energias não renováveis estão na natureza em quantidades limitadas, e 

de acordo com o seu uso elas vão encerrando seu ciclo na terra por possuírem reservas finitas, 

levando em consideração que é necessário muito tempo para repor seus estoques, e visto 

também que sua distribuição na terra não é igual em todas as partes (IEA, 2009). 

 

2.3.1 Tipos de energias renováveis 

 

2.3.1.1 Termelétricas 

 

O carvão mineral passou a ser amplamente utilizado a partir das revoluções industriais 

resultantes do capitalismo, sendo ainda hoje uma fonte de energia bastante utilizada em todo o 

mundo, perdendo somente para o petróleo. No total ele corresponde a pouco menos de 26% dos 

recursos utilizados na produção de energia mundialmente, um número que cai para cerca de 6% 

no Brasil. (PENA, 2018) 

 

2.3.1.2 Energia nuclear 

 

A energia nuclear é obtida a partir do processo de fissão nuclear de átomos de urânio, 

que é considerado uma fonte esgotável de energia. Quando ocorre a fissão do núcleo desse 

material, libera-se uma grande quantidade de energia, que é utilizada para a produção 

principalmente de eletricidade. (CARDOSO et al., 2008). 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/carvao-mineral.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-nuclear.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/fissao-nuclear.htm
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Trata-se de um recurso energético estratégico, principalmente para países ou regiões que 

apresentam um baixo potencial hidrelétrico, além de ser menos dependente de outras fontes de 

energia. As energias nucleares contam com reservas maiores, utilizam menores áreas e não 

emitem poluentes gasosos na atmosfera. 

Por outro lado, existem muitas críticas direcionadas à energia nuclear em razão de suas 

desvantagens, a saber: o descarte do lixo atómico que em algumas vezes não é eficaz por ser 

radioativo e muito perigoso, os levados custos de produção, os altos riscos ambientais e sociais 

em casos de acidentes e também o fato de essa ser a mesma tecnologia utilizada para a 

fabricação de armamentos nucleares (CARDOSO et al., 2008). 

 

2.3.1.3 Gás natural 

 

O gás natural nada mais é do que a mistura de hidrocarbonetos leves na forma gasosa, 

tais como o metano, etano, propano, butano e outros. Suas reservas encontram-se quase sempre 

disponibilizadas nas áreas onde se extrai o petróleo, passando pelo mesmo processo de 

constituição. No entanto, ao contrário do petróleo e do carvão mineral, o gás natural é menos 

nocivo ao meio ambiente, mesmo que sua combustão ainda sim apresente alguns níveis de 

poluição que causam danos à atmosfera. 

O gás natural é muito utilizado em usinas termoelétricas, sendo considerado como uma 

fonte mais vantajosa por apresentar menor impacto ambiental, maior facilidade de transporte, 

além de uma necessidade quase nula de armazenamento. 

O gás natural, é também utilizado como fonte de energia em indústrias, residências (gás 

de cozinha) e em alguns tipos de veículos com adaptação para esse tipo de combustível (DOE, 

1999). 

O transporte do gás natural é realizado por meio de gasodutos, que são estruturas de 

custo mediano para instalação, mas de fácil manutenção, o que representa certa vantagem em 

comparação com outras fontes de energia.  

No Brasil, existem importantes áreas de extração desses recursos, com destaque para a 

Bacia de Santos, havendo também gasodutos que transportam petróleo retirado da Bolívia, 

produto de importação (DOE, 1999). 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-gas-natural.htm
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2.3.2 Vantagens 

 

Uma das principais vantagens da utilização de fontes de energia não renovava é que elas 

são mais baratas na implementação, manutenção e transporte. 

São as mais conhecidas e utilizadas em diversos países, uma vez que possuem um 

elevado rendimento energético em comparação com as energias renováveis. 

Além disso, seu uso tem gerado muitos postos de trabalho (sobretudo nos países 

subdesenvolvidos), contribuindo para a melhoria da economia e da distribuição de renda 

(ICLEI, 2009). 

 

2.3.3 Desvantagens 

 

A utilização dos recursos não renováveis gera muitos poluentes e possui um elevado 

impacto ambiental, por exemplo: aquecimento global, chuva ácida, perda da biodiversidade, 

bem como o esgotamento das fontes (ICLEI, 2009). 

Os gases liberados pela queima desses combustíveis poluem o ar e contribuem para o 

aumento do efeito estufa e do aquecimento global. 

Muitos acidentes causados pelos combustíveis fósseis e nucleares (derramamento de 

petróleo, explosão de usina nuclear, etc.) são extremamente degradantes, e podem acabar com 

um ecossistema ou poluir uma área por longo tempo. ICLEI (2009) 

 

2.4 ENERGIA RENOVÁVEL 

 

2.4.1 Generalidades 

 

De acordo com Rondinelli e Silva (2015), o Brasil possui um dos maiores mananciais 

do mundo, fato pelo qual, intrinsecamente remete o país ao uso prioritário desses recursos para 

geração de energia. Apesar do grande potencial, a exploração desenfreada desses recursos vem 

causando sérios problemas ambientais e sociais, demonstrando a necessidade do emprego de 

fontes complementares de energia, com intuito de garantir a segurança energética do país.  

Historicamente o Brasil utiliza de forma abundante os recursos hídricos como fonte de 

energia elétrica, visto sua alta disponibilidade e capacidade de produzir energia elétrica de 

forma segura. Entre as décadas de 50 e 70, o Brasil evidenciou um crescimento virtuoso na 

implantação de empreendimentos hidrelétricos, construídos de maneira descentralizada e 
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distante dos centros econômicos e de consumo de energia elétrica (ETCHEVERRY, 2017; 

TONEZER, 2017).  

Até a década de 1980, os custos sociais e ambientais sempre foram desconsiderados na 

implantação e até mesmo para definição do valor da energia elétrica produzida (TONEZER, 

2017).  

De acordo com Peraza (2013), a dependência predominante de apenas uma fonte 

energética, mesmo que considerada limpa e renovável, por depender de condições climáticas 

favoráveis, pode causar riscos ao abastecimento energético. Reforça essa tese quando trata da 

questão do racionamento de energia elétrica verificado no país no início dos anos 2000, freando 

o setor e forçando o governo federal a adotar medidas mitigadoras aos impactos econômicos 

negativos desse fato.  

Nessa época, o governo federal fomentou o uso de novas fontes de geração de energia, 

como as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), usinas térmicas à biomassa de cana, assim 

como ao gás natural, como forma de suprir rapidamente a demanda crescente de energia. A 

dependência de uma matriz elétrica com predominância hidráulica demonstrou-se insuficiente 

para atender às demandas crescentes de energia (PERAZA, 2013; WERNER, 2016).  

 

2.5 TIPOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS  

 

2.5.1 Bioenergia 

 

A biomassa é uma parte de matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizado para 

produção de energia, podendo ser utilizada na produção de calor, eletricidade, entre outras 

fontes. É classificada como uma fonte alternativa de energia renovável, possuindo um baixo 

custo e limpa. (Portal Solar, 2019) 

Existem três classes de biomassa: 

Biomassa sólida: Produtos e resíduos agrícolas, florestais e resíduos biodegradáveis das 

indústrias e da área urbana. 

Biomassa líquida: Proveniente das “culturas energéticas”, resultando em 

biocombustíveis líquidos, como etanol e o biodiesel. 

Biomassa gasosa: Pode ser encontrada nos efluentes agropecuários advindos da 

indústria e da zona urbana. (RAFAELA SOUSA, 2019) 
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2.5.2 Energia eólica 

 

A energia eólica é a energia que provém do vento. O termo eólico vem do latim aeolicus, 

pertencente ou relativo a Éolo, deus dos ventos na mitologia grega e, portanto, pertencente ou 

relativo ao vento.  

Um importante marco para a energia eólica na Europa foi a Revolução Industrial no 

final do Século XIX. Com o surgimento da máquina a vapor, iniciou-se o declínio do uso da 

energia eólica na Holanda. (CASTRO et al., 2009). 

Já no início do século XX, existiam apenas 2.500 moinhos de ventos em operação, 

caindo para menos de 1.000 no ano de 1960.  

Preocupados com a extinção dos moinhos de vento pelo novo conceito imposto pela 

Revolução Industrial, foi criada em 1923, uma sociedade holandesa para conservação, melhoria 

de desempenho e utilização mais efetiva dos moinhos holandeses. (CASTRO et al., 2009). 

A energia eólica é produzida através do vento, que faz girar uma série de pás e que por 

sua vez giram uma turbina, essas turbinas têm a forma de um cata-vento ou um moinho. Esse 

movimento que o vento gera nas pás, através de um gerador, produz energia elétrica. 

(CASTRO et al., 2009).  

Esses equipamentos precisam agrupar-se em parques eólicos, a concentração de torres 

geradoras é necessária para que a produção de energia se torne rentável, mas podem também, 

serem usados isoladamente para alimentar localidades remotas e distantes da rede de 

transmissão. É possível ainda, a utilização de aerogeradores de baixa tensão quando se trata de 

requisitos limitados de energia elétrica. (CASTRO et al., 2009). 

 

2.5.3 Energia solar fotovoltaica 

 

O funcionamento da energia solar fotovoltaica é baseado no fenômeno que ocorre 

quando partículas de luz solar (fótons) colidem com os átomos de silício presentes no painel 

solar, gerando um deslocamento dos elétrons, que criam uma corrente elétrica contínua.  

O esquema de funcionamento do sistema dessa energia, baseia-se na utilização de 

painéis solares que captam a luz, e por meio do efeito fotovoltaico geram energia elétrica, que 

é convertida pelo inversor solar de corrente contínua para alternada, e então a eletricidade é 

distribuída. SANTOS, 2017) 

Existem 3 formas de funcionamento de um sistema de energia solar fotovoltaico, que 

varia pelo tipo de sistema instalado: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vento
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89olo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_e%C3%B3lico
about:blank
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● sistema de energia solar conectado à rede (on-grid); 

● sistema fotovoltaico isolado ou autônomo (off-grid); 

● sistema de energia solar híbrido. 

 

Podemos diferenciar o funcionamento de sistemas fotovoltaicos a partir do seu modo de 

operação, já que o sistema on-grid atua com a inserção de energia diretamente na rede elétrica, 

enquanto o sistema off-grid funciona por meio de baterias que armazenam eletricidade. Já o 

sistema híbrido tem sua operação de modo simultâneo entre on-grid e off-grid, fazendo com 

que seu trabalho ocorra conectado à rede, enquanto o banco de baterias está carregando, e vice-

versa. (SANTOS, 2017) 

 

2.6 ENERGIA HÍDRICA 

 

O recurso hídrico é utilizado há muitos anos para outros fins, como o plantio, e com o 

passar do tempo o uso recurso hídrico teve um grande crescimento, passando a ser utilizado 

com mais freqüência.  

Essa energia alternativa utiliza o movimento dos rios que vão em direção ao mar, 

atualmente a finalidade da energia hídrica é a produção da energia elétrica nas chamadas 

centrais hidroelétricas. (ROCHA, 2009) 

Segundo Rocha, (2009), normalmente constroem-se barragens que criam reservatórios 

que acumulam e que param os cursos da água. Em outros casos, existem reservatórios que 

deixam passar os cursos da água, mas fazendo com que passem por uma turbina, ou seja, um 

gerador de energia, de forma que faça produzir energia elétrica apenas com a passagem da água.  

No Brasil, temos a usina de Itaipu que fica situada no Paraná, mais precisamente na 

cidade de Foz do Iguaçu, que faz divisa com o Paraguai e a Argentina. No ano de 2016, a Itaipu 

já fez história produzindo mais de 25 milhões de MWh em apenas 3 meses, superando a marca 

de 2013 de 24,83 Milhões de MWh, superando também a hidrelétrica de Três Gargantas, que 

fica na cidade de Sandouping na China, que produziu 22.500 milhões de MWh. 

A usina de Itaipu detém 820.000km quadrados, e uma barragem com comprimento total 

de 7.919m (quase 8km), possui 20 geradores que geram em média 700MW. A energia 

produzida pela usina é distribuída em um raio de 810km tanto para o Paraná inteiro, como para 

parte de São Paulo, e Sudeste do país. (ROCHA, 2009) 

 

https://www.portalsolar.com.br/sistema-solar-conectado-a-rede-on-grid
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2.6.1 Vantagens 

 

A primeira e principal vantagem da utilização de energias renováveis está no fato de que 

possuem fonte inesgotável. A produção de energia por meio de recursos renováveis é uma 

grande aliada no combate à emissão de gases do efeito estufa e do aquecimento global.  

Outro ponto a ser abordado é que não possuem tanto impacto na natureza quando 

comparadas às fontes de energia de origens fósseis. Além disso, podem promover a autonomia 

energética, oferecem menos risco do que a energia nuclear, por exemplo, e ainda contribui para 

melhorar a qualidade de vida no planeta (MEDEIROS et al., 2015). 

 

2.6.2 Desvantagens 

 

Quanto as desvantagens, destaca-se a geração de alguns problemas ecológicos, como a 

destruição da fauna e da flora em locais inundados pelos rios quando ocorre a instalação de 

hidrelétricas. 

Podemos citar ainda, os elevados investimentos em infra-estruturais adequadas que 

alguns sistemas exigem como o de energia eólica e a solar. A energia gerada por biomassa, por 

exemplo, não é uma fonte totalmente limpa, apesar do cultivo do material a ser queimado ajudar 

com a emissão do CO2. (MEDEIROS et al., 2015). 

 

2.6.3 Energia renovável para utilização em etes 

 

2.6.3.1 Energia solar 

 

Para a inserção em Estações de tratamento de esgotos há diversas alternativas de 

energias renováveis, devendo ser levada em consideração tanto o fator econômico quanto 

também um estudo de viabilidade visando à melhor alternativa de implantação, a fim de que 

seja feita a melhor escolha para a estação. (ABSOLAR, 2020). 

Partindo do princípio da energia solar, Absolar, (2020) afirma que: 

 

“podem ser usadas não apenas como fonte de energia no tratamento do esgoto 

sanitário, e benefício da empresa tão somente, mas também para conforto dos 

funcionários possibilitando que os mesmos tenham água quente nos vestiários, 

não resultando em custo energético para a estação, além do mais tudo isso de 

forma limpa. (ABSOLAR, 2020).” 
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Mas para isso, diversos fatores devem ser levados em consideração, como o 

aproveitamento da radiação solar para a geração de energia, influência dos ventos possibilitando 

a redução de temperatura. (ABSOLAR, 2020). 

 

2.6.3.2 Bioenergia 

 

Os processos de tratamento de esgoto visam a redução dos poluentes antes que a 

resultante desse tratamento volte a natureza, por alguns processos como os físicos, químicos e 

biológicos. Como resultado tem-se o efluente tratado, a retirada de lodo e a produção de Biogás  

Segundo Frare (2006), Os biogases extraídos do esgoto sanitário podem ter as mais 

diversas aplicações, tanto para o ramo automobilístico, quanto para o ramo industrial, além 

dessas alternativas, o gás pode ser usado para a produção de energia fazendo a sua queima.  

Para Frare (2006): 

 

“O gás é coletado ainda na ETE, que na maioria das estações já é usado o tratamento 

necessário para a produção do mesmo, por acontecer naturalmente, o gás é criado e a 

sua energia não é aproveitada, inicialmente ele é sujeito a hidrólise, onde é possível 

fazer a formação de subprodutos como aminoácidos, açúcares, e ácidos graxos, logo 

após é submetido a fermentação, onde temos a formação de amônia, alcoóis, ácidos 

gordos hidrogênico e dióxido de carbono, depois temos a formação de metano ou 

comumente conhecida como metagênese sendo a substância de maior interesse para 

todo o processo, e logo após esse período temos o biogás pronto para a queima  e 

produção da energia.” (FRARE 2006). 

 

2.6.4 Biogás produzido em ete’s 

 

A bioenergia é uma energia renovável que tem como base diversas matérias primas, 

como a madeira, o bagaço da cana-de-açúcar, produtos agrícolas e o esgoto do qual será tratado. 

Essa matéria prima gera naturalmente diversos tipos de gases, mas o que são utilizados 

para a geração de energia é o metano. Nos dias de hoje o esgoto sanitário não deve ser visto 

apenas como um resíduo, mas como um material importantíssimo para a geração de energia, 

atualmente existem empresas que se utilizam desse meio. (ANDREOLI 2003). 

O biogás é ainda coletado na estação de tratamento quando o sistema é projetado para 

que seja possível esse tipo de extração, como é um fenômeno natural é necessário apenas o 

sistema de coleta, armazenamento e tratamento, quando esses sistemas não estão disponíveis 

no tratamento, o gás é queimado, sem aproveitar a sua eficiência energética (MEDEIROS et 

al., 2015). 
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Atualmente, os estados brasileiros que mais utilizam essa energia são os estados de São 

Paulo e Minas Gerais. Para que a transformação do esgoto ocorra para energia é necessário que 

seja feito a separação dos rejeitos, ou seja, o lixo e o lodo da água, logo após o lodo passa por 

um minucioso processo de tratamento, tanto físico quanto biológico, podendo ser resultado 

desse processo o biodiesel e o biogás. (Abrelpe, 2009) 

O lodo produzido desse processo gera o biogás e um tipo de gordura da qual podemos 

chamar de escuma, onde certa fração serve para alimentar energicamente as estações de 

tratamento, e o outro quinhão levado as centrifugas das quais removem até 70% do líquido 

presente, resultando num resíduo livre de bactérias podendo ser convertido em fertilizante ou 

carvão (MEDEIROS et al., 2015). 

 

2.6.4.1 OBTENÇÃO DO BIOGÁS EM ETE’S 

 

Para obtenção do biogás, a primeira etapa visa separar os materiais como galhos de 

árvores e outros objetos que podem ser conduzidos pelas tubulações, e acabam ficando presos 

no gradeamento na chegada da ETE. (ANDREOLI, 2003). 

Logo após os rejeitos vão para os decantadores primários onde os sólidos serão 

sedimentados na base do tanque. Contudo, algumas partículas não possuem peso para que seja 

feita um adensamento correto, por esse motivo, no início do processo um coagulante é usado 

com o objetivo de unir essas partículas mais leves e formar uma partícula que possui uma maior 

massa, podendo assim, ser feito o adensamento correto. A resultante dessa sedimentação no 

fundo do tanque é tratada como lodo, que é retirado pelo fundo do tanque e encaminhada para 

ser adensado por gravidade e digestores anaeróbios. (ANDREOLI, 2003). 

Nesses digestores os microrganismos anaeróbios consomem a matéria orgânica 

constituinte do lodo ocorrendo uma diminuição de até 45% dos seus sólidos voláteis. Então, o 

lodo é primeiramente desidratado e encaminhado para filtros que prensam, onde ocorre uma 

diminuição ainda maior, e é nos digestores que no processo de oxidação da matéria orgânica 

ocorre a liberação de biogás. Onde uma parte é aproveitada como combustível, na maioria das 

vezes para abastecer equipamentos de propriedade da ETE como secadores térmicos 

(CHERNICHARO, 2007). 
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2.6.4.2 Aproveitamento energético do biogás 

 

Em uma Estação de Tratamento de Esgoto Santos e Vieira, (2015) afirma que a  

produção de biogás por pessoa atendida pode variar, predominantemente, entre 5 a 20 

L/pessoa/dia (Lopes et al, 2011). Mas, para a constituição de uma usina para aproveitamento 

energético do biogás, torna-se necessário o uso de equipamentos como compressores (para 

bombeamento do gás), tubulações (transporte do gás), queimadores (para queima do biogás que 

não será utilizado para geração energética) e motores para combustão do biogás com geração 

de energia elétrica.  

Sistemas para purificação do biogás podem também ser instalados, uma vez que na 

composição do biogás existem componentes que podem diminuir a eficiência dele, como é o 

caso de substâncias não combustíveis como água e gás carbônico (CO2), que entram no lugar 

do combustível no processo de combustão e absorvem parte da energia gerada. Pode ocorrer 

combustão incompleta, falha de alimentação e perda de potência. Além disso, pode haver 

corrosão precoce devido à presença de ácido sulfídrico (H2S), diminuindo tanto o rendimento 

quanto a vida útil do motor utilizado. (COSTA, 2006). 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será detalhada a metodologia utilizada neste estudo, cujos procedimentos 

foram empregados a fim de alcançar os objetivos propostos. 

Para tanto, foi elaborado um estudo qualitativo e outro quantitativo, com base nos 

métodos pesquisados, para proposta de implantação de um modelo de energia renovável na 

ETE Figueira. Neste estudo, foram verificados dois tipos de energia renováveis compatíveis 

com a estrutura da ETE.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

“A ETE Figueira está localizada no bairro Congonhas, em Tubarão, Santa Catarina, nas 

coordenadas 28º30’31.86” S e 48º58’54.80”O, ocupando uma área de aproximadamente 

36.337,00 m².  

 

FIGURA 1: IMAGEM AÉREA ETE FIGUEIRA 

 
Fonte: Google Earth 

 

3.2 OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ESGOTO 

 

A Estação de Tratamento de Esgoto Figueira (ETE) entrou em operação no dia 30 de 

outubro de 2019, para início do comissionamento. A obra foi iniciada em março de 2018, e 
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atualmente tem a sua estrutura com capacidade para atender até 25% da população tubaronense, 

o que corresponde ao tratamento de 75 litros de esgotos por segundo. Atualmente, a estação 

não está funcionando com sua totalidade, contudo, de acordo com o Contrato de Concessão, 

que finda em 2041, a ETE Figueira deverá operar com a capacidade de tratamento para 95% 

dos habitantes e operando com aproximadamente 305 L/s de vazão.  

A configuração é composta pelo tratamento preliminar, que se dá na remoção de sólidos 

grosseiros – resíduos sólidos e areia, e pelo tratamento secundário que se dá pela remoção de 

carga orgânica. O lodo removido dos reatores biológicos é encaminhado para duas centrífugas, 

enquanto o biogás é coletado em tubulações e levado aos queimadores em local aberto. A Figura 

2 apresenta o fluxograma da estrutura da ETE Figueira, na sequência numérica de 1 até 9. 

 

FIGURA 2: FLUXOGRAMA DA ESTRUTURA DA ETE FIGUEIRA 

 

Fonte: Tubarão Saneamento, 2019 
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3.3 PROCESSO DE TRATAMENTO 

  

3.3.1 Fluxo do tratamento 

 

O processo se inicia com a entrada do efluente na estação de tratamento, chegando aos 

gradeamentos médios e finos que têm por função fazer uma remoção grosseira dos materiais 

maiores, como plásticos e papelões, tendo como seqüência o processo de desarenação que 

objetiva a remoção de partículas semelhantes à areia pelo processo de sedimentação que 

introduzido na rede pela infiltração na rede do qual, basicamente constitui o sistema de 

tratamento preliminar. (GRATT, 2019) 

Logo após segue para o tratamento secundário, iniciado pelo Floculador mecânico que 

possui a função de realizar o contato mais eficiente do efluente com os produtos químicos, 

aumentando o tempo de detenção hidráulica para formação de flocos consistentes. (GRATT, 

2019). 

O Floculador Mecânico é equipado com agitadores verticais e palhetas de fluxo axial, o 

acionamento se dá por motor-redutores com controle de velocidade através de inversores de 

frequência, o que permite trabalhar com a gradiente de velocidade ideal para cada efluente. 

(GRATT, 2019) 

Segundo Gratt, (2019) este é dividido em duas câmaras. Na primeira câmara é realizada 

a correção de pH (se necessário) com sistema de agitação rápida. Na segunda câmara ocorre a 

coagulação com agitação rápida e tempo de detenção maior.  

Para Gratt, (2019) o tempo de residência do floculador e de cada câmara é dimensionado 

de acordo com o efluente e suas respectivas características resultantes da análise dos ensaios.  

Logo após tem o Flotador por ar dissolvido é um processo de separação de partículas 

via adesão de bolhas. A unidade partícula-bolha apresenta uma densidade menor que a do meio 

aquoso e flutua até a superfície da célula de flotação, de onde as partículas são removidas. 

(GRATT, 2019) 

Em seguida, o processo segue para uma estação elevatória de lodo que destina o mesmo 

para os biodigestores chegando ao objetivo deste trabalho onde é gerado o biogás. (GRATT, 

2019) 
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FIGURA 3: FLUXOGRAMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE DA ETE FIGUEIRA 

 
Fonte: Autor, 2021 
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3.3.2 SISTEMA PRELIMINAR 

 

O sistema preliminar das estações de tratamento de esgoto visa à retenção e remoção de 

materiais grosseiros, como galhos e folhas, além da areia e outros materiais indesejáveis para o 

tratamento. O Sistema Preliminar é composto por: 

● Caixa Divisora de Vazão: unidade para receber, reduzir velocidade do fluído e 

distribuir a vazão de esgoto para as 4 linhas de tratamento; 

● Sistema Mecanizado de Gradeamento e Desarenação: que é a unidade compacta com 

grade de esteira, remoção de areia. 

 

3.3.3 Tratamento primário 

 

O tratamento primário de esgoto doméstico da ETE Figueira visa a redução de demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), sólidos suspensos (SS), 

óleos e graxas (O&G) e fósforo (P) provenientes do esgoto sanitário. (Tubarão Saneamento, 

2020) 

O Tratamento Primário é composto por: 

● Floculador Primário: O processo de floculação, por meio da adição de químicos e 

variação no gradiente de mistura, permite a formação de flocos ideais para flotação além 

de propiciar a mistura necessária para precipitação do fósforo, facilitando a sua posterior 

remoção no FAD. (Tubarão Saneamento, 2020) 

● Flotador por Ar Dissolvido (FAD) Primário: possui a função de realizar a remoção dos 

flocos formados anteriormente e consequentemente retirar do meio o fósforo, a matéria 

orgânica particulada e os sólidos em suspensão totais por meio do lodo. (Tubarão 

Saneamento,2020) 

●  

3.3.4 Tratamento secundário 

 

O tratamento secundário é composto por: 

● Filtro Biológico Percolador: é o responsável pelo consumo da matéria orgânica solúvel 

remanescente do efluente sanitário. 

● Floculador Secundário: O processo de floculação, por meio da adição de produtos 

químicos e variação no gradiente de mistura, permite a formação de flocos ideais para 

flotação, facilitando a sua posterior remoção no FAD (Flotador por ar Dissolvido).  
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● Sistema de Flotação Secundária: instalado após o filtro percolador, permite a separação 

adequada do sólido-líquido, garantindo a clarificação do efluente para posterior 

desinfecção.  

 

3.3.5 Tanque seletor 

 

O Tanque Seletor é responsável em absorver picos de vazão e para seleção de micro-

organismos. A função do tanque seletor consiste em criar um ambiente favorável para formação 

e seleção de bactérias desejáveis no sistema. (TUBARÃO SANEAMENTO, 2020) 

 

3.3.6 Canal de desinfecção 

 

O Canal de Desinfecção tem a função promover a mistura e o contato necessário para 

inativação dos microrganismos patogênicos. (TUBARÃO SANEAMENTO, 2020) 

 

3.3.7 Tratamento de lodo 

 

O processo de Tratamento de Lodo é composto por: 

● Tanque de Coleta e Homogeneização de Lodo Digerido: para coleta e equalização dos 

sólidos removidos pelas unidades de flotação primária e secundária. 

● Tanque Digestor: para o processo conhecido como digestão anaeróbia, na qual, os 

microrganismos anaeróbios degradam e estabilizam a matéria orgânica remanescente 

do processo de tratamento de esgoto (primário ou secundário, conforme necessidade). 

● Decanter Centrífugo: A separação sólido-líquido por meio da decantação centrífuga. 

●  

3.3.8 Procedimento para o cálculo da bioenergia 

 

Para que todas as análises possam ser concluídas e só então fazer a escolha do tipo de 

energia, foram necessárias informações específicas de como é feito o tratamento, que é 

fornecido pela Tubarão Saneamento, como taxa infiltração e os dados populacionais ao fim da 

concessão. 

Logo após, um dado crucial para a análise e verificação da utilização do biogás é o seu 

poder calorífico. Por definição, o poder calorífico é a quantidade de energia por unidade de 

massa (ou de volume, no caso dos gases) liberada na oxidação de um determinado combustível, 

que de acordo com o fornecido por Jordão (2011) é de 22.400 kJ/m³. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volume
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxida%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel
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Através de uma análise comparativa entre qual tipo de energia seria mais ideal, foi 

verificada a utilização de outro dado que foi o levantamento do consumo anual da estação. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos visando a instalação da energia 

solar bem como a aplicação da bioenergia, e ainda objetivando a instalação de ambos perante o 

atual comércio e venda de equipamentos que possam ser utilizados na estação de tratamento de 

esgoto para promoção da sustentabilidade e economia de energia obtendo uma análise 

detalhada. 

 

4.1 LEVANTAMENTO DA CARGA MENSAL CONSUMIDA 

 

Carga consumida é o consumo de energia por um determinado período. Para o 

levantamento da carga consumida mensal da estação de tratamento foi necessário reunir todas 

as faturas de fornecimento de energia, com os valores gastos em kwh mensal, sendo estas 

fornecidas pela Tubarão Saneamento. A Tabela 1 demonstra esses valores. 

 

Tabela 1 – Levantamento mensal da carga consumida na ETE Figueira 

 

Mês/ano kwh mensal 

Jan/20 32.690 

Fev/20 58.633 

Mar/20 60.150 

Abr/20 56.688 

Mai/20 57.803 

Jun/20 61.689 

Jul/20 75.465 

Ago/20 68.436 

Set/20 81.472 

Out/20 76.348 

Nov/20 64.946 

Dez/20 65.490 

Jan/21 59.559 

Fev/21 50.534 

Mar/21 64.498 

 

Fonte: Tubarão Saneamento 
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4.2 ESTUDO HIPOTÉTICO DO BIOGÁS 

 

Por ainda não haver um estudo relacionado a essa área de atuação na Estação de 

Tratamento de Esgoto, esse tópico tem por finalidade um estudo teórico hipotético para a 

efetuação de instalação e por meio de algumas análises especificar quais decisões devem ser 

tomadas para a avaliação final. 

 

4.2.1 Biogás proveniente do lodo de uma ete  

 

O biogás pode ser utilizado para gerar energia térmica, através da sua queima. O Manual 

para Aproveitamento de Biogás (2010) apresenta como possíveis usos do biogás, como fonte 

de energia calorífica, o uso direto em aquecedores a gás para produção de água quente para 

condicionamento ambiental ou calor de processo, secagem de grãos em propriedades rurais, 

secagem de lodo em ETE, iluminação a gás, tratamento de chorume, entre outros. (LIMA; 

PASSAMANI, 2012)  

 

TABELA 2 – QUANTIDADE DE PESSOAS NO ANO DE 2021 

 

Fonte: CISM(2021), disponibilizado pela AGRTB 
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CÁLCULO DA VAZÃO MÉDIA AFLUENTE À ETE: 

 

Para efeito do presente estudo será necessário calcular a vazão média que a estação 

recebe de efluente que segue pela seguinte fórmula. 

 

 

𝑄𝑚é𝑑 =  
𝐶 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞

86400
+ 𝐼 + 𝑄𝑐                                                                                    (1) 

 

Onde: 

 

● Qméd= vazão média em l/s 

● C= coeficiente de retorno (relação esgoto coletado/água fornecida)  

● P= população beneficiada (ou esgotada) 

● I= vazão de infiltração na rede coletora de esgotos em l/s 

● q=consumo de água per capita em l/hab.d 

● Qc= somatório das vazões concentradas, também denominadas contribuições 

singulares, em l/s 

 

Adotados 

 

● C= 0,8 (Coeficiente de Retorno, adimensional) 

● P= 127105 (habitantes) em 2041dfxx 

● q= 157 l/hab.d (TUBARÃO SANEAMENTO,2019) 

 

A extensão média (Eméd) da rede coletora por habitante esgotado no Brasil: 1,6 m/hab, 

de acordo com os dados constantes do SNIS-2008 (Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento do Ministério das Cidades) 

Logo, a extensão total da rede coletora de esgotos (L) será: 

𝐿 = 𝐸𝑚é𝑑 ∗ ℎ                                                                                                                                          (2) 
Eméd = 1,6 

h = 127105 (habitantes) 

 

Utilizando a equação 1 podemos chegar na extensão de cálculo da rede 

𝐿 =
1,6𝑚

ℎ𝑎𝑏
∗  127105ℎ𝑎𝑏 = 203.368𝑚 ≅ 203𝑘𝑚 
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Em alguns locais a rede de esgoto está construída abaixo do lençol freático. Com isso, 

alguns cuidados especiais são necessários quando os efluentes chegam à estação de tratamento, 

estes devem ser considerados, e um deles é a taxa de infiltração na rede que é a quantidade que 

adentra na rede e é constituída pela equação 3. 

 

𝐼 = 𝑖 ∗ 𝐿                                                                                                                                                     (3) 
 

● i=Taxa de infiltração: 0,25 l/s por quilômetro de rede coletora. 

● L= extensão calculada de rede, 203 km 

 

Portanto, a infiltração na rede (I) será: 

 

𝐼 = (0,00025
𝑙

𝑠
∗ 𝑘𝑚) ∗ 203𝑘𝑚 = 0,05075𝑙/𝑠 

 

Admitindo que, neste caso, as vazões concentradas sejam desprezíveis em relação às 

outras parcelas do cálculo da vazão média, e tendo em vista os valores anteriormente adotados, 

se tem a vazão medida dada pela equação 1: 

 

𝑄𝑚é𝑑 =  
0,8 ∗ 127105 ∗ 157

86400
+ 0,05075 + 0 = 184,82𝑙/𝑠 

 
 

4.2.1.1 Volume de biogás gerado 

 

De acordo com (Jordão, 2011) a produção estimada de biogás por habitante é de 

aproximadamente 20 litros para cada habitante por dia. Dessa forma, temos a fórmula 4 para 

calcular o volume produzido total. 

 

𝑉𝑔á𝑠 = 𝑣ℎ ∗ ℎ                                                                                                                                      (4) 
 

 Portanto através da fórmula 4 é possível chegar no volume produzido por dia. 

 

𝑉𝑔á𝑠 = (
0,02𝑚3𝑔á𝑠

ℎ𝑎𝑏
. 𝑑) ∗ (127105𝑎𝑏) = 2542,1𝑚³𝑔á𝑠/𝑑 
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4.2.1.2 Energia bruta (e) produzida 

Nessa etapa, será possível verificar a quantidade de energia produzida pela usina no 

terminal do gerador valor que depende do poder calorífico do biogás que fornecido por 

(JORDÃO,2011) é de 22400kj/m³. Para isso será utilizada a fórmula 5. 

 

𝐸 = 𝑉𝑔á𝑠 ∗ 𝑝𝑐                                                                                                                                         (5) 
 

● Vgás= volume total de gás gerado, 2542,1m³gás/d 

● pc= poder calorifico do biogás, 22400kj/m³ 

 

𝐸 =
2542,1𝑚3𝑔á𝑠

𝑑
∗

22400𝑘𝑗

𝑚3
= 5,6943 ∗ 107𝑘𝑗/𝑚³ ≅ 15821,75𝑘𝑊ℎ/𝑑 

 

4.2.1.3 Rendimento global da transformação em energia elétrica 

 

Para converter a energia chamada final na forma em que ela é usada, passa-se ainda por 

um processo que implica em perdas, sendo necessário considerar uma eficiência de uso ou 

rendimento que para utilizar no biogás de acordo com Volschan Jr.(2009) para lodos que não 

passam pelo secador térmico, esse valor é de 25% conforme podemos ver na seguinte figura. 

 

FIGURA 4 - OPÇÕES PARA O APROVEITAMENTO E/OU GERAÇÃO DE ENERGIA A 

PARTIR DO LODO 25% E CLASSE B 

 

Fonte: Volschan Jr., 2009 
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4.2.1.4 Potencial de eletricidade disponibilizado 

 

Para que então seja possível saber a potencial energético que seria gerado será utilizado 

fórmula 6 é necessário fazer uma correção de potência aplicando o rendimento que de acordo 

com Dalpaz (2020) nas condições estabelecidas é de 25%. 

 

𝑃𝐸𝐷 =
𝑟 ∗ 𝐸

24ℎ/𝑑
                                                                                                                                         (6) 

 

● PED = Potencial elétrico disponibilizado 

● r = rendimento global 

● E = Energia bruta  

 

𝑃𝐸𝐷 =
0,25 ∗ 15821,75𝑘𝑊ℎ

24ℎ/𝑑
= 164,81𝑘𝑊/𝑑 

 
4.2.1.5 Cálculo da potência requerida na aeração por ar difuso 

 

A aeração é uma prática de fundamental importância quando falamos em um grande 

volume de tratamento aeróbio. Por serem grandes volumes de efluentes no tratamento, o volume 

todo necessita ter a quantidade correta de oxigênio em sua estrutura, logo essa etapa tem como 

objetivo inserir o volume necessário 

 

4.2.1.5.1 Demanda bioquímica de oxigênio (dbo) 

 

Por ser tratar de matéria orgânica é importante saber a quantidade de oxigênio 

necessário para que possa haver a oxidação da matéria orgânica biodegradável no biodigestor.  

De acordo com JORDÃO(2011) é de 54 gDBO/hab.d, portanto para saber a quantidade total 

necessária, será utilizado a fórmula 7. 

 

𝐷𝐵𝑂𝑡 =
54𝑔𝐷𝐵𝑂

ℎ𝑎𝑏
. 𝑑 ∗ ℎ ∗ 10−3𝑘𝑔/𝑔                                                                                              (7) 

 

DBOt= Demanda bioquímica total 

h= habitantes 

 

𝐷𝐵𝑂𝑡 = 54 𝑔𝐷𝐵𝑂/ℎ𝑎𝑏. 𝑑 𝑥 127105 ℎ𝑎𝑏 𝑥 10 − 3 𝑘𝑔/𝑔 =  6863,67 𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑 
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4.2.1.5.2 CARGA DE DBO AFLUENTE AO TANQUE DE AERAÇÃO 

 

É necessário fazer uma correção em relação a carga total admitindo uma redução da 

massa de 30% no tanque primário para que, mesmo com pouca demanda, ainda exista a geração 

de energia necessária para a ETE corrigindo pela fórmula 8. 

 

𝐷𝐵𝑂𝑐 = 𝐹 ∗ 𝐷𝐵𝑂𝑡                                                                                                                                  (8) 
DBOc= carga corrigida 

F= fator corretivo 1-0,3= 0,7 

DBOt= carga total 

 

𝐷𝐵𝑂𝑐 = 0,7 ∗
6863,67𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂

𝑑
= 4804,56𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑 

 

 

4.2.1.5.3 Massa teórica de oxigênio requerida (mo2) 

 

Para que o processo tenha um andamento com mínimo oxigênio é necessário que  este 

possua uma massa mínima, que se chama massa teórica para isso é admitido o valor de 1,5 kg 

de O2, assim será utilizada a fórmula 9 para então encontrar o total requerido. 

 

𝑀𝑂2 = (𝑜𝑡 ∗ 𝐷𝐵𝑂𝑐)                                                                                                                               (9) 
 

 

𝑀𝑂2 = (1,5𝑘𝑔𝑂2/𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂 ∗ 4804,56𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂) = 7206,85𝑘𝑔𝑂2/𝑑 
 

4.2.1.5.4 Massa real 

 

Massa real de oxigênio a introduzir desde os compressores (M), considerando que a 

eficiência de transferência de oxigênio do equipamento é de 15% e que a capacidade de 

oxigenação no esgoto é de 65% da que seria em água limpa pode ser descoberta pela fórmula 

10. 

 

𝑀 =
𝑀𝑂2

0,15 ∗ 0,65
                                                                                                                                   (10) 

 

𝑀 =
7206,85𝑘𝑔𝑂2/𝑑

0,15 ∗ 0,65
≅ 73916,44𝑘𝑔𝑂2/𝑑 
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4.2.1.5.5 Massa de ar introduzida pelos compressores (mar) 

 

Admitindo um teor de oxigênio no ar de 23,2% kgO2/kgar: 

 

𝑀𝑎𝑟 =
𝑀

0,232𝑘𝑔𝑂2/𝑘𝑔𝑎𝑟
                                                                                                                   (11) 

 

● Mar = Massa de ar necessária 

● M = massa real 

 

 

 

𝑀𝑎𝑟 =
73916,44𝑘𝑔𝑂2/𝑑

0,232𝑘𝑔𝑂2/𝑘𝑔𝑎𝑟
≅ 318605,37𝑘𝑔 𝑎𝑟/𝑑 

 

Vazão de ar necessária para ser introduzida pelos compressores (Qar), levando em conta 

a massa específica do ar de 1,20 kg/m3: 

 

𝑄𝑎𝑟 =
𝑀𝑎𝑟

𝜌𝑎𝑟
                                                                                                                                            (12) 

 

𝑀𝑎𝑟 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑟 
𝜌𝑎𝑟 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑟 

 

𝑄𝑎𝑟 =
318605,37𝑔 𝑎𝑟/𝑑

1,2𝑘𝑔/𝑚³
=

265504,47𝑚3

𝑑
= 185𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

 

4.2.1.5.6 Potência dos compressores (pc) 

 

Essa etapa visa o dimensionamento de uma cogeração de energia, onde o acionamento 

é de equipamentos mecânicos e diretamente dos geradores elétricos, dessa forma a geração de 

energia será gerada em segundo plano. 

 

𝑃𝑐 =  
𝑀𝑎𝑟 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇0

8,41 ∗ 𝐸
∗ [

𝑃𝑠

𝑃𝑒

0,283

− 1]                                                                                                 (13) 

 

 

Onde: 

Pc = potência do(s) compressor(es), kW 

Mar = massa de ar, kg/s 

Mar = 1,20 kg/m3 x Qar (m3/min) x 1 min/60s = 1,20 x 185 / 60 = 3,7 kg/s 
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R = constante do gás = 8,314 kJ/kmol°K 

T0 = temperatura absoluta de entrada, °K = °C + 273 

admitindo uma temperatura ambiente máxima de 30°C, tem-se: T0=30°C + 273=303°K 

8,41 = constante do ar, kg/kmol 

E = eficiência do compressor, 0,70 a 0,80 (valor adotado: E = 0,75) 

ps = pressão absoluta de saída, no compressor, atm 

considerando uma profundidade de água a vencer (H) de 4,50 m e perdas (nas tubulações, 

no difusor e no compressor) de aproximadamente 1,2 a 1,4 vezes H: 

1,3 x 4,50 = 5,85 m.c.a. = (5,85/10,33) atm = 0,57 atm 

ps = 0,57 + 1 = 1,57 atm 

pe = pressão absoluta de entrada, no compressor, atm (pe = 1 atm) 

logo: 

 

𝑃𝑐 =
3,7 ∗ 8,314 ∗ 303

8,41 ∗ 0,75
∗ [

1,570,283

1
− 1] ≅ 201𝑘𝑤 

 

4.2.1.6 Capacidade de oxigenação (c.o.): 

 

Os aeradores incorporam o ar da atmosfera ao meio líquido através da formação de 

vácuo na extremidade da hélice propulsora que admite o ar através do eixo vazado. 

(GRATT,2019) 

 

C.O. do aerador superficial em água limpa ≅ 1,5 kgO2/kWh 

C.O. do aerador superficial no esgoto ≅ 0,65 x 1,5 ≅ 1,0 kgO2/kWh 

 

Os aeradores superficiais são flutuantes sobre boias de PRFV (Plástico Reforçado com 

Fibra de Vidro), utilizados no tratamento de efluentes industriais e domésticos, em tanques de 

aeração, em lagoas aeradas, em tanques de homogeneização, em remoção de voláteis e outros.  

 

Potência dos aeradores (Pa): 

 

𝑃𝑎 =
𝑀𝑂2

𝐶 ∗ 𝑂
                                                                                                                                         (14) 

 

 É necessário fazer a correção de MO2 de dia para hora, por isso é necessário fazer a 

divisão de MO2, logo temos a equação 15. 
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𝑀𝑂2 =
𝑀𝑂2

24ℎ
                                                                                                                                       (15)   

 

 

𝑀𝑂2 =
7206,85𝑘𝑔𝑂2

24ℎ
≅ 301𝑔𝑂2/ℎ 

 

Utilizando a equação 14 podemos chegar então a potência necessária dos aeradores. 

 

𝑃𝑎 =
301𝑘𝑔𝑂2/ℎ

1𝑘𝑔𝑂2/𝑘𝑊ℎ
= 301𝑘𝑊 

 

4.2.1.7 Análise de cálculo 

 

Através da análise verifica-se que o potencial de eletricidade disponibilizado, com o 

aproveitamento do biogás, é de 164 kW. Portanto, no presente estudo, se a energia elétrica 

gerada pelo biogás fosse utilizada para o acionamento de compressores, na aeração por ar 

difuso, ou dos aeradores superficiais, teria que haver uma complementação através de outra 

fonte de energia, tendo em vista que os valores de Pc (201 kW) e de Pa (301 kW) são superiores 

a 138 kW.  Assim, a utilização da bioenergia não se torna viável. 

Alguns estudos apontam que para uma usina com potência de 1 megawatt o projeto já 

pode ser instalado e operante. 

 

4.3 ESTUDO HIPOTÉTICO ENERGIA SOLAR 

 

Com base no consumo médio obtido na Tabela 1, tem-se que 62.293kw/mês será igual 

2089,76 kwh/dia. 

 

Classe: Trifásica 

 

Relacionado ao tempo de exposição com uma consulta feita ao site do Crescesbe é 

possível obter a quantidade de horas de incidência para a coordenada desejada, que foi de 4,24 

horas como podemos observar na média do plano horizontal. 
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FIGURA 5 – INCIDÊNCIA SOLAR DURANTE O DIA 

 
Fonte: Centro de referência para energia solar e eólica 

 

4.3.1 Rendimento  

 

Durante a geração de energia, diversos imprevistos podem acontecer como por exemplo 

possíveis sombreamentos de objetos fixos próximos a instalação dos painéis. É importante 

considerar uma perda 20% levando em consideração toda a topografia e o local de instalação 

dos painéis solares. Diante disso, será utilizado um fator corretivo de 0,8 no cálculo necessário 

da potência das placas. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 ∗ 𝜂𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
                                                           (16) 

 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 =
2090𝑘𝑤ℎ/𝑑𝑖𝑎

4,24 ∗ 0,8
= 616,15𝑘𝑤 

 

Ou seja, somando a potência individual de cada placa é necessário que tenhamos ao 

menos 617kw no total para que então seja possível gerar a potência total de 2090kwh por dia. 

Utilizando painéis com potência (P) de 315w que são encontrados com facilidade devido 

a versatilidade podemos encontrar através da fórmula 17 a quantidade necessária de placas. 

 

𝑄𝑡𝑑𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠

𝑃
                                                                                        (17) 

 

Assim: 

𝑄𝑡𝑑𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 =
617000𝑤

315𝑤
= 1959 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Desta forma,  chega-se a  1959 unidades de painéis solares que necessitam ser instalados 

na Estação de tratamento para que seja possível manter a mesma funcionando apenas com 

energia renovável, entretanto é necessário deixar de reserva geradores e a energia elétrica da 
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concessionária para que em caso de manutenção  por exemplo,  a estação de tratamento não 

tenha o funcionamento interrompido, portanto o sistema híbrido seria o mais recomendável ou 

seja, o mesmo funciona com entrada automática de energia da rede elétrica em caso de falhas 

ou pouca geração no sistema solar facilitando a manutenção. 

Por fim, as placas instaladas juntas poderão gerar 617kw para suprir as necessidades da 

Estação de tratamento como podemos ver na fórmula 18. 

 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 = 1959 ∗ 315 = 617,08𝑘𝑤 
 

4.3.2 Área necessária para instalação das placas 

 

Tendo por base que a medida de uma placa com a potência de 315w tem em média 

1,96x0,99m, é possível concluir que há uma área de 1,94m².  

Dessa forma, será necessário um local que tenha ao menos 3802m² para que seja 

instalado o sistema. Espaço esse que a estação atualmente possui disponível, como pode 

observar na figura 6. 

 

FIGURA 6 – VISTA AÉREA ETE FIGUEIRA 

 

Fonte: Google Earth 

4.3.3 Valor investido e tempo de retorno 

 

O tempo de retorno de um investimento é um indicador que tem como objetivo dizer se 

esse negócio é atrativo ou não. Dessa forma, tem-se a possibilidade de verificar o tempo 

necessário que o investidor conseguirá recuperar o valor investido. 

Atualmente, o custo mensal de energia na estação de tratamento é em torno de 

R$28.000,00, com aproximadamente R$480.000,00 gastos com energia anualmente. 



46 

 

 

Em consulta a empresas que fazem esse tipo de serviço foi orçado um gasto de 

aproximadamente R$ 2.180.178,00.  Nesse valor já estão inclusos os painéis fotovoltaicos, os 

inversores, cabos e conectores, as estruturas de fixação e os painéis de proteção.  Com esse 

investimento será possível ter o tempo de retorno do valor em cerca de 7 anos após a instalação 

total da usina fotovoltaica, tendo logo após esses anos, apenas o retorno sobre o valor investido 

e 10 anos após a instalação, já teria sido economizado aproximadamente R$ 1.000.000,00 em 

apenas 3 anos de retorno. 

Dessa forma, se fosse feito um financiamento sendo pago o mesmo valor que atualmente 

é gasto com energia, seria possível quitar o sistema todo dentro do período de 6 anos e 6 meses, 

obtendo como uma grande vantagem não receber os aumentos nas tarifas de energia que podem 

acontecer de uma hora para outra. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Atualmente possuímos uma grande emissão de poluentes devido a energia elétrica, um 

fator que pode diminuir significativamente o potencial emissivo dos gases agravadores do efeito 

estufa é o incentivo para aproveitar ou até mesmo gerar a energia devido a própria matriz 

energética. Gerando diversos benefícios tanto econômicos quanto ambientais. 

Atualmente,  no processo natural da biodigestão o biogás gerado naturalmente pelo 

sistema não possui a devida utilização, não somente na ETE Figueira, mas também em outras 

estações de tratamento no Brasil. Para que fosse viável a utilização dele na estação seria 

necessária uma produção de gás muito além do que foi calculado, portanto é possível concluir 

no momento esse tipo de energia não seria a mais rentável,  mas muito em breve esse tipo de 

energia  se tornará possível,  pois a cidade está em constante desenvolvimento  aumentando a 

população, logo a produção de efluentes tende a crescer e consequentemente a produção de 

biogás. 

Juntamente com isso é possível analisar que o custo para implantação dessa usina de 

bioenergia, seria um investimento maior do que o necessário para a implantação de uma usina 

de energia solar, onde é possível afirmar mais uma vez a impossibilidade de sua implantação 

na ETE Figueira. 

Por outro lado, pudemos constatar que ao prever uma usina fotovoltaica houve a 

possibilidade de fazer o uso dessa energia reduzindo consideravelmente os gastos com energia, 

visto que, durante o dia o sistema seria possível manter a estação de tratamento isolada da rede 

entrando em funcionamento apenas caso a demanda solicitasse ou em função  de uma  

manutenção ou em dias que a radiação solar não for suficiente. 

Portanto a indicação é que seja feita a instalação da energia solar em formato híbrido, 

por possuir um tempo de retorno relativamente baixo. 
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