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RESUMO 

 

O modelo brasileiro baseado em hidrelétricas e recursos fósseis precisa ser 

complementado para que haja um modelo econômico e tecnológico sustentável. Desenvolver 

essa tecnologia alternativa para substituir o atual modelo energético possui suas dificuldades 

devido ao alto custo de geração comparado aos fósseis. A conversão da biomassa pode ser 

utilizada como alternativa energética sustentável. Seus estoques em aterros sanitários são 

fontes de biogás, cujos principais constituintes são metano e gás carbônico. Esses gases, que 

são gerados pela biodegradação da matéria orgânica, são contribuintes para o aumento do 

efeito estufa. Deste modo, a necessidade de amenizar a emissão de metano dos aterros 

sanitários e aproveitá-lo energeticamente é o objetivo deste trabalho. O biogás gerado em 

aterros será tratado com um sistema de membranas por ser uma alternativa simples e 

econômica para purificar o gás de aterro visando o biometano. Analisou-se dois artigos na 

literatura, uma planta industrial e uma planta piloto, e a partir dos resultados uma análise 

econômica foi feita comparando a atual usina de biogás operando no aterro de Jardim 

Gramacho e uma hipotética planta de membranas. Foi observado que o uso de membranas 

para produção de uma corrente rica em metano possui melhor eficiência quando é empregada 

em dois módulos em série com a configuração tandem.Além disso, o material orgânico PEEK 

da planta piloto mostrou-se ser um material eficiente tanto na purificação do metano quanto 

na separação de impurezas, quando comparado ao material de poliimida da planta industrial. 

Assim, aplicando um modelo tandem com o material PEEK no aterro sanitário de Jardim 

Gramacho, explorando o biogás gerado por 8 anos, a partir do ano de 2015, foi observado 

uma VPL acumulada de 61 mil dólares com uma TIR de 15% a uma TMA de 12%. 

Comparado ao resultado da atual usina de biogás com turbinas convencionais e uma VPL 

acumulada de -791 mil dólares com uma TIR de 5,9%, o sistema de membranas é viável 

técnico e economicamente. 

 

 

Palavras-chave: Biogás – membrana – biometano – aterro sanitário.    



 
 

ABSTRACT 

 

The Brazilian model based on hydroelectric and fossil resources needs to be 

complemented so there is a sustainable economic and technology model. To develop this 

alternative technology to replace the current energy model has its difficulties due to the high 

cost of generation compared to fossil ones. The conversion of biomass can be used as a 

sustainable alternative energy. Their stocks in landfills are biogas sources, whose main 

constituents are methane and carbon dioxide. These gases, which are generated by the 

biodegradation of organic matter, are contributing to the greenhouse effect. Thus, the need to 

mitigate methane emissions from landfills and enjoy it energy is the goal of this work. The 

biogas generated in landfills will be treated to a system of membranes to be a simple and 

economical alternative to purify landfill gas order biomethane. It was analyzed two articles in 

the literature, an industrial plant and a pilot plant, and from the results an economic analysis 

was done comparing the current biogas plant operating in Jardim Gramacho landfill and a 

hypothetical membrane plant. It was observed that use of membranes to produce a methane-

rich stream has better efficiency when it is used in two modules in series with the 

configuration tandem. Furthermore, the organic material PEEK pilot plant proved to be an 

effective material, both in purification of methane as the separation of impurities when 

compared to the polyimide material of the industrial plant. Thereby, applying a tandem model 

with PEEK material in landfill Jardim Gramacho, exploring the biogas generated by eight 

years, from the year 2015, a cumulative NPV of $ 61,000 was observed with a 15% IRR to a 

HR 12%. Compared to the result of the current biogas plant with conventional turbines and a 

cumulative NPV of $-791 with a 5.9% IRR, the membrane system is feasible technically and 

economically. 

 

 

Key-words: Biogas – membrane – biomethane – landfill site. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crise energética no país mostra a necessidade de ampliar as fontes geradoras de 

energia. O aumento do preço do petróleo tem elevado à importância de serem avaliadas outras 

fontes energéticas. A expansão da produção das hidrelétricas no país está estagnada e 

dependente da sazonalidade do regime de chuvas, o que compromete a eficácia do atual 

modelo energético brasileiro. 

A diversificação e o investimento em outras fontes de energias como eólica, solar, 

térmica e biomassa, devido à preocupação mundial sobre as emissões de gases de efeito estufa 

(GEE), contribuiria positivamente para uma melhoria neste cenário.  O agravamento do efeito 

estufa ao longo dos últimos anos está associado à emissão de gases nocivos, como dióxido de 

carbono e metano.  

Uma forma de reduzir o impacto do efeito estufa e otimizar a geração de energia, 

seria utilizar o metano como fonte alternativa. Os aterros de lixo, por exemplo, são uma das 

maiores fontes de geração de metano devido à decomposição da matéria orgânica oriunda dos 

resíduos descartados nesses locais. A digestão anaeróbica nos aterros produz biogás 

denominado gás de aterro, que é rico em metano, dióxido de carbono e traços de outros gases 

nocivos ao meio ambiente. Como o gás de aterro possui grandes volumes de metano, o seu 

aproveitamento ou a adaptação para gás natural tem recebido atenção por se tratar de uma 

alternativa sustentável e renovável (GUGLIUZZA e BASILE, 2014).  

Atualmente, existem diversas maneiras de aproveitar o conteúdo energético presente 

nos resíduos sólidos descartados nos aterros. No entanto, para que o biogás gerado seja 

captado em grande volume sem perdas para atmosfera, algumas medidas precisam ser 

realizadas no aterro. O aterro que possui conformidade com as normas nacionais e um sistema 

de captação eficiente de biogás é disponibilizado para exploração energética por empresas 

privadas. No Brasil, o descarte com devida impermeabilização do solo e aproveitamento do 

biogás é chamado de aterro sanitário (CONDE et al, 2014). 

Desta forma, com o biogás disponível, algumas etapas de limpeza precisam ser 

realizadas para retirar alguns componentes danosos aos equipamentos e para que o gás de 

aterro seja enriquecido com metano, produzindo assim, a corrente desejada de biometano. 

Para essa limpeza do biogás há tecnologia disponível viável técnico e economicamente. A 

principal delas é a utilização de membranas para separação dos gases. Esse método é atraente 

por ser mais barato, por não necessitar de equipamentos grandes e, consequentemente, ser 

uma planta compacta, e por não produzir efluentes na separação (MAKARUK et al, 2010). 
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Recentemente, o aterro de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, encerrou suas 

atividades de depósito de resíduos e permitiu a exploração do biogás gerado. A usina presente 

no local funciona com a tecnologia de lavagem a vapor, para a retirada de contaminantes 

sulfídricos, e utiliza turbinas a gás para gerar energia e calor.  No entanto, essa forma de gerar 

energia possui uma eficiência de cerca de 35% e alto valor de investimento no 

empreendimento. Caso uma planta de membranas fosse empregada no local, a produção de 

biometano e seu posterior uso como gás natural ou uso veicular seria um processo mais 

rentável (FIGUEIREDO, 2011; ZANETTE, 2009; MAKARUK et al, 2008; MOLINO et al, 

2013).  

 

1.1. Objetivos e Metodologia 

 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar, por meio de um estudo de caso, a 

aplicação de membranas e sua eficiência na purificação do biogás proveniente da decomposição 

anaeróbica de resíduos em aterros. E assim, verificando os resultados operacionais obtidos nos 

artigos, propor a aplicação da membrana de melhor eficiência em um aterro sanitário do 

município do Rio de Janeiro, com o auxílio de um estudo de viabilidade econômica para geração 

de energia. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi dividida em duas análises. A primeira análise 

trata-se de um estudo de caso de uma planta industrial e de uma planta piloto detalhadas em dois 

artigos da literatura e a interpretação desses resultados detalhados. A segunda análise trata-se da 

realização de um estudo de viabilidade técnica e econômica para o sistema de membranas 

comparando-o com o atual modelo convencional de turbinas existente no local, assim como a 

interpretação e conclusão dos resultados obtidos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Aquecimento Global 

 

A mudança do clima no planeta é um assunto que começou a ser estudado no século 

passado e torna-se um dos maiores desafios no século XXI. O aumento da temperatura a nível 

global afeta o ser humano e se torna uma reação de consequências em cadeia; derretimento 

das calotas polares, alteração dos ecossistemas, alteração na cadeia alimentar e extinção de 

espécies devido a mudanças no habitat (GUGLIUZZA e BASILE, 2014). 

O aquecimento global está diretamente relacionado com a emissão de gases de efeito 

estufa (GEE) na atmosfera, que foi intensificada pelo desenvolvimento das atividades do ser 

humano. Notoriamente, a queima de combustíveis, os processos industriais, as atividades 

agropecuárias e a produção de lixo aumentaram a concentração de determinados gases na 

atmosfera, principalmente o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso 

(N2O), como pode ser observado na Tabela 2.1. Esses gases são classificados em níveis de 

potencial de aquecimento global, geralmente expressos em toneladas equivalente de CO2 

(FRONDIZI et al ,2009; MACEDO, 2009). 

 

Tabela 2.1 - Principais gases efeito estufa, suas origens e potencial de aquecimento global. 

Gases do Efeito 

Estufa (GEE) 

Potencial de 

Aquecimento Global  
Principais Causas 

Dióxido de 

Carbono (CO2) 

1 x CO2e  

(Referência) 

Uso intensivo de combustíveis fósseis, aumento 

da ocorrência de queimadas e incêndios 

florestais e redução das áreas florestadas. 

Metano (CH4) 21 x CO2e 

Degradação do material orgânico em aterros, 

estações de tratamento de efluentes, lagoas 

anaeróbicas com dejetos animais e processo 

digestivo de animais ruminantes. 

Óxido de 

Nitrogênio ( N2O) 
310 x CO2e 

Queima de combustíveis fósseis, uso abusivo e 

incorreto de fertilizantes químicos no solo. 

CFCs, HFCs, 

PFCc 
140 a 11700 x CO2e Sistemas de refrigeração e sprays aerossóis 

Hexafluoreto de 

enxofre (SF6) 
22500x CO2e 

Produzido industrialmente para indústria 

elétrica como meio isolante e extintor de arco 

elétrico em disjuntores. 
Fonte: MACEDO, 2009 Apud. IPCC, 2007. 

 

Embora esses gases contribuam para o aumento da temperatura terrestre, o efeito 

estufa é um fenômeno natural. Isto é, independente das atividades antrópicas, o fenômeno já 

acontece espontaneamente. O que ocorre naturalmente é a incidência dos raios solares na 
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Terra, em que parte é absorvida, para a manutenção da vida no planeta, e parte é refletida de 

volta ao espaço, como ilustrado na Figura 2.1 (MACEDO, 2009). 

 

 

Figura 2.1– Esquemática do Efeito Estufa 

 

Por outro lado, o aquecimento global é o resultado da intensificação do efeito estufa 

natural ocasionado pelo aumento das concentrações dos GEE na atmosfera, que ao invés de 

permitirem que radiações sejam refletidas para o espaço, absorvem o calor que deveria ser 

dissipado e, consequentemente, aumenta a temperatura global (MACEDO, 2009). 

Avaliando as formas de produção de energia que foram disponíveis, a maior parte 

gera um impacto prejudicial ao meio ambiente, principalmente geração a carvão, que foi a 

base da indústria por longos anos. Deste modo, devido ao aumento de temperatura e da 

degradação da qualidade de vida do homem, recentemente intensificou-se a busca por 

tecnologias verdes e formas de geração de energia que emitam menos gases nocivos à 

atmosfera (SILVA, 2008). 

Historicamente, as crises energéticas foram o pivô do desenvolvimento de soluções 

para melhorar o clima e foram essenciais para desencadear uma série de conferencias e 

acordos. Uma das mais importantes e influentes conferências ocorreu em 1997. Na ocasião, os 

países mais desenvolvidos colocaram-se a disposição para discutir o tema de eficiência 

energética e incentivaram a busca pela substituição da energia fóssil por energias limpas, 

assinando por tanto um tratado chamado de Protocolo de Quioto (ABREU, 2011). 

 O protocolo estabeleceu uma nova filosofia; produzir mais com menor emissão de 

gases e menos custos. Adicionalmente, concretizou metas para os países desenvolvidos na 

indústria mundial para mitigar a emissão de gases nocivos ao meio ambiente. Essa 
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importância da manutenção da ordem deu origem ao mecanismo de desenvolvimento limpo 

(MDL) (ABREU, 2011). 

O mecanismo é uma ferramenta de crédito que concede bônus ao país que conseguir 

alcançar sua meta de redução de emissão de gás, também conhecidos como Créditos de 

Carbono. Assim, projetos que evitam emissões de GEE são créditos para o governo, dando 

origem a um meio de comunicação direto entre indústria e estado para que, juntos, promovam 

o desenvolvimento sustentável. Além disso, mesmo os países que não possuem meta de 

redução no protocolo podem ter projetos que ajudem a reduzir o CO2 na atmosfera e vender 

esses créditos aos estados que possuem metas. Desta forma, essa negociação gera renda e 

incentiva todos os países a buscarem o aprimoramento de tecnologias para a geração de 

energia limpa (FELIPETTO, 2007; MACEDO, 2009). 

O Brasil é um dos grandes fornecedores de Crédito de Carbono para os países que 

possuem metas pelo Protocolo de Quioto. Possui diversos projetos que reduzem CO2 e outros 

gases, com maior potencial poluidor, no meio ambiente. Pela grande área territorial, o Brasil 

possui muitos depósitos de lixo a céu aberto, que são grandes geradores de metano. Desta 

forma, existem diversos projetos nacionais que reduzem essa emissão gerada pelo lixo e 

ganham dinheiro vendendo créditos aos países estrangeiros (SILVA, 2008; ABREU, 2011; 

MACEDO, 2009). 

 

2.2. Resíduos Sólidos Urbanos 

 

O aumento considerável da população desacompanhado de um planejamento urbano 

cria uma preocupação sobre o gerenciamento dos resíduos gerados por esse crescente número 

de habitantes. A utilização desenfreada de embalagens e o consumo de industrializados 

surgem como um problema a mais para ser resolvido além do próprio lixo orgânico. 

O resíduo sólido é diferente da definição do lixo. Pelo senso comum, lixo é associado 

à sujeira e rejeito inaproveitável. Resíduo sólido, por sua vez, é definido pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 10.004/2004) como geração de um material 

sólido ou semissólido restante da atividade humana. São materiais considerados inúteis pelo 

indivíduo que o descarta, mas que pode ser reciclado virando matéria prima novamente, como 

papel, alumínio, vidro, dentre outros. Quando se desfruta de todos os meios de 

reaproveitamento do resíduo, esse se torna um resíduo, sem mais reutilizações (MONTEIRO 

et al, 2001).  
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Para o Sistema Nacional de Informação sobre Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), 

os resíduos podem ser classificados quanto ao potencial de risco ou quanto à origem, 

conforme apresentado na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Classificação dos Resíduos Sólidos. 

Quanto à origem Quanto à periculosidade 

Urbanos – domiciliares e logradouros 

públicos 

Classe I – Possuem características de 

inflamabilidade, toxidade, reatividade e 

corrosividade que apresentam riscos à 

saúde pública. 

Industriais – atividades de pesquisa e de 

administração industrial 

Serviços de Saúde – unidades que 

executem atividades de natureza médica e 

sanitária 

Classe II – Possuem características de 

combustilidade, biodegradabilidade e 

solubilidade. 
Atividade Rural - Agropecuária 

Provenientes de Transportes – 

embarcações, aeronaves, terrestres. 
Classe III – Não oferecem riscos à saúde 

ou ao meio ambiente. 
Construção Civil - Obras 

Fontes: MANSOR, 2010 e SINIR, 2010. 

 

A forma de operação de coleta e de transporte aliada a um bom destino final para o 

lixo são pautas no gerenciamento do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Essa etapa 

é importante para que sejam evitados acidentes ao meio ambiente, proliferação de vetores e 

que sejam minimizados o impacto olfativo. Na sequência, com os resíduos devidamente 

coletados, a próxima etapa essencial do controle da qualidade ambiental é o 

acondicionamento do resíduo gerado. A rigor, o plano do governo assume a responsabilidade 

sobre o controle dos resíduos sólidos urbanos (RSU), domiciliar e público, embora as outras 

categorias também precisem de atenção na coleta (MILANEZ, 2012).  

O tratamento do RSU visa reduzir o potencial poluidor ao meio ambiente e a saúde 

transformando-os em materiais biologicamente estáveis, por meio de tratamentos que evitem 

o descarte do lixo diretamente no ambiente ou em locais inadequados. Esses tratamentos 

consistem em incineração, compostagem, digestão em reatores e disposição em aterros 

(MONTEIRO et al, 2001). 

A técnica de aterrar os resíduos sólidos já é praticada há anos, desde o surgimento de 

aldeias e vilas. Dentre as práticas supracitadas, é a prática mais comum, econômica e de fácil 

operação, aplicada, principalmente, em países com grande área territorial. Essa aplicação 

ganhou força no Brasil, quando em 2010 o PNRS foi promulgado com a Lei 12.305 - 08/2010 

determinando que os municípios brasileiros monitorassem o descarte indevido de lixo e 

solucionassem esse problema pela técnica de aterros, visando à extinção dos ‘lixões’ 
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(ALCANTARA, 2007; POLZER, 2013; CONDE et al, 2014; PNRS, 2010; MONTEIRO et 

al, 2001). 

De fato, por logística de transporte, alguns acessos à coleta ficam prejudicados dando 

margem ao surgimento de lixões clandestinos. Quando uma parcela da população não é 

atendida pelo plano do seu município, esses indivíduos descartam seus resíduos em lugares 

inapropriados. O principal problema do descarte descontrolado é o efluente gerado pela 

decomposição do lixo. É prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente, além do risco de 

incêndio devido ao alto teor de inflamabilidade que o gás gerado possui (MACEDO, 2009; 

GARCILASSO et al, 2010). 

Além disso, ainda há o aspecto social atrelado ao lixão. Com alto índice de 

desemprego, a coleta seletiva, que deveria ser feita antes do resíduo ir para o lixão, é realizada 

por catadores que colhem resíduos recicláveis e vendem o material, fazendo da coleta sua 

renda e um meio de sobrevivência (MONTEIRO et al, 2001). 

Desta forma, os aterros foram implementados por serem uma medida viável e rápida 

para solucionar os problemas de emissão inapropriada de RSU. Com a devida engenharia e 

tecnologia empregada, essa técnica não causa danos ao meio ambiente nem a saúde pública, 

pois contém camadas impermeabilizadoras que permitem o depósito seguro dos rejeitos no 

solo (CONDE et al, 2014; POLZER, 2013; MILANEZ, 2012). 

Os aterros podem ser controlados ou sanitários. Basicamente, a diferença entre 

ambos é o tratamento dos efluentes. Isto é, o acúmulo de lixo gera a decomposição biológica 

da matéria orgânica, que com a ajuda de micro-organismos e de chuvas, se degradam na 

forma de biogás e chorume, resíduos altamente poluentes.  

Os aterros controlados baseiam-se em medidas que minimizam os efeitos negativos 

ao solo causados pelos antigos lixões a céu aberto, como a cobertura de terra para reter o 

biogás e uma camada de plástico para impedir a infiltração do chorume no solo. Porém, essas 

medidas não são eficazes para tornar esses resíduos totalmente inertes ao meio. Já o aterro 

sanitário, possui impermeabilização que possibilita uma condição adequada para a matéria 

orgânica se decompor e medidas eficientes para reaproveitar esses resíduos gerados. Assim, 

pela técnica de acondicionamento do lixo com princípios de engenharia, os rejeitos são 

devidamente recolhidos e tratados, de forma que não sejam emitidos ao meio. A Figura 2.2 

ilustra a diferença entre os dois aterros (ALCANTARA, 2007; POLZER, 2013; 

GARCILASSO et al, 2010). 
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Figura 2.2 -  Diferença de captação e tratamento dos aterros controlado e sanitário. 

Fonte: Adaptado de GONÇALVES, 2003. 

 

Os aterros sanitários podem ser projetados a partir de trincheiras, onde os resíduos 

são depositados em valas até o terreno voltar à configuração original, ou em taludes, que é o 

depósito dos resíduos acima do nível original do terreno. Para ambos, há uma série de 

requisitos a serem avaliados para que o aterro seja considerado aprovado para operação. 

Dentre as normas, há a necessidade de impermeabilizar o solo, coletar o gás gerado e tratá-lo, 

implementar drenagens do chorume para não contaminar o lençol freático, coletar o chorume 

e tratá-lo, monitorar o volume de lixo, a fauna, os lençóis e toda a redondeza ambiental para 

tornar o aterro um espaço seguro ao descarte (POLZER, 2013). 

Embora o aterro seja composto por materiais descartados, não significa que não há 

reaproveitamento do mesmo. A degradação da matéria orgânica que gera biogás é um dos 

pontos mais positivos e atraentes para empresas de energia quando o governo projeta o aterro 

sanitário. O biogás de fato é prejudicial à saúde e ao meio ambiente quando emitido direto na 

atmosfera, porém por ser um gás inflamável possui características termodinâmicas que 

permitem a geração de energia elétrica e térmica (GARCILASSO et al, 2010; THRÄN et al, 

2014). 

 

2.3. Biogás 

 

O biogás é uma mistura de gases contendo dióxido de carbono e metano em grandes 

quantidades, além de outros componentes em menores proporções, como os gases nitrogênio, 

hidrogênio, amônia, oxigênio e sulfídrico. Essa mistura é produto da digestão anaeróbica de 

diferentes tipos de biomassa podendo ser encontrada em locais onde a celulose sofre 

decomposição. É um gás incolor, altamente combustível, devido à presença do componente 

metano, e possui um poder calorífico que pode variar entre 5.000 a 7.000 kcal/m³ (SILVA, 
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2009; THRÄN et al, 2014; WELLINGER e LINDBERG, 2006; PERSSON e WELLINGER, 

2006). 

O poder calorífico do biogás é determinado pela concentração de metano na mistura. 

A energia que o gás possui pode ser analisada por dois parâmetros termodinâmicos, o valor 

calorífico superior (VCS) e o valor calorífico inferior (VCI). O VCS é a energia liberada 

capaz de condensar a água formada pela combustão do biogás, a partir de 1 Nm³/h do mesmo. 

A VCI é o menor valor liberado de energia para que a água formada pela combustão do 

biogás comece a condensar (PERSSON e WELLINGER, 2006). 

É, ainda, um excelente combustível para uma gama de aplicações e pode ser aplicado 

como matéria prima para produção de alguns produtos químicos, por conter elementos de 

síntese. Embora haja aplicações que necessitam que o gás seja purificado primeiramente, 

como por exemplo, a injeção na rede de gás natural da cidade, as formas de utilização do 

biogás são voltadas para a produção de calor, eletricidade, cogeração, gás veicular e produção 

de químicos. Essas atividades são regidas por leis nacionais, pois cada país possui um sistema 

de impostos e subsídios diferenciados. Na Europa, por exemplo, é mais comum usar o biogás 

para uso veicular e injeção na rede de gás (THRÄN et al, 2014; WELLINGER e LINDBERG, 

2006). A Tabela 2.3 mostra as formas mais difundidas de uso do biogás e a equivalência a 

outros combustíveis são mostrados na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.3 – Formas de aplicação e uso do biogás. 

Etapas Biogás 

Tratamento Dessulfurização Dessulfurização Purificação Purificação 

Processo - - Reforma Compressão 

Destino Caldeira Cogeração Célula Combustível Tanque Pressurizado 

Aplicação Calor Calor e Energia Calor e Energia Gás Veicular/ Rede de gás 

 

 

Tabela 2.4  – Relação comparativa de 1Nm³ de biogás com combustíveis usuais. 

Biogás Gasolina Querosene Biodiesel GLP Eletricidade 

1Nm³ 0,61 litros 0,57 litros 0,55 litros 0,45 kg 6,9 kWh 

Fonte: Adaptado de DEGANUTTI et al, 2002 

 

A aplicação do biogás depende da origem de produção. As maiores fontes de 

produção de biogás são em aterros sanitários, biodigestores e em poços de petróleo. Nos 

aterros e biodigestores, por serem locais de fácil acesso, condicionados a decomposição da 
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matéria orgânica e possuírem grandes volumes de resíduos, chamam atenção para o 

aproveitamento estratégico de energia (PERSSON e WELLINGER, 2006; PETERSSON e 

WELLINGER, 2009). As variações do gás de aterro são detalhadas na Tabela 2.5.  

 

Tabela 2.5 – Composição principal do biogás encontrado em aterros sanitários e biodigestores 

em comparação ao gás natural. 

Componentes Gás Natural Gás de Aterro Gás de Biodigestor 

Metano (vol%) 81 35-65 53-70 

Hidrocarbonetos (vol%) 3,5 0 0 

Hidrogênio (vol%) 0 < 3 0 

Dióxido de carbono (vol%) 1 15-50 30-47 

Nitrogênio (vol%) 14 4-40 0 

Oxigênio (vol%) 0 < 5 0 

Ácido Sulfidrico (ppm) - < 100 < 1000 

Amônia (ppm) - <5 < 100 

Poder Calorífico Inferior (KWh/Nm³) 8,8 4,4 6,5 
Fonte: Adaptado de PERSSON e WELLINGER, 2006; PETERSSON e WELLINGER, 2009. 

 

Assim, com a fonte de biogás definida, os componentes são analisados. Cada 

processo tem uma exigência de qualidade de gás diferente. Geralmente, para simples queima 

em caldeiras ou uso direto em turbinas a gás para co-geração, não há necessidade de pré-

tratamento, somente um monitoramento da quantidade de ácido sulfídrico para que não 

danifique os equipamentos. Já para o uso veicular ou injeção na rede de gás o biogás precisa 

receber pré-tratamentos e em seguida ser purificado visando à elevação do teor de metano 

(PERSSON e WELLINGER, 2006; THRÄN et al, 2014).  

Essas tecnologias para purificação do gás de aterro funcionam com o objetivo de 

padronizar o gás, adequar requerimentos legislativos e aumentar o valor calorífico do gás com 

o enriquecimento de metano. Os métodos disponíveis hoje são adsorção, por pressão 

alternada, absorção, por água ou amina, criogenia ou membranas.  

 

2.4. Membranas  

 

As separações de gases na indústria requerem uma alta demanda de energia para que 

haja tanto seleção química quanto transformação química. Correntes com apenas um 

componente caracterizando um gás puro, sem contaminantes, são extramente valiosos na 

indústria. Servem para diversas aplicações, uma vez que possuem suas propriedades físicas e 
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químicas bem conhecidas, diferentemente de misturas com dois ou mais componentes onde é 

preciso estudar seu comportamento mais detalhadamente (BAKER, 1991). 

Esse grande interesse na separação de gases gerou, a partir da década de 70, o 

desenvolvimento de pesquisas por elementos sintéticos que imitassem os processos clássicos 

de separação, dentre eles as membranas. Essa barreira seletiva sintética tem propriedades 

únicas de seleção. Basicamente, a membrana é uma interface que separa componentes de um 

dado fluido. Essa separação acontece pela afinidade de alguns elementos com a membrana, 

seja pelas propriedades químicas ou físicas (HABERT et al, 2006). 

O processo de separação com essa barreira seletiva sintética pode ser ilustrado tendo 

em vista os fluxos dos componentes, como mostrado na Figura 2.3. Isto é, o componente de 

maior afinidade com a membrana irá permear, dando origem a uma corrente com o nome de 

permeado; o componente que não permeia devido a menor afinidade com a membrana é 

chamado de retido ou retentado. Tanto o permeado quanto o retentado podem ser a corrente 

que contenha os componentes desejáveis. O objetivo é a separação dos elementos (BAKER, 

2004; HABERT et al, 2006). 

 

 

Figura 2.3 - Princípio do processo de separação das correntes pela membrana. 

 

2.4.1. Tipos de Membrana 

 

A membrana é caracterizada pelas suas propriedades químicas e físicas. 

Essencialmente, sua interface pode ser classificada de acordo com a sua estrutura, 

composição, carga, dentre outras subdivisões. De um modo geral, classificam-se as 

membranas em dois grupos que englobam as grandes características: densas ou porosas.  
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A interface porosa é caracterizada pela difusão através da transferência de matéria 

por fluxo nos poros e a interface sintética densa, por sua vez, é caracterizada pelo transporte 

dos elementos por difusão no próprio material da membrana como ilustra a Figura 2.4 

(HABERT et al, 2006; BAKER, 2004). 

 

 

Figura 2.4 - Tipos de membranas caracterizadas pelo seu mecanismo de transporte. À 

esquerda, fluxo através de poros e a direita mecanismo de difusão. 

Fonte: Adaptado de BAKER, 2004. 

 

Além da morfologia física específica (com poros ou não) classifica-se, ainda, a 

membrana quanto à morfologia ao longo da sua espessura. Caso a membrana seja homogênea, 

totalmente porosa ou totalmente densa, chama-se esse grupo de isotrópicos. Caso a membrana 

apresente uma estrutura assimétrica caracterizada por uma fina camada (densa ou porosa) 

suportada em uma região com poros, chama-se esse grupo de anisotrópicas. Essa camada fina 

pode ser do mesmo material do seu suporte, membrana integral, ou pode ser com material 

diferente, membrana composta. A Figura 2.5 apresenta essas morfologias de maneira 

esquematizada (HABERT et al, 2006). 
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Figura 2.5 - Tipos de membranas de acordo com a morfologia ao longo da sua espessura. 

Fonte: HABERT et al, 2006. 

 

2.4.2. Mecanismo de transporte 

 

As propriedades da difusão definem a morfologia da membrana (densas ou porosas) 

e a capacidade seletiva da membrana para que o tipo de processo de separação de gás a ser 

realizado seja escolhido.  

A capacidade seletiva em processos de diálise, microfiltração, ultrafiltração e 

nanofilração, está diretamente relacionada com o tamanho dos componentes no fluido e com a 

porosidade da membrana. Nesses casos, o fluido, teoricamente, é inerte a estrutura da 

membrana, priorizando a difusão por fluxo de elementos somente através dos poros. 

Paralelamente, a capacidade seletiva em processos de permeação de gases e pervaporação está 

diretamente relacionada com a com a natureza do material da membrana. Como a membrana 

não apresenta poros em sua estrutura, a força motriz dominante nesses processos de separação 

é de difusão no próprio material da membrana, que ocorre devido à afinidade dos 

componentes no fluido com o material da membrana. Um esquema dos processos de 

separação com suas características de aplicação é descrito na Tabela 2.6 (HABERT et al, 

2006; BAKER, 1991; BAKER, 2004).  
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Tabela 2.6 - Classificação dos processos clássicos de separação. 

Processo 

Método de 

separação na 

membrana 

Escala de 

separação 
Aplicações 

Microfiltração 
Difusão por 

Poros 
0,1 a 10 μm 

Esterilização bacteriana; 

Classificação de vinhos e cervejas; 

Concentração de células. 

Ultrafiltração 
Difusão por 

Poros 
0,01 a 0,1 μm 

Concentração de proteínas; 

Recuperação de pigmentos. 

Nanofiltração 
Difusão por 

Poros 
1 nm a 0,01 μm 

Purificação de enzimas; 

Biorreatores a membrana. 

Osmose 

Reversa 

Difusão no 

material 
< 5 nm 

Dessalinização de águas; 

Concentração de suco de frutas. 

Pervaporação 
Difusão no 

material 
< 1 nm 

Desidratação de alcoóis; 

Eliminação de COV da água. 

Permeação de 

Gases 

Difusão no 

material 
<1 nm 

Recuperação de hidrogênio; 

Separação CO2/CH4. 

Diálise 
Difusão por 

Poros 
< 5 nm 

Hemodiálise; Rim artificial; 

Recuperação de NaOH. 

Fonte: Adaptado de BAKER, 2004 e HABERT et al, 2006. 

 

O modelo de separação por poros ocorre quando a corrente de alimentação encontra 

uma barreira e, nela, minúsculos poros ajudam a formar um fluxo convectivo por pressão que 

selecionam apenas os componentes com tamanhos inferiores ao dos poros. Esse fenômeno 

depende de um fator determinante para caracterizar o tipo de mecanismo a ser usado e para 

caracterizar a mobilidade do permeante que é a geometria interna do material da membrana.  

As classificações da difusão associadas à dimensão média dos poros do material podem ser de 

três tipos: difusão de Fick (ou difusão ordinária), difusão de Knudsen e difusão 

configuracional, como ilustrado nas Figura 2.6 e Figura 2.7 (CREMASCO, 2009). 

 

 

Figura 2.6 - Gráfico do coeficiente de difusão e seus regimes em função da geometria interna 

do material da membrana. 
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Fonte: Adaptado de CREMASCO, 2002 Apud. WEISZ, 1973. 

 

 

 

Figura 2.7 - Mecanismo de separação de gás com membranas densas e porosas.  

Fonte: CREMASCO. 2006; Adaptado de BAKER, 2004. 

 

O conceito de difusão ordinária foi equacionado por Fick depois de algumas 

experiências empíricas. A primeira lei de Fick (Equação 2.1) dá o fluxo de massa (J) da 

espécie (i) através de uma área perpendicular à direção do fluxo (z), sendo proporcional a um 

coeficiente de difusão efetivo (Def) e a uma razão de concentração da espécie (Ci). O 

coeficiente de difusão é associado ao inverso da resistência (porosidade, esfericidade e 

tortuosidade) a ser vencida pelo elemento no meio e define a mobilidade do soluto no meio. O 

sinal negativo na equação é uma convenção para indicar o decréscimo da concentração da 

espécie i (PABBY et al, 2009; BAKER, 2004; CREMASCO, 2002):  

 

        
   

  
              (Equação 2.1) 

 

 

A difusão de Knudsen pode tomar lugar no tipo de separação por microfiltração com 

uma membrana microporosa.  Esse tipo de difusão é caracterizado pelo percurso médio que as 

moléculas fazem ao longo do poro. Como esse é menor do que a largura do poro, as colisões 

entre as moléculas e as paredes do poro são mais frequentes do que as colisões entre as 

próprias moléculas do fluxo que passam pelo poro. Nesse caso, cada espécie difunde sem 

depender das demais. Quando o diâmetro dos poros de uma membrana microporosa diminui, 
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os poros começam a separar gases por um efeito de clivagem molecular (BAKER, 2004; 

CREMASCO, 2002). 

O segundo método de separação é o mecanismo de difusão em que os permeantes 

dissolvem-se na matéria da membrana e em seguida difundem-se através da membrana. A 

diferença de afinidade dos componentes da corrente de alimentação que caracteriza esse 

transporte. Assim, o elemento que tiver maior afinidade com o material da membrana irá 

permear e se separar do fluxo. É o tipo mais comum para a aplicação em permeação de gases, 

os quais usam materiais densos e possuem seu transporte baseado na lei de Fick também 

(BAKER, 2004; BAKER, 1991). 

Na permeação de gás é mais fácil medir o fluxo de volume através da membrana do 

que o fluxo de massa. Assim, a lei de Fick pode ser reformulada (Equação 2.2) colocando 

parâmetros de maior interesse, como o coeficiente de sorção (Ki), que reflete o número de 

moléculas dissolvidas no material da membrana. Esse coeficiente combinado ao coeficiente 

de difusão (D) caracteriza a permeabilidade da membrana (P). A permeabilidade é uma 

medida de capacidade que a membrana possui de permear gases. A reformulação da equação 

mostra que o fluxo através da membrana é proporcional a diferença de pressão (pio - pil), 

evidenciando o conceito de difusão, e inversamente proporcional à espessura da membrana 

(BAKER, 2004; PABBY et al, 2009). 

 

          (Equação 2.2) 

 

Desta forma, altas taxas de transporte são desejáveis em processos de separação por 

membranas por razões econômicas. A membrana, portanto, deve ser tão fina quanto possível 

(menor L).  

As propriedades de separação e as taxas de permeação da membrana são 

determinadas exclusivamente pela medida de seletividade da membrana em separar dois gases 

(i e j) de uma mistura. A seletividade é definida pela razão entre suas permeabilidades (P). 

Assim, pode-se escrever a seletividade da membrana (α) de acordo com a Equação 2.3, que 

ao aplicar a definição de permeabilidade pode ser rescrita em função do coeficiente de sorção 

(Ki) e do coeficiente de difusão (D), como é mostrado na Equação 2.4 (BAKER, 2004; 

PABBY et al, 2009). 
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                        (Equação 2.3) 

 

              (Equação 2.4) 

 

Com a seletividade da membrana (α), dois conceitos são essenciais para definir seu 

material: a mobilidade seletiva (Di/Dj), devido aos diferentes tamanhos das moléculas, e a 

solubilidade seletiva (Ki/Kj), relativa ao número de moléculas dissolvidas na membrana. Com 

esses parâmetros definidos, a permeação de gases torna a escolha do material mais específica 

para os processos (BAKER, 2004; PABBY et al, 2009). 

Assim, baseando-se na lei de Fick, a permeação de gás na membrana pelo modelo de 

difusão no material ocorre devido a uma elevada pressão da corrente de alimentação quando é 

passada através da superfície da membrana. Como o material é seletivamente permeável, uma 

corrente fica enriquecida com o componente desejável e a outra fica enriquecida com 

componentes indesejados (BAKER, 1991). 

Atualmente, a principal aplicação desta categoria compreende a remoção de dióxido 

de carbono a partir de uma variedade de correntes gasosas contendo principalmente metano 

como o segundo componente. Tais gases surgem, por exemplo, a partir de aterros sanitários 

na forma de biogás. A aplicação desse processo é muito competitivo devido à simplicidade do 

material envolvido e a economia de energia que pode ser feita (BAKER, 1991). 

 

2.4.3. Materiais 

 

A seleção do material certo é um dos maiores desafios para a indústria na produção 

da membrana sintética devido à definição de todos os parâmetros vistos no mecanismo de 

transporte. Tendo em vista a economia do processo, a escolha da membrana é fundamentada 

na taxa de fluxo (J) e na seletividade (α) para a mistura gasosa trabalhada. A partir disso, 

avalia-se as condições de funcionamento da membrana, como a resistência mecânica, a 

durabilidade e a eficiência de separação (PABBY et al, 2009) 

As membranas industriais sintéticas baseiam-se em duas classes de materiais para 

favorecer a elevada taxa de transporte de elementos: os materiais orgânicos, na maioria 
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polímeros, e os inorgânicos, como os metais, vidros e cerâmicas. Essencialmente, os 

compostos orgânicos possuem uma menor vida útil quando comparados aos inorgânicos, além 

de possuírem um processo de limpeza mais complexo. Por outro lado, as de natureza orgânica 

possuem menor custo (HABERT et al, 2006). 

A escolha da membrana não é feita pelos processos de separação, e sim com base nos 

parâmetros químicos. Uma membrana pode ser utilizada em diversos processos diferentes, 

como, por exemplo, a de acetato de celulose; Embora tenha sido desenvolvida para a 

utilização na dessalinização de água, é usada também na permeação de gás para separar o 

dióxido de carbono a partir do gás natural. Isto é, mesmo que tenha sido produzida para a 

osmose reversa com método de separação diferente da permeação de gás, sua utilização nesse 

segundo método pode dispor de ótimos parâmetros de permeação que justificam seu uso 

(BAKER, 2004).  

 

2.4.3.1 Membranas Poliméricas 

 

Basicamente, a maioria dos polímeros pode ser utilizada como barreira. O estado do 

polímero é muito importante para caracterizar as propriedades da membrana e fundamentar a 

escolha do processo de separação. As propriedades em questão são a estrutura molecular, 

durabilidade, cristalinidade, degradação e seus níveis de desempenho com o tempo 

(MUDLER, 1996; PABBY et al ,2009). 

Existe uma diferença no processo de sorção de moléculas pelo polímero dependendo 

do seu estado sólido, borracha ou vítreo, principalmente ao contar com membranas densas não 

porosas. Ao elevar progressivamente a temperatura do polímero, há uma faixa de transição 

contendo a chamada temperatura de transição vítrea (Tg), a partir da qual o polímero vítreo 

readquire sua mobilidade, estado de borracha. Ao atingir esse estado, o volume livre no 

polímero aumenta. Ou seja, o volume desocupado pela macromolécula dá espaço a outras 

moléculas permearem em sua estrutura (MANO, 1998; MUDLER, 1996). 

Em polímeros vítreos, os movimentos segmentares das cadeias são mais restritos e 

estes materiais são, portanto, capazes de discriminar de forma mais eficaz as pequenas 

diferenças de dimensões moleculares. Eles exibem uma mobilidade seletiva (Di/Dj) maior em 

comparação aos polímeros de borracha, devido ao volume livre fixo para difusão. Desta 

forma, na permeação de gases há a necessidade de se trabalhar com polímeros vítreos com 

altas Tg para que essa mudança de estado não ocorra durante o processo de separação. Assim, 

pode ser feita uma comparação de permeabilidades para um elástico e um polímero vítreo 



34 
 

considerando diferentes moléculas, como na Figura 2.8. A permeabilidade da membrana de 

borracha é mais elevada do que a permeabilidade da membrana vítrea (PABBY et al, 2009). 

 

 
Figura 2.8 - Gráfico da permeabilidade vítrea e flexível em função do volume molar das 

moléculas.  

Fonte: Baker, 2004. 

 

2.4.3.2 Membranas para a purificação do biogás 

 

A permeabilidade de um gás é determinada pela sua solubilidade (K) e sua 

difusividade (D) na membrana. Deste modo, a solubilidade aumenta com a elevação da 

afinidade entre o polímero e a molécula. A difusividade, por sua vez, depende tanto do 

tamanho da molécula quanto a escolha do polímero. Pode ser medido pelo seu coeficiente de 

difusividade que mostra que quanto menor o tamanho da molécula, maior será o coeficiente 

de difusão. Assim, uma avaliação entre as razões das moléculas principais do biogás pode ser 

feita em função da sua separação, como segue na Tabela 2.7 (MUDLER, 1996; BAKER, 

2004).  

 

Tabela 2.7 - Razão da difusividade, solubilidade e seletividade para os gases característicos do 

biogás. 

Polímero D (CO2/CH4) K (CO2/CH4) α (P CO2/P CH4) 

Acetato de Celulose 4.2 7.3 30.8 
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Policarbonato 6.8 3.6 24.4 

Polisulfona 8.9 3.2 28.3 

Poliimida  15.4 4.1 63.6 
Fonte: Adaptado de MUDLER, 1996. 

 

As indústrias de processamento de gás natural estão em desenvolvimento e 

expandindo suas aplicações.  O uso de membranas em larga escala nas produções está focado 

basicamente no uso de polímeros vítreos devido à seletividade que proporcionam para o 

dióxido de carbono. A maioria das produtoras de membranas usam hoje as de acetato de 

celulose, que possui maior solubilidade para o dióxido de carbono; e as poliimidas, que 

possuem maior coeficiente de difusividade, com o módulo de fibra oca ou espiral (BAKER, 

2004).  

 

2.4.4. Projeto do módulo da membrana  

 

Além da natureza do material da membrana que afeta a sua permeabilidade, existe 

também outra preocupação em melhorar esses parâmetros pensando em como o fluxo da 

alimentação pode ser direcionado à barreira. Esse novo desafio começou a ser pensado devido 

ao aparecimento de problemas como a polarização da concentração, a queda de pressão dos 

fluidos e a transferência de calor durante os mecanismos de separação. Assim, as membranas 

são configuradas em módulos (BAKER, 2004; PABBY et al, 2009). 

As membranas inorgânicas ou metálicas são preparadas com estruturas que parecem 

com discos e, posteriormente, são empilhadas em um vaso. Embora vulneráveis a ruptura por 

serem muito finas, são altamente resistentes à temperatura (Figura 2.9a). Outro tipo de 

configuração de membrana é a espiral, usada em separações de líquidos. Consiste em camadas 

alternadas de membrana e de espaçamentos, para que sejam promovidos canais de 

alimentação e permeados, e turbulência (Figura 2.9b). A terceira modalidade que é a mais 

utilizada para a permeação de gases, em especial para o biogás, é a de fibras ocas. São 

membranas longitudinais, com alta densidade de empacotamento e que não permitem a 

concentração de polarização das espécies (Figura 2.9c). Finalmente, a última configuração a 

ser usada é o de contactor de membranas, que é uma unidade que utiliza a membrana como 

uma barreira entre um gás e um líquido (Figura 2.9d). O componente a ser removido é 

dissolvido na membrana encaminhado para a fase líquida (PABBY et al, 2009; MUDLER, 

1996). 
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Figura 2.9 - Classificação dos módulos das membranas. a) Tipo disco; b) Espiral com 

espaçamento; c) Fibra oca; d) Membrana com contactor.  

Fontes: MUDLER, 1996; PABBY et al, 2009. 

 

Os diâmetros das fibras ocas são dimensionados com uma ampla gama de tamanhos. 

Os menores (50-200μm), chamados de fibras ocas finas, são indicados para permeação de 

gases devido à alta resistência a pressão (>1000psig). Nesse caso, as direções que regem o 

módulo são indicadas com a alimentação aplicada no exterior da fibra e o permeado removido 

pela corrente no interior da fibra. Nos diâmetros maiores, as direções dos fluxos se invertem 

(baixa pressão) (BAKER, 2004). 

A indicação da fibra oca para permeação de gases também é válida devido aos 

problemas comuns que outras membranas apresentam e, especialmente para esse tipo de 

membrana e aplicação, não são preocupantes. O custo de projeto para essas membranas por 

área são os menores no mercado, além de possuir resistência à incrustação, pois as correntes 

de gases são facilmente filtradas e, os polímeros que constituem essas membranas são 

polímeros vítreos que formam facilmente esse módulo (BAKER, 2004). 

 

2.4.5. Vantagens e Desvantagens da permeação empregando membranas 

 

Vários processos clássicos têm sido sugeridos para atender a tarefa de separação do 

dióxido de carbono. Esses processos compreendem de tecnologia de adsorção, separação 

criogênica, absorção e membranas. A adsorção possui subdivisões tecnológicas, como 
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adsorção em pressão alternada (PSA), adsorção em temperatura alternada (TSA) e adsorção a 

vácuo (VSA), que não são opções vantajosas para a separação do dióxido de carbono em larga 

escala devido o problema da seletividade dos adsorventes que é baixa. A separação criogênica 

é o resfriamento do CO2 abaixo de 0ºC para que somente ele seja separado por condensação. 

Essa tecnologia é indicada para correntes com alta concentração do dióxido de carbono 

(>50%), sendo assim, descartada para a aplicação de tratamento do biogás (RONCONI e 

SANTOS, 2014).  

Até o desenvolvimento do estudo e aplicação das membranas, a técnica padrão usada 

era a absorção química por aminas (MEA, MDEA, DEA). Atinge quase completa remoção do 

CO2 e independe do volume a ser tratado. A vantagem desse processo consiste principalmente 

na elevada pureza da corrente retentada, nas limitadas perdas de hidrocarboneto, geralmente 

1%, e na absorção do contaminante H2S em elevadas concentrações. Esse módulo é mais 

indicado para tratamentos de baixa concentração de dióxido de carbono (5%) e alto volume, 

do que fluxos com alta concentração de dióxido e baixo volume. Entretanto, possuem 

desvantagens como degradação das aminas, alto consumo de energia, gasto com a 

recuperação das aminas e corrosão dos tanques devido a formação de impurezas pela reação 

das aminas (RONCONI e SANTOS, 2014; BAKER e LOKHANDWALA, 2008; BAKER, 

1991).  

Sistemas de membranas, por sua vez, podem ser competitivos com outros processos 

de recuperação de dióxido de carbono. Na permeação de gases empregando membranas, a 

principal vantagem em comparação aos outros mecanismos é o baixo investimento de capital 

e baixo custo de processamento (entrega, instalação, pré-tratamento, energia e manutenção). 

A facilidade de operação do mecanismo, reduzindo a área ocupada, também é aliada na 

escolha desse processo, principalmente para locais com restrição de peso. Além disso, as 

membranas possuem baixo impacto ambiental e são muito confiáveis (KOHL e NIELSEN, 

1997). 

No entanto, a corrente de alimentação da membrana deve ser pré-tratada devido aos 

contaminantes que contém no gás de aterro, principalmente os que possuem enxofre em sua 

composição. Os particulados e elementos no estado líquido não podem entrar em contato com 

a membrana para não danificá-la. Além disso, como a membrana utiliza uma força motriz 

devido à diferença de pressão, pode haver um consumo de energia para que o gás seja 

comprimido antes de entrar na planta (KOHL e NIELSEN, 1997). 

Assim, o principal concorrente das membranas é o processo convencional de 

dietilamina (DEA), que também é utilizado para separar os gases ácidos do gás natural. A 
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Figura 2.10 ilustra quando e qual o processo operacional é mais indicado dependendo da 

concentração de CO2. Evidentemente, não é uma regra geral e sim um guia, conforme os 

colaboradores da pesquisa citam. Para concentrações menores que 2% não há procedimentos 

rentáveis, visto que esse geralmente é o padrão de concentração que se quer atingir. Como os 

gases de resíduos urbanos podem produzir um gás rico em metano e que contém até 40% de 

dióxido de carbono com várias impurezas que devem ser tratadas, a aplicação do processo de 

membranas é mais indicada (BAKER, 1991; BAKER e LOKHANDWALA, 2008).  

 

 

Figura 2.10 - Método de escolha da tecnologia de separação entre aminas e membranas. 

Fonte: Adaptado de BAKER e LOKHANDWALA, 2008. 

 

Há também a opção de combinação entre esses dois processos que já foram 

estudados na literatura e são empregados para altas concentrações e altas vazões de gás 

(geralmente para plantas offshore que trabalham com petóleo). A princípio, a combinação de 

membranas com unidades amina para a remoção de grandes quantidades de dióxido de 

carbono do gás natural oferece uma alternativa de baixo custo. A unidade de membrana 

remove aproximadamente 65% do carbono disponível e a planta de amina remove o restante 

(BAKER e LOKHANDWALA, 2008). 

  

2.4.6. Mercado para membranas 

 

O potencial para a aplicação das membranas na separação de gases possui destaque 

no mercado internacional e depende de alguns fatores. O primeiro certamente está associado 

ao quesito de energia e a oferta disponível para seus custos. Em segundo está o fator 



39 
 

ambiental e social com vários tipos de regulamento a serem seguidos. A terceira e última é a 

viabilidade técnica da aplicação dos mecanismos (BASILE e GUGLIUZZA, 2014).  

Embora a purificação do biogás, para tornar o metano útil para geração de energia, 

seja uma tecnologia emergente, sua aplicação em geração de energia e calor não é nova. Nos 

EUA e na União Europeia há diversas plantas que utilizam os mecanismos de separação de 

gases para reformar o biogás, totalizando 402 plantas, conforme apresentado na Figura 2.11. 

Vários países europeus possuem iniciativas para a utilização do biogás, principalmente por 

evitar as emissões dos GEE na atmosfera (BASILE e GUGLIUZZA, 2014; IEA-BIOGAS).  

 

 

Figura 2.11 - A cota de mercado de 2014 de todas as plantas de biogás no mundo. 

Fonte: IEA Biogás, 2015. 

 

Deste modo, através da Figura 2.11 é possível observar que a viabilidade técnica para 

produzir o biometano a partir do biogás é comprovada pelo número de plantas que existem ao 

redor do planeta. Os desenvolvimentos mais recentes indicam que a tecnologia de membrana 

vai alcançar uma maior parcela de mercado nos próximos anos. A quota de mercado existente 

entre as diferentes tecnologias é apresentada na Figura 2.12 (THRÄN et al, 2014; IEA-

BIOGAS). 
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Figura 2.12 - Parcelas de diferentes tecnologias usadas na purificação do biogás em 2015. 

Fonte: IEA Biogás, 2015. 

 

2.5. Purificação do biogás empregando membranas 

 

O conceito que fundamenta o processo é a possibilidade de capturar o dióxido de 

carbono em uma usina de biogás, resultando em uma corrente com altas concentrações de 

metano. A característica atrativa para a indústria é a simplicidade do processo de separação, o 

uso de pequenos equipamentos, pouca emissão de gases nocivos, pouca ou quase nenhuma 

recuperação e reciclagem de produtos químicos. É um processo simples e compacto (Figura 

2.13) que tem seus princípios de separação apresentados na Figura 2.14 (PABBY et al, 2009).  

 

 

Figura 2.13 - Planta de purificação de biogás na Alemanha com capacidade de alimentação de 

500m³/h operando desde 2010. 

Fonte: Acriom. 



41 
 

 

 

Figura 2.14 - Princípios da separação de gases utilizando membranas como tecnologia no 

processo de permeação de gás. 

Fonte: Adaptado de MILTNER et al, 2008. 

 

O dióxido de carbono é separado do metano seletivamente pela força motriz do 

processo que é a diferença de pressão parcial através da membrana para o CO2, CH4 e outros 

componentes do gás. A tecnologia mais difundida para este tipo de aplicação baseia-se no 

módulo da membrana polimérica de fibra oca. Um exemplo dessa aplicação foi retirada da 

empresa Air Liquid que utiliza membranas MEDAL
TM

 como é possível observar na Figura 

2.15. O gás de alimentação pressurizado entra no conjunto da parte lateral a alta pressão, o 

CO2 permeia e é recolhido a uma pressão mais baixa, e o metano permanece sob pressão 

(retentado). 

 

 

Figura 2.15 - Membrana MEDALTM com módulo de fibras ocas 

Fonte: Adaptado da Air Liquid. 

 

A ordem das permeabilidades dos componentes do biogás nas poliimidas, por 

exemplo, é água, dióxido de carbono, sulfureto de hidrogênio, oxigênio e alcanos de cadeia 
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longa. Por isso, dependendo da finalidade do uso do biogás, o processo emprega algumas 

etapas de pré-tratamento que devem ser realizadas antes do gás de alimentação entrar em 

contato com a membrana. O risco que se corre ao não tratar o gás de alimentação antes é a 

plastificação do material da membrana, inchaço e compactação, além da possível 

concorrência entre os gases que a permeiam (MAKARUK et al, 2010; MILTNER et al, 

2008). 

Como qualquer outra técnica de separação, a membrana não é capaz de purificar 

totalmente o biogás com a separação completa dos componentes. O gás de saída rico em 

dióxido de carbono contém ainda pequenas quantidades de metano (geralmente de 2 a 3% do 

biometano produzido) e outras substâncias separadas. Uma das soluções viáveis e já 

praticadas em algumas plantas é a implementação de um reciclo dessa corrente de CO2 com 

um pouco de metano para um motor a gás (CHP) em anexo a unidade de biogás. Assim, o 

metano não é perdido nem emitido para atmosfera, mas é queimado e a sua energia química é 

usada para produzir calor e energia (MILTNER et al, 2008).  

O desempenho das membranas varia muito, dependendo das configurações (estágios, 

por exemplo, pressão, loops) e do projeto original adotado por cada fabricante. Muitas vezes 

uma única fase de unidade de membrana não é possível dar a qualidade desejada do produto 

ou a economia de energia necessária para tornar a aplicação viável. A solução é um reciclo da 

corrente que se deseja atingir a especificação colocando unidades de membrana em 

combinações em série ou em paralelo. Essa solução visa também minimizar as perdas de 

metano (PABBY et al, 2009; THRÄN et al, 2014). 

O biogás pode conter também um grande número de componentes orgânicos 

vestigiais (COV). Estes componentes podem ser divididos em vários grupos de 

hidrocarbonetos e SOx que não devem ser negligenciados na permeação de gás. Eles podem 

interagir com o material da membrana diminuindo a permeabilidade ou a estabilidade do gás. 

Além disso, se estiver presente no gás produzido, pode ser corrosivo ou ter efeitos sobre a 

saúde humana (BAKER, 2004).  

Portanto, a partir da situação atual do aproveitamento energético no país e do 

desperdício de energia contido no biogás dos aterros sanitários, um estudo sobre plantas que 

utilizam a tecnologia de membrana para purificar esse biogás originado nos aterros foi 

realizado. O estudo de caso detalha a operação de duas plantas europeias que utilizam 

diferentes materiais para as membranas. Desta forma, verificando o caso de melhor eficiência, 

o projeto envolve a análise econômica de uma aplicação hipotética de membranas em um 

aterro sanitário no Rio de Janeiro em comparação à tecnologia já existente no local.  
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3. ESTUDO DE CASO - MEMBRANAS NA PURIFICAÇÃO DO BIOGÁS 

 

Cada tipo de material da membrana possui vantagens e desvantagens associadas ao 

mecanismo de transporte. A ênfase da aplicação é a separação do dióxido de carbono e do 

metano, considerando a viabilidade econômica. Embora existam membranas que são 

excelentes em sua eficiência de separação, o custo inviabiliza a transferência da planta de 

laboratório para produção industrial. 

A membrana polimérica de fato possui seletividade inferior à membrana inorgânica. 

No entanto, as poliméricas dominam o mercado de permeação a gás, incluindo a separação do 

dióxido de carbono do metano, uma vez que são mais flexíveis para uso em diferentes 

módulos. Além disso, o baixo custo em larga escala é vantajoso e atrai empresas a produzir 

em escala industrial (ZHANG et al, 2013).  

Atualmente, as membranas conquistam cada vez mais espaço nas plantas de biogás 

pelo mundo. Os maiores exemplos de sucesso com lucro, redução de GEE, cogeração de 

energia e múltiplas aplicações posteriores, encontram-se na Europa.  

Este estudo de caso baseia-se no trabalho realizado por Miltner et al (2008) em uma 

planta industrial localizada na Áustria, que utiliza membranas de poliimida para purificar o 

biogás proveniente de um biodigestor municipal, e no trabalho de Molino et al (2012) em uma 

planta piloto localizada na Itália, que utiliza membranas PEEK para purificação do biogás. 

Em ambos trabalhos, o objetivo é qualificar a eficiência da membrana empregada para utilizar 

o biogás purificado como gás natural.  

 

3.1. Planta de biogás na Áustria 

 

A primeira planta de biogás na Áustria em escala industrial foi construída na cidade 

de Bruck an der Leitha, em 2008, e estudada por Miltner et al (2008). O biometano produzido 

é injetado na rede municipal de gás natural e entregue as casas de cidades vizinhas. Quando o 

consumo na rede local é menor do que a produção, o biometano produzido em excesso é 

comprimido e encaminhado para a rede de gás regional, favorecendo outras cidades mais 

distantes. 

O objetivo do projeto é processar cerca de 180 m³(STP)/h de biogás e fornecer 100 

m³(STP)/h de biometano à rede local. Esse processo de biogás consiste em diversas etapas a 

fim de obter um padrão de gás para ser aprovado como substituto ao gás natural. A qualidade 

do gás substituto é estabelecida por leis regionais, que no caso trata-se das normas austríacas 
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G31, que define o gás natural, e a G33, que especifica o padrão de biogás para injeção na rede 

de gás natural local. 

 

3.1.1. Membranas 

 

A técnica de separação usa uma membrana de poli-imida aromática densa da 

Axiom®. O material desse polímero permite que a maior parte das espécies gasosas 

indesejadas seja removida.  

A configuração da Axiom® é baseada no módulo de fibra oca. Assim, permite altas 

pressões de alimentação no interior do tubo e baixas pressões no fluido permeado do lado 

exterior do tubo.  

 

3.1.2. Pré-tratamento para o H2S 

 

Embora o dióxido de carbono seja o principal contaminante no biogás, o sulfureto de 

hidrogênio é um contaminante chave para o estudo da viabilidade tecnológica e econômica 

para as membranas. A planta de Bruck, especificamente, possui três etapas distintas para 

remover o sulfureto de hidrogênio (Figura 3.1), uma vez que a membrana de poliimida não é 

eficaz na remoção desse gás em altas concentrações, estando sujeita a plastificação e outros 

danos. Essa remoção é fundamental, pois no local, dependendo da matéria prima no digestor, 

os tanques de gás indicam a presença de até 0,2% em volume (2000 ppmv) de H2S.  

 

 

Figura 3.1 - Esquema para as etapas de redução de ácido sulfídrico. 

 

A primeira etapa é um tratamento que age no interior do digestor, tratamento in situ 

por dessulfurização. Não é totalmente eficaz, pois precisa de outras etapas seguintes. É usada 

para casos que possuem altas concentrações de gás tóxico. Desta forma, adicionam-se 

soluções químicas (cloreto de ferro ou sulfato de ferro) diretamente na matéria-prima. Assim, 
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há formação de sulfureto de ferro dentro do fermentador de biogás e, por ser insolúvel, possui 

fácil separação ao final do processo. Os autores relatam que essa etapa aumenta a produção de 

metano apresenta devido à melhoria no meio para os micro-organismos e à redução de 

substâncias tóxicas. Além disso, alguns traços de amônia também são removidos do biogás, 

melhorando assim o fluxo de saída dos tanques caracterizados em 0,01% a 0,015% (100 a 150 

ppmv) de H2S.  

O segundo tratamento também é feito antes do biogás ser purificado. Trata-se de uma 

lavagem microbiológica de H2S. Segundo o trabalho de Jansen e Webb (1995), a aplicação de 

bactérias é um processo alternativo, proposto quando for necessário economizar no custo da 

planta com uma eficiência não tão exigente (cerca de 70%). Desta forma, para o tratamento 

microbiológico do sulfureto de hidrogênio, o uso da bactéria quimioautótrofa Thiobacilli é 

empregado com a ideia de transformar o ácido sulfídrico em enxofre reduzido, S
0
, e em 

sulfato. Assim, pode-se retirar o enxofre com água. Após essa etapa, a redução de sulfureto de 

hidrogênio é quantificada em 0,005% (50ppmv).  

Esses micro-organismos precisam de H2S para seu metabolismo e converter o gás 

para enxofre. Nessa conversão, utilizam oxigênio para oxidar o sulfureto de hidrogênio. Essa 

oxidação pode ocorrer dentro do digestor imobilizando os micro-organismos já disponíveis ou 

com um aparelho auxiliar externo (filtro), no qual o biogás passa depois de sair do digestor, 

com a ajuda de uma injeção de oxigênio puro. Como o biodigestor dessa planta foi construído 

antes do tratamento de biogás, projetou-se, então, o aparelho auxiliar, de lodo biológico, 

injeção de oxigênio e fluxo de água. Assim, após a conversão, os produtos são descarregados 

com o fluxo de água residual na coluna. Um esquema desse processo de tratamento é ilustrado 

na Figura 3.2 acompanhado pela foto da planta real. 

 

 

Figura 3.2 - Fluxograma do processo de limpeza biológica para o biogás. Ao lado uma foto da 

coluna real na planta de Bruck/Leitha na Áustria com capacidade de 800m³/h  

Fonte: Severn Wye Energy Agency. 



46 
 

 

Finalmente, a terceira etapa de dessulfurização consiste na adsorção em meio de 

óxido de ferro (Fe2O3), na torre absorvedora durante a purificação do biogás. Essa etapa 

possui excelentes resultados, conseguindo reduzir de 150ppmv (0,015% em volume) de H2S 

para menos de 3,3 ppmv, que é o valor mínimo exigido pelas normas austríacas para injeção 

de biogás.  

 

3.1.3. Procedimento Adotado 

 

A planta de tratamento austríaca é completa, isto é, possui tanto a fase de tratamento 

do biogás como também a produção a partir de biodigestores. O gás é gerado a partir da 

digestão anaeróbia de 30.000 ton/ano de matéria orgânica e produz cerca de 700m³ de biogás 

por hora. Uma parte do biogás é encaminhado para o sistema de purificação por membranas e 

a outra, que excede a capacidade da purificação (180m³(STP)/h), é enviada para motores 

(830kW) de cogeração perfeitamente integrados à planta que queimam o biogás gerando calor 

e energia.   

Dessa forma, após ter a composição de ácido sulfídrico reduzido pelas duas primeiras 

etapas, o biogás é encaminhado para um compressor, um aquecedor, uma adsorvedora de 

sulfureto de hidrogênio e, na sequência, as membranas. Assim, após a última etapa, o gás é 

analisado (normas G31 e G33) para ser enviado às cidades como substituto ao gás natural. 

Um esquema da planta é apresentado na Figura 3.3, mostrando o processo do tratamento de 

biogás.  
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Figura 3.3 - Esquema do processo de tratamento do biogás na cidade de Bruck/Leitha, 

Áustria. 

Fonte: Adaptado de ZUPANCIC e GRILC, 2012. 

 

O compressor faz com que a água e o amoníaco sejam condensados em temperaturas 

menores do que 7ºC, no processo de liofilização. Em seguida, o biogás é aquecido novamente 

para que o gás esteja na temperatura ótima para passar na adsorvedora e nas membranas. 

Assim que o biogás passa pelo tratamento químico de óxido férrico, o gás que entra na 

membrana é rico em dióxido de carbono e metano, sendo os principais elementos para a 

separação.  

O procedimento conta com o modelo de membrana de dois estágios visando à 

minimização de perdas de metano e maior aproveitamento energético, comprovado na 

literatura por Qi e Henson (2000) e esquematizado na Figura 3.4. A corrente de permeado 2, a 

partir da segunda fase da membrana, ainda contém quantidades de metano que podem ser 

aproveitadas e, por possuir concentração em volume superior ao permeado1, é encaminhada 

de volta ao início no processo para compressão. 
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Figura 3.4 - Fluxograma dos estágios da membrana caracterizando o reciclo do permeado2 

para o inicio do processo. 

Fonte: Adaptado de QI e HENSON, 2000. 

 

Como o processo de separação por membrana não é totalmente eficiente, ainda 

restam cerca de 2% de metano na corrente rica em dióxido de carbono – permeado1 (offgas). 

Assim, para que a planta atinja a meta de emissão nula para o metano, foi projetado um 

sistema perfeitamente integrado de cogeração. A corrente de offgas é misturada com o biogás 

puro que sai do digestor, sem entrar no sistema de membrana, e assim encaminhada para os 

dois motores a gás existentes perto da planta de biogás, impedindo a emissão do metano 

residual do offgas para atmosfera.  

Finalmente, a corrente de biometano é analisada online com softwares da própria 

empresa que fornece a membrana para que as normas sejam seguidas. Caso o biometano não 

esteja nas condições ideais, a injeção na rede de gás é interrompida e o gás é encaminhado 

para os motores a gás na unidade, não é reciclado para o processo. O biometano é 

transportado, então, para uma estação de distribuição por um gasoduto com uma pressão de 

até 3 bar, abastecendo uma demanda anual de 800 famílias. 

 

3.1.4. Resultados  

 

Os resultados obtidos pelos operadores da planta com o auxílio dos pesquisadores 

Miltner et al (2008) mostram que uma das maiores vantagens da planta é, de fato, a forma 

compacta de operação e a facilidade de controle do processo. Embora haja a necessidade de 

manter constantemente o biometano em alta qualidade, mesmo em condições de entrada 

variadas, o controle de processo é totalmente automatizado com um controlador lógico 

programável que permite o acompanhamento online da planta e operações manuais. Além 

disso, o controlador acompanha um painel industrial móvel (tablet) que permite os operadores 

a observarem a planta de qualquer lugar.  
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A dimensão do espaço da planta bem como sua construção no espaço compacto pode 

ser observada na Figura 3.5, que também apresenta o painel portátil do controlador lógico 

programável aplicado na etapa de compressão. 

 

 

Figura 3.5 - Dimensão do espaço ocupado pela planta real dentro de um container e a 

visualização do painel industrial do controlador lógico programável.  

Fonte: MILTNER et al, 2008. 

 

Para a primeira fase de funcionamento da planta, foram realizados testes para 

observar o seu comportamento antes da introdução do biogás e uma investigação do 

funcionamento dos controladores PID usados. Foi desenvolvido um modelo dinâmico para 

simular, principalmente, a fase de arranque da planta a fim de estimar o tempo necessário que 

a planta produz um biometano adequado à injeção no gasoduto. 

Então, fixando-se o fluxo volumétrico de entrada juntamente com a pressão, 

obtiveram-se resultados para o teor de metano na corrente do biometano. Os valores obtidos 

para a pureza do metano em função do tempo de arranque da planta podem ser observados 

pela Tabela 3.1 e Figura 3.6.  

 

Tabela 3.1 - Valores obtidos para a simulação de arranque da planta para atingir a pureza de 

metano requerida para o biometano. 

Tempo (s) 
Teor em volume 

de metano 

0 0 

50 0,1 
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70 0,5 

85 0,74 

100 0,68 

125 0,48 

150 0,56 

200 0,79 

250 0,78 

300 0,86 

350 0,87 

400 0,92 

450 0,93 

500 0,95 

Fonte: Adaptado de MILTNER et al, 2008 

 

 

 

Figura 3.6 - Ilustração dos resultados obtidos na Tabela 3.2 para observar a linha de tendência 

e o tempo mínimo para arranque da planta. 

Fonte: Adaptado de  MILTNER et al, 2008. 

 

Pelos resultados apresentados, conclui-se que a planta começa a regularizar o teor de 

metano na corrente do biometano em 3 minutos a partir da sua ignição alcançando um produto 

processado de 80% em volume. É um arranque bem rápido considerando outras tecnologias 

de separação, pois alcança o teor desejado de 95% vol. em cerca de 5 minutos. Considerando 

essa etapa inicial, espera-se mais 5 minutos para a estabilização do teor de metano dentro dos 

limites desejado, totalizando 10 minutos. 
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Esses resultados são para casos de espera quente, isto é, quando a planta está 

totalmente ocupada por biogás e biometano. Para esperas frias, quando há alguma 

manutenção na planta ou até mesmo a substituição de equipamentos, o tempo de arranque é 

mais demorado, pois há a necessidade de fazer uma lavagem química com gás nitrogênio na 

planta para não correr o risco de explosões. Assim, o tempo estimado para o início da 

operação se eleva para cerca de 50 minutos.  

Depois de aquecida e pronta para produzir biometano na qualidade desejada, alguns 

parâmetros foram analisados para verificar a produtividade da planta. Essa análise ocorreu em 

um período de 24 horas monitorando todas as variáveis do processo. 

Primeiramente, foi observado o comportamento do fluxo volumétrico do biometano 

produzido em função do tempo. Como a planta foi projetada para processar 180 m³(STP)/h de 

biogás produzindo um fluxo de biometano a 100 m³(STP)/h, foi analisado se a planta seria 

capaz de manter essa produção ao longo do tempo sem variações, verificando assim, a 

eficiência do compressor e da membrana. Os resultados podem ser observados pela Figura 

3.7.  

 

 

Figura 3.7 - Gráfico do fluxo volumétrico de biometano em função do tempo monitorado em 

um período de 24 horas. 

Fonte: MILTNER et al, 2008 

 

Desta forma, conclui-se que o volume produzido realmente não é perfeitamente 

constante, entretanto, a variação que ocorre na corrente é muito pequena, oscilando entre 100 

a 103 m³(STP)/h de biometano produzido, caracterizando uma ótima eficiência da planta.  
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Em um segundo momento, foram testados os principais componentes do biogás, o 

dióxido de carbono e o metano, na corrente produzida de biogás. Essa análise visa monitorar a 

eficiência de separação da membrana com o um fluxo de produção a 100 m³(STP)/h. Os 

valores são mostrados no Figura 3.8.  

 

 

Figura 3.8 - Gráfico dos valores para os principais componentes do biogás na corrente de 

biometano produzido em um período de 24 horas. 

Fonte: MILTNER et al, 2008 

 

Assim, o biometano produzido está de acordo com as normas propostas, mantendo 

sempre uma pureza de CH4 acima do requerido, 98% vol. Nota-se também que o 

contaminante CO2 está presente na corrente, devido à membrana não ser totalmente eficiente, 

mas mostra uma quantidade bem pequena (< 2%) e aceitável para substituir o gás natural. 

 Finalmente, após identificar os principais compostos e separá-los para uma análise 

mais especificada na Figura 3.8, foi feito em seguida o rastreamento dos outros componentes 

que possam ter permanecido na corrente produzida de biometano.  
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Figura 3.9 - Componentes secundários na corrente de biometano em um período de 24 horas. 

Fonte: MILTNER et al, 2008 

 

Observa-se, pela Figura 3.9 que o teor de oxigênio observado pode ser explicado 

pelo uso de óxido férrico no pré-tratamento químico de remoção do H2S. A dosagem do 

reagente na dessulfuração é controlada para fornecer um teor de 0,1 a 0,2 %vol no final do 

processo, ficando abaixo do mínimo requerido pelas normas austríacas de 0,5%vol.  

O teor de umidade no processo final é causado pela condensação incompleta de água 

após compressão, restando ainda alguns ppmv de água no processo devido à dessulfuração na 

etapa de lavagem de ácido por micro-organismo. Entretanto, o emprego de uma membrana 

específica de poliimida reduz esse teor de umidade para cerca de 2 ppmv no biometano. Isso 

ocorre devido ao alto potencial desumidificante dessa membrana. 

Finalmente, um dos componentes mais preocupantes, o teor de ácido sulfídrico que 

pode ser observado com uma variação em torno de 0,5 ppmv. Considerando que a 

dessulfuração química na torre adsorvedora reduz o teor de ácido para concentrações de 3,3 

ppmv, nota-se que a membrana também torna-se mais uma etapa de dessulfuração da corrente 

com uma boa eficiência. Embora com esse teor já esteja apto a injeção no gasoduto, os efeitos 

do sulfeto de hidrogênio contra a membrana não podem ser negligenciados. 

Por fim, uma rápida análise de custo energético para aplicação da purificação do 

biogás foi feita considerando somente os valores da planta, sem a parte inicial dos 

biodigestores. Parte-se da premissa de que o compressor instalado é o maior consumidor de 

energia elétrica na planta para a compressão de um volume de gás. Quanto maior esse 

volume, maior a energia para compressão. O compressor possui uma potencia de 55kW e 

consome cerca de 33kWh para a carga de 100 m³(STP)/h. Nessa condição de fluxo 

volumétrico, soma-se à energia do compressor o consumo de refrigeradores, sensores 
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eletrônicos e ventiladores, totalizando 37,8 kWh, resumidos na Tabela 3.2. Estimando a 

energia térmica do biometano produzido, de acordo com os testes, em 10,8 kW/m(STP), 

conclui-se que somente para abastecer a rede, é utilizado 3,5% do teor de energia contido no 

gás do biometano.  É um resultado consideravelmente baixo e vantajoso para a aplicação 

dessa tecnologia quando comparada a outros métodos de separação.  

 

Tabela 3.2 - Total consumo energético da planta de purificação do biogás levando em 

consideração a energia térmica de 10,8 kW/m(STP) produzida. 

Fonte: MILTNER et al, 2008 

 

3.2. Planta de biogás na Itália 

 

A planta piloto na província Trisaia, na Itália, simula numericamente o processo de 

tratamento do biogás. Foi construída pela Agencia Nacional para Novas Tecnologias, Energia 

e Desenvolvimento Econômico Sustentável (ENEA) e estudada por Molino et al (2012). 

O projeto prevê a capacidade de processar cerca de 35Kg/hr de biogás (Tabela 3.3) 

empregando uma membrana polimérica de fibra oca para verificar a eficácia da separação do 

CO2 e do CH4 na presença de poluentes. A planta demonstra um sistema sem tratamento de 

H2S baseando-se somente na eficácia da permeabilidade e resistência da membrana.  O 

biometano produzido, então, é simulado para ter qualidade idêntica ao do gás natural e ser 

injetado na rede municipal de gás natural. 

 

Tabela 3.3 - Características do biogás definidas para a simulação 

Componentes Biogás  Unidade 

CH4 55,0 Mol % 

CO2 39,0 Mol % 

H2 5,00 Mol % 

N2 1,00 Mol % 

H2S - Mol % 

Alimentação 35 Kg/hr 

Pressão 1 - 31 bar 

Temperatura 30 ºC 
Fonte: MOLINO, 2012. 

 

Fluxo produzido 
de biometano 

Energia de 

Consumo do 

Compressor 

Energia Total 
Consumida 

Energia térmica do 
Biometano 

Teor de energia total 

consumido (a partir do 

biogás produzido) 

100 m³(STP)/h 33 kWh 37,8 kWh 10,8 kWh/m³ (STP) 3,5 % 
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3.2.1. Membranas 

A tecnologia de separação utiliza a membrana PEEK-SEP
TM

 da VICTREX®, um 

polímero termoplástico de ultra performance feito de poli-éter-éter-cetona (no inglês 

polyetheretherketones – PEEK®). O processo da planta de biogás pertence à empresa 

americana PoroGen Corporation®.  

O polímero PEEK® dispensa pré-tratamento especializado para a retirada de alguns 

agentes degradantes. Possui uma combinação entre resistência química e corrosiva e 

resistência mecânica, suportando altas temperaturas. Ele possui maior durabilidade química 

em relação às membranas de outras plantas industriais, como as de acetato de celulose e poli-

imida. Além disso, como a empresa trabalha de forma direcionada, isto é, o tamanho dos 

poros da membrana da VICTREX® é feito sob medida para cada caso, a aplicação torna-se 

mais rentável sem custo adicional. A configuração da PEEK-SEP
TM

 é baseada no módulo de 

fibra oca com alimentação no lado exterior das fibras e coleta do permeado pelo interior. 

 

3.2.2. Procedimento Adotado 

 

A planta piloto foi projetada para operar sem grandes equipamentos e sem pré-

tratamento de qualquer contaminante existente na corrente de biogás. O projeto em campo 

conta com um módulo de membrana, um sistema de amostragem para análise em laboratório, 

uma tocha e um sistema de controle de processo local. A partir disso, a compactação do 

processo em um espaço limitado, nenhuma produção de efluentes e o alto desempenho da 

escala piloto, tornam-se as principais vantagens da aplicação da tecnologia da membrana 

PEEK®.  

A análise do processo do biogás foi feita em duas partes (Figura 3.10) por Molino et 

al (2012). A primeira parte consiste em simulações experimentais e teóricas dos dados de 

entrada sem o contaminante H2S. Em um segundo momento, simula-se experimentalmente a 

introdução da composição do ácido na alimentação da planta piloto. Após analisar todos os 

tipos de variáveis, os colaboradores possuem uma comparação da influência do ácido 

sulfídrico no processo do biogás e na atuação contra a membrana, permitindo conclusões 

sobre a resistência química da membrana para aplicação sem pré-tratamento.  

Inicialmente, se faz a simulação experimental de acordo com a construção da planta 

física de um estágio de separação com diferentes condições de processo, como a composição 

do metano, a pressão e o fluxo de massa da alimentação. O objetivo é caracterizar as curvas 
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de permeabilidade, rendimento e eficiência da planta real, em diferentes condições, 

comparando com as curvas teóricas da literatura. 

Após os resultados observados para um único estágio, a pureza mínima necessária de 

metano no produto foi fixada a favor das normas europeias para o biometano substituir o gás 

natural. Em seguida, com esse parâmetro fixado, foi estudado o melhor desempenho da planta 

para a produção do biometano de acordo com as normas. A análise foi feita tanto 

experimentalmente, quanto numericamente em um simulador para outras configurações 

teóricas.  

 

           

Figura 3.10 - Esquema da sequência de etapas do processo da planta piloto 

 

O procedimento da primeira etapa parte, então, da premissa de investigar a melhor 

configuração para o desempenho da membrana, com a meta de produzir uma corrente 

retentada com 95% de metano em volume. Como a simulação inicial mostra os melhores 

padrões de operação, as características do biogás usadas para serem os dados de entrada são 

detalhadas conforme a Tabela 3.3. 

A planta física pode ser esquematizada de acordo com a Figura 3.11. Nessa primeira 

configuração, a corrente de biogás simulada é introduzida na planta piloto, passa por um 

compressor que aumenta sua pressão de alimentação de 1bar para 31,01 bar.  Em sua saída, é 

encaminhada para o módulo da membrana de fibras ocas que forma duas correntes, uma 

retentada rica em metano e outra permeada rica em dióxido de carbono. Finalmente, as 

amostras são coletadas e levadas para análise em laboratório.  

 

Planta Piloto 

Parte 1   

(sem H2S) 

1 estágio 
(simulação experimental) 

2 estágios - Tandem  
(simulação numérica) 

2 estágios -  Cascada  
(simulação numérica) 

Parte 2  

(com H2S) 

1 estágio  
(simulação experimental) 
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Figura 3.11 - Configuração real e esquematizada do projeto de um estágio de membrana 

Fonte: Adaptado de MOLINO, 2012. 

 

Com os resultados obtidos, uma segunda configuração é estudada para melhorar a 

recuperação do metano na corrente do permeado. A solução possível é a implementação de 

mais um módulo de membrana para uma segunda fase de separação na corrente rica em 

dióxido de carbono. Essa solução é amplamente sugerida em diversas publicações (BAKER e 

LOKHANDWALA, 2008; SCHOLZ et al, 2015; DENG e HAGG, 2010; QI e HENSON, 

2000) e comprovadamente eficaz em algumas plantas industriais, como a planta austríaca 

vista no primeiro estudo de caso. A configuração dos dois estágios, chamada de tandem é 

ilustrada na Figura 3.12. A corrente permeada do primeiro estágio, enriquecida de dióxido e 

contendo ainda metano, segue para o segundo módulo de membrana, onde produz uma 

corrente retentada rica em metano que é reciclada para o inicio do processo. 
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Figura 3.12 - Configuração tandem esquematizada do projeto de dois estágios de membrana 

com reciclo da corrente rica em metano no retentado2. 

Fonte: Adaptado de MOLINO, 2012. 

 

Outra solução para minimizar as perdas de metano no tratamento de biogás em dois 

estágios foi proposta para ser comparado ao modelo tandem. É chamado de modelo de dois 

estágios em cascata, conforme a Figura 3.13, e é aplicado particularmente na planta industrial 

da Áustria. Essa configuração baseia-se no aproveitamento da corrente retentada rica em 

metano da primeira membrana. O retentado do primeiro módulo é, então, encaminhado para 

uma segunda membrana produzindo uma corrente de retentado com uma alta pureza de 

metano e um permeado rico em dióxido de carbono passível de reciclo.  
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Figura 3.13 – Configuração cascata esquematizada do projeto de dois estágios de membrana 

com reciclo da corrente rica em CO2 no permeado2. 

Fonte: Adaptado de MOLINO, 2012. 

 

Desta forma, para os três diferentes tipos de configuração, os dados da Tabela 3.3 

foram empregados para simular o processo na primeira parte. Os resultados obtidos foram 

comparados para os três modelos considerando também um custo teórico de energia. 

 Finalmente, na segunda etapa, a configuração real da planta de um estágio foi 

simulada novamente para o emprego do ácido sulfídrico na corrente de alimentação.  

 

3.2.3. Resultados.  

 

A fim de estimar a produtividade da planta piloto com o emprego da membrana de 

PEEK®, Molino et al (2012) simulou variados limites de processo. Para avaliar a influência 

da pressão de alimentação no processo, foi fixado o parâmetro de teor de metano na 

alimentação e variou-se o fluxo mássico. Por ouro lado, avaliou-se a influência da composição 

de metano na alimentação, dentro das estimativas dos teores encontrados no biogás, fixando 

um fluxo mássico e variando a pressão.  

Primeiramente, analisando a pressão, observa-se que o aumento da mesma influencia 

diretamente na pureza de metano no biogás. Quanto maior for à pressão, mais metano a 
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corrente retentada terá. Ao mesmo tempo, à medida que se aumenta o fluxo mássico há uma 

queda de eficiência no processo e, consequentemente, menos metano na corrente retentada. 

No entanto, essa queda não é tão significativa quando se trabalha a pressões elevadas.  

Por outro lado, trabalhando-se a altas pressões e obtendo alta pureza na corrente de 

biometano, o rendimento do processo não é eficaz. Isto é, embora haja alto teor de metano no 

retentado, a corrente de permeado carrega muito mais metano em massa do que o próprio 

biometano. Esse efeito é explicado devido ao fluxo de permeado que aumenta junto com a 

pressão, diminuindo o fluxo de retentado.  

Em segundo lugar, considerando uma alimentação fixa, variando a pressão e o teor 

de metano na alimentação, concluiu-se que, em altas pressões o enriquecimento de metano 

não depende do teor de metano na alimentação de biogás. Em contrapartida, a baixas 

pressões, quanto maior o teor de metano na alimentação, melhor é o resultado para a pureza 

de metano no biometano.  

Finalmente, quando a produtividade de metano é fixado no biometano estabelecendo 

o teor de no mínimo 95%, de acordo com as normas para substituir o gás natural, há uma 

compensação de parâmetros. Como a pureza requerida é bem elevada, pode-se que trabalhar 

com pressões elevadas ou pressões mais brandas com a pureza um pouco comprometida. 

Observa-se que em pressões baixas, a recuperação de metano não é tão eficiente, podendo 

comprometer o estudo de viabilidade econômica da planta. Paralelamente, em pressões altas a 

recuperação de metano que pode ser observada é bem elevada, porém há o custo de 

compressores na planta.  

Desta forma, com as diversas variações nos parâmetros, Molino et al (2012) concluiu  

que operar em altas pressões (30 bar) é o ideal para uma alimentação de 35kg/hr com cerca de 

55% de teor de metano. Esses dados de entrada produzem uma recuperação considerável e 

que pode ser economicamente viável mesmo empregando mais equipamentos. Além disso, há 

a possibilidade de melhorar o rendimento da planta com o emprego de reciclos ou mais 

módulos e membrana.  

Os resultados observados por Molino et al (2012) para a primeira parte, com um só 

estágio de membrana e a pureza mínima requisitada do produto fixada em 95%, podem ser 

observados na Tabela 3.4. A configuração de tal parte foi ilustrada na Figura 3.11. 

 

Tabela 3.4 - Resultados observados na simulação para um estágio de membrana. 

Propriedades Biogás 1 Biogás 2 Biometano Permeado 

CH4 (vol%) 55,0 55,0 95,6 47,4 

CO2 (vol%) 39,0 39,0 3,00 45,7 
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H2 (vol%) 5,00 5,00 0,23 5,90 

N2 (vol%) 1,00 1,00 1,15 1,00 

Fluxo (kg/hr) 35,0 35,0 3,6 31,4 

Pressão (bar) 1,00 31,0 31,0 1,72 

Temperatura (ºC)  30,0 30,0 30,0 30,0 
Fonte: MOLINO, 2012. 

 

Nesse primeiro exemplo de configuração, a tabela mostra que para obter 3,6 Kg/hr de 

biometano é necessário à operação de compressão para 31bar. Além disso, pode ser observado 

que a corrente de permeada apresenta quase 90% do fluxo alimentado ao processo e possui 

um teor altíssimo de metano, cerca de 12,6 Sm³/hr (nas condições Standart Cubic Meter de 

15ºC e 1 bar).  

Para ter uma análise mais qualitativa, Molino et al (2012) definiu a recuperação do 

metano pela sua diferença de teor nas correntes do biometano e do biogás. Assim, com uma 

razão entre a quantidade de metano em cada parcela, tem-se a porcentagem de recuperação do 

processo, como mostrado na Equação 3.1, onde           e     
         , são, respectivamente, 

o fluxo volumétrico e a fração molar do metano contido na corrente de retentado, enquanto 

que                    
           

são, respectivamente, o fluxo volumétrico e a fração molar de 

metano contido na corrente de alimentação.  

 

            
                

         

                  
                  Equação 3.1 

  

Aplicando a Equação 3.1 para o primeiro caso de estágio único com os dados da 

Tabela 3.4, tem-se uma recuperação de 30%. Esse resultado mostra pouca rentabilidade para o 

processo de aplicação das membranas, visto que a maior parte do metano está indo para a 

corrente de permeado que não é aproveitada como biometano pelo teor de dióxido de carbono. 

Por essa razão, foram sugeridas configurações contendo dois estágios de membrana para 

melhorar a recuperação de metano a partir da corrente de alimentação.  

Desta forma, para a configuração tandem ilustrada na Figura 3.12, com recuperação 

do permeado da primeira membrana, foi observado os resultados apresentados na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 - Resultados observados na simulação para dois estágios de membrana na 

configuração tandem. 

Propriedades Biogás 
Biogás 

+ Reciclo 
Biometano 

Permeado 

1 

Retentado  

Reciclado 

Permeado 

2 

CH4 (vol%) 55,0 55,1 95,4 28,8 55,3 6,99 

CO2 (vol%) 39,0 38,9 2,98 62,3 38,6 81,8 

H2 (vol%) 5,00 4,81 0,0220 7,80 4,29 10,7 

N2 (vol%) 1,00 1,23 1,40 1,11 1,83 0,520 

Fluxo (kg/hr) 35,0 48,6 12,4 36,2 13,3 22,9 

Pressão (bar) 31,0 31,0 31,0 1,72 / 31 31,0 1,72 

Temperatura 

(ºC)  

30,0 27,0 15,0 15,1/ 19,0 19,0 19,0 

Fonte: MOLINO, 2012. 

 

Conforme esquematizado na Figura 3.12, essa configuração conta com o envio do 

permeado 1 para uma segunda membrana. Em seguida, são separadas novamente as correntes 

permeada e retentada. Após essa segunda membrana, a corrente permeada rica em CO2 

contém baixo teor de metano e alta concentração de dióxido, mostrando um melhor 

desempenho quando comparada ao sistema de fase única.  

A tabela mostra, ainda, que com essa configuração, a produção volumétrica de 

biometano aumentou significativamente. Além disso, utilizando a recuperação do metano de 

acordo com a Equação 3.1, obteve-se um resultado de 94% de recuperação, evidenciando 

maior rentabilidade nesse modelo.  

Ainda na configuração de dois estágios, pode-se projetar o módulo da membrana 

para ter sequência em cascata, conforme a Figura 3.13, buscando novamente mais melhorias 

na minimização de perda de metano. A Tabela 3.6 resume os resultados obtidos para o 

terceiro modelo simulado. 

 

Tabela 3.6 - Resultados observados na simulação para dois estágios de membrana na 

configuração de cascata. 

Propriedades Biogás 
Biogás 

+ Reciclo 

Permeado 

1 

Retentado 

1 

Biometa

no 
Permeado 2 

CH4 (vol%) 55,0 54,8 19,6 79,3 95,7 54,1 

CO2 (vol%) 39,0 39,2 70,5 17,4 2,82 39,7 

H2 (vol%) 5,00 4,88 9,12 1,93 0,26 4,49 

N2 (vol%) 1,00 1,16 0,790 1,42 1,25 1,69 

Fluxo (kg/h) 35,0 46,2 27,8 21,4 10,6 10,8 

Pressão (bar) 31,0 31,0 1,72  31,0 31,0 1,72/31,0 
Temperatura (ºC)  30,0 30,0 21,5 22,0 15,0 15,9/30,0 

Fonte: MOLINO, 2012. 
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Esse teste do modelo em cascata também comprova uma melhor eficiência em 

relação ao modelo de único estágio, pois existe um fluxo elevado da corrente de biometano 

produzido (10,6 kg/h) e a corrente de permeado que sai da primeira membrana possui uma 

concentração considerável de dióxido de carbono e pouco teor de metano. A recuperação do 

metano para esse modelo é cerca de 80%. No entanto, considerando a produtividade de 

biometano, a configuração cascata fica atrás por produzir 10,6 kg/h de biometano contra 12,4 

kg/h na configuração tandem.  

Paralelamente à comparação de teores e produtividade, pode-se fazer uma análise de 

custo de energia de compressão entre os modelos. À priori, a análise é valida, pois a adição de 

mais um compressor à configuração de dois estágios gasta mais energia. No entanto, essa 

premissa não é verdadeira. Por mais que o segundo compressor aumente a carga energética da 

planta, a produção de volume de biometano é maior do que em um só estágio. Tomando como 

referência a razão entre energia consumida por produção mássica de biometano, pode-se 

concluir que a aplicação de dois estágios é mais econômica energeticamente. Os valores de 

consumo energético comparados à produtividade são apresentados na Tabela 3.7.  

 

Tabela 3.7 - Comparação entre energia consumida pelos compressores e produção mássica de 

biometano. 

Configuração da 

Planta 

Energia do 

Compressor 

kWh 

Produtividade 

kg/h 

Energia por 

produtividade 

kWh/kg 

Energia por 

produção em 

volume 

kWh/Nm³ 

Custo 

energético 

$/Nm³ 

Estágio único 6,28  3,6  1,74  1,23 24,7 

2 estágios tandem 10,23 12,4  0,82 0,58  11,6 

2 estágios cascata 7,72 10,6  0,73 1,23 10,4 
Fonte: MOLINO, 2012. 

 

O custo indicado na Tabela 3.7 é somente uma comparação entre o consumo de 

energia dos compressores na planta piloto. Não considera a manutenção, a matéria prima nem 

o emprego dos equipamentos, somente uma breve relação rápida de custo inicial com o preço 

da energia italiana de 0,19 euros o kWh.  

É possível observar que o emprego da membrana de um estágio é mais custoso. O 

que difere o emprego dos dois diferentes modelos de dois estágios é a produtividade de 

metano que é superior no modelo tandem.  

Assim, o teste para os três modelos da primeira parte do processo foi capaz de 

apresentar os dados experimentais e associá-los com uma simulação numérica com sucesso da 

purificação da corrente de biogás. Os modelos de estágio duplo propostos para minimizar a 
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perda de metano para a corrente de offgas foram avaliados e os resultados destacam a 

importância da pureza do biometano produzido associado a sua produtividade. Além disso, 

mostram que o duplo estágio tendem na planta piloto pode ser produzido em escala industrial, 

principalmente devido ao seu baixo custo energético de operação em relação aos outros 

sugeridos.  

Como o maior problema do biogás na aplicação da membrana para tecnologia de 

separação é o sulfeto de hidrogênio, outro teste foi realizado na própria planta piloto a fim de 

verificar a efetividade do emprego da membrana PEEK® na separação desse contaminante 

sem prejudicar a pureza do biometano. Nessa segunda parte, Molino et al (2012) fez uma 

simulação experimental e numérica com um único estágio de membrana visando conclusões 

sobre o teor de ácido nas correntes a partir de um biogás com composições mais reais, 

apresentada na Tabela 3.8.  

 

Tabela 3.8 – Características do biogás definidas para a simulação  

Componentes Biogás  Unidade 

CH4 53,5 Mol % 

CO2 40,2 Mol % 

H2 3,0 Mol % 

N2 3,1 Mol % 

H2S 0,200 Mol % 

Alimentação 25 - 41 Kg/hr 

Pressão 4 - 8 bar 

Temperatura 30 ºC 
Fonte: MOLINO, 2012. 

 

Os ensaios experimentais na planta foram feitos variando as condições de processo, 

semelhante ao procedimento da primeira parte. Para essa etapa, não foi considerada com tanto 

critério a meta de pureza e produtividade elevada. Como esses estudos já foram feitos 

anteriormente, fixando-se a pureza de metano na entrada da alimentação, economizou-se nas 

elevadas pressões e foi observado somente no comportamento da seletividade da membrana 

perante o H2S.  

Para uma pureza de metano igual a 53,5%, variou-se a pressão de 4 até 8 bar junto 

com um variação mássica de entrada do biogás em uma faixa de 25 a 40 Kg/h. Os resultados 

obtidos com base nos teores de metano são apresentados na Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9 - Condições de operação e resultados com base no teor de metano. 

Referências Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 

Fluxo de entrada (Kg/h) 37,8 35,7 25,5 33,0 37,5 41,00 
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Fluxo retentado (Kg/h) 18,1 16,0 9,2 14,0 15,5 12,40 

Fluxo permeado (Kg/h) 19,7 19,7 16,3 19,0 22,0 28,6 

Pressão de entrada (bar) 3,9 4,0 4,0 4,8 5,7 7,8 

Pressão do permeado (bar) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 

ΔP 3,7 3,8 3,8 4,6 5,3 7,6 

Pureza (% vol metano) 65 66 67 67 71 80 

Recuperação (% metano) 58 56 57 54 66 61 
Fonte: MOLINO, 2012. 

 

A Tabela 3.9 mostra, conforme já dito anteriormente, que com o aumento de pressão 

há um acompanhamento do aumento de pureza de metano na corrente retentada. Além disso, 

evidencia que a recuperação do metano não é tão satisfatório devido ao emprego de pressões 

brandas (até 8 bar).  

A Tabela 3.10, evidencia o foco do experimento com base nos teores de metano e do 

gás poluente.  

 

Tabela 3.10 - Dados experimentais de todos os componentes da corrente 

Referências 

(%vol) 

Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 

R P R P R P R P R P R P 

CH4 64,6 28,1 65,7 28,1 70,9 28,1 65,6 31,8 71,4 28,6 79,7 28,7 

CO2 29,9 64,4 28,6 63,7 24,1 64,4 27,9 60,8 23,6 64,0 15,1 62,8 

H2S 0 0 0,14 0,11 0 0 0,16 0,19 0,01 0,01 0,16 0,21 

H2 3,52 5,2 1,88 5,71 1,46 5,2 1,67 4,76 3,53 5,31 0,65 5,82 

N2 1,92 2,27 3,73 2,41 3,49 2,27 3,6 2,5 71,4 2,1 4,42 2,40 
Alimentação 

(kg/h) 
37,8 35,7 25,5 33,0 37,5 41,00 

Retentado 
(kg/h) 

18,1 16,0 9,2 14,0 15,5 12,40 

Fonte: MOLINO, 2012. 

 

Os resultados obtidos na Tabela 3.10 por Molino et al (2012), a partir de um biogás 

com composição de 53% em volume de metano, mostram a seletividade do ácido para a 

corrente do retentado, tende sempre menor teor do que a corrente de permeado. A variação de 

H2S varia entre 0,01% e 0,16% em volume na corrente do permeado, contra um mínimo de 

0,01% e um máximo de 0,21% em volume na corrente do retentado.  

Esta verificação tornou-se satisfatória para os dados simulados uma vez que está 

dentro do mínimo requerido para a substituição ao gás natural, um produto com teor de ácido 

inferior a 30mg/N m³.    
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4. ANÁLISE ECONÔMICA DO ATERRO DE GRAMACHO 

O estudo a seguir é baseado na comparação da geração de energia entre um modelo 

de membranas supracitado e um modelo de geração de energia existente. O modelo de 

membrana escolhido foi o de configuração tandem (Figura 3.12) por evidenciar uma corrente 

de maior pureza de biometano. O modelo de usina foi estimado com dados da EIA para 

plantas convencionais de gás natural com turbinas de combustão. Os dados do aterro de 

Jardim Gramacho e da análise econômica foram detalhados neste presente trabalho.  

4.1.  O aterro 

 

O aterro de Jardim Gramacho situado em Duque de Caxias-RJ (Figura 4.1) foi 

escolhido para ser analisado. Ele é um dos maiores aterros da América Latina, com cerca de 

1,3 milhão de metros quadrados, chamando atenção de empresas para explorar o potencial 

energético que há no local. O critério de seleção do aterro foi baseado na sua relevância para a 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 4.1 - Foto da vista aérea do Aterro de Jardim Gramacho  

Fonte: Google Maps 

 

O denominado “lixão” foi inaugurado em 1976 e transformado em aterro sanitário 

vinte anos depois, com suas devidas camadas de impermeabilização do chorume e coberturas 

de argila. No ano de 2010, inaugurou a Usina de Biogás com a finalidade de queimar, por 

meio de tochas, os gases captados por uma rede de 320 poços localizados em toda a superfície 

do aterro (PMGIRS, 2012). 
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Encontra-se fechado, desde 2012, por motivos de esgotamento da capacidade de 

acúmulo de resíduos, precariedade da construção e acidentes geotécnicos. No mesmo ano, 

iniciou-se o projeto de segunda fase de tratamento para evitar a queima do biogás e torná-lo 

substituto ao gás natural. Com administração do consórcio Novo Gramacho junto com a 

empresa privada Gás Verde
1
, o gás em vez de queimado seria aproveitado energeticamente. 

Finalmente, em 2013, a segunda etapa do projeto foi inaugurada. As empresas se 

comprometeram a fornecer para REDUC cerca de 70 milhões de m³ de biometano, 

equivalente a 10% da demanda de energia necessária para a refinaria, por um período de 15 

anos. (PMGIRS, 2012). 

De acordo com a Tabela 4.1, pode ser observado o histórico de toneladas de lixo 

depositados no aterro anualmente acumulados das cidades Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 

Nilópolis e São João de Meriti. O histórico possui dados concretos até 2007. Os anos de 2008 

e 2009 foram estimativas da COMLURB, pois o aterro tinha data de encerramento para 2009. 

Embora, o aterro tenha continuado recebendo resíduos, foram em pequenas quantidades 

comparadas ao que recebia antes, cerca de duas toneladas por dia em 2013, de acordo com a 

última notícia da COMLURB em seu site. 

 

Tabela 4.1 - Histórico de depósito de resíduos no aterro de Jardim Gramacho. 

Ano 
Resíduos depositados 

(toneladas) 
Resíduos Acumulados 

(toneladas) 

1993 1.646.374 1.646.374 

1994 1.669.443 3.315.817 

1995 1.800.209 5.116.026 

1996 2.325.161 7.441.187 

1997 2.414.508 9.855.695 

1998 2.390.021 12.245.716 

1999 2.403.311 14.649.027 

2000 2.454.563 17.103.590 

2001 2.417.409 19.520.999 

2002 2.473.918 21.994.917 

2003 2.359.715 24.354.632 

2004 2.641.513 26.754.632 

2005 2.678.078 29.154.632 

2006 2.801.754 31.722.632 

2007 2.834.715 34.290.632 

2008 2.859.384 37.210.632 

2009 1.429.692 38.670.632 

Fonte: ABREU, 2009 Apoud. COMLURB, 2007 

 

 

                                                             
1 Gás Verde é uma empresa de produção e distribuição de gás, de capital privado fundada em 2009.  
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4.2.  Geração de Biogás e sua metodologia 

 

A viabilidade técnica e econômica para o aproveitamento de energia do biogás 

inicia-se com um estudo para ter conhecimento da quantidade de biogás que será produzido e 

a quantidade que estará disponível para a geração de energia. Desta forma, para estimar o 

potencial de geração de biogás, baseando-se nos resíduos acumulados até hoje no aterro, 

existem modelos matemáticos para determinação do metano produzido. Os principais 

métodos são fornecidos pelo Banco Mundial, pelo IPCC (Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas) e pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – U.S.EPA 

(2005).  

Os dados utilizados neste trabalho utilizam os resultados da metodologia U.S.EPA 

(2005) obtidos por ABREU (2009), que é detalhada pela Equação 4.1. 

 

                            
           (Equação 4.1) 

 

A Equação 4.1 é uma equação exponencial de primeira ordem que dá a quantidade de 

metano produzido em m³/ano. O produto é somado a partir da variação do ano de abertura 

(i=1) do aterro até o ano de projeção (i=n). Os parâmetros k, Lo, Mi e ti, são, respectivamente, 

a taxa de degradação de metano em ano, o potencial máximo de geração de metano em 

m³/ton, a massa de resíduos sólidos despejados no ano e a idade dos resíduos despejadas no 

ano.  

Os resultados obtidos por ABREU (2009) são apresentados na Figura 4.2 e na Tabela 

4.2. A tabela mostra resultados para o cenário de média recuperação projetada de metano 

(70%), taxa de degradação equivalente a 0,06 (decomposição em média velocidade) e 

potencial máximo de geração de metano estimado em 84,8 m³/ton. 
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Figura 4.2 - Gráfico da recuperação do biogás no aterro para diferentes cenários de 

recuperação de biogás. 

Fonte: ABREU et al, 2009. 

 

 

Tabela 4.2 - Taxa de Recuperação de biogás para o cenário de recuperação média de 70%. 

Ano 
Recuperação de Biogás 

Prevista (m³/hr) 
2012 16.383 

2013 13.981 

2014 11.931 

2015 10.182 

2016 8.690 

2017 7.416 

2018 6.329 

2019 5.401 

2020 4.609 

2021 3.934 

2022 3.357 

2023 2.865 

2024 2.445 

Fonte: ABREU et al, 2009 

 

4.3. Análise Econômica 

 

Na análise econômica dos dois casos, alguns pressupostos foram realizados para o 

procedimento dos cálculos. Prevendo-se o pior caso, de inicio de aproveitamento do biogás no 



70 
 

estado atual do aterro, adotou-se o ano de inicio da ereção das plantas como o de 2015 e com 

período de construção de dois anos, começando a operar, então, em 2017. Além disso, com a 

recuperação de biogás estimada pela Tabela 4.2, foi estipulada a composição do gás de acordo 

com o estudo de caso do projeto piloto italiano, com 55% de CH4, 39% de CO2, 5% de H2 e 

1% de N2.  

 

4.3.1. Tributos 

 

Os tributos são referentes à geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. 

Os tributos federais de Programas de Integração Social (PIS), Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) são cobrados pela União para atender 

programas sociais do Governo e assegurar programas para os trabalhadores. Esses tributos 

possuem alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (CONFINS).  

Além disso, existem encargos setoriais que precisam ser recolhidos, como a Taxa de 

Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), que é para custear o funcionamento a 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), e o Encargo de Serviço do Sistema (EES), 

que serve para aumentar a confiabilidade e a segurança de oferta energética no país. A 

alíquota cobrada para o TFSEE é de 0,5% do benefício econômico anual dos agentes. Ainda, 

desconta-se o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) com alíquotas, respectivamente, de 25% e 9%, de acordo com as leis 

federais (ANEEL, 2001). 

Os tributos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) afetam diretamente no 

custo de aquisição dos equipamentos, não afetando o fluxo de caixa como um tributo anual 

(Decreto nº 4542/02). O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) também não foi considerado, segundo o convênio ICMS nº 107/02. Os 

dados de todos os impostos descontados no fluxo de caixa da análise econômica são 

resumidos na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Tributos incidentes no projeto de geração de energia elétrica 

Impostos Modelo de Usina Modelo de Membrana 

ICMS 0% 0% 

PIS 1,65% 1,65% 

CONFINS 7,6% 7,6% 

EES 0,20% 0% 

TFSEE 0,50% 0% 

IRPJ 25% 25% 

CSLL 9% 9% 
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4.3.2. Financiamento do empreendimento 

 

Para a formação de um fluxo de caixa do empreendimento, tanto de membranas 

quanto de usina, foi considerada a possibilidade de financiamento por um banco, com taxas de 

juros de 5% e spread de 1,2%, com prazo de pagamento em oito anos utilizando o sistema de 

amortização constante – SAC. O investimento inicial considerado foi de 20% e o tempo de 

construção da planta de dois anos.  

 

4.3.3. Receita 

 

Tendo em vista a formação de um fluxo de caixa do empreendimento, foi 

considerada a possibilidade de receita pela venda de energia elétrica e de biometano. Assim, 

para o caso da usina de biogás, o custo da energia elétrica foi estimado pelo 21º leilão de 

energia da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), realizado em abril deste 

ano. Para o caso das membranas, estimou-se o mínimo valor do MMBtu de biometano para 

que se chegasse a uma Taxa Interna de Retorno (TIR) mínima de 15%. Assim, firmou-se a 

receita de acordo com a Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4 - Receita estimada para o empreendimento de membranas e usina. 

Receita Usina térmica Membranas 

Preço (R$) 278,46 por MWh 25,98 por MMBtu 

Cotação do Dólar 3,10 3,10 

Preço ($) 89,83 por MWh 8,38 por MMBtu 
Fonte: CCEE, 2015 

 

Além da receita referente à venda do produto, pode ocorrer a venda de créditos de 

carbono. Como o metano não será emitido para atmosfera, faz-se uma conta de quanto CO2 

equivalente o gás vale. Assim, com o valor de gás retido e reaproveitado, os países 

participantes do Protocolo de Quioto assumem a compra desses créditos de carbono para que 

atinjam a meta do MDL estipulada. Como a análise econômica do presente trabalho supõe o 

cenário menos favorável, essa receita não será avaliada, embora, caso fosse, seria igual para 

ambos casos uma vez que a quantidade de metano não emitida é igual.  

 

4.3.4. Formação do Fluxo de Caixa  
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Após o levantamento dos valores de crédito e valores descontados no 

empreendimento, foi elaborado o fluxo de caixa para a análise econômica. Essa análise, conta 

com ferramentas de cálculo para simular o projeto em diversos cenários, tanto ao longo dos 

anos de operação quanto em visões pessimistas e otimistas. Assim, seguem o detalhamento 

das ferramentas usadas para análise econômica:  

 

4.3.4.1 TMA 

 

Por definição é a Taxa Mínima de Atratividade. É a rentabilidade mínima que o 

investidor analisa para concluir se o investimento é lucrativo ou não. Ela é única para cada 

investidor, não há fórmulas.  

 

 4.3.4.2 VPL 

 

Por definição é o Valor Presente Líquido que soma todos os custos e as receitas 

líquidas do projeto durante sua vida econômica, descontado à TMA. Se o valor for positivo, o 

projeto é viável, se for negativo, não é atrativo.  

 

4.3.4.3 TIR 

 

É a Taxa Interna de Retorno. Consideram-se os descontos na receita e os embolsos 

proporcionados pelo mesmo projeto. Isto é, a taxa de desconto para o qual o VPL é nulo. 

Assim, é a taxa necessária para igualar o valor de um investimento com os seus respectivos 

retornos futuros ou saldos de caixa gerados em cada período. É a taxa que o investidor obtém 

em média no período sobre os capitais que se mantêm investidos no projeto. Se a TIR for 

maior que a TMA, o projeto é economicamente viável.  

 

4.4. Aplicação ao estudo de geração por usina 

 

4.4.1. Dimensionamento da capacidade da usina 

 

 Com os dados relatados na análise da planta piloto e com a vazão de biogás para os 

anos a partir de 2017, foi feito uma avaliação das propriedades da corrente de entrada na 

usina. Os dados conhecidos para valores de entrada foram inseridos no simulador UniSim®.  
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Primeiramente, a vazão de recuperação de biogás foi calculada nas condições 20ºC e 

1 atm, obtendo-se 7416 m³/h. Nessas condições, a densidade da corrente de 1,099kg/m³ e o 

valor calorífico inferior (VCI) mássico do biogás de 17200 kJ/kg foram obtidos 

automaticamente pelo simulador. Com esses dois últimos dados, calculou-se o VCI 

volumétrico visando o potencial energético do biogás, que é o produto entre VCI volumétrico 

e a vazão volumétrica normal, obtendo-se 140.400.000 kJ/h ou 39.000 kW. 

Com o potencial energético da planta estabelecido, usou-se o valor da eficiência do 

mesmo motor usado na planta austríaca de geração de biogás como referência para o cálculo 

da geração da capacidade energética da usina. O motor Jenbacher 3 da GE Energy® especial 

para biogás opera com 35,2% de eficiência elétrica. Assim, o potencial energético de 39MW 

operando a uma eficiência de 0,352 resulta em uma planta de potencia equivalente a 13,73 

MW de capacidade. Os dados de todo o resultado obtido e calculado pelo simulador foi 

detalhado na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 - Propriedades do biogás para geração de energia na usina. 

Propriedades Valores para o Biogás 

Temperatura 20ºC 

Pressão 1 atm 

Vazão Volumétrica 7.416 m³/h 

Vazão Volumétrica Normal 7.425 Nm³/h 

Densidade 1,099 kg/m³ 
Valor Calorífico Inferior Mássico 17200 kJ/kg 

Valor Calorífico Inferior Volumétrico 18910 kJ/m³ 

Energia (hora) 1,404*10
8
 kJ/h 

Energia (s) 39000 kW 

Eficiência da turbina GE 35,20% 

Capacidade de geração de Energia 13,73 MW 

 

4.4.2. Dimensionamento do custo investido. 

 

A usina de biogás foi dimensionada com dados estimados pela Energy Information 

Administration (EIA) para instalação de plantas com produção de eletricidade. Utilizou-se o 

menor ciclo possível para dimensionar uma turbina de combustão convencional a gás. A 

planta é composta por um compressor, um sistema de combustão e uma turbina, conforme a 

Figura 4.3.  
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Figura 4.3 - Catálogo de uma turbina a gás e o fluxograma esquemático do processo 

Fonte: http://energy.gov/fe/how-gas-turbine-power-plants-work, acessado em 17 de jun de 2015. 

 

Assim, a estimativa de custo base para a turbina convencional com uma potência de 

85MW é detalhada na Tabela 4.6. Para esse tipo de tecnologia foram consideradas as 

instalações, equipamentos, trabalho assalariado, melhorias técnicas de ruído, questões sobre o 

difícil acesso do local com transporte interno, ajuste de localização e ajuste em todas essas 

considerações. Como os dados da EIA são de 2012, foi utilizado um valor de 5% ao ano a fim 

de corrigir os valores para o presente ano. 

 

Tabela 4.6 - Custo do CAPEX para a planta de biogás de 85 MW. 

Categorias ($) 2012 2015 

Estrutura civil (material e instalação) 5.793.000,00 6.706.121,63 

Equipamento (motor) e instalação 33.520.000,00 38.803.590,00 

Elétrica/instrumentação 10.608.000,00 12.280.086,00 

Custos indiretos 12.738.000,00 14.745.827,25 

Custos do EPC antes da contingencia e taxas 62.659.000,00 72.535.624,88 

Taxas e Contingência 6.266.000,00 7.253.678,25 

Total do EPC 68.925.000,00 79.789.303,13 

Custos de desenvolvimento (excluindo financiamento) 13.785.000,00 15.957.860,63 

Custo Total – CAPEX (base 85MW) 82.710.000,00 95.747.163,75 

Custo por kW (US$/kW) (base 85MW) 973,06 1.126,44 
Fonte: EIA, 2013 

 

Além do Custo Base para a análise econômica, é necessário também estimar os 

custos de operação e manutenção que são detalhados como custos fixos e variáveis. Os custos 
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fixos são aqueles que entrarão sempre no orçamento sem variação, como limpeza, 

conservação, salários, aluguéis e segurança. Já os custos variáveis são aqueles que possuem os 

valores influenciados por outros indicadores, como matéria prima, comissão e insumos. 

Segundo o relatório da EIA (2013) os valores podem ser estimado conforme a Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 - Custo de operação e manutenção para a usina de potência 85MW 

Tipo de Custo Valor 

Despesa Fixa $ 7,34 /kW no ano 

Despesa Variável $ 15,45 / MWh 
Fonte: EIA, 2013 

 

Desta forma, foi feita uma conversão de capacidade de 85MW para 13,73MW em 

prol do estudo de viabilidade técnico econômica para a usina. Segundo Turton et al. (2013) 

existe uma relação proporcional entre o custo e a potencia da planta, evidenciada pela 

Equação 4.2.  

  

  
   

  

  
 
 

            (Equação 4.2) 

 

Sendo C1 e P1, respectivamente, o custo e a potência da planta de referência, C2 e 

P2 o custo e a potência da planta desejada, respectivamente, e n um parâmetro tabelado para 

cada tipo de equipamento que no caso das turbinas, utiliza-se 0,6.  

Assim, o custo para a planta de 13,73MW é equivalente a 32,07 milhões de dólares 

corrigidos para o presente ano. Com esse novo valor de CAPEX é possível estimar o custo da 

planta por kW, sendo esse de 2335,64 dólares. Embora a planta da usina do aterro de 

Gramacho possua um potencial menor de operação, o custo por kW é maior do que a usina de 

maior potência devido ao volume de produção. 

Adicionalmente, calcularam-se também os custos para a planta além do CAPEX. 

Como a despesa fixa depende somente do custo anual e da potencia, os $ 7,34 foram 

multiplicados pela potencia em kW, obtendo-se 100.778,20 dólares de custo fixo anuais. Para 

a despesa variável, os $15,45/ MWh foram multiplicados pela potência e o número de horas 

no ano todo, obtendo-se um custo variável de 1.858.245,66 dólares. 

Os valores de custo para viabilidade econômica da planta de potência de 13,73MW 

são resumidos na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 - Valores de custos para as potências de 85MW e 13,73MW. 

Categorias Potência de 85 MW Potência de 13,73MW 

CAPEX 95.747.163,75 $ 32.068.369,94 $ 

Custo por kW 1.126,44 $ 2.335,64 $ 

Despesa Fixa $ 7,34 /kW no ano 100.778,20 

Despesa Variável $ 15,45 / MWh 1.858.245,66 

 

4.4.3. Viabilidade Econômica 

 

A viabilidade econômica da planta de turbina a gás convencional foi estimada para 

ter uma TMA de 12%, funcionando cerca de 96% ao ano (disponibilidade) e uma depreciação 

da planta de 5% ao ano por um período de 8 anos. Além disso, foi considerado o preço do 

reajuste de energia ao ano, cerca de 3,5%. 

Desta forma, tem se para viabilidade um CAPEX de 32,07 milhões de dólares 

investidos no período de construção da planta, dois anos. O custo e operação e manutenção, 

fixos e variáveis, começam a descontar no fluxo de caixa a partir de 2017, quando a planta 

começa a operar de fato. Como o aterro sanitário está com sua produção em declínio, a vazão 

volumétrica de entrada na usina cai ao longo dos anos, diminuindo proporcionalmente o custo 

variável. O custo fixo se mantém constante até o fim da exploração no aterro.  

Como já foi mencionado, a alavancagem será 20% do CAPEX no tempo de 

construção da planta, cerca de 3,2 milhões de dólares. Desta forma, a amortização será de 

80% em 8 parcelas iguais. Os juros do custo financeiro se resume a taxa de juros de 5% do 

empréstimo com uma alíquota spread de 1,2%, que são calculados com base na amortização 

total, diminuindo as parcelas da amortização já investida.  

A receita de energia baseada na em sua venda, corrigida a cada ano, será calculada 

multiplicando a potência de geração de energia do ano fiscal pelo preço da venda e pela 

disponibilidade da planta ao no ano. Entretanto, ainda é considerada a diminuição da potência 

da planta devido à redução da vazão de biogás gerada. 

Com o ganho da receita bruta pela venda de energia os tributos federais PIS e 

CONFINS são descontados e, em cima do tributo descontado, é calculado o EES. Além disso, 

se minha receita for maior que os meus descontos (custo financeiro, custo fixos e variáveis e o 

imposto sobre a receita bruta) há ainda um desconto de imposto sobre esse lucro TFSEE.  

Os últimos tributos são o imposto de renda e a CSLL. O imposto de renda é baseado 

no valor de depreciação, isto é, se o imposto multiplicado pelo lucro (com TFSEE 

descontado) der um valor maior do que a depreciação então o imposto é aplicado. Caso a 

depreciação da planta seja maior do que o imposto sobre o lucro, o empreendimento fica 
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isento do IRPJ. A CSLL de 9% é calculada em cima do lucro com o TFSEE descontando 

também. 

Finalmente, somando todos os descontos e embolsos têm-se o fluxo de caixa por ano, 

estimando uma planta mais parecida com o real em um cenário desfavorável. Com o fluxo de 

caixa definido, há a análise econômica aplicando a VPL e a TIR. A análise econômica é 

detalhada na Tabela 4.9.  

Desta forma, com uma VPL acumulada negativa em quase 800 mil dólares e uma 

TIR de cerca de 6%, conclui-se que o empreendimento não é atrativo. Isto é, a usina que 

existe na planta real, a partir do ano de 2017, com baixos volumes de biogás produzido, terá 

um valor negativo de investimento corrigido no tempo e, uma TIR abaixo do valor mínimo 

esperado pelos investidores de 12%.  
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Tabela 4.9 - Tabela de fluxo de caixa da planta de turbina. 
  Anos 

  

Construção da Planta Período de Operação 

Categorias 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Biogás (m³/h) 10.182 8.690 7.416 6.329 5.401 4.609 3.934 3.357 2.865 2.445 36.356 

             
(-) 

Custo Capital - 

CAPEX 
16.034.184,97 16.034.184,97 0 0 0 0 0 0 0 0 32.068.369,94 

             
(-) Custo  O&M 0 0 1.884.694,03 1.623.216,62 1.399.986,59 1.209.471,31 1.047.100,33 908.303,21 789.952,80 688.921,97 9.551.646,86 

  
Custo Fixo anual 0 0 100.778,20 100.778,20 100.778,20 100.778,20 100.778,20 100.778,20 100.778,20 100.778,20 806.225,60 

Custo Variável 0 0 1.783.915,83 1.522.438,42 1.299.208,39 1.108.693,11 946.322,13 807.525,01 689.174,60 588.143,77 8.745.421,26 

             
(-) Depreciação 0 0 1.603.418,50 1.603.418,50 1.603.418,50 1.603.418,50 1.603.418,50 1.603.418,50 1.603.418,50 1.603.418,50 12.827.347,98 

             
(-) Custos Financeiros 3.206.836,99 3.206.836,99 4.797.428,14 4.598.604,25 4.399.780,36 4.200.956,46 4.002.132,57 3.803.308,67 3.604.484,78 3.405.660,89 39.226.030,11 

  

Alavancagem 3.206.836,99 3.206.836,99 0 0 0 0 0 0 0 0 6.413.673,99 

Amortização 0 0 3.206.836,99 3.206.836,99 3.206.836,99 3.206.836,99 3.206.836,99 3.206.836,99 3.206.836,99 3.206.836,99 25.654.695,95 

Juros + Spread 0 0 1.590.591,15 1.391.767,26 1.192.943,36 994.119,47 795.295,57 596.471,68 397.647,79 198.823,89 7.157.660,17 

             
(+) Receita 0 0 10.371.629,67 9.161.207,62 8.091.558,11 7.146.691,54 6.313.541,43 5.576.097,65 4.925.428,34 4.350.494,18 55.936.648,55 

  Venda de Energia 0 0 10.371.629,67 9.161.207,62 8.091.558,11 7.146.691,54 6.313.541,43 5.576.097,65 4.925.428,34 4.350.494,18 55.936.648,55 

             
(-) 

Imposto Sobre 

Receita Bruta 
0 0 961.294,50 849.106,53 749.966,06 662.391,11 585.170,59 516.820,61 456.513,33 403.225,55 5.184.488,27 

  
PIS/COFINS 0 0 959.375,74 847.411,71 748.469,12 661.068,97 584.002,58 515.789,03 455.602,12 402.420,71 5.174.139,99 

ESS 0 0 1.918,75 1.694,82 1.496,94 1.322,14 1.168,01 1.031,58 911,2 804,84 10.348,28 

             
(-) 

Imposto Sobre 

Lucro 
0 0 13.641,06 10.451,40 7.709,13 5.369,36 3.395,69 1.738,33 372,39 0 42.677,36 

  TFSEE 0 0 13.641,06 10.451,40 7.709,13 5.369,36 3.395,69 1.738,33 372,39 0 42.677,36 

             
(-) Imposto de Renda 0 0 244.311,47 187.184,59 138.070,44 96.165,30 60.816,80 31.133,41 6.669,45 0 764.351,48 

  
IRPJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CSLL 0 0 244.311,47 187.184,59 138.070,44 96.165,30 60.816,80 31.133,41 6.669,45 0   

            
 (=) Fluxo de Caixa  -3.206.836,99 -3.206.836,99 2.470.260,46 1.892.644,23 1.396.045,53 972.338,01 614.925,46 314.793,42 67.435,59 -147.314,23 

 

 
 

TIR 5,92%   VPL (acumulada) -791.677,95 
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4.4.4. Análise de Sensibilidade 

 

Em qualquer análise econômica onde os preços são estimados é necessário 

considerar um desvio padrão médio para todos os custos. No caso da planta convencional de 

turbina a gás, os desembolsos que podem ter o preço oscilando são o CAPEX, os custos fixos 

(OPEX) e o preço da energia. Esses preços influenciam a análise nos parâmetros atrativos 

para o investidor, como a VPL e a TIR. Assim, foi feito uma análise de sensibilidade com um 

desvio padrão de -20% até 20% de todos os preços variáveis para os parâmetros VPL e TIR. 

Os resultados da sensibilidade, em dólares, estão apresentados conforme Figura 4.4 e Figura 

4.5.  

 

 

Figura 4.4 - Análise de sensibilidade para a VPL 

 

Analisando os resultados obtidos para a VPL, observa-se que para o CAPEX, se o 

custo da planta for pelo menos 5% menor, já é possível notar uma VPL positiva. Para o 

OPEX, que são os custos fixos anuais, somente com um custo 20% menos do que o atual 

daria uma VPL positiva. Por sua vez, o custo da energia um pouco mais caro, de pelo menos 

5% a mais do que o valor atual, já é possível ter uma VPL maior. Desta forma, com a menor 

variação possível de 5%, o preço da VPL apresenta-se positivo para os custos de CAPEX e da 

energia, sendo mais atrativa a variação de energia pela VPL ser maior.  
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Nota: Para os resultados negativos a TIR não é mensurável. 

Figura 4.5 - Análise de sensibilidade para a TIR 

 

Para os resultados da TIR, o empreendimento torna-se atrativo quando o preço da 

energia for mais caro e os custos de CAPEX e OPEX diminuírem.  

 

4.5.  Aplicação ao estudo de geração por módulo de membrana 

 

4.5.1. Dimensionamento da capacidade de produção. 

 

Analogamente ao dimensionamento da capacidade de produção da usina de turbinas, 

os dados relatados na análise da planta piloto e da vazão de biogás foram utilizados para 

serem as variáveis de entrada na membrana da configuração tandem. No entanto, para a 

análise da turbina os dados do biogás eram suficientes, pois a corrente de entrada da turbina 

era o biogás puro. A planta de membranas, por outro lado, usará o biometano para substituir o 

gás natural sendo necessário, portanto, uma análise das correntes de entrada e saída da planta. 

Desta forma, os valores obtidos pela planta piloto para a composição do biogás e do 

biometano foram definidos como os valores de entrada e imputados no simulador UniSim® 

visando a obtenção de informações termodinâmicas da corrente de biometano. Os dados de 

entrada são apresentados, novamente, pela Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 - Valores de entrada no simulador para futuras operações. 

Propriedades Biogás Biometano 

CH4  55 (vol%) 95,4 (vol%) 

CO2  39 (vol%) 2,98 (vol%) 
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H2  5 (vol%) 0,022 (vol%) 

N2  1 (vol%) 1,4 (vol%) 

Pressão 1 atm  1 atm 

Temperatura 20 ºC 20 ºC 

Fluxo Mássico 35 kg/h 12,4 kg/h 

Fluxo Volumétrico Normal 31,83 Nm³/h 17,46 Nm³/h 

Densidade 1,100 kg/m³ 0,7102 kg/m³ 
Fonte: MOLINO, 2012 

 

O objetivo do uso do simulador é obter a quantidade de calor do biometano para a 

venda. Com as propriedades termodinâmicas conhecidas é possível descobrir o valor de 

MMBTU de biometano na corrente da planta piloto e depois dimensioná-la para a planta real 

do aterro.  

Primeiramente, com a densidade de biometano a 0,7102 kg/m³ e com o valor 

calorífico inferior (VCI) mássico de 45.020 kJ/kg, obteve-se uma grandeza de 31.980 kJ/m³ 

referente ao calor inferior volumétrico. Em 17,46 Nm³/h de fluxo volumétrico normal, obteve-

se, então, o calor de biometano produzido de 558.300 kJ/h equivalente a 0,5292 MMBTU/h.  

Com a entrada em pequena escala definida, o simulador UniSim® foi utilizado para 

dimensionar os dados para a vazão real de biogás produzido pelo aterro. Assim, mantendo a 

eficiência da planta, os valores para a vazão volumétrica normal foi calculada 

proporcionalmente. Isto é, para uma entrada de 7.416 Nm²/h de biogás produzido no aterro, 

tem-se 4.068,97 Nm³/h de biometano pela purificação da membrana. 

Finalmente, os 4.068,97 Nm³/h de biometano dão para a planta real 130.077.059,38 

kJ/h equivalentes a 123,30 MMBTU/h. Os dados do dimensionamento da planta piloto para 

escala real é apresentada na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11 - Propriedades do biometano gerado pela purificação da membrana. 

Propriedades 
Biometano 

escala piloto 

Biometano 

planta real 

Densidade 0,7102 kg/m³ 0,7102 kg/m³ 

Valor Calorífico Inferior Mássico 45.020 kJ/kg 45.020 kJ/kg 

Valor Calorífico Inferior Volumétrico 31.980 kJ/m³ 31.980 kJ/m³ 

Vazão Volumétrica 17,46 Nm³/h 4.068,97 Nm³/h 

Calor 558.300 kJ/h 130.077.059,38 kJ/h 

Calor 0,5292 MMBTU/h 123,30 MMBTU/h 

 

4.5.2. Dimensionamento do valor investido 
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A planta de biogás com tecnologia de membranas foi dimensionada com dados 

teóricos e experimentais relatados recentemente na literatura. Os dados teóricos são 

suposições de um cenário desfavorável economicamente visando uma a análise que se 

aproxime do real em uma visão pessimista. Os experimentais, por sua vez, são valores 

coletados da planta piloto. O modelo tandem de configuração da membrana foi escolhido não 

só por ser um ideal de produção e purificação do biogás, mas também por ser um ótimo 

econômico, onde o custo é inferior ao lucro da planta e, comparado aos outros modelos, é o 

que possui o melhor custo benefício da tecnologia. (SCHOLZ et al, 2015). 

 Desta forma, as suposições feitas baseiam-se no tempo de vida da membrana de 3 

anos, e nos custos totais da purificação do biogás, como o custo de investimento, de operação 

e de manutenção da planta. 

Como a membrana possui vida útil de 3 anos, a compra de um novo módulo também 

será feita respeitando esse período. Contudo, como o aterro está em declínio de produção de 

biogás, as membranas a serem compradas podem ser adaptadas para um novo volume de 

alimentação. É vantajoso tanto para operação e espaço quanto para o custo. Assim, na 

primeira reposição da membrana o dimensionamento será para um volume de biogás de 4.609 

Nm³/h e a segunda reposição será para um volume de 2.865 Nm³/h. Os valores da membrana 

são 24% do investimento inicial, aproximadamente (DEN e HÄGG, 2010). 

Considerou-se, então, o custo operacional e o custo de manutenção sendo 

equivalentes a 1,1% e 2,0%, respectivamente, do investimento de capital e no custo do seguro 

de 2,0% do investimento Além disso, outro custo que é necessário considerar é o tamanho da 

planta segundo sua capacidade de operação. O investimento para a planta piloto italiana foi 

relatada em 2013 como sendo 1 milhão de euros para tratar 300Nm³/h de biogás bruto com 

um custo de operação e manutenção de 1,5 cêntimos de euro por kWh a cada 200Nm³/h (DEN 

e HÄGG, 2010. MOLINO et al, 2013). 

Como a planta real no aterro produz inicialmente um volume de biogás na ordem de 

7mil m³/h de biogás, é preciso converter a capacidade e o custo da planta piloto para a 

situação real. De forma análoga à conversão de potência para o modelo de turbina, a 

conversão de capacidade pela Equação 4.2 também foi utilizada. No entanto, segundo Turton 

et al. (2013) o parâmetro n de conversão para plantas com compressores é igual a 0,84. 

Assim, uma vez que para tratar 300Nm³/h custa 1,13 milhões de dólares, com a equação 

utilizada o custo para purificar a corrente de 7.416 Nm³/h de biogás custará 18,42 milhões de 

dólares, corrigidos para o presente ano com uma taxa de inflação de 5%.  Assim, os custos e 

investimentos são resumidos na Tabela 4.12. 
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Tabela 4.12 - Custos e suposições da tecnologia de membrana para purificação do biogás 

Categoria Valor 

Período de Construção 2 anos 

CAPEX $ 18.418.135,36 

Custo de Operação (anual) $ 202.599,49 

Custo de Manutenção (anual) $ 368.362,71 

Seguro (anual) $ 368.362,71 

1ª Reposição da membrana – 2020 $2.694.567,74 

2ª Reposição da membrana - 2023 $ 1.674.969,97 

 

4.5.3. Viabilidade Econômica 

 

A viabilidade econômica da tecnologia de membranas foi analisada com as mesmas 

considerações iniciais da planta de turbina convencional em prol da melhor comparação 

possível. Foi estimada, assim, para ter uma TMA de 12%, disponibilidade de 96% ao ano, 

uma depreciação da planta de 5% ao ano por um período de 8 anos e um reajuste do preço de 

biometano vendido ao ano, cerca de 3,5%. 

O CAPEX de 18,42 milhões de dólares é investido durante o período de construção 

da planta e os custos de operação e manutenção começam a descontar no fluxo de caixa a 

partir de 2017. A mesma alavancagem é considerada de 20% do CAPEX no tempo de 

construção da planta, cerca de 1,8 milhões de dólares, com a amortização de 80% em 8 

parcelas iguais. Os juros do custo financeiro também são iguais à outra planta com taxa de 

juros de 5% do empréstimo e spread de 1,2%, que são calculados com base na amortização 

total, diminuindo as parcelas da amortização já investidas.  

A receita é baseada no valor de venda de MMBTU/h de biometano, corrigidos por 

ano, tanto para uma redução de produção de biometano quanto para a correção do preço de 

venda do biometano de 3,5% ao ano, além de considerar a disponibilidade da planta de 96% 

ao ano. 

Em um segundo momento, os tributos federais PIS e CONFINS são descontados. O 

EES e o TFSEE não são tributados por serem alíquotas da ANEEL referente a energia 

elétrica, que no caso não pode ser considerado. O imposto de renda é baseado no valor de 

depreciação, uma vez que caso a depreciação da planta seja maior do que o imposto sobre o 

lucro, o empreendimento fica isento do IRPJ. A CSLL de 9% é calculada em cima do lucro. 

Por último, somando todos os descontos e embolsos têm-se o fluxo de caixa anual, 

estimando uma planta redimensionada da escala piloto para escala real, no cenário menos 
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favorável. Com o fluxo de caixa definido, há então a análise econômica aplicando os 

conceitos de VPL e de TIR. A análise econômica é detalhada na Tabela 4.13.  

Para as membranas fez-se um estudo inverso ao que foi feito para a planta de 

turbinas. Para a planta de turbinas, pelo preço da energia sabido pelo leilão da CCEE estimou-

se a TIR. Já para a planta de membranas, a TIR foi fixada em 15% (um valor considerável 

para ser um bom investimento na visão de um economista) e aplicou-se o atingir meta para 

obter o mínimo valor de venda do biometano. Assim, para qualquer valor acima dos $ 8,38 o 

empreendimento é ainda mais lucrativo.  

Desta forma, com uma VPL acumulada em 61,5 mil dólares e uma TIR fixa de 15%, 

conclui-se que o empreendimento é mais atrativo, quando comparado ao modelo de turbinas a 

gás. Isto é, a usina que existe na planta real, a partir do ano de 2017, com baixos volumes de 

biogás produzido, terá um valor negativo de investimento corrigido no tempo e, caso fosse 

instalada a tecnologia de membranas o investimento seria mais rentável e produtivo, mesmo 

trabalhando-se no cenário menos favorável.  
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Tabela 4.13 - Tabela de fluxo de caixa da planta de membranas. 
  Anos 

  

Construção da Planta Período de Operação 

Categorias 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Biogás (m³/h) 10.182 8.690 7.416 6.329 5.401 4.609 3.934 3.357 2.865 2.445 36.356 

             
(-) 

Custo Capital - 

CAPEX 
9.209.067,68 9.209.067,68 0 0 0 0 0 0 0 0 18.418.135,36 

             
(-) Custo O&M 0 0 1.860.231,67 1.860.231,67 1.860.231,67 1.860.231,67 1.860.231,67 1.860.231,67 1.860.231,67 1.860.231,67 1.860.231,67 

  

Operação 0 0 202.599,49 202.599,49 202.599,49 202.599,49 202.599,49 202.599,49 202.599,49 202.599,49 1.620.795,91 

Manutenção 0 0 368.362,71 368.362,71 368.362,71 368.362,71 368.362,71 368.362,71 368.362,71 368.362,71 2.946.901,66 

Seguros 0 0 368.362,71 368.362,71 368.362,71 368.362,71 368.362,71 368.362,71 368.362,71 368.362,71 2.946.901,66 

             
(-) Depreciação 0 0 920.906,77 920.906,77 920.906,77 920.906,77 920.906,77 920.906,77 920.906,77 920.906,77 7.367.254,14 

             
(-) 

Custos 

Financeiros 
1.841.813,54 1.841.813,54 2.755.353,05 2.641.160,61 2.526.968,17 5.107.343,47 2.298.583,29 2.184.390,85 3.745.168,38 1.956.005,98 26.898.600,88 

  

Alavancagem 1.841.813,54 1.841.813,54 0,00 0,00 0,00 2.694.567,74 0,00 0,00 1.674.969,97 0,00 8.053.164,78 

Amortização 0,00 0,00 1.841.813,54 1.841.813,54 1.841.813,54 1.841.813,54 1.841.813,54 1.841.813,54 1.841.813,54 1.841.813,54 14.734.508,29 

Juros + Spread 0,00 0,00 913.539,51 799.347,07 685.154,64 570.962,20 456.769,76 342.577,32 228.384,88 114.192,44 4.110.927,81 

             
(+) Receita 0 0 8.687.780,82 7.673.872,51 6.777.882,12 5.986.415,99 5.288.528,99 4.670.810,25 4.125.778,04 3.644.185,26 46.855.253,98 

  Venda do gás 0 0 8.687.780,82 7.673.872,51 6.777.882,12 5.986.415,99 5.288.528,99 4.670.810,25 4.125.778,04 3.644.185,26 46.855.253,98 

             
(-) 

Imposto Sobre 

Receita Bruta 
0 0 803.619,73 709.833,21 626.954,10 553.743,48 489.188,93 432.049,95 381.634,47 337.087,14 5.184.488,27 

  
PIS/COFINS 0 0 803.619,73 709.833,21 626.954,10 553.743,48 489.188,93 432.049,95 381.634,47 337.087,14 5.174.139,99 

ESS 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.348,28 

             
(-) 

Imposto Sobre 

Lucro TFSEE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             
(-) 

Imposto de 

Renda 
0 0 294.171,87 221.638,23 158.735,54 0,00 57.647,26 17.472,40 0,00 0,00 749.655,30 

  
IRPJ 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

CSLL 0 0 294.171,87 221.638,23 158.735,54 0,00 57.647,26 17.472,40 0,00 0,00 749.655,30 

            
 (=) Fluxo de Caixa  -1.841.813,54 -1.841.813,54 2.974.404,50 2.241.008,79 1.604.992,65 -1.534.902,63 582.877,83 176.665,38 -1.861.256,48 -509.139,53 

 

 
 

TIR 14,96%   VPL (acumulada) 61.551,08 
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4.5.4. Análise de Sensibilidade 

 

A análise de sensibilidade feita para a planta das membranas também se baseou na 

variação do desvio padrão de -20% até 20% de todos os preços variáveis para os parâmetros 

VPL e TIR. Os resultados da sensibilidade, em dólares, estão apresentados conforme Figura 

4.6 e Figura 4.7.  

 

 

Figura 4.6 - Análise de sensibilidade para a VPL 

 

Analisando os resultados obtidos para a VPL, observa-se que para um CAPEX e um 

custo de operação pelo menos 5% menor do que o estimado, já é possível uma VPL mais 

rentável de 3 vezes maior do que a atual. Porém, para o atual preço de venda de biometano, a 

8,38 dólares, qualquer desvio para valores mais caros de ambos os custos, a VPL será 

negativa.  

Por sua vez, se alterarmos o custo do biometano vendido, qualquer valor abaixo do 

atual, a VPL será negativa, por isso fixou-se primeiramente a TIR para que o preço do 

biometano vendido já fosse considerando o cenário desfavorável. Para uma maior 

exemplificação de que o modelo do estudo inverso para as membranas foi mais adequado, 

descobriu-se pelo Plano Decenal de Expansão de Energia 2023, feito pelo Ministério de 

Minas e Energia em 2014, que o preço do biometano importado mais barato é da Nigéria com 

todos os custos atrelados, por 11,21 dólares. Aplicando esse valor na analise econômica feita, 

foi obtida uma VPL acumulada de 6,5 milhões de dólares. 
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Nota: Para os resultados negativos a TIR não é mensurável. 

Figura 4.7 - Análise de sensibilidade para a TIR 

 

Para os resultados da TIR, o empreendimento torna-se atrativo quando o preço da 

energia for mais caro e os custos de CAPEX e OPEX diminuírem. 
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5. CONCLUSÃO E PROPOSTA PARA NOVAS PESQUISAS 

 

Neste trabalho, foi feito um estudo de caso da eficiência da tecnologia de separação 

com membranas poliméricas disponíveis para gerar biometano e foi proposto a sua aplicação 

em um aterro do Rio de Janeiro. Observou-se, então, que: 

 A tecnologia de membranas oferece diversas vantagens como a compactação de 

operação, automação de controle do processo, pouco uso de mão de obra 

especializada, produção estável em termos de qualidade e quantidade de gás 

produzido.  

 O emprego da membrana de poliimida é pouco resistente aos efeitos do ácido 

sulfídrico e requer tratamentos dessulfurizantes, encarecendo o custo de 

aplicação. Entretanto, pode ser utilizado para fazer do biogás um substituto ao 

gás natural devido sua pureza de 98% vol. de metano na corrente de biometano. 

 O emprego da membrana PEEK mostra resultados satisfatórios para aplicação 

em escala industrial, principalmente por não ter custos de pré-tratamento, por 

produzir biometano com elevada pureza (95% vol. de metano) e baixos teores de 

contaminantes (0,2% vol de H2S) 

 A aplicação da configuração com dois estágios é superior quando comparada 

com o modelo de apenas um estágio. Especificamente, o modelo tandem é o 

mais produtivo, produz uma corrente de biometano com um fluxo mássico de 

12,36 kg/h contra 10,56 kg/h do modelo cascata. 

 A implementação de uma planta industrial com membranas PEEK de dois 

estágios para aproveitar energeticamente o biogás do aterro de Jardim Gramacho 

teria uma VPL acumulada de $ 61.551,08, que é muito mais atraente do que a 

planta com o uso convencional de turbinas a gás, com a VPL acumulada de $ -

791.677,95. 

 

Como recomendação para continuidade de estudos nessa área:  

 Análise do emprego da membrana de acetato de celulose para purificação do gás 

de aterro.  

 Fazer um estudo de viabilidade econômica para utilização do biometano na 

forma de combustível para carros ao invés de gás natural. 

 Analisar as políticas governamentais brasileiras para detalhar mais os custos e 

incentivos em projetos renováveis.  
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