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RESUMO 

O tratamento de esgoto pelo processo de digestão anaeróbia converte parte da 

matéria orgânica em biogás, composto principalmente de dióxido de carbono e 

metano. Mesmo diluído no biogás, o metano pode ser convertido em energia 

elétrica por meio da combustão direta em motores e turbinas ou pela conversão 

em células a combustível, as quais apresentam vantagens pela sua grande 

eficiência e facilidade de operação. Diferenciam-se das tecnologias 

convencionais baseadas na combustão pela menor emissão de poluentes e 

maior eficiência energética. Atualmente, pelo menos 1.700 m3 CH4/dia gerado 

na ETE Atuba Sul (Curitiba-PR) sofre um processo de combustão em 

queimadores, visando a emissão de CO2 e conseqüente redução da emissão 

de metano da ETE. Apesar desta redução no impacto ambiental, o biogás, 

composto por 60,6 % de metano, é desperdiçado ao invés de ser aproveitado 

para a geração de energia elétrica e calor na própria ETE. Neste trabalho 

avalia-se a viabilidade técnica e econômica de uma planta comercial de células 

a combustível de ácido fosfórico de 200 kW, para fornecimento de energia 

elétrica e térmica, com eficiência total de até 70%, à ETE Atuba Sul, a partir de 

biogás da digestão anaeróbia. As amostras de biogás foram analisadas pela 

técnica de cromatografia a gás. Adotou-se estimativas de produção de metano 

teóricas e práticas, a partir de fontes literárias e pela medição da vazão do 

biogás com o anemômetro digital, respectivamente. Levantou-se o perfil de 

consumo de energia elétrica da ETE Atuba Sul e analisaram-se as 

possibilidades de utilização da energia térmica. A análise da viabilidade técnica 

foi obtida conforme os valores de VPL, TIR, TMA e PRL (Payback). A utilização 

do biogás para produção de energia por meio da célula a combustível viabiliza 

o autofornecimento energético, possibilita a geração distribuída de energia 

elétrica, reduz os custos de operação da ETE e permite o aproveitamento 

eficaz do recurso natural biogás, propiciando o desenvolvimento sustentável. 

Resultados demonstram que o custo da energia alternativa gerada é 

competitivo e que a adaptação da planta é viável. 

Palavras chave: tratamento de esgoto, biogás, energia elétrica, células a 

combustível, geração distribuída de energia e viabilidade técnica e econômica. 
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ABSTRACT 

Waste treatment by anaerobic digestion process converts part of the organic 

matter in biogas, composed principally of carbon dioxide and methane. Even 

diluted in the biogas, the methane can be converted in electric energy through 

the straight combustion in motors and turbines or for the conversion in fuel cells, 

who present advantages for his great efficiency and easiness of operation. They 

are differentiated of the conventional technologies based on the combustion by 

the least emission of pollutants and bigger energetic efficiency. At present, at 

least 1.700 m3 CH4/day was produced in the ETE Atuba Sul suffers a process of 

combustion in burners, aiming at the emission of CO2 and consequent reduction 

of the emission of methane of the ETE. In spite of this reduction in the 

environmental impact, the biogas composed by 60,6 % of methane, is wasted 

instead of being used for the generation of electric energy and heat in the ETE 

itself. At this work there is valued the technical and economical viability of a 

commercial plant of fuel cells of phosphoric acid of 200 kW, for supply of 

electric and thermal energy, with total efficiency of up to 70 %, to the ETE Atuba 

Sul, from biogas of the anaerobic digestion. The samples of biogas were 

analyzed by the chromatography technique to gas. There were adopted 

theoretical and practical estimates of production of methane, from literary 

fountains and for the measurement of the biogas flow with the digital 

anemometer, respectively. There was lifted the profile of consumption of electric 

energy of the ETE Atuba Sul and there were analyzed the means of use of the 

thermal energy. The analysis of the technical viability was obtained according to 

the values of VPL, TIR, TMA and Payback. Use of biogas and fuel cells for 

energy generation makes feasible self-generation, enables distributed electric 

power, reduces operation costs of wastewater treatment plant and allows the 

efficient use of biogas, a natural resource that favors sustainable development. 

The results demonstrate that the cost of produced alternative energy is 

competitive and that the adaptation of the plant is viable. 

Key words: waste treatment, biogas, electric energy, fuel cell, distributed 

generation of energy and technical and economical viability. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

O processo de tratamento de esgoto urbano é uma das atividades essenciais à 

vida moderna, sem a qual haveria grande impacto à saúde pública. Apesar dos 

benefícios, há um preço a ser pago, traduzido principalmente nas emissões 

residuais de metano e no alto consumo de energia elétrica.  

O tratamento de esgoto baseado na digestão anaeróbia é consolidado e 

amplamente utilizado nas cidades do mundo inteiro. Resulta do processo o 

biogás, composto principalmente de metano e dióxido de carbono, o qual é 

queimado em queimadores (flares) para evitar o lançamento de grandes 

quantidades de metano na atmosfera que possui uma capacidade vinte e uma 

vezes superior ao CO de causar o efeito estufa. Mesmo diluído, o metano 

presente no biogás pode ser usado como fonte de energia para alimentar o 

próprio processo do tratamento, melhorando sua eficiência e diminuindo o 

custo de tratamento do esgoto. Há, no mundo, vários projetos de demonstração 

que comprovam a viabilidade técnica do biogás de digestão anaeróbia para a 

geração de energia. 

O desenvolvimento e o crescimento populacional estão proporcionalmente 

relacionados com o consumo de energia elétrica, a qual é obtida, no estado do 

Paraná, principalmente de fonte hidroelétrica que, apesar de renovável, causa 

um considerável impacto ambiental e se baseia na geração centralizada de 

energia. Alguns dos impactos ambientais das hidroelétricas são: alteração do 

ambiente lótico para lêntico, decorrente das áreas de alagamento, alteração na 

forma de reprodução dos peixes, desmatamento, consumo de recursos 

naturais para a construção da barragem, emissão de metano, assoreamento da 

barragem, entre outros. 

A alternativa de geração de energia utilizando a célula a combustível propicia 

relevantes benefícios como: aproveitamento do biogás, baixa emissão de 

poluentes, devido a sua alta eficiência energética e por ser uma forma de 

geração distribuída de energia, resulta em menor infra-estrutura de 

transmissão, redução de perdas energéticas, entre outros. 
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As Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) com tratamento secundário de 

esgoto baseado em reatores tipo RALF são amplamente utilizadas nas 

estações da SANEPAR. Como resultado da degradação da matéria orgânica 

pelas bactérias anaeróbias ocorre a emissão do biogás, composto 

principalmente de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). O metano é um 

excelente recurso energético, pois gera menor impacto ambiental em 

comparação com os combustíveis fósseis e apresenta boa relação 

custo/benefício em certas aplicações, tais como transporte e aquecimento.  

O metano é um potente destruidor da camada de ozônio, com um potencial 

vinte e uma vezes superior ao do CO2 em causar o efeito estufa (IPCC, 1995). 

Portanto, a queima do biogás em queimadores reduz o impacto ambiental pela 

minimização da emissão de CH4 na atmosfera. No entanto, também representa 

desperdício de um combustível que poderia ser aproveitado para a geração de 

energia elétrica e calor na própria ETE ou na região do entorno, reduzindo 

ainda mais as emissões de carbono e possibilitando a geração de riquezas, 

tanto pela economia de energia quanto pela geração de novos negócios. 

As células a combustível são dispositivos eletroquímicos que geram 

eletricidade em corrente contínua com alta eficiência. O funcionamento das 

células a combustível se baseia no hidrogênio e em eletrocatalisadores que 

quebram a molécula em prótons e elétrons. Os íons fluem através da célula, 

enquanto os elétrons passam por circuito externo como eletricidade a ser 

aproveitada. A recombinação com o oxigênio do ar produz água ao final do 

ciclo. Embora as células a combustível possam, em princípio, oxidar qualquer 

combustível, na prática, apenas o hidrogênio é utilizado para a geração de 

energia. As fontes de hidrogênio incluem uma ampla variedade de 

combustíveis (gás natural, GLP, propano, metanol, etanol, carvão gaseificado, 

etc.), os quais precisam ser convertidos em um gás rico em hidrogênio que 

alimenta a célula. As células a combustível também podem utilizar diretamente 

o hidrogênio obtido da eletrólise da água ou de outros processos que tenham 

hidrogênio puro como subproduto. 

Ao contrário das tecnologias que utilizam a combustão para converter 

combustível em calor e este em energia mecânica e elétrica, as células a 
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combustível não estão limitadas pela eficiência térmica do ciclo de Carnot, mas 

pela segunda lei da termodinâmica. Desta forma, mais do que 70% da energia 

química presente no combustível pode ser transformada em energia elétrica e 

térmica numa célula a combustível, mesmo que ela opere em baixa 

temperatura. A eficiência das células a combustível é praticamente 

independente do tamanho da planta. A grande maioria das células a 

combustível opera como co-geradores, devido à considerável quantidade de 

calor aproveitável que elas geram. 

A tecnologia de células a combustível tem avançado muito nos últimos anos, 

inclusive com participação de grupos de pesquisa do Brasil, entre eles o 

LACTEC. Ainda assim, esta área de pesquisa e desenvolvimento se encontra 

na sua infância, com vários temas a serem estudados: novos materiais e 

desenhos, diminuição de custos de produção das células, reforma de 

combustíveis, outros meios de produção de hidrogênio, novas aplicações de 

células a combustível, etc. 

A célula a combustível do tipo PAFC (Phosforic Acid Fuel Cell) utiliza no seu 

eletrólito o ácido fosfórico. Entre os principais tipos de células a combustível, a 

célula PAFC destaca-se como a tecnologia mais madura e a única que atingiu 

o estágio comercial. Embora caras, as PAFC são duráveis, eficientes, operam 

com segurança e apresentam custo de manutenção adequado às aplicações 

em campo. A UTC Power (antiga UTC Fuel Cells) é o principal fabricante e já 

fabricou e instalou mais de 270 unidades de plantas estacionárias de geração 

de energia baseadas em células a combustível PAFC, alimentadas com gás 

natural reformado a hidrogênio, com o qual produzem 200 kW. 

Embora a tecnologia PAFC se encontre na fase comercial, o desempenho das 

células a combustível na sua aplicação concreta ainda é área de estudo 

intenso. Dados sobre durabilidade das células em diferentes ambientes, modos 

de interligação com a rede, influência da qualidade do combustível, níveis de 

confiabilidade e qualidade da energia, entre outras, são levantadas durante a 

avaliação da tecnologia para aplicação em geração distribuída de energia. 

Estes dados são importantes para avaliação da aplicabilidade da tecnologia. 

Outros aspectos importantes que devem ser analisados são: a configuração da 
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rede elétrica, a disponibilidade de gás, a demanda por energia confiável, o 

impacto no meio ambiente e no mercado de energia. 

Desta forma, existe uma série de desafios para a introdução definitiva desta 

tecnologia no mercado de geração de energia elétrica e estes desafios são 

diferentes nos diversos países, devido às características particulares de cada 

matriz energética e da legislação vigente. Um desafio bastante interessante é a 

utilização de fontes de hidrogênio não convencionais, entre os quais o biogás é 

muito promissor, pois é semelhante ao gás natural diluído em CO2. Isto 

significa que as barreiras tecnológicas são pouco maiores que as encontradas 

pela planta fabricada pela UTC Power. Para o uso do biogás nestas plantas é 

necessário separar o metano do CO2 ou modificar a planta, aumentando a 

capacidade dos dutos para garantir a potência máxima. 

A experiência de operação e manutenção adquirida pelo LACTEC mostrou que 

as plantas PAFC são viáveis tecnicamente, pois operam adequadamente nas 

mesmas condições que um gerador convencional de energia. Entretanto, a 

viabilidade econômica depende de vários fatores associados à utilização em si, 

tais como preço da energia elétrica e do combustível deslocados pelo uso da 

planta (receita por custo evitado), valor inicial do investimento e custos de 

operação e manutenção, entre outros. Para o caso de compra de uma planta 

PAFC de 200 kW a gás natural como a instalada no LACTEC, o custo da 

eletricidade gerada é composto principalmente pelo preço do gás 

(aproximadamente 70% do custo) e pelo custo de capital (em torno de 15% do 

custo). Esta informação foi gerada após instalação e operação de duas plantas 

PC25C, da UTC Power, ao longo de 5 anos de execução de projeto de 

demonstração em parceria com a COPEL. 

Neste estudo procurou-se avaliar o uso do biogás em células a combustível. As 

células são mais eficientes na conversão de combustível em eletricidade que 

as tecnologias convencionais de combustão e podem ser vantajosas, mesmo 

tendo maior custo de instalação.  
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1.2 OBJETIVOS 

Avaliar a viabilidade técnica e econômica para a utilização de uma planta 

comercial de células a combustível de 200 kW no fornecimento de energia 

elétrica à ETE Atuba Sul, a partir do biogás proveniente da digestão anaeróbia 

dos reatores RALF.  

Os objetivos específicos são: 

• Levantar o estado da arte da célula a combustível do tipo PAFC. 

Este levantamento visa avaliar as características do comportamento da 

célula a combustível conforme as experiências já efetuadas.  

• Avaliar a composição e produção do biogás da ETE Atuba Sul. 

A determinação da composição do biogás é necessária para a avaliação da 

presença de contaminantes e do teor de metano contido, para assim, 

estimar o volume de metano disponibilizado pelos reatores anaeróbios, 

conforme a medição da vazão. A potência em que a célula a combustível 

poderá operar depende do volume de metano fornecida. 

• Levantar o perfil de consumo de eletricidade e de calor da ETE. 

Esta informação será utilizada para determinar a capacidade da célula a 

combustível em suprir a demanda em energia elétrica e calor da ETE da 

Atuba Sul. 

• Levantar o estado da arte em técnicas de limpeza do biogás. 

Visa determinar os avanços em técnicas de limpeza de contaminantes 

contidos no biogás que prejudicam a célula a combustível. 

• Especificar o sistema de separação da proporção de metano no biogás. 

Avaliação da rota de purificação do biogás pela retirada de CO2 antes da 

sua utilização na planta. A utilização do sistema de aumento da proporção 

de metano no biogás utilizando um separador de gases envolve 

conhecimentos técnicos e custos financeiros que deverão ser avaliados 

para a determinação da viabilidade técnico-econômica.  
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• Estimar a receita proveniente da venda de créditos de carbono decorrentes 
deste mecanismo de desenvolvimento limpo 

A utilização do biogás em célula a combustível é um projeto que pode ser 

classificado como mecanismo de desenvolvimento limpo, sendo assim, 

passível de obter renda decorrente da venda de créditos de carbono. Tal 

renda poderá definir a viabilidade econômica do projeto. 

 

2 TECNOLOGIAS DE CONVERSÃO DO BIOGÁS EM ENERGIA 

2.1 BIOGÁS 

2.1.1 Decomposição Anaeróbia 

Digestão anaeróbia é o processo biológico que envolve a decomposição 

bacteriana e enzimática de compostos orgânicos em metano, dióxido de 

carbono e compostos orgânicos simples. Ocorre na ausência de oxigênio e 

depende das seguintes condições: pH, temperatura, conteúdo de sólidos, 

tempo de retenção, taxa de carregamento orgânico, relação C / N e mistura 

(DUERR et al., 2006). 

De forma simplificada, a digestão anaeróbia é considerada um processo de 

dois estágios. No primeiro estágio a matéria orgânica é convertida a ácidos 

voláteis, como o ácido acético, normalmente por bactérias anaeróbias ou 

bactérias acidogênicas. No segundo estágio, os ácidos voláteis produzidos 

servem de substrato para as bactérias metanogênicas, que convertem os 

ácidos orgânicos em produtos finais gasosos como gás carbônico e metano 

(KAKINAMI e IMBIMBO, 2001). 

Quando a matéria fecal recente entra em fermentação debaixo de água, 

formam-se hidrogênio, gás carbônico e gás sulfídrico, e o lodo neutro se 

acidifica já no primeiro dia. Esta é a fermentação ácida, indesejável na técnica 

de tratamento de esgotos, pois é lenta, não reduz o volume do lodo, produz 

mau cheiro e não seca o lodo o qual, em virtude da oclusão de bolhas de gás, 

torna-se espumoso e tende a flutuar (IMHOFF, 1986, p. 132 e 133). 
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A fermentação alcalina metânica, que se opõe ao processo de fermentação 

ácida, ocorre no interior do digestor convenientemente maturado e resulta no 

desprendimento de gás carbônico, nitrogênio e sobretudo de metano. O pH 

permanece constantemente pouco acima de 7 e as reações são inodoras 

(IMHOFF, 1986, p. 132 e 133). 

A Figura 1 apresenta as etapas e os produtos resultantes da digestão 

anaeróbia, bem como o papel das diferentes bactérias envolvidas no processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fases microbiológicas da digestão anaeróbia 
(Adaptado de CHERNICHARO, 1997, p. 25). 
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A parcela acidificada da demanda química de oxigênio (DQO) consumida pelas 

bactérias metanogênicas propicia seu aumento, resultando em maior geração 

de metano (CHERNICHARO, 1997, p. 35). A DQO recalcitrante é a parcela de 

substrato orgânico que não pode ser degradada pelos microorganismos 

fermentativos, devido à biomassa ainda não adaptada aos reatores anaeróbios 

ou aos substratos biologicamente inertes. Dessa forma, nem toda a DQO 

estará disponível para as bactérias metanogênicas (CHERNICHARO, 1997, p. 

35). A concentração de DQO dos esgotos sanitários varia de 250 mg/l a 1000 

mg/l (METCALF e EDDY, 1979; YANEZ, 1984). 

 

2.1.2 Descrição das Unidades de Tratamento da ETE A tuba Sul 

O presente estudo desenvolveu-se na ETE Atuba Sul, que é composta pelas 

seguintes unidades: 

• Grade grossa: onde o esgoto bruto é captado e onde são recolhidos os 
materiais com grande diâmetro como plástico, papelão, animais mortos, 
etc., evitando danos na estação elevatória. 

• Estação elevatória: o esgoto é elevado por três bombas tipo parafuso com a 
capacidade de até 2.200 l/s. 

• Grade fina: cuja função é reter os materiais com baixo diâmetro. 

• Desarenador: ou caixa de areia, retira o excesso de areia e materiais com 
granulometria mediana por meio de placas de controle de velocidade 
ajustadas conforme a vazão de entrada.  

• Calha Parshall: mede a vazão pela altura da lâmina d’água, por meio de um 
sensor eletrônico. É a última etapa do tratamento preliminar. 

• Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado (RALF): onde o esgoto em fluxo 
ascendente é misturado com o lodo previamente inoculado com bactérias 
anaeróbias. Os gases formados se concentram na parte superior interna do 
reator e saem pelo flare, para queima. A parte sólida arrastada pelos gases 
retorna ao manto de lodo após o desprendimento das bolhas geradas. 

• Adensador de lodo: retira o excesso de água contida no lodo. Este excesso 
retorna ao início do tratamento secundário. 
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• Prensa desaguadora: possui duas correias de tela filtrante com a função de 
retirar água do lodo. Esta água retorna ao início do tratamento secundário. 

• Pátio de estabilização do lodo: onde se aplicam cal no lodo para a sua 
estabilização. 

 

A Figura 2 mostra um fluxograma da ETE Atuba Sul, com todas as suas 

unidades e as interligações. 

 

 

Figura 2 - Fluxograma de tratamento da ETE Atuba Sul. 
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A Figura 3 detalha o RALF com o seu sistema de descarte de gases. O 

princípio de funcionamento consiste na distribuição do efluente pelo cento do 

sistema de tratamento secundário, pelos tubos distribuidores que conduzem o 

esgoto até a sua parte inferior para misturarem-se as bactérias anaeróbias. As 

bactérias degradam a matéria orgânica e geram o biogás que, por um fluxo 

ascendente natural e com a ajuda da parede defletora de vinil, é coletado na 

tubulação de descarte de gases. 

 

Figura 3 - Projeto da ETE São João Del Rey II – Corte do Reator Tipo RALF 

 

2.1.3 Estimativa de Produção de Biogás 

A digestibilidade do lodo pode ser determinada pelo volume de gás produzido, 

em função do tempo de digestão para diferentes temperaturas, conforme 

exemplo apresentado na Figura 4, que mostra a produção de gás em l/kg de 

resíduo orgânico seco de lodo injetado em um digestor maturado, para diversas 

temperaturas (IMHOFF, 1986, p. 133). 



19 

 
Figura 4 - Produção de gás a partir de resíduo orgânico seco de lodo. 

 

Há duas maneiras de estimar teoricamente a produção de metano durante a 

digestão anaeróbica: composição química do despejo e a partir da DQO 

degradada (CHERNICHARO, 1997). A terceira maneira de estimar a produção 

de metano é experimental e se baseia no teor de metano e na medição da 

vazão do biogás. 

 

2.1.3.1 Estimativa a partir da composição química do despejo 

A reação da digestão anaeróbia é dada pela equação de Buswell 

(CHERNICHARO, 1997, p. 40): 

3242wzyx dNHcCObCHOaHNOHC ++⇒+     (1) 

onde CxHyOzNw é a composição química do despejo; x, y, z, w são as frações 

atômicas da composição química do despejo; a, b, c, d representam as 

quantidades molares dos componentes da reação, que podem ser obtidas das 

frações x, y, z, w. Em particular, o número de moles do metano é dado por: 

8
3w

4
z

8
y

2
x

b −−+=         (2) 
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Na presença de oxigênio e de doadores inorgânicos, como nitrato, sulfato e 

sulfito, a produção de metano diminui pelo consumo de hidrogênio para 

produção de água. A reação envolvendo sulfato exemplifica o processo: 

−−+ ++↔+ OH2OH 2SHSO8H 22
2
4      (3) 

O uso da equação de Buswell necessita da análise e identificação dos 

componentes químicos do despejo. Cada componente tem uma fórmula 

CxHyOzNw distinta e o cálculo de DQO e de metano produzido é feito para cada 

componente individualmente e em seguida os resultados são somados 

ponderadamente. 

 

2.1.3.2 Estimativa a partir da DQO removida 

A DQO acidificada é uma parcela da DQO biodegradável que estará 

verdadeiramente disponível para as metanogênicas, pois uma parte desta é 

convertida em novas células bacterianas. Assim, a quantidade de DQO 

biodegradável afluente que pode ser acidificada é o somatório das parcelas 

convertidas em ácidos graxos voláteis e em metano (CHERNICHARO, 1997, p. 

35). 

A DQOcel refere-se ao substrato que é consumido pelos microorganismos 

fermentativos e convertido em células. Dessa forma, nem toda a DQO estará 

disponível para as bactérias metanogênicas, uma vez que parte da mesma é 

convertida em novas células bacterianas (CHERNICHARO, 1997, p. 35). 

A DQO recalcitrante refere-se à parcela de substrato orgânico que não pode 

ser degradada pelos microorganismos fermentativos. É devida aos substratos 

complexos, submetidos ao tratamento em reatores anaeróbios contendo 

biomassa ainda não adaptada aos mesmos, ou aos substratos considerados 

biologicamente inertes (CHERNICHARO, 1997, p. 35). 

A produção do metano implica na remoção de DQO do despejo. Para oxidação 

do metano produzido são necessários dois moles de oxigênio, como mostra a 

equação: 
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OH 2CO2OCH 2224 +⇒+       (4) 

Portanto, para cada mol (16 gramas) de CH4 produzido são removidos 2 moles 

(64 gramas) de DQO do despejo (CHERNICHARO, 1997, p. 41). Nas 

condições normais de temperatura e pressão isso corresponde a 350 mililitros 

de CH4 para cada grama de DQO degradada. Outros estudos assumem 

valores diferentes; a SANEPAR, por exemplo, adota o valor de 120 ml de CH4 

por kg de DQO removida (WEBER et al., 2007). A estimativa teórica de 

produção de metano em função da demanda química de oxigênio (DQO), 

definida por Chernicharo (1997), é dada pela equação: 

 
K(T)

DQO
V CH4

CH4 =         (5) 

cujas grandezas são definidas abaixo: 

VCH4 = volume de metano produzido, em litros 

DQOCH4 = DQO removida do reator e convertida em metano, em gDQO 

K(T) = fator de correção para temperatura de operação do RALF 

 

O fator de correção para temperatura é dado pela equação: 

 
T)(273R

CODP
K(T)

+×
×=        (6) 

onde:  

P = pressão atmosférica (101.325 Pa) 

COD = carbono orgânico dissolvido por mol de CH4 = 64 gDQO/mol 

R = constante universal dos gases = 8,31 J/mol.K 

T = temperatura de operação do reator em °C 

 

2.1.3.3 Estimativa a partir da vazão do biogás 

A produção de metano pode ser avaliada pela medição da vazão média do 

biogás e do teor de metano, em porcentagem volumétrica. O teor de metano no 
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biogás é medido por cromatografia usando padrões de gases presentes no 

biogás, enquanto a vazão de biogás é medida na saída do flare de cada linha 

de tratamento.  A produção de metano é obtida de maneira simples por meio 

da expressão abaixo: 

][CH  Q 4CH4 ×××= NvA       (7) 

onde:  

QCH4 = vazão de metano no queimador, em m3/s 

A = área do tubo na saída do queimador, em m2 

v = velocidade do biogás na saída do queimador, em m/s 

N = número de linhas = 4 

[CH4] = fração volumétrica de metano no biogás, em % 

 

2.1.4 Composição do Biogás de Esgoto Sanitário para  Uso em Células 

a Combustível 

Diversas fontes bibliográficas apresentam composições típicas de biogás de 

estações de tratamento de esgoto. Projeto de uso deste gás em células a 

combustível (TROCCIOLA e HEALY, 1995) apresentou biogás constituído de 

metano (57-66% em volume), CO2 (33-39% vol), nitrogênio (1-10% vol) e uma 

pequena quantidade de oxigênio (<0,5%). Os constituintes minoritários são 

compostos de enxofre, sulfeto de hidrogênio (H2S), traços de compostos 

halogenados (cloretos) e outros compostos orgânicos. Os níveis de enxofre 

podem variar de 6 a 200 ppm, enquanto compostos halogenados variam de 0 a 

4 ppm. Sulfeto de hidrogênio, em níveis de partes por milhão, é aceitável para 

as células avaliadas nos estudos, baseadas em eletrólito de ácido fosfórico. 

 

2.1.5 Tratamento do Biogás para Uso em Células a Co mbustível 

A célula a combustível avaliada foi desenvolvida para ser alimentada com gás 

natural. A abordagem adotada neste estudo é o de tratar o gás para que ele se 

aproxime o mais possível do combustível original, evitando-se a modificação da 
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planta para operação com metano diluído, tecnologicamente muito difícil e que 

demandaria recursos além da capacidade do LACTEC e da SANEPAR. 

 

2.1.5.1 Sistema de limpeza do H2S e da umidade 

A reforma a vapor de gás natural ou biogás é baseada nas reações de reforma 

do metano e de deslocamento gás-água, descritas abaixo: 

Reação de reforma:  CH4 + H2O ↔ CO + 3H2   (8) 

Reação de deslocamento gás-água: CO + H2O ↔ CO2 + H2 (9) 

Reação global: CH4 + 3H2O ↔ CO2 + 4H2    (10) 

A reação global é usada para avaliar o desempenho do reformador, mas 

diversas outras reações paralelas ocorrem no reator. Para melhorar a 

seletividade e a taxa de conversão, catalisadores específicos têm sido 

desenvolvidos ao longo das décadas. Hoje a tecnologia de reforma de gás 

natural se encontra em estágio de maturidade tecnológica. 

A célula a combustível PAFC de 200kW possui, além do módulo de geração de 

eletricidade (célula a combustível), um reformador integrado de gás natural, 

eletrônica de potência e de controle, recuperador de calor para uso da energia 

térmica e sistemas diversos de segurança. 

O reator de reforma é dividido em dois vasos e executa três processos básicos: 

• Remoção de mercaptanas e outros compostos sulfurados; 

• Conversão de metano a hidrogênio (reforma, equação 8); 

• Conversão de monóxido de carbono a hidrogênio (equação 9). 

 

As figuras 5, 6 e 7 abaixo detalham o sistema de reforma integrado à célula. 
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Figura 5 - Reformador (esq.) e reator contendo hidrodessulfurizador  

e reator de deslocamento. 

 

 
Figura 6 - Reator bifuncional: hidrodessulfurizador (externo)  

e reator de deslocamento. 
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Figura 7 - Reator de reforma. 

 

Os dados de desempenho do sistema de produção de hidrogênio são os 

seguintes: 

• Capacidade de conversão em torno de 70 m3/h de gás natural; 

• Temperatura de operação entre 800 e 900 °C; 

• Catalisadores: 

– hidrodessulfurizador: alumina, óxidos de platina, paládio, zinco e 

sódio, aluminato de cálcio; 

– reator de deslocamento: óxidos de zinco, de cobre e de alumínio, 

carbono. 

– reformador: óxidos de alumínio e de níquel; 

• Durabilidade dos catalisadores: 40.000 h; 

• Quantidade de catalisadores: aproximadamente 312 litros. 

 

O fabricante especifica que o gás natural deve conter um teor mínimo de 

metano em torno de 90%. Para uso do biogás é preciso melhorar o processo 

de limpeza e corrigir o baixo teor de metano. 



26 

A célula a combustível e o reator de reforma (reformador) trabalham com base 

em catalisadores que podem ser contaminados por impurezas e perder sua 

atividade. Portanto, é necessário limpar o gás combustível previamente. 

A Tabela 1 lista os contaminantes presentes no biogás, o limite máximo de 

contaminantes permitido na célula a combustível, e os problemas ou aspectos 

interessantes para uma operação satisfatória (SPIEGEL e PRESTON, 1999). A 

eficiência necessária do pré-tratamento depende do nível de contaminantes 

presentes no biogás, sendo que o foco é a remoção de H2S. Os níveis de 

haletos são suficientemente pequenos e podem ser removidos no reformador, 

que possui leito específico para este fim. 

 

Tabela 1 - Limites de contaminantes no biogás para utilização na célula a combustível 
(SPIEGEL e PRESTON, 1999). 

Contaminante no 
Biogás 

Requisitos da Célula a 
Combustível 

Problemas / Aspectos 
Interessantes 

Enxofre (H2S) < 4 ppmv (Operando com 
biogás - 60%CH4; 40% CO2) 

Acelera a degradação do 
catalisador de reforma do 
processador de combustível  

Halogênios  
(F, Cl, Br) 

< 4 ppmv (Com cama de 
enxofre de óxido de zinco) 

Corrosão de componentes do 
processador de combustível 

Outros compostos 
orgânicos (*) < 0,5% olefinas  

Acelera a degradação do 
catalisador de troca do 
processador de combustível  

<4% (Com opção de pico) 
O2 

< 0,5% (Sem opção de pico) 

Alta temperatura da cama de 
processador de combustível 
devido a oxidação excessiva 

NH3 < 1 ppmv Desempenho do stack (+) da 
célula a combustível 

H2O Remoção da umidade e do 
condensado 

Danos à válvula de controle de 
combustível. Transporte de 
fosfatos bacterianos 

Bactérias / sólidos Remoção de todas as 
bactérias / sólidos 

Suja a tubulação/ cama do 
processador de combustível 

(*) Em inglês: NMOC (Non-Methane Organic Compound) 
(+) Stack: conjunto de células a combustível unitárias empilhadas. É o elemento central 
da planta, que converte hidrogênio em eletricidade. 
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Um sistema de remoção de H2S do biogás foi desenvolvido por Trocciola e 

Healy (1995), usando material a base de carbono comercialmente disponível. 

Acredita-se que o material absorve o enxofre pela reação de Claus: 

H2S + ½ O2 → H2O +S       (11) 

O tamanho do leito do módulo de pré-tratamento de enxofre é determinado por 

três variáveis: o conteúdo de enxofre no biogás, o carregamento máximo 

permitido no leito de absorção e o intervalo de tempo desejado entre as trocas 

do leito. Como os níveis de enxofre no biogás são normalmente altos, a 

utilização de um único leito não é prática, pois iria requerer um leito comprido e 

freqüentes trocas. O ideal é utilizar dois leitos em série com válvulas direcionais 

de controle. Desde modo é possível operar com um único leito enquanto é 

realizada a troca do outro. Para aplicação na alimentação de uma célula a 

combustível de 200 kW (SPIEGEL e PRESTON, 1999), foram utilizados dois 

cilindros medindo 0,6 m de diâmetro por 1,5 m de altura. Este tamanho 

estimado é baseado no conteúdo de enxofre de 100 ppmv, carregamento de 

leito absorvente de 35% por peso, e um intervalo de troca de 1 ano. 

Para remover haletos do biogás um depurador de gás haleto, consistindo de 

óxido metálico apoiado em alumina, foi incorporado no sistema de fornecimento 

de reagentes da célula a combustível entre o hidrodessulfurizador (leito quente 

de óxido de zinco) e o reformador (SPIEGEL e PRESTON, 1999). 

Pecora (2006) desenvolveu um sistema de purificação composto por dois 

compartimentos instalados na linha de captação do gás. Antes de o biogás ser 

alimentado neste sistema, passa por um recipiente onde fica retida a água 

condensada durante sua passagem pela tubulação. O primeiro compartimento 

é composto por dois tipos de peneira molecular, uma para retirada da umidade 

e outra para retirada do ácido sulfídrico (H2S), e sílica gel azul para indicação 

de saturação. O segundo contém cavaco de ferro, visando assegurar a retirada 

de H2S, que possivelmente não tenha reagido com o primeiro elemento. 

Existem válvulas instaladas antes e depois do sistema de purificação, 

facilitando sua manutenção. 
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Segundo Costa (2006), a retirada de umidade do biogás pode ser feita por 

meio de filtros coalescentes e secadores por refrigeração ao longo da linha, 

antes e após o compressor. Quanto à remoção do H2S gasoso, o autor propôs 

um filtro de carvão ativado, operando pelo princípio de adsorção, enquanto 

que, para a remoção do H2S solubilizado na água, foram utilizados secadores 

por refrigeração e filtros coalescentes. 

 

2.1.5.2 Separação de metano do biogás 

Para alimentação da célula com biogás é preciso separar o metano do gás 

carbônico, de modo a não modificar o reformador e os demais dutos 

componentes da célula.  

A etapa de tratamento indicada na Figura 8 inclui, nesta abordagem, a limpeza 

do biogás e a separação de CH4 do diluente CO2, por meio de dispositivo de 

adsorção por balanço de pressão (PSA, Pressure Swing Adsorption): 

 
Figura 8 - Sistema de purificação de gases Xebec/QuestAir, para separação do 

metano do biogás. Cortesia: Dinatec Indústria e Comércio. 
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2.2 CÉLULA A COMBUSTÍVEL 

2.2.1 Introdução à Tecnologia 

Células a combustível são dispositivos eletroquímicos que convertem 

substâncias químicas combustíveis em corrente elétrica. As reações 

eletroquímicas de uma célula a combustível ocorrem nos eletrodos (anodo e 

catodo) separados por um eletrólito. Os eletrodos são capazes de conduzir 

corrente elétrica para ceder (anodo) ou consumir (catodo) os elétrons 

necessários às reações eletroquímicas. O eletrólito é isolante à corrente 

eletrônica, mas conduz os íons envolvidos.  

A Figura 9 mostra os principais tipos de células, classificados segundo o 

eletrólito. Cada eletrólito conduz um tipo de íon e opera a uma determinada 

temperatura, ambos indicados na figura. 

 
Figura 9 - Diagrama dos cinco principais tipos de células a combustível.  

Adaptado de Steele e Heinzel (2001). 
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Uma breve descrição das diferentes células a combustível pode ser encontrada 

em diversos livros e artigos científicos. O resumo abaixo foi apresentado por 

Camparin et al (2007): 

• Célula alcalina (AFC): O eletrólito é uma solução de KOH e conduz íons 

−OH . Foi bastante utilizada no programa espacial americano, mas sua 

sensibilidade a CO2 restringe sua utilização em sistemas terrestres. A célula 

alcalina opera em temperaturas na faixa de 70 a 100 °C. 

• Célula de eletrólito polimérico (PEMFC): A membrana polimérica de 

Nafion conduz prótons quando umedecida em temperaturas baixas (em 

torno de 80 °C), permitindo uso de catalisadores de  platina, mais eficientes 

e sensíveis à contaminação por CO. É adequada à utilização estacionária 

de pequena potência e à aplicação veicular. 

• Célula de ácido fosfórico (PAFC): O ácido fosfórico é condutor protônico em 

temperaturas entre 150 e 200 °C. O catalisador de p latina é menos sensível 

à contaminação por CO nesta faixa de temperatura e por isso a célula 

PAFC apresenta comprovada durabilidade e é bastante adequada à 

geração estacionária de energia. 

• Célula de carbonato fundido (MCFC): O eletrólito, composto de carbonato 

de lítio, sódio ou potássio, conduz íons −2
3CO  em temperaturas em torno de 

700 °C, o que torna a MCFC adequada à cogeração e à  geração 

estacionária. A célula MCFC pode, em princípio, ser alimentada diretamente 

com hidrocarbonetos, convertidos a hidrogênio pelo processo de reforma 

interna. 

• Célula de óxido sólido (SOFC): Funciona em temperaturas entre 800 e 

1000 °C e pode ser alimentada com hidrogênio e monó xido de carbono. A 

alta temperatura de operação dificulta a construção e encarece a 

tecnologia, razão pela qual se buscam cerâmicas condutoras iônicas a 

temperaturas mais moderadas. 

• Células de metanol direto e de etanol direto (DMFC e DEFC): São 

semelhantes às PEMFC, porém, possuem catalisadores capazes de oxidar 
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as moléculas dos álcoois. Células DMFC estão em fase de teste, mas 

células DEFC, embora interessantes, pois o etanol não é tóxico e é 

renovável, necessitam de avanços em pesquisa. Estas células deverão ser 

muito utilizadas no mercado de equipamentos portáteis.  

As células a hidrogênio de baixa temperatura (AFC, PEMFC e PAFC) 

dependem de alimentação direta com hidrogênio; a AFC necessita de H2 

ultrapuro, enquanto a PEMFC e a PAFC podem ser alimentadas com o produto 

da reforma purificado. As células de alta temperatura (MCFC e SOFC) podem 

ser alimentadas com monóxido de carbono, além do hidrogênio, produzindo o 

mesmo efeito. A alimentação com combustíveis orgânicos (metano, metanol, 

etanol) é possível em teoria, devido à alta temperatura; na prática, porém, 

observa-se a deposição de coque seguida da degradação dos catalisadores, o 

que significa que soluções tecnológicas ainda são necessárias. 

A célula a combustível de ácido fosfórico PAFC é uma tecnologia 

comercialmente madura, com mais de 260 unidades instaladas em todo o 

mundo, desde hospitais, hotéis centros comerciais, escolas, aeroportos e até 

estações de tratamento de esgoto e água. Está presente no Brasil, nas cidades 

de Curitiba e Rio de Janeiro (GOMES NETO, 2005). 

Uma planta de célula PAFC instalada na estação de tratamento de esgoto de 

Yonkers, NY, operou por mais de quatro anos e demonstrou sua durabilidade 

utilizando como combustível o gás proveniente de digestor anaeróbio. A célula 

a combustível atendeu aproximadamente 50% da demanda energética da 

estação de tratamento de esgoto. Mais de 1,3 milhões de m3 de biogás foram 

convertidos em energia limpa, e quando comparado com a média da planta 

alemã, mais de 1.700 toneladas de dióxido de carbono foram evitadas 

(SAMMES et al., 2004). 

A eficiência elétrica da PAFC situa-se entre 35 e 40% (poder calorífico inferior, 

PCI, do combustível) e possui sistema de reforma de metano presente no gás 

natural e biogás. Como a reforma do metano ocorre em temperaturas entre 800 

e 900 °C é preciso queimar parte do combustível par a atingir esta temperatura 

e por isso o sistema completo é menos eficiente que a célula operando em 

hidrogênio puro. O uso de gás natural leva à emissão de CO2, mas em menor 
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quantidade se comparada às tecnologias tradicionais de combustão do gás 

(GOMES NETO, 2005). 

Em Curitiba, existem 3 células a combustível PAFC instaladas: nas instalações 

do LACTEC no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná; na 

Companhia de Energia do Estado do Paraná, COPEL; e no Hospital Erasto 

Gaertner. Estas células foram adquiridas pela COPEL para realizar pesquisas 

com células a combustível juntamente com o LACTEC, visando à 

demonstração da tecnologia. Uma quarta célula PAFC no Brasil está instalada 

no centro de pesquisas da Petrobrás, CENPES, no Rio de Janeiro (GOMES 

NETO, 2005). 

Estas células a combustível foram fabricadas pela UTC Power, empresa de 

Connecticut, EUA. Fornecem potência elétrica de 200 kW e valor equivalente 

em calor, podendo ser utilizadas para aquecer caldeiras e água de refeitórios. 

Devido à alta confiabilidade e durabilidade, acima dos sistemas tradicionais, a 

PAFC apresenta, para algumas aplicações, desempenho superior às 

tecnologias convencionais. 

 

2.2.2 Princípio de Operação da Célula a Combustível  PAFC 

Hidrogênio puro, ou gás com alto teor de hidrogênio, é fornecido ao anodo, 

onde ocorre a seguinte reação eletroquímica: 

H2 → 2H+ + 2e–        (12) 

O eletrólito de ácido fosfórico (H3PO4) é condutor de prótons, que migram do 

anodo ao catodo. A carga líquida se anula pelo fluxo de elétrons no circuito 

externo. O oxigênio, puro ou do ar, é fornecido ao catodo e reage com os 

prótons e elétrons, por meio da reação abaixo: 

½ O2 + 2H+ + 2e– → H2O       (13) 

A reação global é: 

H2 + ½ O2 → H2O        (14) 
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A Figura 10 demonstra as reações básicas que ocorrem em uma célula a 

combustível. 

 

 
Figura 10 - Representação esquemática da célula a combustível de  

ácido fosfórico (adaptado de SAMMES et al., 2004). 

 

A temperatura de operação da PAFC, tipicamente 180 °C, é uma relação entre 

a condutividade do eletrólito, que aumenta com a temperatura, e a vida útil da 

célula, que decresce com a temperatura (SAMMES et al., 2004). 

O metano contido no biogás pode ser utilizado termicamente ou pode ser 

convertido em eletricidade utilizando outras tecnologias. Entretanto, a 

conversão utilizando células a combustível oferece diversas vantagens: 

• A célula a combustível emite reduzida quantidade de poluentes se 

comparado a outros equipamentos; 

• Produz eletricidade com eficiência de até 40% e, com recuperação do calor, 

pode atingir eficiências acima de 85% (TROCCIOLA e HEALY, 1995). 

 

2.2.3 Ajuste da Célula a Combustível para Operação com Biogás 

O monóxido de carbono afeta o desempenho das células a combustível de 

baixa temperatura, diminuindo a eficiência, a potência máxima e o tempo de 

vida. O CO adsorve no catalisador de platina dos eletrodos, tomando o lugar 



34 

dos gases H2 e O2 e bloqueando as reações catalíticas no sítio catalítico. 

Haletos e compostos a base de enxofre têm efeito semelhante, cujo resultado 

final é a diminuição da tensão de operação. 

O catalisador de reforma de metano a hidrogênio pode alcançar vida útil entre 

40.000 e 50.000 horas, desde que a concentração dos contaminantes enxofre 

e haletos seja inferior a 3 ppmv no pré-tratamento do biogás. Esta 

concentração de contaminantes é posteriormente reduzida pelo sistema interno 

de limpeza da célula a combustível para níveis abaixo de 0,1 ppmv (SPIEGEL 

e PRESTON, 2003). 

Além da purificação do biogás são necessários ajustes que permitam 

alimentação com a quantidade de hidrogênio adequada ao funcionamento da 

célula. As seguintes modificações foram realizadas (SPIEGEL e PRESTON, 

2003):  

• aumento da capacidade de bombeamento de combustível, para atingir a 

potência de 200 kW; 

• para reduzir quedas de pressão, aumento:  

− do diâmetro da tubulação de entrada de combustível,  

− das válvulas de entrada de combustível, 

− do diâmetro da válvula de controle; 

• troca do orifício de saída do catodo, para manter correta a pressão de 

operação do stack; 

• modificação do software de controle, para medir corretamente fluxo de 

combustível, de ar e corrente elétrica; 

• modificação do sistema de controle elétrico, para adequar a unidade de pré-

tratamento de biogás; 

• adição de removedor de traços de haletos; 

• alteração do nível de alarme de H2S e sua velocidade de ação; 
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• adição de um sensor de pressão e software de controle, para proteger o 

stack da célula a combustível de sobrepressão devido à alta vazão de 

combustível. 

A modificação da célula é difícil, tendo em vista a necessidade de grande 

quantidade de mão de obra especializada, própria ou com apoio do fabricante.  

A rota tecnológica mais adequada à utilização do biogás em células a 

combustível disponíveis no Brasil é o tratamento do biogás até atingir 

composição adequada à operação de células fabricadas para uso de gás 

natural. Entretanto, as lições aprendidas no teste da célula a combustível 

modificada para biogás são importantes para novos projetos. São elas: 

• O biogás é úmido e demanda cuidado especial para coletar e remover o 

biogás condensado das linhas de produção; 

• A pressurização externa do biogás tem de ser aproximadamente 0,14 

kgf/cm2 (2 psi), para atingir a vazão necessária à operação de uma célula 

de 200 kW; 

• Modificações na célula são requeridas para aumentar a capacidade de 

vazão e para permitir a operação do stack em maior fluxo para um longo 

prazo de operação em 200 kW. 

 

2.2.4 Utilização do Calor 

O potencial de produção de energia térmica, segundo estudo realizado pelo 

LACTEC em uma planta de célula a combustível similar ao deste trabalho, 

atinge valores de aproximadamente 80 °C a uma vazão  média de fluido 

refrigerante de 1.600 kg/h (LACTEC, 2006). 

Este calor pode ser usado no auxílio à limpeza de equipamentos da ETE, como 

o filtro prensa, ou para aquecimento da água diretamente na entrada dos 

RALFs para aquecer o esgoto e aumentar o processo de degradação da 

matéria orgânica, com maior produção de biogás.  
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Outra alternativa é utilizá-lo para a secagem e desinfecção do lodo. A 

intensidade e o tempo em que estes fatores são impostos à massa de lodo de 

esgoto determinam a eficiência da desinfecção. Assim, a modificação destes 

fatores nos lodos constituem-se nos princípios dos métodos de desinfecção. Na 

tabela 2, são apresentados a temperatura e o tempo necessários para a 

destruição dos organismos patogênicos encontrados no lodo de esgoto 

(FERNANDES, Fernando, 1999). 

 

Tabela 2 - Temperatura e tempo de manutenção para a destruição de alguns 
organismos (Fernandes, Fernando, 1999). 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 COLETA DO BIOGÁS 

3.1.1 Processo de Amostragem 

Foram realizadas quatro amostragens nas linhas no 02, 03 e 04, para 

determinação da composição do biogás em diferentes condições de operação 

e de ambiente (ver tabela 3). As coletas ocorreram próximo às 13h30min dos 

dias 07/03/08, 28/03/08, 25/04/08 e 20/05/08. A figura 11 representa o 
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procedimento geral de coleta, aplicado em conexão intermediária da tubulação 

antes do flare. A amostra coletada neste ponto foi usada para testes 

preliminares de cromatografia. 

   

Figura 11 - Local de coleta do biogás. 

 

A amostragem do biogás foi realizada na saída do flare, desligado com 

antecedência acima de quatro horas para completo resfriamento da tubulação. 

No interior do flare a ser amostrado, foi introduzida uma mangueira de PVC 

com aproximadamente 2 m de extensão. Para evitar contaminação com os 

gases da atmosfera, todas as entradas laterais de ar do queimador foram 

fechadas. A figura 12 mostra um dos flares usados para coleta das amostras 

de biogás. 
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Figura 12 – Queimador (flare) da ETE Atuba Sul. 

 

A Figura 13 apresenta a instrumentação de coleta. A mangueira que sai da 

tubulação passa por uma bomba de sucção e esta injeta a amostra de gás em 

um cilindro de amostragem. O flare desligado com antecedência acima de 

quatro horas para completo resfriamento da tubulação. No interior do flare a ser 

amostrado, foi introduzida uma mangueira de PVC com aproximadamente 2 m 

de extensão. Para evitar contaminação com os gases da atmosfera, todas as 

entradas laterais de ar do queimador foram fechadas. 

 

 
Figura 13 - Equipamentos utilizados na coleta do biogás. 
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O cilindro metálico possui revestimento interno de PTFE (Teflon), material 

inerte que evita a reação dos gases com as paredes metálicas. Na Figura 14 

pode-se ver o cilindro de amostragem, fabricado em aço carbono, com pressão 

máxima de 145 kg/cm2, volume total de 1 litro e válvulas de entrada e saída de 

gás. A prática laboratorial exige o acoplamento de cilindros de amostragem em 

vácuo. 

 

 
Figura 14 - Cilindro de coleta de biogás. 

 

A Figura 15 mostra a bomba de sucção da amostra de gás e imediata 

compressão no cilindro. A bomba de compressão e vácuo a pistões gera 

pressão máxima de 7 bar, com tensão de 220 V e potência de 186 W. 
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Figura 15 – Bomba de sucção. 

 

A sucção do gás foi mantida por 20 minutos e após isto o cilindro foi fechado e 

a amostra analisada pela técnica de cromatografia. 

 

3.1.2 Análise Cromatográfica do Gás 

As amostras de biogás foram analisadas pela técnica de cromatografia a gás 

em equipamento Trace GC Ultra, com detectores de condutividade térmica e 

ionização em chama. O cilindro de amostragem foi acoplado ao cromatógrafo e 

a amostra foi injetada por sistema de válvulas.  

Para a análise foi utilizado padrão de mistura de hidrocarbonetos contendo 

metano, etano, propano, isobutano, n-butano, isopentano, n-pentano, hexano, 

nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e gás carbônico. Os laudos de análise foram 

anexados ao final do relatório. 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE METANO 

A expressão geral que determina a produção teórica de metano por grama de 

DQO removida do despejo é como a seguir (CHERNICHARO, 1997, p. 41): 
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K(T)

DQO
V 4

4

CH
CH =         (15) 

onde:  

VCH4 = volume de metano produzido em litros; 

DQOCH4 = carga de DQO removida no reator e convertida em metano, em 

gramas (gDQO); 

K(T) = fator de correção para a temperatura operacional do reator em 

gDQO/l. 

 

O fator de correção K(T) é dado pela equação: 

T)(273R
CODP

K(T)
+×

×=         (16) 

onde: 

P = pressão atmosférica (1 atm); 

COD = carbono orgânico dissolvido por mol de CH4 = 64 gDQO/mol; 

R = constante dos gases (0,08206 atm.l/mol.K) 

T = temperatura operacional do reator (°C) 

 

A estimativa teórica possui a limitação de assumir um potencial de produção de 

metano que não necessariamente representa o comportamento da ETE Atuba 

Sul. A determinação experimental da produção de metano é baseada no teor 

de metano do biogás e na vazão de biogás pela tubulação, obtida do produto: 

][CH  Q 4CH4 ×××= NvA        (17) 

onde:  

QCH4 = vazão de metano no queimador, em m3/s 

A = área do tubo na saída do queimador, em m2 

v = velocidade na saída do queimador, em m/s 

N = número de linhas = 4 

[CH4] = fração volumétrica de metano no biogás, em % 
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A velocidade foi medida com anemômetro digital semelhante ao mostrado na 

Figura 16. O anemômetro não é rastreado, por inexistência de laboratório 

credenciado. 

 
Figura 16 - Anemômetro digital utilizado na saída do flare. 

 

4 RESULTADOS 

4.1  PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO BIOGÁS DA ETE ATUBA S UL 

A ETE Atuba Sul possui 16 RALFs, com um volume de 2.000 m3 cada, 

distribuídos em 4 linhas semelhantes, conforme mostrado na figura 2. A ETE foi 

dimensionada para uma vazão de projeto de 2.100 l/s, sendo que atualmente 

trabalha com uma vazão média de 808 m3/dia. A capacidade de atendimento 

da estação é de até 35.000 habitantes e funciona durante 8 horas diariamente. 

Registros da SANEPAR referentes ao período de janeiro de 2006 até março de 

2007 mostram que a ETE possui uma eficiência de remoção de DQO de 72%, 

o que equivale à remoção de 746 mg/l de DQO, sendo a DQO afluente de 

1.035 mg/l e a DQO efluente de 289 mg/l.  
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Para geração de energia por meio de célula a combustível alimentada com 

biogás propõe-se usar o fluxo indicado na Figura 17: o biogás retirado dos 

RALFs é comprimido, armazenado num tanque adequado, limpo e, por último, 

o metano é separado do CO2 para alimentação da célula. A eletricidade gerada 

é fornecida à subestação da ETE Atuba Sul. 

 

 
Figura 17 - Diagrama com o fluxo de biogás e célula na ETE Atuba Sul. 

 

4.1.1 Amostragem 

Na Tabela 3 são mostrados os resultados de composição do biogás para cada 

dia de amostragem e para cada linha, correspondente a 4 RALFs cada. 
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Tabela 3 - Resultados dos ensaios de caracterização do biogás na ETE. 

7/3/2008 28/3/2008 

COMPOSIÇÃO (% mol/mol) COMPOSIÇÃO (% mol/mol) GÁS 

L. 02 L. 03 L. 04 Média Dia  L. 02 L. 03 L. 04 Média Dia 

METANO 75,850 76,630 66,760 73,080 62,110 53,550 72,060 62,573 

ETANO 0,060 0,090 0,010 0,053 0,000 0,000 0,010 0,003 

PROPANO 0,090 0,090 0,010 0,063 0,000 0,000 0,010 0,003 

ISOBUTANO 0,010 0,010 0,000 0,007 0,000 0,000 0,010 0,003 

N-BUTANO 0,070 0,060 0,020 0,050 0,000 0,000 0,030 0,010 

ISOPENTANO 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 0,000 0,010 0,003 

N-PENTANO 0,030 0,020 0,010 0,020 0,000 0,000 0,020 0,007 

N-HEXANO 0,010 0,000 0,010 0,007 0,000 0,000 0,010 0,003 

CO2 5,100 5,070 4,500 4,890 4,000 3,430 4,880 4,103 

N2 16,770 16,160 23,450 18,793 26,070 31,440 17,590 25,033 

O2 1,030 0,930 3,410 1,790 3,900 8,220 1,970 4,697 

H2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

25/4/2008 20/5/2008 

COMPOSIÇÃO (% mol/mol) COMPOSIÇÃO (% mol/mol) GÁS 

L. 02 L. 03 L. 04 Média 
Dia L. 02 L. 03 L. 04 Média Dia 

METANO 60,900 42,960 48,880 50,913 49,610 56,520 61,980 56,037 

ETANO 0,007 0,008 0,007 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 

PROPANO 0,005 0,005 0,007 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 

ISOBUTANO 0,004 0,004 0,003 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 

N-BUTANO 0,010 0,010 0,020 0,013 0,002 0,003 0,001 0,002 

ISOPENTANO 0,005 0,006 0,004 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 

N-PENTANO 0,009 0,010 0,010 0,010 0,003 0,003 0,002 0,003 

N-HEXANO 0,004 0,004 0,003 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 

CO2 3,430 2,580 2,860 2,957 2,880 3,320 3,630 3,277 

N2 29,400 42,560 38,470 36,810 36,290 30,510 26,180 30,993 

O2 5,250 10,070 8,770 8,030 9,370 7,220 5,300 7,297 

H2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

O comportamento de produção de biogás indica diferença entre as medições 

para cada dia de amostragem. Além disso, percebe-se uma variação de 

composição entre as diferentes linhas em todos os dias. Enquanto a tabela 3 

apresenta as médias diárias das linhas, a tabela 4 a seguir resume a 

composição média de cada linha no tempo. 



45 

Tabela 4 - Composição média do biogás por linha, composta por 04 (quatro) RALFs, 
do tratamento secundário. 

Média nas Linhas 

COMPOSIÇÃO (% mol/mol) GÁS 

Linha 02 Linha 03 Linha 04 

METANO 62,118 57,415 62,420 

ETANO 0,017 0,025 0,007 

PROPANO 0,024 0,024 0,007 

ISOBUTANO 0,004 0,004 0,003 

N-BUTANO 0,021 0,018 0,018 

ISOPENTANO 0,004 0,004 0,006 

N-PENTANO 0,011 0,008 0,011 

N-HEXANO 0,004 0,001 0,006 

CO2 3,853 3,600 3,968 

N2 27,133 30,168 26,423 

O2 4,888 6,610 4,863 

H2 0,000 0,000 0,000 

 

A cromatografia não é sensível ao H2S e o teor deste gás pode apenas ser 

estimado. Assumindo que todos os outros compostos são detectados o valor 

máximo para o H2S é obtido pela subtração da soma dos compostos medidos 

de 100%. Constatou-se que há em média 2,1% de H2S no biogás.  

O biogás da ETE Atuba Sul possui em média 60,6% de metano em volume 

(%mol/mol equivale a %volume). Este valor é coerente com os diversos dados 

encontrados na literatura, mas o alto teor de N2 indica que pode ter havido 

contaminação de ar atmosférico nas amostras, embora a proporção O2/N2 

tenha sido bem menor que a observada no ar, de aproximadamente 30%. 

Outro aspecto notável é o baixo teor de CO2 obtido, em torno de 4%, sendo 

que a literatura (item 2.1.4) menciona em torno de 33% a 39% em volume. 

Tendo em vista que a análise foi calibrada com todos os gases, este valor não 

foi relacionado a erros de medição. A contaminação com ar diminui o teor de 
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todos os produtos, não apenas de CO2, e assim também este fator pode ser 

descartado. 

Conclui-se esta seção optando-se pelo uso da composição média de metano 

na estimativa da produção de energia na ETE Atuba Sul. Porém, os teores de 

N2 e CO2 indicam que o método de coleta precisa ser melhorado, garantindo 

que a amostra contenha apenas biogás. 

 

4.1.2 Potencial de Produção de Metano da ETE Atuba Sul 

4.1.2.1 Produção teórica de metano – Dados iniciais 

Com base na metodologia descrita e nos dados de tratamento do efluente, foi 

obtido o valor teórico de produção de metano. Foram usadas as fórmulas 

descritas na seção 3.2. Estimou-se a produção de metano na estação de 

tratamento usando os seguintes dados de entrada para o cálculo (WEBER et 

al. 2007): 

• DQO entrada = 0,60 g/l 

• DQO saída = 0,18 g/l 

• Remoção de DQO (entrada – saída) = DQOCH4 = 0,42 g/l 

• Vazão do efluente = Q = 1.619,4 l/s × 3.600 s/h × 24 h = 139.916.160 l/dia 

 

4.1.2.2 Produção teórica de metano – CNTP 

Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, o fator de 

temperatura e a vazão são dados pelas expressões abaixo: 

g/l 86,2
0)K(273Katm.l/mol. 08206,0

/molg 46atm 1
C)K(0 DQO =

+×
×=°    (18) 

( )
 g/l 86,2

l/dia 0139.916.16  g/l 0,18-0,60
C)K(0

Q DQO
Q 4

4

CH
CH

×=
°

×
=   (19) 

)/dia(CHm 20.547)/dial(CH  128.547.20Q 4
3

4CH4
==  
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4.1.2.3 Produção teórica de metano – Condições ETE Atuba Sul 

Nas condições médias de operação da ETE Atuba Sul, os valores de K(T) e 

Q(CH4) ficam: 

g/l 66,2
0)K2(273Katm.l/mol. 08206,0

/molg 46atm 1
C)K(20 DQO =

+×
×

=°   (20) 

g/l 66,2
l/dia 160.916.139g/l 42,0

Q
4CH

×=      (21) 

)/dia(CHm  2.0922  )/dial(CH  025.092.22Q 4
3

4CH4
==  

 

Este valor de produção de metano se baseia na produção teórica de 350 

ml/g(DQO) (CHERNICHARO, 1997). Usando o valor de 120 ml/g(DQO) 

(WEBER et al., 2007) para a ETE Atuba Sul para a produção de metano, a 

vazão de metano é calculada em 3.360 m3 (CH4)/dia.  

 

4.1.2.4 Medição da vazão de metano utilizando anemômetro  

O tubo mede 4 polegadas na saída, ou seja, a área é A = 8,1 × 10-3 m2. A 

velocidade medida na saída do flare chegou a 1 m/s, e o resultado da vazão de 

biogás é, então, dada pela fórmula: 

linhas 4s/dia 86.400m/s 1m 1018  Q 23
biogás ××××=××= −,NvA  (22) 

 /diam 800.2  Q 3
biogás =  

Usando os dados das tabelas 3 e 4, temos que o metano representa em média 

60,6% em volume do biogás, o que faz com que a vazão de metano na ETE 

Atuba Sul seja de 1.700 m3 CH4/dia, uma ordem de grandeza menor que a 

estimativa teórica de vazão de metano. Os seguintes fatores podem ter levado 

a esta diferença:  

• Perdas de biogás nas tubulações 
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As tubulações que coletam o biogás dos RALFs apresentam sinais de 

corrosão que podem acarretar vazamentos em alguns pontos. 

• Perdas de biogás no RALF 

O biogás produzido na ETE Atuba Sul, ao invés de entrar na tubulação de 

coleta do biogás, pode percorrer um caminho por entre as paredes 

defletoras do RALF e ser perdido pelas canaletas de saída de efluente.  

• Perda de parte do metano por estar solubilizado no efluente 

É sabido que parte do metano gerado fica solubilizado no efluente, e não 

gera o biogás. 

• Bactérias acidogênicas e metanogênicas 

As bactérias acidogênicas e metanogênicas estão utilizando uma parte 

acima da considerada de DQO para sua reprodução; 

• Equipamento de medição 

O equipamento utilizado para a medição da vazão do biogás não pode 

garantir a confiabilidade no resultado, em razão das suas próprias 

características funcionais. Além do que, o ponto ideal para a amostragem 

seria na lateral da tubulação, um pouco abaixo do queimador, onde deveria 

ter sido realizada uma abertura com as dimensões parecidas com ao do 

sensor tipo antena do anemômetro. 

• Outros fatores como: 

− dados superestimados de remoção de DQO; 

− dados superestimados de carbono orgânico dissolvido; 

− erro na correlação entre DQO e produção de metano; 

− dados subestimados de teor de metano; 

− erro estatístico devido ao pequeno número de amostras; 

− variação da vazão do esgoto; 

− variação da diluição do esgoto. 

 

Todas estas interferências possuem um potencial de contribuição para a 

variação nos resultados obtidos, e se somadas podem representar grande 

parte da diferença encontrada. 
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É possível melhorar a medição de velocidade e composição introduzindo 

orifício na base do flare. Deste modo evita-se a contaminação da amostra para 

cromatografia com ar e ganha-se em confiança na medida da velocidade de 

fluxo do biogás. O anemômetro usado (Figura 16) mede a velocidade perto do 

ao bocal do flare, condição propícia à influência da atmosfera, mas 

anemômetros com antena de medição, como o da Figura 18, medem a 

velocidade no interior do flare com maior acurácia. 

 
Figura 18 - Anemômetro com sensor tipo antena, para medição  

de velocidade no interior de tubos. 

 

A vazão também pode ser medida com sensores de passagem inseridos em 

algum ponto abaixo do flare. Neste caso são usados medidores de vazão 

baseados na diferença de pressão por efeito Venturi ou Pitot. Instrumentos 

deste tipo são mais caros e necessitam que a tubulação do queimador permita 

o acesso do sensor no seu interior, mas seus resultados são bastante 

acurados. 
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4.2 PERFIL DE CONSUMO ENERGÉTICO DA ETE ATUBA SUL 

4.2.1 Demanda e Custo de Energia Elétrica 

A tarifa horossazonal tipo verde, contratada pela SANEPAR para a ETE Atuba 

Sul, prevê a contratação da demanda de potência e do consumo de energia, 

em função do período do ano e do horário do dia. O consumidor não pode 

ultrapassar a demanda contratada, sob pena de multa. A tabela 5 mostra o 

valor contratado de demanda e o custo mensal, já incluindo a previsão de 

aumento. A tabela 6, na seqüência, contém o histórico de consumo de janeiro 

de 2007 a maio de 2008. 

Os valores de potência e consumo serão usados para avaliação da viabilidade 

técnica e econômica de instalação de uma planta de células a combustível de 

200 kW de potência elétrica e equivalente de potência térmica. 

 

Tabela 5 - Demanda de potência da ETE Atuba Sul. 

Situação da Demanda Potência (kW)  Custo Mensal (R$)  

Contratada 220 2.092,20 

Aumento do contrato 130 1.236,30 

Demanda a contratar (subtotal) 350 3.328,50 

Previsão de aumento da demanda 70 665,70 

DEMANDA FINAL (TOTAL) 420 3.994,20 

 

As duas tabelas mostram que o gasto mensal médio da SANEPAR com 

energia elétrica é de aproximadamente R$ 24.100,00. A potência máxima de 

420 kW e o consumo mensal médio de 83 MWh são os parâmetros 

necessários à avaliação de viabilidade técnica. 
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Tabela 6 - Consumo e custos mensais de energia elétrica. 

CONSUMO (kWh) 
MÊS Fora da 

ponta Na ponta TOTAL CUSTO (R$) 

jan-07 72.706 8.353 81.059 19.356,81 

fev-07 84.557 8.362 92.919 21.094,24 

mar-07 86.069 8.946 95.015 21.812,14 

abr-07 80.021 8.242 88.263 20.459,05 

mai-07 67.133 7.317 74.450 17.724,79 

jun-07 82.814 8.540 91.354 22.406,99 

jul-07 71.035 8.020 79.055 20.055,73 

ago-07 58.032 6.722 64.754 17.574,18 

set-07 70.531 7.553 78.084 20.361,10 

out-07 58.363 6.654 65.017 17.598,19 

nov-07 68.299 7.126 75.425 19.493,73 

dez-07 82.728 8.214 90.942 22.488,68 

TOTAL 882.288 94.049 976.337 240.425,63 

MÉDIA 2007 73.524 7.837 81.361 20.035,47 

     jan/08 70.661 7.540 78.201 18.795,46 

fev/08 77.198 8.429 85.627 20.492,32 

mar/08 81.216 7.534 88.750 20.321,18 

abr/08 71.496 7.678 79.174 19.066,38 

mai/08 65.938 7.512 73.450 18.199,29 

jun/08 91.498 8.720 100.218 24.473,85 

TOTAL 458.007 47.413 505.420 121.348,48 

MÉDIA 2008 76.335 7.902 84.237 20.224,75 

     MÉDIA 07-08 74.929 7.870 82.799 20.130,11 

 

4.2.2 Análise de Demanda Térmica 

Além da geração de energia elétrica, a célula a combustível produz calor 

aproveitável, cuja temperatura não é suficiente para geração de eletricidade 

adicional. No entanto, o calor produzido pelas células PAFC é suficiente para 

processos. No caso da SANEPAR, o calor poderia, em princípio, elevar a 

temperatura do lodo, melhorando o processo de digestão anaeróbia e a 

produção de metano.  
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Para estimar o aquecimento do efluente com o rejeito térmico da célula foram 

usados os seguintes valores: vazão média de esgoto de 1.619,4 l/s (WEBER et 

al, 2007), temperatura média anual de 20 °C e valor es de calor específico e 

densidade absoluta do esgoto, similares aos da água. Para a célula a 

combustível, os seguintes valores foram usados: produção de calor de 170 kW, 

para potência elétrica de 200 kW, e temperatura de saída da água de 

aquecimento igual a 80 °C. Considerando a injeção d este calor na entrada dos 

reatores RALF, as seguintes equações serão usadas para estimar o aumento 

de temperatura no esgoto: 

( )0
fluidofinal

fluido
fluido

célula
térmica TT

dt
dm

 c
dt

dQ
  kW 170 P −××===   (23) 

( )0
esgotofinal

esgoto
esgoto

esgoto TT
dt

dm
 c

dt

dQ
−××=     (24) 

onde: 

Q = quantidade de calor em J 

fluidoc  = calor específico do fluido refrigerante = 3,90 kJ/kg.°C 

esgotoc  = calor específico do esgoto = 4,19 kJ/kg.°C 

dt
dmfluido  = vazão mássica do fluido refrigerante = 1,85 × 10-2 kg/s 

dt

dmesgoto  = vazão mássica do esgoto = 1.619,4 kg/s 

0
fluidoT  = temperatura inicial do fluido = 80 °C 

0
esgotoT  = temperatura inicial do esgoto = 20 °C 

finalT  = temperatura final do fluido = temperatura final do esgoto 

 

O calor produzido pela célula transferido para o esgoto aumenta sua 

temperatura até que o sistema completo atinja o equilíbrio térmico. Nesta 

condição, a potência térmica e a temperatura final do sistema são dadas pelas 

equações: 
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térmica
célulaesgoto P
dt

dQ
dt

dQ
==       (25) 

dt

dm
c

P
TT

esgoto
esgoto

térmica0
esgotofinal

×
+=      (26) 

C 02,20
kg.s 4,619.1C.kJ.kg 19,4

kJ.s  170
C 20 T

111

1

final °=
×°

+°= −−−

−
 

O aumento de 0,02 °C na temperatura interna dos rea tores RALF é desprezível 

e assim a potência térmica da célula a combustível não terá impacto na 

operação da ETE Atuba Sul. 

Outra possibilidade de utilização do calor da PAFC é para a secagem e 

desinfecção do lodo. 

 

4.3 CUSTOS DE INVESTIMENTO E OPERAÇÃO 

4.3.1 Instalações para Limpeza do Biogás 

Os resultados analíticos demonstram que o biogás possui, além de metano, 

compostos que prejudicam o desempenho na geração de energia e a vida útil 

da célula a combustível, com destaque para o ácido sulfídrico (H2S) por ser 

corrosivo. Além destes compostos, o biogás apresenta umidade que também 

interfere no funcionamento da célula a combustível. Embora a rota tecnológica 

escolhida seja a do tratamento do biogás para alimentação da célula sem 

modificações, conforme seção 2.1.5, é importante ressaltar que a etapa de 

limpeza do biogás é necessária mesmo que a célula seja modificada para o 

fluxo de metano misturado com o CO2. O sistema de tratamento do biogás 

garantirá o desempenho e a vida útil da célula a combustível. 

A retirada da umidade pode ser feita com um condensador com retenção da 

água condensada durante sua passagem pela tubulação. Dois compartimentos 

devem ser instalados após o condensador, o primeiro composto por peneiras 

moleculares, para retirada da umidade e do H2S, e por sílica gel azul, utilizada 
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como indicador, e o segundo compartimento contendo o sistema de tratamento 

do H2S, o qual utiliza material a base de carbono comercialmente disponível 

para absorção do enxofre pela reação de Claus (equação 11):  

H2S + ½ O2 → H2O +S 

O sistema do segundo compartimento visa assegurar a retirada de H2S que 

possa não ter reagido com a peneira molecular. Serão utilizados dois leitos em 

série com válvulas direcionais de controle, permitindo a operação com um dos 

leitos enquanto é realizada a troca do outro. Para alimentação da célula a 

combustível de 200 kW, são necessários dois cilindros medindo 0,6 m de 

diâmetro por 1,5 m de altura, dimensões baseadas no conteúdo de enxofre de 

100 ppmv, carregamento de leito absorvente de 35% por peso, e um intervalo 

de troca de 1 ano. Ao todo, são necessários os seguintes equipamentos para 

limpeza do biogás: 

• Condensador; 

• Filtros dessulfurizadores contendo limalha de aço; 

• Filtros de sucção para retenção das partículas sólidas; 

• Compressores de média pressão, para elevação da pressão do biogás até 

16 MPa; 

• Filtro desoleador com carvão ativado, para a eliminação de óleo lubrificante 

absorvido nos compressores. 

 

4.3.2 Custos de O&M da Célula a Combustível 

Os custos de operação e manutenção da célula a combustível foram estimados 

a partir de dados obtidos pelo LACTEC durante operação da célula com 

potência de 200 kW, instalada no Centro Politécnico da UFPR. Os custos 

levam em conta 24 horas de operação por dia, 364 dias por ano (1 dia para 

manutenção anual). 

A tabela 7 apresenta o resumo dos custos. O detalhamento, incluindo o cálculo 

do Imposto de Renda, será apresentado na análise de viabilidade econômica, 

na seção 4.4. 
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Tabela 7 - Custos de manutenção da célula a combustível. 

Item Custo inicial (R$)  Custo anual (R$)  Observação 

Instalações civis 200.000,00  no início 

Mão de obra (operação direta)  4.000,00 ano 

Materiais (resinas, N2, outros)  80.000,00 ano 

Manutenção  20.000,00 ano 

Energia elétrica, seguros, 

taxas 
 7.000,00 ano 

Despesas administrativas  3.500,00 ano 

Depreciação da célula  0,00  

Depreciação das instalações  10.000,00 10% aa 
Horizonte: 20 a. 

Total inicial 200.000,00  

Total após 01 ano  124.500,00 

TOTAL 324.500,00 

 

 

 

4.4 APLICABILIDADE E RETORNO FINANCEIRO 

4.4.1 Avaliação dos Custos com Energia 

A viabilidade econômica foi feita com base: no investimento necessário para 

instalação da célula e do sistema de tratamento do biogás, no custo de 

operação e manutenção da célula e na receita obtida do custo evitado com 

energia elétrica. Toda a eletricidade gerada pela célula a combustível será 

consumida na própria ETE Atuba Sul, não gerando excedentes para a COPEL. 

Não foi levado em conta o custo de investimento da célula em si, uma vez que 

o equipamento poderia ser cedido pela COPEL Distribuição. Por se tratar de 

equipamento já utilizado, a vida útil é estimada em 4 anos antes da primeira 

troca do stack.  
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O custo da energia pode ser calculado usando os valores da tarifa praticados 

pela COPEL e regulamentados pela ANEEL (Resolução ANEEL Nº 663, de 23 

de junho de 2008). Os valores são dados na tabela 8: 

 

Tabela 8 - Tarifa horossazonal Verde A4 (2,3 a 25 kV). 

CONSUMO (R$/kWh) RESOLUÇÃO ANEEL COM IMPOSTOS:  
ICMS e PIS/COFINS 

Ponta Seca 0,90023 1,33963 

Ponta Úmida 0,88182 1,31223 

Fora de Ponta Seca 0,12004 0,17863 

Fora de Ponta Úmida 0,10936 0,16274 

 

Demanda (R$/kW) 7,52 11,19 

Demanda Ultrapassagem (R$/kW) 22,56 33,57 

 

A partir da média de consumo da tabela 6, o gasto com energia pode ser 

estimado pela equação: 

2
1,312231,3963

 8407
2

0,162740,17863
 74.929  EE Custo

+×++×= .
 

Custo EE = R$ 23.410 / mês 

 

Para o cálculo usou-se a média dos períodos seco e úmido e o valor foi 

arredondado. Da tabela 8 calcula-se também o gasto com a demanda como 

sendo: 

Custo Demanda = 420 kW × R$ 11,19 / kW = R$ 4.700 / mês 

CUSTO TOTAL  = R$ (23.410 + 4.700) / mês = R$ 28.110 / mês  

CUSTO TOTAL = R$ 337.320 / ano 
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4.4.2 Receita com Uso da Célula a Combustível 

4.4.2.1 Custo evitado pela geração de energia 

A célula a combustível PAFC consome em torno de 60 m3/h ou 1.440 m3/dia de 

gás natural na potência máxima de 200 kW. A estimativa mais conservadora de 

produção de metano é de 1.700 m3/dia, conforme mostrado na seção 4.1.2.4. 

Assim, a ETE Atuba pode produzir biogás suficiente para alimentação de uma 

célula a plena carga. 

O total mensal de energia gerada na ponta e fora da ponta é dado pelas 

equações abaixo: 

EEfora da ponta = 200 kW × 21 h/d × 30 d/mês = 120.600 kWh/mês (27) 

EEponta = 200 kW × 3 h/d × 30 d/mês = 18.000 kWh/mês 

Portanto, a célula é capaz de produzir energia além do consumo da SANEPAR, 

tanto na ponta quanto fora dela. Assim, a receita com o custo evitado é igual ao 

gasto total realizado pela SANEPAR, ou seja: 

Custo evitado consumo EE = R$ 23.410/mês 

Já o custo evitado com a demanda é calculado usando a fórmula abaixo: 

Custo evitado demanda = 200 kW × R$ 11,19/kW = R$ 2.238/mês 
           (28) 

 

Portanto a receita total é: 

RECEITA TOTAL  = R$ (23.410 + 2.238)/mês = R$ 25.650/mês  (29) 

RECEITA TOTAL = R$ 307.780 / ano 

 

A receita específica, em R$ por MWh gerado, é calculada dividindo-se a receita 

total pela energia total, conforme a fórmula: 

176,16/MWh R$ 
MW 0,2  h 24  dias 364

ano / 307.780 R$
  ESPECÍFICA REC. =

××
=  (30) 
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A energia térmica não reverte diretamente em receita, uma vez que não há 

demanda da SANEPAR. No entanto, o calor gerado produz mais biogás e 

assim gera receita indiretamente. 

 

4.4.2.2 Créditos de carbono 

Avaliou-se o uso da geração de energia com biogás de ETE para geração de 

créditos de carbono, adotando-se as seguintes premissas: (i) a energia gerada 

evita a emissão de carbono oriundo de termoelétricas a gás natural; (ii) a 

produção de metano é 1.700 m3/dia; (iii) a emissão de carbono do gás natural é 

2,79 tCO2/tCH4 e (iv) o valor aproximado do crédito de carbono é € 20/tC. Com 

estas premissas e usando como dado que a densidade de massa do gás é 

igual a 0,72 kg/m3, o cálculo da receita advinda dos créditos de carbono é feito 

com as expressões abaixo: 

/anotCO 250.1
ano

dias 365
)kg(CH 000.1

tCO 79,2

m

kg 722,0
dia

)(CHm 1.700
  P 2

4

2
3

4
3

carbono =××=

 (31) 

Receita com Créditos de Carbono = 1.250 tC/ano × € 20/tCO2 = € 25.000/ano. 

 

É importante ressaltar que esta receita é mais arriscada que a receita advinda 

da autogeração de energia, pois depende de um longo processo e da avaliação 

por entidade externa à SANEPAR. 

 

4.4.3 Viabilidade Econômica 

A viabilidade econômica foi avaliada por meio de fluxo de caixa em horizonte 

de 20 anos. Na tabela 9 estão detalhadas a receita advinda do custo evitado de 

eletricidade, as despesas de operação e manutenção e o investimento nos 

anos 5 e 12, para substituição de stack de 200 kW. As seguintes premissas 

foram consideradas na elaboração da tabela 9: 
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• Preço da célula (US$ 4,600/kW) não foi considerado no investimento inicial: 

análise da instalação de célula existente em Curitiba. 

• O preço do stack foi estimado em 25% do preço da célula, com câmbio 

fixado em US$ 1 = R$ 2,30. 

• Taxa mínima de atratividade: TMA = 12%, usual no setor de energia. 

• O valor das instalações corresponde a: 

− Obras civis de instalação da célula: R$ 200.000,00 

− Equipamentos (limpeza e purificação do biogás): R$ 300.000,00 

 

Tabela 9 - Valores de receita e despesas durante 20 anos de operação e manutenção 
da célula a combustível. 
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A partir das premissas e dos valores da tabela 9 pode-se calcular o valor 

presente líquido (VPL), que é o resultado líquido (Receitas – Despesas) trazido 

a valor presente segundo a expressão: 

∑
= +

+−=
n

j 1
j

j
0 i)(1

CF
CFVPL        (32) 

onde CF0 é o investimento inicial, CFj são os fluxos de caixa anuais do projeto 

(receitas e despesas), i = 12% é a taxa mínima de atratividade (TMA) e n = 20 

anos, no horizonte escolhido. A taxa interna de retorno (TIR) é o valor de i na 

expressão acima que faz com que VPL = 0. Ambos os valores indicam a 

viabilidade do projeto, que ocorre quando: 

VPL ≥ 0 

ou 

TIR ≥ TMA 

 

Os resultados para os valores utilizados na tabela 9 são: 

VPL = R$ 65.618,00 

TIR = 13,1% 

 

Ambos os valores são pequenos, se comparados com o investimento inicial de 

R$ 500.000,00 e com TMA = 12%. No entanto, os valores são positivos, o que 

por si só é relevante, dado que se trata de instalação de sistema de alta 

tecnologia, com custos associados ao início da curva de aprendizado da 

tecnologia. 

 

4.4.3.1 Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade pode ser feita variando os valores de receita e 

despesa segundo diferentes premissas. Por exemplo, a receita advinda da 
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geração de eletricidade diminuirá se a produção de biogás for bem menor que 

o valor previsto na seção 2.1.3. Os custos também podem ser alterados após 

verificação das atividades de operação e manutenção. Esta análise de 

sensibilidade requer manipulação da planilha e análise dos resultados de VPL 

e TIR. 

É interessante observar o efeito do investimento nos stacks sobre a viabilidade 

do empreendimento, bastando variar na planilha a porcentagem do stack em 

relação ao preço total da célula, conforme mostrado na figura 19: 

 

 
Figura 19 - Análise de sensibilidade em função do custo do stack. 

 

Portanto, o empreendimento tanto pode ser bastante viável sem o desembolso 

com os stacks, quanto pode ser inviável para stacks que custem acima de 30% 

do preço da célula. Considera-se que 25% do preço total seja uma estimativa 

adequada. 
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5 CONCLUSÕES 

5.1 Composição e Produção do Biogás da ETE Atuba Su l 

Os resultados analíticos demonstram que o biogás possui, além de em média 

60,6% de metano em volume, compostos que prejudicam o desempenho na 

geração de energia e a vida útil da célula a combustível, com destaque para 

2,1% de ácido sulfídrico (H2S) por ser corrosivo. Além destes compostos, o 

biogás apresenta proporção O2/N2 de aproximadamente 30%, baixo teor de 

CO2 obtido, em torno de 4% e umidade que também interfere no 

funcionamento da célula a combustível.  

A célula a combustível PAFC consome em torno de 60 m3/h ou 1.440 m3/dia de 

gás natural na potência máxima de 200 kW. A estimativa mais provável é a 

baseada nas medidas de vazão amostradas nos queimadores que resultaram 

em uma produção de metano de 1.700 m3/dia. Assim, a ETE Atuba pode 

produzir biogás suficiente para alimentação de uma célula a plena carga. 

 

5.2 Perfil de Consumo de Eletricidade e de Calor da  ETE 

A célula a combustível é capaz de produzir energia além do consumo da ETE 

Atuba Sul, tanto na ponta (18.000 kWh/mês) quanto fora dela (120.600 

kWh/mês).  

A potência térmica da célula a combustível não tem impacto no aumento da 

atividade metanogênica, uma vez que apenas ocorreria um acréscimo de 

0,02 °C na temperatura interna dos reatores RALF. 

Outra possibilidade de utilização do calor da PAFC é para a secagem e 

desinfecção do lodo por meio da utilização de serpentinas por onde a água 

quente proveniente da PAFC aqueceria o lodo a ponto deste ficar seco e 

desinfectado, desta forma o processo de calagem poderia ser substituído e 

uma redução no custo de operação da ETE poderia ser obtido. 
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5.3 Estado da Arte em Técnicas de Limpeza do Biogás  

As técnicas de limpeza do biogás são teoricamente capazes de eliminar os 

contaminantes utilizando sistemas ou materiais de fácil implementação como, 

material a base de carbono comercialmente disponível, peneira molecular, 

filtros coalescentes, secadores por refrigeração e filtro de carvão ativado. 

 

5.4 Sistema de Aumento da Proporção de Metano 

O sistema de aumento da proporção de metano pode ser obtido por meio de 

dispositivo de adsorção por balanço de pressão (PSA, Pressure Swing 

Adsorption). 

É um sistema disponível no mercado, e a empresa que o produz e o fornece 

possui todo o conhecimento técnico necessário para a sua utilização na ETE 

Atuba Sul.  

 

5.5 Viabilidade Econômica 

Usando dados do histórico de operação e manutenção de uma célula a 

combustível de 200 kW, obtidos pelo LACTEC e pela COPEL Distribuição, foi 

possível avaliar a viabilidade econômica do empreendimento adaptado às 

necessidades da SANEPAR. 

A receita com o custo evitado de consumo de energia e demanda de 

R$25.650/mês é capaz de trazer rentabilidade ao empreendimento, mesmo 

desconsiderando o lucro advindo de uma possível venda de créditos de 

carbono. O estudo mais aprofundado da aplicabilidade dos valores depende de 

um levantamento das condições existentes na ETE Atuba Sul e da verificação 

dos dados de despesa para o caso real. Esta atividade está além do escopo 

deste projeto, mas os resultados indicam que a instalação de uma célula a 

combustível já existente e operando em Curitiba possui potencial de gerar 

receita à SANEPAR, considerando o cenário deste estudo. 
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5.6 Receita Proveniente da Venda de Créditos de Car bono 

A emissão evitada do metano produzido na digestão anaeróbica, multiplicada 

por 21, que é o número de vezes que o metano é mais nocivo à atmosfera que 

o CO2, representa uma receita com créditos de carbono que atinge a cifra de € 

25.000/ano. 

É importante ressaltar que esta receita é mais arriscada que a receita advinda 

da autogeração de energia, pois depende de um longo processo e da avaliação 

por entidade externa à SANEPAR, além de ser realizada por um custo não 

definido neste trabalho. 

 

5.7 RECOMENDAÇÕES 

5.7.1 Modificação da Célula para Operação com Biogá s 

A modificação da célula a combustível para operação com metano diluído em 

CO2 é tecnicamente possível, mas de execução bastante difícil. Esta atividade 

apresenta a vantagem de agregar conhecimento relevante acerca da 

tecnologia de células a combustível, tanto à equipe do LACTEC quanto da 

SANEPAR. Para execução desta atividade sugere-se a elaboração de projeto 

específico com recursos de órgãos de fomento ao desenvolvimento 

tecnológico, com a FINEP ou o Fundo Tecnológico do BNDES, FUNTEC. 

5.7.2 Produção de Metano Teórica e Prática 

Decorrente das variadas possibilidades que podem justificar a considerável 

diferença entre a produção de metano teórica e prática obtida neste trabalho, 

sugere-se intensificar a análise para definir uma matriz de interferências. 

5.7.3 Venda de Créditos de Carbono 

Sugere-se criar um Projeto de Redução de Emissões que resulte em Redução 

Certificada de Emissões (RCE), de acordo com os Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). As atividades deste projeto do MDL 

demandariam a elaboração de uma metodologia aceita pelo IPCC, uma vez 
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que as atuais metodologias disponíveis não são apropriadas. As seguintes 

etapas constituem o Ciclo do Projeto: 

• Elaboração do Documento de Concepção do Projeto – DCP; 

• Validação/Aprovação; 

• Registro; 

• Monitoramento; 

• Verificação/Certificação; 

• Emissão e aprovação das RCEs. 

 

5.7.4 Utilização do Gás Amônia para Alimentação da PAFC 

O processo de calagem no pátio de estabilização do lodo produz a amônia, 

substância rica em hidrogênio que tem o potencial de ser utilizada como 

combustível para célula a combustível. A possibilidade de utilização desta fonte 

poderia somar a geração de biogás aumentando a oferta de energia. 
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