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RESUMO 

 

Neste trabalho foram realizadas as avaliações tecnoeconômicas em processos diferentes de 

geração de energia pelo biogás onde foram analisadas a geração pelo uso de motogeradores 

e células a combustível tipo PEM. A alimentação desses processos foi feita pelo biogás 

proveniente do aterro sanitário de Jardim Gramacho e também pelo biometano gerado pelo 

processo de separação do dióxido de carbono presente no biogás para purificação do metano. 

A razão de CO2/CH4 foi definida como 0,67 e a vazão de biogás maximizada para aumentar 

a eficiência dos processos de geração de energia elétrica. Os processos de produção de H2 

foram simulados pelo Unisim © tanto pela alimentação de biogás quanto para biometano. As 

análises realizadas demonstraram que o processo utilizando a queima do biometano geraram 

uma quantidade maior de eletricidade quando comparado a queima do biogás, contudo os 

custos associados a purificação do biometano tornaram-o menos viável quanto o uso direto 

do biogás, para as células a combustível também foi observado uma maior produção de H2 

que para o uso do biogás foi uma taxa de 617,8 kg/h já para a planta alimentada por biometano 

foi de 628,6 kg/h, uma pequena diferença que também não foi o suficiente para aumentar a 

viabilidade do projeto de utilização do biometano. Para todos foi plotado o período de 

payback onde para todos foi menos que um ano de retorno. Logo, é visto que a produção de 

biometano aumenta a eficiência dos processos de geração de energia, contudo devido ao alto 

custo associado o processamento do biogás para biometano ainda é menos viável que o uso 

direto do biogás, dessa forma o aprofundamento dos estudos nessa área de separação é vital 

para que o aumento da eficiência possa ser aproveitado em tecnologias futuras de purificação 

do biogás. 
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ABSTRACT 

 

In this work, technoeconomic avaluations were made in different processes of energy 

generation by biogas where the generation by the use of engine generators and PEM fuel 

cells were analyzed. The process feed was made from biogas from the Jardim Gramacho 

landfill and also from biomethane generated by the process of separating the carbon dioxide 

present in the biogas to purified methane. The CO2 / CH4 ratio was defined as 0.67 and the 

biogas flow rate was maximized to increase the efficiency of the electricity generation 

processes. The H2 production processes were simulated by Unisim © for both biogas and 

biomethane feed. The analyzes carried out demonstrated that the process using the burning 

of the biomethane generated a greater amount of electricity when compared to the burning 

of the biogas, however the costs associated with the purification of the biomethane made it 

less viable as the direct use of the biogas. For the fuel cells a higher production of H2 was 

observed, which for the use of biogas was a rate of 617.8 kg / h, whereas for a plant powered 

by biomethane it was 628.6 kg / h, a small difference that was also not enough for increase 

the feasibility of the project to use biomethane. The return period was plotted for all, where 

it was less than a year of return for all. Therefore, it is seen that the production of biomethane 

increases the efficiency of the energy generation processes, however due to the high cost 

associated with the processing of biogas to biomethane it is still less viable than the direct 

use of biogas, thus, further studies in this area separation is vital if the increased efficiency 

is to be taken advantage of in future biogas purification technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a International Energy Agency, 2020, no ano de 2017 as fontes de 

energia provenientes do carvão e do petróleo foram responsáveis pela emissão de 25.879 MT 

de dióxido de carbono (CO2), 79% do total de emissões vindas da produção de energia. 

 Foi observado que no ano de 2018 a concentração média de CO2 na atmosfera foi de 

407,8 partes por milhão (ppm). Esse gás mantém-se na atmosfera e é diluído nos oceanos 

durante um longo período, tornando-o nocivo para a manutenção da temperatura planetária 

ao longo dos anos. Desde 1990 o efeito de aquecimento dos gases de longa duração na 

atmosfera foi aumentado em 43% e o CO2 sendo 80% responsável por esse resultado (WMO, 

2019).  

A matriz energética mundial é majoritariamente de fontes que contribuem com a 

emissão de CO2, tendo uma participação de cerca de 14% das fontes renováveis. Essas que 

tem por sua característica a baixa emissão de CO2 e a capacidade de renovação onde os 

recursos utilizados são naturalmente reabastecidos. São de fontes renováveis as seguintes: 

eólica, solar, geotérmica, nuclear, hidrelétrica e biomassa (EPE, 2020).  

 O Brasil possui uma matriz que difere significativamente da mundial, tendo uma 

participação de 43,5% das fontes renováveis na produção de energia. Da porcentagem total, 

a energia proveniente de usinas hidrelétricas corresponde a 12% e a dos derivados de cana 

17% (EPE, 2020).  

 As fontes de energia renováveis são aliadas para a diminuição da emissão de gases 

que causam o efeito estufa (GEE). O país chegou em 2020 a marca de 5 GW gerados por 

fonte solar de energia. Desde 2016, o setor tem crescido exponencialmente e, além de ofertar 

uma grande quantidade de energia, também gerou uma quantidade significativa de empregos. 

Dessa forma, impacta de forma positiva para o balanço de GEE, de acordo com a Associação 

Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR). 
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 Porém, a tecnologia para produção de energia solar ainda possui algumas 

desvantagens como a não produção de energia à noite em sistemas que não possuem baterias, 

alto custo de instalação, pouco incentivo federal e um alto custo inicial, tornando-a pouco 

acessível ao público de baixa renda. 

 Desde 1950 o Brasil investe na tecnologia de geração de energia por transformação 

nuclear nas usinas de Angra 1 e Angra 2. Atualmente é estudado a retomada da construção 

da usina nuclear Angra 3 que contará com um potencial energético de 12 milhões de 

megawatts-hora por ano. Hoje, Angra 1 e Angra 2 geram 1.350 e 640 MW de potência 

respectivamente para consumo nacional (ELETRONUCLEARGOV, 2017). 

 Apesar de ser uma das energias limpas existentes, toda a cadeia de geração de energia 

que depende do urânio, componente primário para a reação energética, é composta por 

emissão radioativa, sendo essa a maior dificuldade enfrentada pelo setor. Acidentes já 

acontecidos na história aumentam a instabilidade desse investimento (ANEEL, 2019). 

 A principal tecnologia utilizada no Brasil para a geração de energia limpa é a 

proveniente de hidrelétricas. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

o Brasil possui 108.400 MW de energia provenientes de hidrelétricas sendo gerados com 

plano de expansão para 109.218 MW até 2024 (ONS, 2020). 

 Nota-se que a energia hidráulica proveniente das hidrelétricas faz parte de 65% da 

fatia nacional de geração de energia, tornando o país fortemente dependente dessa geração. 

Assim, é perceptível que as desvantagens afetam diretamente o Brasil como um todo. A forte 

dependência da vazão dos rios e perda de eficiência em épocas de seca torna esse sistema 

muito instável. Com a falta de água para acionamento das turbinas o país aciona as 

termoelétricas que possuem seu custo mais elevado (ONS,2020) 

 Com isso, faz-se necessária a pesquisa por energias alternativas que atendam essa 

demanda crescente. Assim sendo, o biogás é referência como fonte de energia alternativa e 

renovável e possui uma capacidade energética instalada de 119 MW no ano de 2016 nos 

aterros sanitários instalados pelo país. EPE, ANEEL. 
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 O biogás é explorado como fonte de insumos para a indústria química e para geração 

de calor e energia em unidades denominadas Combined Heat and Power (CHP) systems. No 

tópico tangente a produção de energia, uma das opções com estudos crescentes é referente à 

produção de gás de síntese que consiste de uma mistura de monóxido de carbono (CO) e 

hidrogênio (H2) para alimentação de células de combustível que transformam a energia 

química armazenada no H2 em energia elétrica com pilhas fabricadas para esse sentido 

(REN21, 2017). 

 A relevância crescente no uso do gás de síntese produzido a partir do biogás para 

alimentação de células a combustível é reflexo das vantagens presentes nesse tipo de geração 

de energia. As células a combustível utilizam da energia química armazenada nas moléculas 

para a conversão em energia elétrica, tal processo, diferente dos motores de combustão 

interna, possui alta eficiência e o procedimento não possui gerações laterais de gases 

causados do efeito estufa como CO2 (MAMAGHANI et al., 2018). 

As células a combustível são constituidas de um anodo, um eletrodo e um catodo que 

podem variar para atender aos diferentes tipos de alimentação, como o caso do hidrogênio 

presente no gás de síntese. As células tipo Proton Exchange Membrane (PEM) são as mais 

utilizadas por conter vantagens como: alta capacidade de produção de energia para um 

tamanho reduzido e responde rapidamente as variações de alimentação (MAMAGHANI et 

al., 2018). 

O uso das células PEM pode diminuir significativamente a emissão de CO2 na 

atmosfera por gerar energia e H2O no processo de transformação da energia quimica em 

energia elétrica. O anodo e catodo das células PEM são alimentados por H2 e O2 que reagem 

eletroquimicamente e formam água como produto (GUAN et al., 2014).   

 Os processos de geração de energia pela utilização de motores de combustão interna 

e células PEM podem ser alimentados por biogás e também por biometano, sendo o segundo 

produto da separação do CO2 da corrente de biogás. Os processos de biogas upgrading que 

formam o biometano são parte de uma área bastante estudada para aproveitamento dos 
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possíveis benefícios que a purificação do biogás pode trazer como uma maior eficiência 

energética na queima do metano e na reforma a vapor para geração de hidrogênio 

(BARBERA, 2019). 

 De acordo com PNUD, 2010, em uma pesquisa com 56 centros de deposição de 

resíduos foi avaliado que o potencial energético a ser explorado do biogás produzido por 

decomposição por material orgânico soma um total de 311 MW que podem atender diversas 

residências, ou ser explorado para produção industrial. Assim, ainda há uma diferença entre 

o que é explorado e o que pode ser, com uma margem para projetos futuros. 

 Logo, benefícios na pesquisa do potencial energético do biogás são observados, pois 

este contribuirá para o aumento do uso de energias renováveis no Brasil e com a diminuição 

da emissão de gases causadores do efeito estufa. Tendo em vista que a aplicação dessa 

tecnologia em larga escala e inserida em um sistema de abastecimento nacional ainda é 

insuficiente, este trabalho apresentou o estudo de viabilidade econômica para a instalação de 

unidades de geração de energia por queima do biometano e biogás e alimentação de células 

de combustível com H2 por biometano e biogás. 

 É imprescindível citar que os estudos realizados no âmbito de captação de biogás são 

focados majoritariamente no aproveitamento do biogás captado e enviado a unidades CHP e 

que as avaliações com plantas com células a combustível acopladas possuem um baixo 

volume de artigos publicados. No tocante ao uso de reformadores para produção de gás de 

síntese para alimentação de células a combustível Cozendey da Silva, 2018 realizou um 

estudo aprofundado de viabilidade técnico-econômica para os casos de reforma a vapor do 

biogás produzido pelo aterro de Jardim Gramacho (RJ) e do etanol constatando que o 

processo é economicamente viável dadas certas condições operacionais como a relação de 

metano por dióxido de carbono. 

Não foram encontrados trabalhos que discutam a comparação entre as unidades de 

CHP por motores a combustão interna e as células a combustível sendo utilizados os devidos 
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parâmetros econômicos como taxa de retorno interno, valor presente líquido e período de 

payback. 

Além disso, os estudos de análise de comparação dos dois diferentes tipos de 

alimentação: biogás e biometano nas unidades de geração de energia também não foram 

vistos nas principais fontes de publicação científica como Scielo e Science Direct. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho é realizar uma avaliação técnico-econômica de processos 

de geração de energia a partir do biogás  

 

2.1.OBJETIVO GERAL 

 

Projetar a unidade de geração de energia usando o biogás obtido no aterro sanitário 

de Jardim Gramacho (Rio de Janeiro, Brasil). Será feita a avaliação técnico-econômica de 

quatro processos diferentes: (1) Produção de energia a partir da combustão do biogás; (2) 

Geração de energia a partir de células a combustível alimentadas com hidrogênio obtido a 

partir da reforma do biogás; (3) Produção de energia a partir da combustão do biometano; (4) 

Produção de energia a partir de células a combustível alimentadas com hidrogênio obtido a 

partir da reforma do biometano 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Montar a simulação dos processos usando a tecnologia de combustão do biogás para 

geração de energia; 

● Montar a simulação dos processos de geração de energia a partir de células a 

combustível alimentadas com hidrogênio obtido pela reforma a vapor do biogás, 

usando a tecnologia tradicional; 

● Montar a simulação dos processos usando a tecnologia de combustão do biometano 

para geração de energia; 



 
 

 

 

16 

 

 

 

● Montar a simulação dos processos de geração de energia a partir de células a 

combustível alimentadas com hidrogênio obtido pela reforma a vapor do biometano, 

usando a tecnologia tradicional; 

● Calcular os custos fixos e variáveis dos processos; 

● Calcular o valor presente líquido, taxa interna de retorno, breakeven e payback para 

avaliar a sustentabilidade sob a ótica econômica dos processos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1.ATERRO SANITÁRIO 

 

 O aterro sanitário é um método de gerenciamento de resíduos urbanos utilizado em 

diversos locais no mundo, nos países em desenvolvimento esse método está em processo de 

desenvolvimento com grandes aterros sendo construídos e uma extensa rede de captação dos 

resíduos que o alimentam espalhada pelas cidades em torno (SARDINIA, 2005). 

 A tecnologia para a manutenção de um aterro sanitário é estudada há muito tempo 

onde há uma extensa gama de conhecimento sobre a captação dos gases e líquidos gerados 

pela decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos depositados (SABOUR, 2020). 

 De acordo com Sabour, 2020 os resíduos depositados em aterros sanitários com o 

controle correto das operações para tratamento dos gases e líquidos gerados pela 

decomposição é de apenas 4% no mundo e de 33% de disposição do lixo urbano mundial em 

lixões abertos. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 2015, apenas 40% dos municípios 

brasileiros depositam seus resíduos urbanos em aterros sanitários e 42% possuem um plano 

de gestão integrada de resíduos sólidos. Sendo assim o potencial de exploração dos aterros 

sanitários como gerenciamento de resíduos é alto no país.  

 Aterros sanitários são locais comumente utilizados para o depósito de resíduos 

sólidos urbanos (RSU), sendo uma das maiores fontes de gases contribuintes para o efeito 

estufa como o metano e dióxido de carbono. A decomposição anaeróbica dos compostos 

orgânicos presentes nos RSU é a principal fonte de geração desses gases (SILVA, 2008). 

 A operação do aterro sanitário trata de técnicas que tornem o solo impermeável, 

compacte os recebíveis, faça uma cobertura diária do material, capte e recircule o lixiviado e 
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ainda realize o tratamento dos gases gerados. Assim evita os piores aspectos dos lixos 

urbanos como formação de focos de doenças, proliferação de pragas e contaminação visual 

(PORTELLA, 2014). 

 Portanto, tendo os sistemas subsequentes como tratamento do chorume e dos gases, 

é notável que apenas o sistema de aterramento sanitário não é a única solução para a 

deposição de RSU. Faz-se necessário o processamento subsequente e de melhorias na 

educação ambiental e da cultura da sociedade, para que exista também alternativas como 

reciclagem, redução e reutilização dos materiais (PORTELLA, 2014). 

 A geração do gás de aterro, formado majoritariamente por metano (CH4) e CO2, é um 

dos pontos principais de estudo, pois o volume produzido é utilizado para abastecimento de 

caldeiras que aproveitam o potencial energético do metano não emitido para a atmosfera, 

sendo este tendo uma capacidade de aquecimento por efeito estufa 21 vezes maior que o 

dióxido de carbono (PIÑAS, 2016). 

 Com a produção média de 20 milhões de toneladas de lixo urbano no Brasil 

anualmente, seria possível gerar 50 TWh. Essa produção de energia não é totalmente 
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aproveitada pela falta de captação dos resíduos e destinação aos locais de melhor 

aproveitamento (BARROS, 2014). A Figura 1 mostra o esquema de um aterro sanitário. 

 

 

 Fonte: GUEDE, 2010 

 

3.2.BIOGÁS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

 O gás de aterro ou biogás é gerado pela decomposição anaeróbica dos RSU 

depositados no aterro sanitário. Esse gás tem sua composição majoritária de CH4 e CO2 onde 

o CH4 possui alta capacidade energética podendo ser aproveitado como uma forma de energia 

renovável. Durante a decomposição do material também são gerados microcomponentes 

como nitrogênio (N2), oxigênio (O2), ácido sulfídrico (H2S) e amônia (NH3) (PEREIRA, 

2015). 

Figura 1: Esquema de um aterro sanitário 
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Além dos benefícios energéticos e a capacidade de suprir a uma parte da demanda 

mundial em energia elétrica, a captura do biogás e queima do CH4 possui um papel ambiental 

onde é evitado o uso de combustíveis fósseis para geração de energia elétrica. E, também, a 

transformação do CH4 para CO2 é cerca de vinte vezes menos agressiva ao meio ambiente 

como forma de gás de efeito estufa (GEE) (WORLD BIOGAS ASSOCIATION, 2019).  

Contudo, o potencial energético é afetado pela presença dos demais componentes 

além do CH4 como o CO2 e H2S, onde o CO2 presente aumenta significativamente a vazão 

fornecida e com isso o tamanho do equipamento necessário para o processamento, além disso 

diminui a concentração do metano no volume produzido de biogás. A presença do H2S é 

tóxico para os materiais utilizados e atua como um “veneno” para os catalisadores utilizados 

na reforma a vapor e no reator de water-gas shit (WGS) e também é prejudicial para o meio 

ambiente. A presença desses outros componentes também são prejudiciais para o sistema 

podendo corroer os equipamentos utilizados e afetar a eficiência do processo local, assim é 

necessário realizar a separação desses microcomponentes e o melhoramento do biogás pela 

retirada do CO2 (SUN, 2015).  

Com diversos resíduos possuindo enxofre em sua composição, há a formação do H2S 

na mistura de gases, como o H2S é altamente corrosivo deve ser retirado da mistura antes do 

envio ao processo de produção de energia a partir do biometano ou do biogás. Mas deve ser 

retirado do biogás, quando este for alimentado em qualquer processo por afetar os 

equipamentos envolvidos. Alguns processos para a retirada do H2S são: absorção, adsorção 

e a utilização de eliminadores como o carbonato de cobre (SUN, 2015) 

 De acordo com CiBiogás, 2019 no Brasil é produzido 1,3 bilhões de metros cúbicos 

de biogás anualmente onde desse total 84% é destinado a geração de energia elétrica. A 

produção de biogás nacional é diversificada em diversos tipos de substratos no quais as 

plantas de produção são 80% provenientes da agropecuária, 12% de plantas industriais e 8% 

são plantas de produção a partir dos RSU e de estações de tratamento de efluentes (ETE). 
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 Apesar da menor participação na porcentagem total das plantas de produção do 

biogás, conforme apresentado acima, o volume produzido pelas plantas que fazem uso do 

RSU e ETE produzem 76% do total do volume de biogás (CIBIOGÁS, 2019). 

O biogás produzido pode ser destinado a diferentes fins com: geração de energia 

elétrica, energia térmica e energia mecânica, mas também para a geração de biometano que 

pode ser inserido na rede de gás natural nacional. A produção destinada de biogás ao 

biometano é de apenas 6% do total de plantas para um volume de biogás de 37.739.175 

Nm3/ano, 3% do total (CIBIOGÁS, 2019). 

 Este gás é explorado há anos para geração de energia, quando sua unidade de geração 

é acoplada as unidades de combined heat and power (CHP) para a queima do CH4 presente 

na mistura. O processo de geração do biogás está presente desde a escala micro onde 

comunidades locais utilizam microdigestores para o uso da energia no ambiente familiar até 

a escala industrial onde o biogás é melhorado para biometano e injetado na própria linha de 

gás natural nacional (WORLD BIOGAS ASSOCIATION, 2019). 

 A Figura 2 abaixo mostra os produtos que podem ser obtidos pelo processamento do 

biogás 
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Figura 2: Produtos do biogás 

 

 Fonte: Adaptado de Yan et al., 2014 

 De acordo com CiBiogás de 2019 durante os anos de 2017 a 2019 foi reparado um 

aumento de 41% a.a no número de plantas em operação. Em comparação com os anos de 

2014 a 2017 o aumento foi de 31% a.a, visto um aumento exponencial na quantidade de 

plantas em operação. 

 Da mesma forma, o volume de biogás produzido também aumentou expressivamente, 

contudo em menores porcentagens onde nos anos de 2015 a 2018 o crescimento médio foi 

de 13% a.a o que indica um aumento na instalação de plantas de produção de biogás de 

pequeno porte em áreas de agropecuária. 

 Dados da Abiogás de 2018 mostram que o potencial de produção do biogás em cadeia 

nacional, considerando os setores sucroenergético, industrial e de saneamento é de 84,6 

bilhões de Nm3/ano, quando confrontado com os dados da CiBiogás de 2019 sobre o 

potencial de produção desse gás pelo setor agropecuário de 1,3 bilhões de Nm3/ano há uma 

perspectiva de aumento de produção animadora para a capacidade avaliada. 

 Associado a exploração do biogás no âmbito energético, é possível avaliar o impacto 

ambiental que esse processo é capaz de causa, onde o aproveitamento nos mais diversos 
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setores ocasiona o abatimento do metano como gás causador do efeito estufa (WORLD 

BIOGAS ASSOCIATION, 2019). 

 Conforme World Biogas Association de 2019 com todo o potencial passível de 

exploração sendo efetivamente explorado a capacidade de redução mundial de emissão de 

GEE é da faixa de 3.290 a 4.360 Mt de CO2eq o que equivale a 10-13% das emissões atuais 

de GEE. 

 

3.3.TECNOLOGIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

Como dito anteriormente, o biogás possui em sua composição altas concentrações de 

metano, um gás com uma grande capacidade calorífica e de aproveitamento para geração de 

energia. 

Aproveitar o biogás para geração de energia elétrica possui diversas vantagens como 

a redução de impactos a atmosfera, utilização de resíduos produzidos pela sociedade em geral 

e a utilização de um combustível que é de baixo custo para produção. 

O biogás pode ser aproveitado energeticamente em diversas formas, sendo as mais 

comuns os motores de combustão interna e turbinas a gás, tecnologias que também são 

utilizadas com o metano nas redes de gás nacional e o biometano produzido em algumas 

plantas de biogás. Além disso, há tecnologias de aproveitamento emergentes como a 

utilização de células a combustível que utilizam do processamento do biogás a hidrogênio 

para sua alimentação.  

A geração de energia é feita transformando a energia química armazenada nas 

moléculas de metano pela combustão em um ambiente controlado em energia mecânica para 

movimentação de um pistão. Já no caso da utilização de células a combustível, o metano 

transformado em hidrogênio é inserido em uma pilha para realização de reações 

eletroquímicas que geram energia pela passagem de elétrons entre os íons. 
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 Motores de combustão interna – Ciclo otto  

 

Os motores de combustão interna já são bastante utilizados para geração de energia 

através da queima de gasolina e diesel, além disso a adaptação desse motor para recebimento 

de gás já é uma tecnologia comum atualmente. A Tabela 1 mostra a comparação de ambas 

tecnologias de conversão: 

Tabela 1: Tecnologias de combustão 

Tecnologia Vantagens Desvantagens 

Motor de combustão interna 

Baixo custo de manutenção 

Limite de potência 

Pequeno tamanho de 

instalação 

Rápida instalação 

Modularidade do sistema 

Diversidade de fornecedores 

Eficiência em carga total e 

parcial 

Turbina a gás 

Não forma condensado Investimento inicial elevado 

Maior confiabilidade 

mecânica Maior sensibilidade a 

impurezas 
Combustões mais completas 

Fonte: MMA (2005) 

 

Para o recebimento do biometano o motor deverá ser adequado para a mistura desse 

gás com o ar para ser queimado internamente. Nesse caso é indicado o uso de motores com 

ciclo Otto, pois o uso do ciclo Diesel acarreta maiores valores de compressão sendo 

necessário o uso de diesel ou biodiesel no processo (MORAIS DA SILVA, 2015). 

A produção de energia em um motor de combustão interna é dada pela queima da 

mistura de vapor e de gás injetado que move um pistão circular interno, esse tipo de processo 

apresenta alta durabilidade por ser de simples concepção e praticidade (CORREA, 2003). 
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Para a operação dos motores que utilizam biogás é interessante a utilização de opções 

que possuam a maior taxa de compressão possível para que aproveite o máximo do potencial 

do gás, sendo necessária a retirada dos microcomponentes para que não danifiquem as partes 

internas do motor que realizam a compressão. Estudos feitos por Silva, 1995 indicam que os 

motores à álcool possuem uma taxa de compressão mais elevada sendo indicados para esse 

uso. Aliado aos dados de compressão, Lombard et al., 2004 observou que a eficiência do 

motor é reduzida de forma drástica com a concentração de metano sendo inferior a faixa de 

50% na composição do biogás. 

Para a combustão ser eficientemente controlada e aproveitada nos motores de 

combustão interna os dados de processo como qualidade, temperatura e pressão do biogás 

devem ser determinados para melhor integrar o tempo de ignição da mistura com o 

fornecimento do biogás para o gerador. 

 

 

 Geração de energia em células a combustível 

 

 A geração de energia elétrica em células a combustível é dada pelo aproveitamento 

da energia química armazenada nas moléculas. O processo de geração é diferenciado dos 

mais comuns por não possuir em seus intermediários produção de energia mecânica ou de 

GEE. 

O uso de células a combustível em série, formando um pilha, possui vantagens como 

já citado o baixo, ou nulo, impacto ambiental e também a não geração de calor, dessa forma 

não é necessário o uso de fluidos de refrigeração para o sistema, mas também possui 

desvantagens como a necessidade de receber uma alimentação contínua dos componentes 

para geração de eletricidade.  

Uma célula a combustível consiste basicamente de um catodo e um eletrodo em 

contato com uma camada de eletrólito de cada lado, conforme Figura 3, que é alimentada 

pelo topo e uma saída de produto de cada lado. 
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Figura 3: Modelo de célula a combustível 

 

Fonte: Adaptado de Fuel Cell Handbook, 2004  

 

As células a combustível possuem diversos usos já explorados na indústria como a 

geração de energia em motores estacionários, em gerações distribuidas, aplicações em 

programas espaciais como nos programas Gemini e Apollo, sistemas auxiliares para veículos. 

Esse último sendo um mercado muito atrativo e explorado por grandes investidores do 

cenário como BMW e Delphi. 

Como introduzido acima, os eletrólitos são continuamente alimentados nas células 

para a reação de oxirredução que gera a corrente de elétrons que será a fonte de eletricidade. 

Em células típicas o oxidante é alimentado no catodo (eletrodo positivo) e o redutor no anodo 

(eletrodo negativo), as reações eletroquímicas ocorrem nos eletrodos da forma geral abaixo, 

contudo diversos componentes podem ser utilizados em células diferentes para geração de 

energia: 

 

Carga 

Entrada Oxidante 

Íon 

positivo 

Íon 

negativo 

 

Catodo Anodo 
Eletrólito 

Entrada combustível 

Purga de combustível Purga de oxidante 
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Anodo: H2 → 2H+ + 2e-        (3.1)  

Catodo: ½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O       (3.2)  

Global: ½ O2 + H2 → H2O        (3.3) 

A energia gerada é balanceada de forma a aproveitar os íons gerados na célula e 

carregados em um equipamento de consumo externo, assim o melhor aproveitamento da 

eletricidade gerada é quando todo íon gerado é enviado ao circuito externo. 

A eletricidade que a célula a combustível gerará individualmente é em torno de um 

volt, assim para sistemas que demandem maiores quantidades de potencial energético as 

células são empilhadas em série, formando pilhas, para que somadas supram a demanda 

requisitada. Fatores que também estão relacionados com a potência gerada são o desempenho 

da troca iônica e a eficiência da pilha, podendo chegar a faixas de megawatts de fornecimento 

externo. 

 Diferentes tipos de pilhas podem utilizar diferentes fornecimentos de combustíveis 

como alguns hidrocarbonetos, hidrogênio, CO, metanol e outros. Conforme os dados 

apresentados na Tabela 2 pode-se notar algumas dessas tecnologias utilizadas em pilhas e a 

aplicação dessas.  
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Propriedade 

AFC 

(Alkaline 

Fuel 

Cell) 

PEM 

(Proton 

Exchange 

Membrane) 

PAFC 

(Phosphoric 

Acid Fuel 

Cell) 

MCFC 

(Molten 

Carbonate 

Fuel Cell) 

SOFC 

(Solid 

Oxide Fuel 

Cell) 

Temperatura 

de 

operação 

(°C) 

<100 60 – 120 160 – 220 600 – 800 800 – 1000 

Eletrólito KOH 
Membrana 

de Nafion 

H3PO4 

estabilizado 

em SiC 

Li2CO3-

K2CO3 

imobilizado 

em LiAlO2 

Ítrio 

estabilizado 

em 

Zircônio 

(YSZ) 

Íon de 

transporte de 

carga 

OH- H+ H+ 
2- 

CO3 
O2- 

Material dos 

eletrodos 

Anodo: 

Ni 

Catodo: 

Ag 

Anodo: Pt, 

PtRu 

Catodo: Pt 

Anodo: Pt, 

PtRu 

Catodo: Pt 

Anodo: Ni-

5Cr 

Catodo: 

NiO/Li 

Anodo: Ni- 

YSZ 

Catodo: 

LSM 

Potência 

(kW) 
5 – 150 5 – 250 50 – 11.000 100 – 2.000 100 – 250 

Fonte: Adaptado de Giorgi e Leccese, 2013. 

O uso das células tipo PEM (ou PEFC) é justificado pela baixa temperatura de 

operação, ocasionando em um start-up mais acelerado por precisar de uma menor 

necessidade de energia para atingir as condições operacionais, além disso os materiais 

constituintes são encontrados mais facilmente que os que constituem as demais células, onde 

na PEM tem-se o uso de carbono nos eletrodos, já na Alkaline Fuel Cell (AFC) é utilizado 

metais de transição, menos comuns. 

O hidrogênio é o combustível mais utilizado, principalmente, nos usos que demandam 

tecnologia, onde é necessário manter a baixa temperatura nas células a combustível e que 

requerem gases puros para operar. Com o controle da temperatura bem efetuado, o uso do H2 

com diversos outros fluidos pode ser altamente aproveitável como gás natural, biogás, 

Tabela 2: Aplicações células a combustível 
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propano e outros. A flexibilidade do hidrogênio para diversos usos o torna uma fonte de 

estudos para melhor aproveitamento dessa forma de geração de energia. 

 Apesar do grande potencial de aproveitamento, o custo de implementação ainda é um 

fator que impede que o mercado seja mais aprofundado nessa zona. O custo por kilowatt 

gerado é pouco competitivo se comparado com as tecnologias atuais de geração de energia. 

Para que todo os benefícios da geração de energia pelas células a combustível possam ser 

aproveitados, essa barreira deve ser ultrapassada para que o mercado seja atraído ao uso das 

tecnologias de geração de energia por pilhas formadas de células a combustível. 

De acordo com Cozendey da Silva, 2018 o fornecimento de biogás com a relação de 

0,67 de metano em uma vazão de 8.000 m3/h a células de combustível para geração de energia 

apresentou um preço de energia inferior ao preço do mercado, onde a energia gerada pelo 

processo simulado foi de US$ 0,173/kWh comparado ao valor de US$ 0,206/kWh. Dessa 

forma o processo é economicamente viável, o que é extremamente benéfico para o 

aproveitamento da energia pelo setor de energias renováveis.  

 Para entender os custos associados para posterior geração de renda nas células a 

combustível é necessário levar em conta suas diversas aplicações, eficiências e alimentações. 

A Tabela 3 expressa o preço por killowat em diferentes tecnologias de células a combustível, 

a qual apresenta comparações como os diferentes tipos de célula, mas também a comparação 

na mesma célula gerando níveis de energia diferentes. Pode-se observar que a finalidade da 

célula afetará claramente os custos finais, onde o dimensionamento da necessidade do 

sistema deve ser bem feito.  
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Tabela 3: Tipos de custos de células a combustível 

Tipo Tipos de custos 10 kW 100 kW 200 kW 2000 kW 

PEFC 

Custos do kit ($/kW) 4700  3120  

Custos totais de instalação ($/kW) 5500  3800  

Custos de operação e manutenção 

($/kW) 
0,033  0,023  

PAFC 

Custos do kit ($/kW)   4500  

Custos totais de instalação ($/kW)   5200  

Custos de operação e manutenção 

($/kW) 
  0,029  

MCFC 

Custos do kit ($/kW)    2830 

Custos totais de instalação ($/kW)    3250 

Custos de operação e manutenção 

($/kW) 
   0,033 

SOFC 

Custos do kit ($/kW)  2850   

Custos totais de instalação ($/kW)  3620   

Custos de operação e manutenção 

($/kW) 
 0,024   

Fonte: Adaptado de Fuel Cell Handbook, 2004 

O uso de biogás para alimentar células a combustível depende de diversas etapas para 

produção do hidrogênio na pureza necessária para a geração de energia. As células tipo PEM 

dependem de uma corrente com alta concentração de H2 próximo de 100% com pouca 

margem de variação. O processo de produção dessa corrente de hidrogênio a partir do biogás 

ou biometano é da forma: 

(1) Para o uso do biogás é necessário retirar os microcomponentes como H2S que atua 

como desativante para os catalisadores envolvidos nas reações subsequentes, assim a 

corrente será uma mistura de CH4 e CO2. No caso do uso de biometano, além da 

separação citada, a corrente de CO2 é retirada em um processo anterior a produção de 

gás de síntese; 

(2) Reforma a vapor do biogás (reforma combinada com a reforma a seco do CO2 

presente) e reforma a vapor do biometano para geração do gás de síntese (CO + H2); 

(3) Purificação do gás de síntese para a produção de uma corrente pura de H2. Para as 

células tipo PEM os eletrodos possuem uma camada de catalisador de Pt que é 
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envenenada pela presença de teores de CO maiores que 10 ppm. A purificação é feita 

pela reação de WGS e a passagem por colunas de Pressure Swing Adsorption (PSA). 

 

 Retirada de microcomponentes 

 

Como a produção do biogás é dependente dos microorganismos que realizam o 

processo de fermentação anaeróbica, dessa forma há a produção lateral dos 

microcomponentes que acabam sendo contaminantes para a produção de energia baseada no 

biogás. 

De acordo com Awe, 2018 no biogás produzido em aterro sanitário temos as seguintes 

características de acordo com a Tabela 4 abaixo: 

 

Tabela 4: Características biogás 

Fonte: Adptadado de AWE, 2018 

 

Assim, são estudadas diversas formas para a retirada desses componontens, sendo 

algumas os seguintes processos: 

● Biofiltração; 

Parâmetros Unidade 
Gás de aterro 

sanitário 
Impacto 

Metano Vol% 35-65  - 

Dióxido de Carbono   15-40 
Diminuição na capacidade 

calorífica 

Nitrogênio Vol% 15 
Diminuição na capacidade 

calorífica 

Oxigênio Vol% 1 Corrosão, risco de explosão 

Sulfeto de 

Hidrogênio 
Ppm 0-100 

Corrosão, envenenamento do 

catalisador 

Amônia Ppm 5 
Impactos no meio-ambiente 

por emissão 

Cloreto Total mg/mm3 20-200 Corrosão 
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● Adsorção 

● Lavagem com água pressurizada; 

● Refrigeração 

A biofiltração consiste na passagem do gás por um filtro contendo bactérias que 

realização a oxidação do enxofre presente na forma de ácido sulfídrico para enxofre 

elemental ou em sulfato de enxofre. Além do filtro contendo microorganismos é feita a 

combinação com uma lavagem por água do gás em contra-corrente com o fluxo de gás. 

O sistema de biofiltração tem extrema eficiência chegando a faixas de de 89-99% de 

remoção do enxofre e pode atuar em concentrações de 50-100 ppm até 2000-4000 ppm. 

A adsorção é o processo de adesão dos microcomponentes em uma superfície sólida, 

onde temos componentes porosos que proporcionam uma alta superfície de contato. Essa 

adesão é feita com o balanço de pressão (PSA) em uma série de vasos contendo grãos para 

que o substrato seja adsorvido como carbono ativado, zeólitos e outros que podem ter sua 

porosidade, ou área superficial modificados para atender a necessidade de remoção do 

processo. 

A lavagem com água pressurizada é o sistema mais comum para retirada de outros 

componentes do biogás até para a retirada do CO2 e funciona com a passagem de um fluxo 

de água em contra-corrente com o fluxo de gás, onde esse é adicionado ao fundo da coluna e 

a água ao topo. 

Também são utilizadas telas para adsorção dos componentes em sólidos com alta área 

superficial. É importante frisar que o foco da limpeza nesse processo é a retirada de 

componentes com enxofre que causam danos nos equipamentos posteriores como os 

compressores para recuperação da pressão no processo. 

O processo de refrigeração consiste na diminuição da temperatura do biogás para a 

condensação do vapor de água que arrastará os componentes contaminantes durante a 

formação do orvalho. 

Awe, 2018 faz uma revisão dos métodos de purificação do biogás e aprofunda o 

estudo no processo de absorção por água em uma coluna de absorção, onde pode-se conseguir 
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de 90-100% de remoção do H2S e ainda recuperar a água utilizada ocasionando uma 

diminuição nos custos de utilidades para o processo, conforme Figura 4 abaixo: 

Figura 4: Lavagem do biogás 

Fonte: AWE, 2018 

 

 Produção do biometano 

 

O gás do aterro possui uma certa capacidade calorífica, contudo necessita de 

tratamento por ter em sua composição sulfetos, halogênios, hidrocarbonetos que afetam a 

eficiência no uso desse potencial de geração de energia. Dessa forma, é feito uma pré-

separação dos microcomponentes antes da retirada do CO2 da corrente principal. Boa parte 

dos contaminantes como sulfeto é tratada por adsorção em carvão ativado, absorção por água 

e outros processos previamente discutidos. 

Para a produção do biometano é necessária a etapa de separação do CO2 para a carga 

de alimentação dos processos seguintes apenas com o CH4 no gás. 

De acordo com Sun, 2015, os processos para retirada do CO2 devem ser avaliados de 

forma analítica e concisa pois é dependente da utilização posterior do gás tratado, logo os 

parâmetros desejados devem ser considerados para o dimensionamento do sistema de 

biogás 

Separação do 

metano residual 

Regeneração da água 

Ar Lavador de água 

Biogás comprimido 

Secagem do 

biogás 

 

Biogás melhorado 

Ar 
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purificação do gás, dessa forma um uso que requeira uma pureza do biometano mais elevado 

terá um sistema diferente de outro que não o precise. 

Diversos sistemas são estudados e alguns se assemelham aos processos comentados 

para a separação do CO2. De acordo com Barbera, 2019 alguns processos com um potencial 

de recuperação do CH4 maior que 90% são: lavagem com água pressurizada (PWS), absorção 

química por carbonato de potássio em alta temperatura (HPC) e PSA. 

Barbera, 2019 realiza uma análise técnico-econômica dos processos de biogas 

upgrading acima para diversas composições de biogás mostrando os benefícios da realização 

desses processos para produção de biometano, onde diversas opções de aproveitamento do 

biometano produzido geram valor e receita para o sistema descrito.  

 

 Reforma a vapor e reforma combinada 

 

Para o aproveitamento do biometano, ou biogás em células a combustível é preciso 

realizar a reforma a vapor do gás em reatores de reforma a vapor, produzindo uma 

combinação de CO e H2 denominada gás de síntese.  

O biometano é alimentado em reatores de reforma denominado reformadores onde as 

reações ocorrem nas seguintes zonas: convecção e radiação onde os fluidos são aquecidos 

para ocorrência da reação. Na Figura 5 é apresentado um reformador  
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Figura 5: Reformador com chamas laterais 

 

Fonte: Adaptado de Topsoe, 2019 

 De acordo com Galvagno, 2013) na produção do gás de síntese com o uso do, biogás, 

o gás reformado pelas reações catalíticas com oxidantes que são a água (para reforma a vapor) 

e com dióxido de carbono (para reforma seca), conforme a Equação 3.4 e a Equação 3.5, 

respectivamente. Nesse caso, temos a chamada reforma combinada para a produção do gás 

de síntese. 

Reforma a vapor: CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2    ΔH = 206.2 kJ/mol                                        (3.4) 

Reforma seca: CH4 + CO2 ⇌ 2CO + 3H2    ΔH = 247.0 kJ/mol                                        (3.5) 

 Para o caso de alimentação do reformador apenas por biometano, a reação de reforma 

a seca não ocorrerá, sendo o metano presente o reagente para a produção do gás de síntese.

 De acordo com Paulino, 2017 o processo de reforma a vapor do biogás é 

energeticamente mais eficiente que outras tecnologias encontradas na indústrica, no caso a 

comparação foi feita com a eletrólise do biogás queimado em motores de combustão interna. 

Assim, o processo de reforma a vapor foi utilizado por apresentar bons resultados na 

produção do hidrogênio por essa via. O hidrogênio produzido via eletróliso possui um custo 

de produção na faixa de 0,09-0,29 US$/kWh e para a reforma a vapor a faixa ficou situada 

em 0,024-0,093 US$/kWh. (PAULINO, 2017). 
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 Purificação do gás de síntese 

 

O biogás vindo do processo de degradação aneróbica dos resíduos depositados em 

aterros sanitários, é formado, conforme dito anteriormente, em sua maior parte por CO2 e 

CH4, contudo na mistura dos componentes do gás também é encontrado teores de ácido 

sulfídrico (H2S), amônia (NH4), nitrogênio (N2), oxigênio (O2) e outros compostos que são 

dependentes da composição dos organismos presentes durante o processo degradativo. 

Após o processamento e purificações prévias, o gás de síntese produzido durante a 

reforma ainda não pode ser alimentado as células a combustível por conter CO que atua como 

veneno nos catalisadores de Pt presente nas células PEM. 

Dessa forma o produto passa por um reator de WGS que transforma a maior parte do 

CO em CO2 de acordo com equação 3.6 abaixo: 

 

Reação WGS: CO + H2O ⇌ CO2 + 3H2  ΔH = - 41,2 kJ/mol                            

(3.6)Para uma maior retirada do CO da corrente também é aplicado, na indústria, o sistema 

de PSA que é utilizado em larga escala para a separação dos mais diversos tipos de gases 

industriais. De acordo com Tobias, 2016 a tecnologia de PSA também pode ser aplicada para 

a captura do CO2 na corrente de alimentação e geração de O2 e N2. 

 A tecnologia de PSA é baseada na adsorção do gás em um material em pressões e 

temperaturas dependentes da mistura observada e do produto requerido. A Tabela 5 abaixo 

mostra a classificação qualitativa das forças de adsorção, mostrando que o H2 é menos 

adsorvido que o CO e CO2 facilitando sua separação. 
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Tabela 5: Classificação qualitativa da força de adsorção 

Gás adsorvido Força de adsorção 

H2 Mais fraco 

Argônio  

N2  

CO  

CH4  

CO2  

Etano  

Etileno  

Propano  

Butano  

Propileno  

NH3  

H2S  

Mercaptanos  

Benzeno, Tolueno e Xileno 

(BTX) 
 

H2O  Mais forte 

Fonte: Adaptador de Linde, 2019 

O sistema de PSA pode ser alimentado por uma ampla variedade de impurezas como: 

H2O, CO, CO2 e outros. Os gases de alimentação que contêm uma concentração em volume 

menor de 50% no total de H2 não podem ser economicamente atualizados em um sistema 

PSA (HONEYWELL, 2019). 

 

3.4.AVALIAÇÃO ECONÔMICA DOS PROCESSOS DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA POR COMBUSTÃO INTERNA E CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

 

Para analisar a diferença entre os diferentes sistemas de geração de energia foram 

utilizados as seguintes ferramentas de matemática financeira: valor presente líquido (VPL), 
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taxa interna de retorno (TIR), payback simples (período de recuperação) e breakeven (ponto 

de equilibrio) (BORDEUX-RÊGO et al., 2013). 

O fluxo de caixa descontado foi a base para a aplicação dos métodos, esse foi 

construído com multiplas receitas provenientes de créditos de carbono e venda de energia 

elétrica, além das despesas de operação, manutenção, instalação do sistema, depreciação do 

material adquirido e amortização da forma de investimento. 

Todo o estudo de viabilidade econômica é vital para a aplicação de um investimento 

visto que pode trazer toda a estimativa do projeto a longo prazo mostrando se este é um 

investimento viável ou não. 

Como forma de investimento existem três modalidades principais a serem observadas 

que são: utilizando apenas o capital próprio do investidor, dividindo o custo com terceiros e 

o leasing ou arrendamento. 

No Brasil, para projetos com finalidade de investimento em infraestrutura de 

sustentabilidade o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) possui uma modalidade 

de investimento onde a taxa de juros é calculada com os fatores: custo do investimento, taxa 

do BNDES e taxa do agente financeiro com o prazo de pagamento de até 10 anos. 

Com os benefícios e facilidade para adquirir o empréstimo com BNDES esse foi 

escolhido como forma de investimento em conjunto para o sistema de biogás. 

 

 Receitas do projeto 

 

Com a utilização de uma energia proveniente do biogás as receitas avaliadas nesses 

tipos de sistemas são a geração de energia líquida, toda a energia que sobra após a utilização 

da energia bruta para abastecer o próprio processo, e venda para a rede local e as reduções 

na emissão de GEE, dessa forma é possível obter receita pela venda de créditos de carbono. 
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 Despesas do projeto 

 

As despesas de um projeto são divididas em capitais fixos, operacionais e 

depreciação, onde pode-se incluir na primeira categora os custos de compra do terreno e dos 

equipamentos, além desses os custos operacionais tratam de toda a necessidade anual da 

fábrica para a operação com os itens: matéria-prima, utilidades, contratação de pessoal, 

catalisadores, pesquisa e desenvolvimento, manutenção e demais (TURTON, 2012). 

Os custos de uma planta podem ser estimados de diversas formas e Turton, 2012 

define alguns níveis de estimativa que são: preliminar, definitiva e detalhada, cada uma para 

uma fase do projeto em questão. 

 

Depreciação  

 

A depreciação é definida na compra dos equipamentos para a utilização em plantas 

químicas que possuem um tempo finito de vida. O valor do equipamento é diminuido ao 

longo dos anos, mesmo com o equipamento tendo manutenções regulares ou pouco utilizado 

esse torna-se obsoleto (TURTON, 2012). 

Por conto de impostos definidos pelo governo o equipamento deve ser depreciado ao 

longo dos anos de forma a montar o fluxo de caixa. Esse custo entra no custo operacional da 

planta, a porcentagem de depreciação é definida pelo governo federal (TURTON, 2012). 

Existem três tipos principais de depreciação que são: Straith-Line (SL), Double 

Declining Balance (DDB) e o modelo Modified Accelerated Cost Recovery System 

(MACRS). A Tabela 6 abaixo mostra as principais características e equações relacionadas: 
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Tabela 6: Tipos de depreciação 

Tipo de 

depreciação 
Característica principal Equação 

SL 
Essa depreciação é caracterizada por manter 

um valor constante ao longo dos anos 
𝑑𝑘

𝑆𝐿
𝐹𝐶𝐼𝐿 − 𝑆

𝑛
 

DDB 

Esse modelo é caracterizado pela alta 

depreciação nos primeiros anos e com 

diminuição ao longo dos anos 

2

𝑛
[𝐹𝐶𝐼𝐿 −  ∑ 𝑑𝑗

𝑗−𝑘−1

𝑖=0

 

MACRS 

O MACRS é o modelo utilizado pelo 

governo federal americano para evaluação 

dos impostos referentes e combina o modelo 

DDB com SL para os anos finais que no 

DDB são de menor valor 

Primeiros anos DDB e 

troca para SL assim que 

tornar-se maior 

Fonte: Própria 

No qual: 

FCIL: Custos totais de instalação; 

N: Número de anos de depreciação; 

Di: Depreciação anual 

 

Para a recuperação do imposto de renda e aumentar a depreciação nos anos inicias o 

modelo MACRS foi utilizado nesse trabalho, considerando 10 anos de depreciação para os 

equipamentos. Isso é dado porque com a maior depreciação dada em um ano menores são os 

impostos pagos pela planta (TURTON, 2012). 

 



 
 

 

 

41 

 

 

 

 Parâmetros de avaliação 

 

Para a realização das comparações os parâmetros utilizados foram o valor presente 

líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR), Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e o 

período de payback. 

O VPL foi calculado de acordo com a Equação 3.4 abaixo: 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡 − 𝐶0
𝑇
𝑡=1        (3.4) 

Onde t é o ano de avaliação do fluxo de caixa gerado; i é a taxa de interesse e Co é o 

investimento inicial no ano zero. 

A TMA expressa o valor mínima percentual que o investimento deve retornar para 

ser interessante. O valor de 8% foi escolhido para o período de 15 anos por representar uma 

taxa maior que a taxa SELIC de 2% em 2020, dessa forma é possível agregar nesse valor de 

8% um retorno alto e que justifique o custo de oportunidade do negócio e os riscos 

associados. 

O TIR representa o retorno anual do investimento, dessa forma quando calculado será 

sempre de 8%, pois para esse trabalho definimos um valor mínimo de venda de energia que 

torne o VPL zero, assim o TIR será o mesmo que a TMA. 

O período de playback apresenta o tempo necessário para que o investimento 

realizado seja retornado pelos rendimentos acumulados no período. Os gráficos gerados com 

o fluxo de caixa acumulado e os anos foram montados e demonstrados no trabalho a seguir. 
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4. METODOLOGIA 

 

Neste item serão apresentadas premissas, condições operacionais, todos os diagramas de 

blocos dos processos estudados e parâmetros analisados para a obtenção da análise 

econômica detalhada: 

Os processos considerados para o biogás são:  

I. Produção de energia pela alimentação de um conjunto de motogeradores pelo 

biogás gerado no aterro sanitário. A energia produzida será vendida a 

distribuidora de energia local e os créditos de carbono pela queima do metano 

vendidos às organizações responsáveis. 

II. Utilização da reforma a vapor do biogás para a produção de hidrogênio e posterior 

alimentação de células a combustível para geração de energia. A energia 

produzida será vendida a distribuidora de energia local e os créditos de carbono 

pela queima do metano vendidos às organizações responsáveis. 

Os processos considerados para o biometano são os seguintes:  

I. Produção de energia pela alimentação de um conjunto de motogeradores pelo 

biometano produzido a partir do biogás vindo do aterro sanitário. A energia 

produzida será vendida a distribuidora de energia local e os créditos de carbono 

pela queima do metano vendidos às organizações responsáveis. 

 

Utilização da reforma a vapor do biometano para a produção de hidrogênio e posterior 

alimentação de células a combustível para geração de energia. A energia produzida será 

vendida a distribuidora de energia local e os créditos de carbono pela queima do metano 

vendidos às organizações responsáveis. 
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4.1.CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO  

 

A corrente de alimentação para a análise foi a do aterro sanitário de Jardim Gramacho 

(Rio de Janeiro – Brasil). De acordo com Morais da Silva, 2015a estimativa apresentada no 

Apêndice A mostra a vazão de biogás em um certo período de tempo. Para a análise foi 

considerado o período de 15 anos entre 2010 e 2024 para um cenário de recuperação média 

(70% do potencial do biogás no aterro sanitário de Gramacho). 

O valor constante de 9.250 m3/h de biogás foi utilizado para manter a maior vazão 

constante possível de forma a armazenar o excesso produzido nos primeiros 6 anos e que é 

consumido ao longo dos 9 anos seguintes. 

A composição da carga de alimentação foi definida com a razão molar CO2/CH4 de 

0,67 e a razão molar H2O/CH4 de 2,0. De acordo com Cozendey da Silva, 2018 essa faixa 

operacional demonstrou o maior retorno financeiro para a análise técnico-econômica feita 

em cima do processo de alimentação das células a combustível. 

Na Tabela 7 abaixo os dados de composição e vazão são sumarizados: 

Tabela 7: Dados de vazão do biogás e biometano 

 

Fomte: Própria 

Para todos os casos a vazão de biogás e biometano são mantidas constantes, onde a 

separação do CO2 feita no processo de HPC mantém a alimentação feita apenas por metano 

nesses casos. 

Dados de vazão Valor 

Densidade metano (kg/m3) 0,716 

CO2/ CH4 0,67 

H2O/CH4 2,00 

Vazão de biogás recuperada (m3/h) 9250 

Vazão de biometano recuperada (m3/h) 6012 
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 Descrição processo de geração de energia a partir da combustão do biogás 

  

A Figura 6 mostra o diagrama de blocos que remete a geração de energia pela 

combustão do biogás. 

Figura 6: Diagrama de blocos UTE – Biogás 

 

Fonte: Própria 

A Figura 7 ilustra a geração de energia a partir da combustão do biogás. A planta 

consiste em uma rede de captação e transporte para a queima do biogás. A queima é feita de 

forma controlada para atender a Unidade Termoelétrica (UTE) que consiste dos 

motogeradores que irá realizar a geração de energia. 

De acordo com Morais, 2015 o sistema é composto pela ventilação do biogás, 

drenagem e queima. Para a geração de energia elétrica é utilizado um conjunto de 

motogeradores com 10MW de energia bruta gerada, considerando 7% do consumo para a 

corrente parasitária gerada e 90% de fator de capacidade da usina. Dessa forma a geração 

anual de energia é de 72.316,8 MWh/ano. Esse valor é mantido constante pelo 

armazenamento do biogás não utilizado. No apêndice A a vazão de biogás é descriminada e 

o valor de 9.250 Nm3/ano é utilizado para a base de cálculo, a vazão extra nos primeiros anos 

é armazenada nos tanques e posteriormente consumidas conforme a queda da vazão nos anos 

finais. 
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Figura 7:Sistema integrado de captação e conversão do biogás em energia 

 

Fonte: Brasmetano, 2009 

A geração de energia na unidade motogeradora pelo biogás é feita pela alimentação 

de motogeradores adaptados a alimentação de biogás. Abaixo os dados de projeto do sistema 

de acordo com Tabela 8 abaixo: 

Tabela 8: Dados do motogerador a biogás 

Dados primordiais do projeto 

Capacidade inicial bruta da usina (MW) 10,03 

Capacidade inicial de rede da usina (MW) (7% carga parasítica) 9,33 

Fator de capacidade da usina 90% 

Produção de energia anual (MWh/ano) 67.094 

Venda de energia fora do aterro (MWh/ano) 67.094 

Fonte: Adaptado de Morais da Silva, 2015 
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 Descrição do processo de geração de energia a partir da célula a 

combustível do tipo PEM, usando biogás como fonte de H2. 

 

A Figura 8 mostra o diagrama de blocos que remete a geração de energia pela 

alimentação de células a combustível PEM pelo biogás. 

Figura 8: Diagrama de blocos PEM – Biogás 

Fonte: Própria 

Todo o processo é autoalimentado pela energia gerada para que apenas o excesso seja 

vendido ao distribuidos de energia. A energia bruta gerada através da alimentação de 

hidrogênio a célula a combustível deverá ser dissolvida no processo para que esse seja 

autosuficiente de forma a tornar a venda da energia líquida possível, assim parte dessa 

produção e dimensionamento da célula a combustível é voltada ao processo em si. 

 

Reforma a vapor 

 

Para a produção de H2 é utilizado um reformador a vapor, um reator de WGS e um 

sistema de PSA, os dois últimos equipamentos são utilizados para purificação do gás de 

síntese produzido no reformador. 

A corrente de biogás é dividida em três uma parte é direcionada para a caldeira, para 

o reformador e para o queimador do reformador. Como a corrente de biogás alimentada no 
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reformador contém uma porcentagem de CO2, nesse equipamento também ocorre a reforma 

a seco do gás. 

O reformador a vapor que recebe parte da corrente de biogás foi simulado com o 

modelo de Gibbs para atingir o equilíbrio termodinâmico dos gases CH4 e CO2 presentes na 

temperatura de 750°C, pressão de 20 bar e velocidade espacial de 2.000 h-1. Além do intuito 

de equilíbrio, a pressão alta é feita para adquirir uma redução no tamanho dos equipamentos, 

o que influencia no custo de implantação do sistema (SPATH, 2005). 

Como há a presença de CO2 e CH4 as reações 3.4 e 3.5 que representam a formação 

de gás de síntese pela reforma a seco e reforma a vapor que irão ocorrer simultaneamente no 

equipamento devido ao CO2 na presença de água. Além da alimentação de biogás, há a 

entrada de vapor na razão H2O/CH4 de 2,0 que irá oxidar o carbono formado 

concomitantemente, o intuito dessa razão de alimentação é reduzir a deposição de carbono 

para aumentar a eficiência de conversão. 

 

Reator de wgs e PSA 

 

O gás de síntese produzido na reforma a vapor é alimentado ao reator WGS e resfriado 

em trocadores de calor em série. A separação líquido-vapor é feita em um vaso knock-out. 

A fração gasosa separada e enviada ao reator de WGS é reagida em simulação nas 

condições operacionais de 350 °C, 20 bar e 3.000 h-1. A corrente de saída de vapor do 

reformador alimenta o reator WGS. No reator WGS a corrente de CO na presença de H2O é 

convertida em CO2 e H2 conforme reação 3.6 e  enviada a PSA para a separação física do 

CO2 pela adsorção em variações de pressão e obtenção de uma pureza de 99,9999% de H2 

(SPATH, 2015).   
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A corrente de saída é resfriada em trocadores de calor e enviada a unidade de PSA 

nas condições de 38°C e 20 bar (LOPEZ e MONOUSIOUTHKIS, 2011) e atingir a pureza 

determinada de 99,9999%  para alimentação das células a combustível tipo PEM.  

O hidrogênio produzido é resfriado a 80°C e 1 atm para alimentação do anodo e 

catodo da pilha de células a combustível PEM. A reação eletroquímica na pilha com o H2 e 

O2 presentes forma H2O. A energia gerada pelo sistema é retroutilizada nas bombas e 

compressores e o excedente vendido ao distribuidor local. 

 

Célula a combustível - PEM 

 

A célula PEM foi simulada na temperatura de 80 °C e 101 kPa. De acordo com 

Cozendey da Silva, 2018 quando as células a combustível são alimentadas com uma vazão 

de alta pureza de H2 e uma razão de alimentação estequiométrica de ar é atingido 100% da 

utilização do H2. 

A eficiência elétrica da célula a combustível PEM é 40 a 60% nas condiçõeso de 

alimentação apresentadas com alta pureza vinda da PSA. A alimentação do anodo é feita pela 

corrente purificada de saída da PSA contendo hidrogênio com alta pureza e a alimentação do 

catodo feita de ar na razão estequiométrica para a reação eletroquímica completa do 

hidrogênio no interior das células (COZENDEY DA SILVA, 2018). 

Para o processo foi considerado o grau de utilização do H2 (μH2) de 100% e a 

eficiência de 40%. A potência gerada tal qual o grau de utilização são provenientes das 

equações Eq. 4.10 e 4.11. 

μ𝐻2 =  
𝑛𝐻2𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑛𝐻2
        (4.10) 

𝑃𝑒 =  
η𝑃𝐸𝑀𝐹𝐶∗η𝐻2∗𝐿𝐻𝑉𝐻2∗μ𝐻2

100
       (4.11) 
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Onde nH2utilizado é a vazão molar de H2 fornecida ao anodo, nH2 é a vazão molar de H2 

alimentada proveniente do processamento anterior pelo reformador, reator de WGS e PSA e 

LHVH2 é o pode calorífico inferior do H2 (COZENDEY DA SILVA, 2018). 

 

4.2.GERAÇÃO DO BIOMETANO 

 

O processo de melhoramento do biogás para biometano foi baseado no apresentado por 

Barbera, 2019, onde o sistema consiste de uma absorção química no processo com a 

utilização de carbonato de potássio 

O processo é mostrado abaixo de acordo com a Figura 9: 

Figura 9: Processo de absorção HPC 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barbera, 2019  

O processo foi simulado pelo Aspen Plus TM  e, de acordo com a Figura 9 acima, o 

biogás é comprimido a 8 bar em uma unidade de compressão de dois estágios com 

processos de resfriamento intermediários onde o primeiro é resfriado até 40°C e o segundo 

a 35 °C. A absorção é realizada em 70°C no topo da coluna e 8 bar  de operação como o 

Absorvedor 

Secador 

Bomba 

Água 

Refluxo 



 
 

 

 

50 

 

 

 

calor de reação da absorção é -44 kJ.mol-1 CO2 a temperatura aumenta em direção ao fundo 

da coluna. 

O biometano produzido pela coluna é desumidificado e comprimido a 70 bar em um 

sistema de compressão também de dois estágios com resfriamento intermediário. A 

temperatura da corrente de topo é reduzida a 50°C para que a água condensada seja enviada 

a seção de estripagem para aumentar a eficiência da separação. 

O CH4 que é perdido na corrente de fundo da coluna é retornado ao processo pela 

recuperação no tanque flash que opera a 5 bar de forma a recuperar uma alta concentração 

de CH4 a uma pressão não muito alta. 

A absorção do CO2 na coluna é feita da forma conforma a Equação Eq. 4.12 abaixo: 

𝐶𝑂2 + 𝐾2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 ↔ 2𝐾𝐻𝐶𝑂3      (4.12) 

O equilíbrio acima é definido pelo modelo termodinâmico ELECNRTL para atingir 

as necessidades de equilíbrio da reação e os gases CO2 e CH4 são definidos dentro da Lei de 

Henry. 

A solução de HPC utilizada é regenerada em um refervedor a 1 atm e 110°C e o 

CO2 separado na coluna é solubilizado na corrente de topo de vapor. 

Para essas condições operacionais a vazão de biometano e os valores recuperados 

são de acordo com a Tabela 9 abaixo 

Tabela 9: Condições das vazões do HPC 

Tecnologia 

Pureza do 

biometano 

(% vol) 

Recuperação 

de CH4 (%) 

Pureza de 

CO2 (% 

vol) 

Recuperação 

de CO2 (%) 

HPC 98,7 99,97 
88 (99,9 

seco) 
98 

Fonte: Adaptado de Barbera, 2019 
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4.3.DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA 

COMBUSTÃO DO BIOMETANO 

 

A Figura 10 mostra o diagrama de blocos que remete a geração de energia pela 

combustão do biogás 

 

Figura 10: Diagrama de blocos PEM - Biometano 

 

Fonte: Própria 

A geração de energia a partir do biometano possui os mesmos passos para a 

combustão citada acima para o biogás. Na análise acima os motogeradores utilizados são 

adaptados para o biogás, dessa forma é necessário utilizar a referência para a queima de 

biometano, ou gás natural. 

De acordo com Figueiredo, 2013 o estudo com um grupo gerador alimentado por gás 

natural a 91,14% de metano gerou 38 kW consumindo um total de 10,8 m3/h. Com a vazão 

de biometano gerada pelo processo sendo 6.011,58 m3/h a geração de energia anual é de 

169.045,49 MW. 

O custo para o grupo gerador foi baseado no levantamento feito pela U.S Energy 

Information Administration que constatou a média de US$ 837,00/kW gerado. Dessa forma, 

o total do conjunto é US$ 17.702.550,00. 
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Para a unidade alimentada por biometano o custo de instalação inicial é mais elevado 

do que para os motogeradores adaptados a biogás, contudo a geração de energia é quase três 

vezes maior que a observada pelo biogás, de acordo com Tabela 10 abaixo: 

Tabela 10: Dados do motogerador a biometano 

Dados primordiais do projeto 

Capacidade inicial bruta da usina (MW) 21,15 

Produção de energia anual (MWh/ano) 169.045,49 

Venda de energia fora do aterro (MWh/ano) 169.045,49 

Fonte: Própria 

 

4.4.DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA 

CÉLULA A COMBUSTÍVEL DO TIPO PEM, USANDO BIOMETANO 

COMO FONTE DE H2.  

 

A Figura 11 mostra o diagrama de blocos que remete a geração de energia pela 

alimentação de células a combustível PEM pelo biometano. 

Figura 11: Diagrama de blocos PEM - Biometano 

 

Fonte: Própria 
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O processamento do biometano é feito da mesma forma que o descrito para o biogás. 

A diferença entre os dois é dada no retorno do hidrogênio separado na unidade de PSA 

utilizado na queima para geração de energia térmica é suficiente para atender o sistema, onde 

o excesso de metano que não é queimado aumenta a eficiência do processo. 

 

4.5.ANÁLISE ECONÔMICA  

 

Para as simulações foi utilizado o software Unisim© para estimativa da quantidade de 

hidrogênio produzida fornecendo os parâmetros de operação (vazão, temperatura, pressão de 

operação, composição das correntes, reações realizadas e rendimentos) assim é feito o 

balanço de massa e energia nas unidades de geração de energia. 

Com todos os levantamentos de custo de instalação, operação e receitas de energia pelas 

UTE e células a combustível, foi montado o fluxo de caixa tributado com os parâmetros 

financeiros necessários como: vida econômica, investimento, custos, receitas, taxa de 

desconto, custo de capital de terceiros, vida contábil e imposto de renda. Com isso, foi 

determinado o valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR), cálculo de 

breakeven e o cálculo de payback da unidade montada. O preço mínimo de venda de energia 

foi calculado de forma a obter um valor de VPL mais próximo de zero. Todo o cálculo 

baseado na metodologia apresentada por Turton, 2012. 

Com a informação da energia líquida produzida pelos sistemas e hidrogênio produzido, 

o fluxo de caixa pôde ser montado e utilizado para os cálculos de parâmetros financeiros para 

o uso de biometano e biogás. 

A metodologia utilizada foi de acordo com os passos abaixo: 

I. Levantamento da vazão de biogás no aterro; 

II. Escolha do processo para produção do biometano; 
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III. Levantamento dos equipamentos necessários para o sistema de UTE e para a 

alimentação das células a combustível; 

IV. Levantamento dos custos dos equipamentos: 

a. Para o sistema de purificação do biogás para biometano, o custo é baseado em 

Barbera, 2019; 

b. Para a UTE o custo do gerador de combustão interna foi baseado em 

informações da United States Energy Information Administration; 

c. Para o processo de produção de H2 o custo dos equipamentos foi normalizado 

de acordo com metodologia Turton, 2012 com as capacidades de cada 

equipamento atingidos durante simulação com software Unisim©. 

V. Estimativa das despesas operacionais e custos de utilidades pela metodologia Turton, 

2012; 

VI. Levantamento das despesas de financiamento pelo modelo fornecido pelo BNDES 

com amortização da dívida em 10 anos; 

VII. Cálculo da geração de energia líquida dos sistemas e créditos de carbono gerados pelo 

aproveitamento do metano. 

 

4.6.ESTIMATIVA DE CAPITAL FIXO 

 

Para a estimativa de capital fixo das unidades termoelétricas, será detalhado nas 

Tabelas 14 e 17, ambas foram feitas baseadas na literatura de forma a adequar o trabalho ao 

que já é existente de conhecimento bibliográfico no meio de geração de energia por queima 

do biogás. Para o trabalho com biogás Morais da Silva, 2015 foi utilizado como base e 

Figueiredo, 2013 para a unidade com biometano.   

Para as estimativas de custos referentes as simulações feitas para a alimentação das 

células a combustível com H2 Turton, 2012 define duas formas diferentes de adequar o 

investimento do processo para os dados fornecidos, onde pode-se adaptar o custo total a 
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inflação no período entre as aquisições e ao efeito da capacidade do equipamento que foi 

adquirido e o qual deseja ser fornecido. 

Para a estimativa normalizada do custo dos equipamentos é utilizada a Equação 6.1 

abaixo que traduz o equipamento para o valor definido no ano de 2001 e em uma faixa de 

capacidade. A normalização é feita para adequar o equipamento feito em aço carbono e nas 

condições normais de temperatura e pressão (CNTP). A correção de capacidade e inflação 

foi feita nesse estudo, contudo a correção de mtaerial utilizado e condições de processo 

necessitam de um estudo aprofundado. 

log10(𝐶𝑝°) = 𝐾1 + 𝐾2 ∗ log10(𝐴) + 𝐾3 ∗ [log10(𝐴)]2    (6.1) 

Na qual, 

Cp°: Custo normalizado; 

K1, K2, K3: Constantes do equipamento; 

A: Capacidade do equipamento.  

 

 Efeito da capacidade 

 

O cálculo para o efeito da capacidade no equipamento é feito de acordo com Equação 

6.2: 

𝐶𝑎

𝐶𝑏
= (

𝐴𝑎

𝐴𝑏
)𝑛          (6.2) 

Onde: 

C: é o investimento feito; 

n: o expoente do investimento 
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a: refere-se ao equipamento com a capacidade requerida; 

b: refere-se ao equipamento utilizado como base. 

 No qual o valor de n é dado para diversos equipamentos conforme Perry, 2008. 

 Para a estimativa feita para a unidade de PSA foi utilizado a regra de seis décimos 

onde o valor de n é de 0,6, o qual é utilizado por Turton, 2012 como um valor médio para os 

equipamentos em geral. 

 Outros valores de n são estudados como a regra de sete décimos onde o valor de n é 

de 0,7 de acordo com Perry, 2008. Porém, como todas as estimativas foram feitas baseadas 

no modelo do Turton, 2012 o valor de n utilizado foi do mesmo autor. 

 

 Efeito do tempo no custo (inflação) 

 

Para o custo levantandos deve ser levado em conta a situação econômica atual para 

alterar o valor de acordo com as mudanças econômicas, assim deve ser utilizado a inflação 

para adaptar o valor de outros anos para o atual de acordo com a Equação 6.3 abaixo: 

𝐶𝑎

𝐶𝑏
= (

𝐼1

𝐼2
)𝑛          (6.3) 

Onde: 

C: o investimento total 

I: Inflação no ano de aquisição 

1: Refere-se a base conhecida 

2: Refere-se ao custo desejado. 
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4.7.ESTIMATIVA DE CAPITAL OPERACIONAL 

 

Para a estimativa do capital operacional foi considerado que apenas o transporte do 

biogás para a estação de HPC e posteriormente para a UTE seriam operados, os processos 

referentes à captação do gás no aterro e a queima do biometano para geração de energia no 

motogerador não foram estimados por serem considerados processos automatizados. O 

capital para a operação da unidade de HPC foi dimensionado de acordo com as características 

de processo de Barbera, 2019 e foi adequado aos parâmetros existentes na planta de Jardim 

Gramacho. 

Temos diversos fatores para a estimativa de capital operacional, que são, de acordo 

com Tabela 11 abaixo: 

Fonte: Própria 

Para o cálculo, os seguintes fatores são definidos, de acordo com Tabela 12 abaixo: 

Estimativa de custos de produção: 

Custos diretos: 

- Material; 

- Utilidades; 

- Operação; 

- Manutenção; 

- Outros. 

Custos fixos: 

- Depreciação; 

- Impostos e seguros; 

- Overhead (incêndio, segurança). 

Custos gerais: 

- Frete; 

- Administração; 

- P&D. 

COM = DMC + FMC + GE 

Tabela 11: Tipos de custos indiretos e diretos 

para produção 
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Tabela 12: Estimativas de custos por Turton, 2012 

Custos diretos de 

produção 
Faixa típica Utilizado no Turton 

Matéria prima (Crm) - - 

Tratamento de resíduos 

(Cwt) 
- Não terá tratamento de resíduos 

Utilidades (Cut) - Estimado no processo 

Operação (Col) - Estimar 

Supervisão (0,1-0,25)*Col 0,18*Col 

Manutenção (0,02-0,1)*FCI 0,06*FCI 

Suprimentos de 

operação 
(0,1-0,2)*Col 0,009*FCI 

Laboratório (0,1-0,2)*Col 0,15*Col 

Patentes e royalties (0-0,06)*COM 0,03*COM 

Custo total 

Crm + Cwt + Cut + 

Col + 1,33 Col + 0,03 

COM + 0,069 FCI 

Total 

   

Custos fixos Faixa típica Utilizado no Turton 

Depreciação 0,1*FCI 0,1*FCI 

Impostos e seguro (0,014-0,05)*FCI 0,032*FCI 

Overhead  0,708*Col + 0,036*FCI 

Custo total 

0,708*Col + 

0,068*FCI + 

depreciação 

Total 

Custos gerais Faixa típica Utilizado no Turton 

Administrativos  0,177*Col + 0,009*FCI 

Distribuição e venda (0,02-0,2)*COM 0,11*COM 

P&D 0,05*COM 0,05*COM 

Custo total 

0,177*Col + 

0,009*FCI + 

0,16*COM 

Total 

Fonte: Própria 

 Para o custo de operação Col foi utilizado a fórmula apresentada por Turton, 2012, 

de acordo com Tabela 13 abaixo: 
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Tabela 13: Estimativa de operadores por turno 

Nol (número de operadores por turno) 6,29 +  31,7𝑃2 +  0,23 ∗ Nnp)0,5 

Fonte: Própria 

Onde P é o número de processos particulados e Nnp o número de processos não 

particulados. Como não há nenhuma ação com partículas em suspensão P foi considerado 

zero. 

 Para o fator Nnp deve-se considerar os equipamentos envolvidos com os processos 

não particulados como: 

1. Trocadores de calor; 

2. Compressores; 

3. Reatores; 

4. Torres de destilação. 

A soma do número de equipamentos participantes que não interagem com particulado 

provê o fator Nnp. 

Dessa forma, considerando dois compressores para o transporte do gás em todo o 

processo, o número de operadores por turno foi calculado como três sendo nove no total para 

três turnos. De acordo com salary.com o salário anual médio de um operador de planta 

química é na faixa de $ 55,209.00. Logo, o custo total de operação para os 9 operadores é de 

$ 496,881.00. 
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 Depreciação 

 

Utilizando o modelo MACRS e os custos levantados acima, a depreciação foi 

levantada para os quatro processos estudados e é demonstrado nas Figuras 12 a 15: 

Figura 12: Depreciação UTE - Biogás 

 

Fonte: Própria 
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Figura 13: Depreciação PEM - Biogás 

 

Fonte: Própria 

Figura 14:Depreciação UTE - Biometano 

 

Fonte: Própria 
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Figura 15: :Depreciação PEM - Biometano 

 

Fonte: Própria 

Como é ilustrado na Figura 12 a Figura 15, nos primeiros anos há um maior valor na 

depreciação ocasionando em um valor menor de impostos ou restituição fiscal no fluxo de 

caixa. 

 

4.8.PARÂMETROS ECONÔMICOS PARA O FLUXO DE CAIXA 

 

Abaixo os parâmetros financeiros, custos fixos e operacionais para a construção dos 

fluxos de caixa nos sitemas de produção de energia pelo biogás e pelo biometano nos 

processos relacionados a queima dos dois tipos de gases em motogeradores e a alimentação 

do hidrogênio gerado pela reforma dos doistipos de gases em células a combustível tipo PEM. 

A avaliação foi feita com a normalização do valor da energia por MWh para que o 

VPL dos quatro processos seja zero, determinando, assim, o preço mínimo de venda por 

MWh. 
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 Geração de energia por biogás na UTE 

 

Tabela 15 mostra todos os parâmetros financeiros que foram levados em consideração 

na construção do fluxo de caixa para a UTE alimentada por biogás. Os dados experimentais 

para a reforma a vapor e para a reação de WGS mostraram que os catalisadores usados nas 

duas reações possuem alta estabilidade (MORAES et al., 2019). Também, foi mostrado que 

os catalisadores de reforma podem ser completamente regenerados (MORAES et al., 2019). 

Uma vez que todas as plantas foram projetadas para operar por 333 dias / ano, o que 

corresponde a 8.000 h de operação, assim qualquer parada de regeneração e manutenção está 

dentro do planejado para o ano de operação. 

A Tabela 14 mostra as estimativas de custo fixo para a implementação da unidade de 

geração de energia pelo motogerador utilizando biogás na alimentação. As estimativas foram 

captadas e adaptadas do trabalho de Morais da Silva, 2015 que realiza a análise econômica 

de motogeradores a biogás.  

Tabela 14: Dados de custo do motogerador a biogás 

Dados primordiais do projeto 

Custo da unidade de captação e transporte de biogás $5.890.880,00 

Custo da unidade termoelétrica $9.624.000,00 

Custo capital total da instalação  $15.514.880,00  

Fonte: Adaptado de Morais, 2015 

Na tabela 15 estão os parâmetros para a montagem do fluxo de caixa onde os custos 

para o investimento como: equipamentos, utilidades, matéria-prima e instalação são 

demonstrados para conferência do processo de avaliação econômica.  
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Tabela 15: Parâmetros econômicos biogás UTE 

Parâmetros financeiros 

Crédito de carbono ($/ton) 10 

Vida útil da unidade 15 anos 

Tempo de depreciação 10 anos 

Investimento terceiros 80% 

Tempo de operação da 

unidade 
333 dias/ano 

Juros BNDES 8% 

Fator custo (BNDES) 1,070 

Taxa (BNDES) 1,009 

Período de amortização 

(SAC) 
10 anos 

Imposto de renda  38% 

Custo do biogás ($/m3)  $                                                                           0,04  

Custo de capital para 

instalação dos 

motogeradores (Morais da 

Silva, 2015) 

 $                                                           16.016.863,16  

Custo de capital para 

instalação dos tanques de 

biogás (Turton, 2012) 

 $                                                             1.999.731,48  

Geração de energia nos 

motogeradores (Morais da 

Silva, 2015) (MW/ano) 

                                                                            

67.100  

Fonte: Própria 

 

 Geração de energia por biogás na PEM 

 

Tabela 18 mostra todos os custos e parâmetros financeiros que foram levados em 

consideração na construção do fluxo de caixa para a unidade de produção de hidrogênio para 

as células a combustível alimentada por biogás. Os dados experimentais para a reforma a 

vapor e para a reação de WGS mostraram que os catalisadores usados nas duas reações 

possuem alta estabilidade (MORAES et al., 2019). Também, foi mostrado que os 

catalisadores de reforma podem ser completamente regenerados (MORAES et al., 2019). 

Uma vez que todas as plantas foram projetadas para operar por 333 dias / ano, o que 
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corresponde a 8.000 h de operação, assim qualquer parada de regeneração e manutenção está 

dentro do planejado para o ano de operação. 

Tabela 16: Parâmetros econômicos biogás PEM 

Parâmetros financeiros 

Crédito de carbono ($/ton) 10 

Vida útil da unidade 15 anos 

Tempo de depreciação 10 anos 

Investimento terceiros 80% 

Tempo de operação da 

unidade 
333 dias/ano 

Juros BNDES 8% 

Fator custo (BNDES) 1,070 

Taxa (BNDES) 1,009 

Período de amortização 

(SAC) 
10 anos 

Imposto de renda  38% 

Custo do biogás ($/m3)  $                                                                    0,04  

Custo de capital para 

instalação dos tanques de 

biogás 

 $                                                      1.999.731,48  

Custo de instalação das 

pilhas tipo PEM 
 $                                                         193.397,81  

PSA Custo fixo 

(7,164$/1000m3H2/dia) 
 $                                                    10.948.442,72  

PSA Custo de operação 

(0,184$/1000m3H2/dia) 
 $                                                           35.959,78  

Custo de operação das pilhas 

tipo PEM 
 $                                                                  11,71  

Custo de matéria-prima  $                                                         677.320,00  

Custo de utilidades  $                                                      1.386.364,17  

Geração de energia na célula 

a combustível (MWh) 

                                                                        

69.611  

Fonte: Própria 
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 Geração de energia por biometano na UTE  

 

Tabela 20 mostra todos os parâmetros financeiros que foram levados em consideração 

na construção do fluxo de caixa para a UTE alimentada por biometano. Os dados 

experimentais para a reforma a vapor e para a reação de WGS mostraram que os catalisadores 

usados nas duas reações possuem alta estabilidade (MORAES et al., 2019). Também, foi 

mostrado que os catalisadores de reforma podem ser completamente regenerados (MORAES 

et al., 2019). Uma vez que todas as plantas foram projetadas para operar por 333 dias / ano, 

o que corresponde a 8.000 h de operação, assim qualquer parada de regeneração e 

manutenção está dentro do planejado para o ano de operação. 

A Tabela 19 mostra as estimativas de custo fixo para a implementação da unidade de 

geração de energia pelo motogerador utilizando biogás na alimentação. . As estimativas 

foram captadas e adaptadas do trabalho de Figueiredo, 2013 que realiza a análise econômica 

de motogeradores a gás natural. 

Tabela: 17 Dados de custo do motogerador a biometano  

Dados primordiais do projeto 

Custo da unidade de captação e transporte de biogás $5.890.880,00 

Custo da unidade termoelétrica $17.704.088,37 

Custo capital total da instalação  $23.594.968,37  

Fonte: Própria 

 

Na tabela 18 estão os parâmetros para a montagem do fluxo de caixa onde os custos 

para o investimento como: equipamentos, utilidades, matéria-prima e instalação são 

demonstrados para conferência do processo de avaliação econômica.  
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Tabela 18: Parâmetros econômicos biometano UTE 

Parâmetros financeiros 

Crédito de carbono ($/ton) 10 

Vida útil da unidade 15 anos 

Tempo de depreciação 10 anos 

Investimento terceiros 80% 

Tempo de operação da 

unidade 
333 dias/ano 

Juros BNDES 8% 

Fator custo (BNDES) 1,070 

Taxa (BNDES) 1,009 

Período de amortização 

(SAC) 
10 anos 

Imposto de renda  38% 

Custo do biogás ($/m3)  $                                                                           0,04  

Custo de capital para 

instalação dos geradores a gás 
 $                                                           19.196.394,67  

Custo de capital para 

instalação da HPC (Barbera, 

2019) 

 $                                                             5.916.455,74  

Custo de capital para 

instalação dos tanques de 

biogás 

 $                                                             1.999.731,48  

Custo de operação da HPC 

(Barbera, 2019) 
 $                                                             1.660.100,70  

Custo de matéria-prima 

(Barbera, 2019 
 $                                                                677.320,00  

Custo de utilidades (Barbera, 

2019 
 $                                                                329.330,92  

Geração de energia nos 

motogeradores (Figueiredo, 

2013) (MW/ano) 

                                                                          

126.493  

Fonte: Própria 
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 Geração de energia por biometano na PEM 

 

Tabela 21 mostra todos os parâmetros financeiros que foram levados em consideração 

na construção do fluxo de caixa para a unidade de produção de hidrogênio para as células a 

combustível alimentada por biometano. Os dados experimentais para a reforma a vapor e 

para a reação de WGS mostraram que os catalisadores usados nas duas reações possuem alta 

estabilidade (MORAES et al., 2019). Também, foi mostrado que os catalisadores de reforma 

podem ser completamente regenerados (MORAES et al., 2019). Uma vez que todas as 

plantas foram projetadas para operar por 333 dias / ano, o que corresponde a 8.000 h de 

operação, assim qualquer parada de regeneração e manutenção está dentro do planejado para 

o ano de operação 

Tabela 19: Parâmetros econômicos biometano PEM 

Parâmetros financeiros 

Crédito de carbono ($/ton) 10 

Vida útil da unidade 15 anos 

Tempo de depreciação 10 anos 

Investimento terceiros 80% 

Tempo de operação da unidade 333 dias/ano 

Juros BNDES 8% 

Fator custo (BNDES) 1,070 

Taxa (BNDES) 1,009 

Período de amortização (SAC) 10 anos 

Imposto de renda  38% 

Custo do biogás ($/m3)  $                                                                        0,04  

Custo de capital para instalação da 

HPC (Barbera, 2019) 
 $                                                          5.925.278,07  

Custo de capital para instalação 

dos tanques de biogás 
 $                                                          1.999.731,48  

Custo de instalação das pilhas tipo 

PEM 
 $                                                             185.820,00  

PSA Custo fixo 

(7,164$/1000m3H2/dia) 
 $                                                        10.519.455,33  

PSA Custo de operação 

(0,184$/1000m3H2/dia) 
 $                                                               34.550,78  

Custo de operação da HPC 

(Barbera, 2019) 
 $                                                          1.660.100,70  
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Custo de operação das pilhas tipo 

PEM 
 $                                                                      11,25  

Custo de matéria-prima  $                                                             677.320,00  

Custo de utilidades  $                                                          1.209.379,01  

Fonte: Própria 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Abaixo estão apresentados os dados simulados de todos os 4 processos de geração de 

energia elétrica. 

Na Tabela 20 a Tabela 23 os resultados obtidos para o custo de energia mínimo para 

obter o VPL igual a zero para todos osquatro processos estudados. 

Tabela 20: Análise econômica biogás UTE 

UTE 

VPL $0,00 
Crédito de carbono 

($/ton) 
10 

TIR 0,08 
Venda energia 

($/MWh) 
43,20 

Taxa de 

atratividade 
8,00%   

Fonte: Própria 

Tabela 21: Análise econômica biometano UTE 

UTE 

VPL $0,00 
Crédito de carbono 

($/ton) 
10 

TIR 0,08 
Venda energia 

($/MWh) 
44,25 

Taxa de 

atratividade 
8,00%   

Fonte: Própria 

Tabela 22:Análise econômica biogás PEM 

PEM 

VPL $0,00 
Crédito de carbono 

($/ton) 
10 

TIR 0,08 
Venda energia 

($/MWh) 
226,58 

Taxa de 

atratividade 
8,00%   

Fonte: Própria 
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Tabela 23:Análise econômica biometano PEM 

PEM 

VPL $0,00 
Crédito de 

carbono ($/ton) 
10 

TIR 0,08 
Venda energia 

($/MWh) 
245,11 

Taxa de 

atratividade 
8,00%   

Fonte: Própria 

Em todos os processos o valor de venda do crédito de carbono foi fixado em 

US$10,00/tCO2eq de forma a comprar o preço mínimo da energia para tornar viável o 

processo descrito. 

Para a geração de energia elétrica pelos processos utilizando a combustão do biogás 

e do biometano foi obtido o valor mínimo de energia de US$43,20/MWh e US$ 44,25/MWh 

respectivamente. A diferença é baseada no aumento do custo de instalação com a inserção 

do processo de separação do CO2 onde o capital fixo total do equipamento é de US$ 

5.916.455,74 o que representa 28% do total do custo da planta. O custo operacional para o 

processo com o biometano também foi aumentado em US$ 1.660.100,70 o que representa 

17% do total.  

O aumento de custos foi balanceado pela maior geração de energia. O uso do biogás 

gera anualmente 67.100 MW e o uso do biometano gera 126.493 MW anualmente. A geração 

pelo biometano é 88,51% maior em relação ao biogás, contudo não é o suficiente para atenuar 

o aumento dos gastos com a nova tecnologia de separação inserida. 

Morais da Silva, 2015 efetuou uma avaliação técnico-econômica de uma planta de 

aproveitamento do biogás do aterro sanitário de Jardim Gramacho de forma a diminuir 

gradativamente a geração de energia elétrica com a queda da vazão do biogás. Nesse trabalho, 

o biogás em excesso não foi armazenado para uso posterior e os motogeradores 

sobressalentes foram retirados ao longo do tempo. 
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De acordo com Morais da Silva, 2015 a planta simulada com o crédito de carbono a 

US$10,00/ tCO2eq e a venda de energia a US$45,00/MWh torna o processo viável. Assim, o 

resultado encontrado US$43,20/MWh encontra-se dentro do esperado pela vazão de biogás 

ser mantida alta para a geração contínua de 10 MW brutos de eletricidade e baixo 

investimento nos tanques de armazenamento que representam 11,1% do total do custo da 

planta. 

Logo as alimentações com as seguintes características: (i) vazão de biogás de 9.250 

m3/ h; (ii) razão molar de CO2 / CH4 / H2O de 0,67 / 1,0 / 2,0; (iii) vida econômica de 15 anos 

e (iv) pressão de 8,0bar forneceram os resultados de preço da energia para o biogás (US$ 

43,20/MWh) e para o biometano (US$ 44,25/MWh) que foram inferiores ao preço de 

mercado do índice de custo-benefício (ICB) das UTEs no Brasil de R$ 250/MWh (Ministério 

de Minas e Energia) para o dólar de R$5,42 o ICB fica US$ 46,12/MWh. 

Dessa forma, manter uma alta vazão de biogás e a geração constante de energia torna 

o processo de geração em UTE pelo biogás ainda mais viável. Assim, a exploração de 

tecnologias para armazenamento do biogás excedente e formas operacionais mais eficientes 

que atenuam o custo do armazenamento podem ser cruciais para esse tipo de geração. 

Para a geração de energia pela alimentação das células PEM utilizando biogás e 

biometano foi obtido o valor mínimo de energia de US$226,58/MWh e US$245,11/MWh. 

Da mesma forma como foi observado para os processos de combustão, o uso de biometano 

levou a um aumento do preço de venda de energia no processo com células PEM. 

A inserção do processo de separação do CO2 aumentou significativamente o custo de 

implantação de ambas plantas onde com o biogás o valor observado foi de US$ 

18.691.026,16 frente a US$ 23.507.652,43 um aumento de 25,8% e um aumento de US$ 

1.660.100,70 no custo operacional total da planta. Contudo, o aumento esperado na produção 

de hidrogênio não foi significativo.  

Para a planta de reforma com biogás o H2 líquido produzido pela simulação foi de 

617,8 kg/h já para a planta alimentada por biometano foi de 628,6 kg/h, isso é representado 
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pela eficiência no reformador em ambos os casos. Para o caso do biogás a eficiência adquirida 

foi de 70% já para o biometano foi um valor de 61%, isso interferiu na produção de 

hidrogênio no processo. Isso pode ter sido dado pelas condições de processo e 

dimensionamento do sistema, onde para o caso do biometano puro na corrente demais opções 

de condições operacionais devem ser estudadas para atingir uma maior eficiência de 

conversão e produção de gás de síntese. 

Assim, a diferença observada na geração de energia elétrica pelas células a 

combustível instaladas foi de 69.611 MW pelo uso do biogás em contraste a 70.834 MW, 

uma diferença de apenas 1.223 MW. Esse resultado é reflexo da pequena diferença de 

hidrogênio gerado e discrimina os valores mínimos de ambas plantas para viabilidade da 

instalação. 

De acordo com Cozendey da Silva, 2018 uma planta de geração de energia via células 

a combustível com uma vazão de 8.000 m3/h, nas mesmas condições operacionais que 

apresentadas previamente, apresentou uma planta economicamente viável a 

US$208,00/MWh valor bem próximo ao encontrado neste trabalho. Foi demonstrado que a 

vazão de biogás é fator crucial para a viabilidade junto as condições de processo como a 

concentração de metano. 

Logo as alimentações com as seguintes características: (i) vazão de biogás de 9.250 

m3/ h; (ii) razão molar de CO2 / CH4 / H2O de 0,67 / 1,0 / 2,0; (iii) vida econômica de 15 anos 

e (iv) pressão de 8,0bar forneceram o preço da energia para o biogás (US$ 226,58 / MWh) e 

para o biometano (US$ 245,11/MWh) que foram inferiores ao preço de mercado 

(US$277,00/MWh).  
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Dessa forma, todos os processos são economicamente viáveis visto as condições de 

VPL. Abaixo as Figuras 16, 17, 18 e 19 apresentam os períodos de payback dos processos 

propostos. 

Figura 16: Período de Payback UTE - Biogás 

 

Fonte: Própria 

Figura 17: Período de Payback UTE - Biometano 
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Fonte: Própria 

Figura 18: Período de payback PEM - Biogás 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 19: Período de Payback PEM - Biometano 

 

Fonte: Própria 
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Nota-se nos gráficos que entre os anos 0 e 10 há uma curva na parte inferior do gráfico 

indicando um alto investimento operacional frente as receitas geradas, isso é dado pela 

amortização do financiamento feito e pela depreciação dos equipamentos, a partir do 10° 

anos esses valores são abatidos e daí temos o payback com a receita sendo maior que as 

despesas geradas. 

Com a leitura dos gráficos de payback pode-se observar que os processos utilizando 

o biogás e o biometano para a UTE e as células combustível são praticamente iguais com 

todos próximos do 11° ano para o retorno, dessa forma a análise com o valor mínimo de 

energia confere a diferença entre o processo que será mais viável economicamente para 

investimento. 

Os resultados sugerem que o uso do biogás em ambos os processos de geração de 

energia, queima em unidades termoelétricas e alimentação de células a combustível, são a 

melhor opção de investimento, contudo frente ao resultado apresentado na UTE de biometano 

esse ainda é mais viável quando comparado aos processos utilizando células a combustível. 

Assim, o retorno esperado pelo uso dos motores de combustão interna são a melhor 

alternativa. 
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6. CONCLUSÃO E SUGESTÕES FUTURAS 

 

Conforme descrito anteriormente, os resultados do uso das células a combustível são 

os que possuem a maior dificuldade de retorno, o que reflete a necessidade de maiores 

estudos para viabilizar economicamente a purificação do biogás, onde é um dos pontos de 

maior elevação nos custos de implantação do processo. Para conter os elevados custos nas 

células PEM pode-se utilizar como alternativa as células tipo SOF, essas possuem uma 

eficiência que pode chegar a 80%, co-geração de calor e podem ser alimentadas diretamente 

com biogás, o que elimina a necessidade do processo de reforma e de unidades de purificação. 

Entretanto, o baixo valor da energia para tornar economicamente viável o uso do 

biogás em unidade termoelétricas mostra que o uso de fontes renováveis possui uma 

capacidade de exploração alta e, além da viabilidade econômica, possui diversas vantagens 

como o aproveitamento de áreas que possuem alta produção de resíduos sólidos e a 

capacidade de evitar ou diminuir o uso de combustíveis fósseis. 

No Brasil existem diversas comunidades onde o sistema de coleta por aterros 

sanitários não é explorado e o uso de “lixões” é o mais comum. Dessa forma, o investimento 

em oportunidades como a captação do biogás e queima em UTE é altamente recomendável 

para o desenvolvimento limpo e constante dos meios que estamos inseridos. 

Logo, faz-se necessário maiores estudos nas tecnologias de biogas upgrading para 

que o potencial energético do metano presente no biogás seja aproveitado em sua total 

eficiência. Foi notado que para a mesma vazão a geração de energia pelo biometano é mais 

do que dobrada, assim essa capacidade deve ser aproveitada com um menor investimento 

inicial e operacional das plantas. 
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 APÊNDICE A –CENÁRIO DE MÉDIA RECUPERAÇÃO DO BIOGÁS PROJETADO PARA O 

ATERRO DE JARDIM GRAMACHO 

Ano 

Eficiência 

do 

Sistema 

de Coleta 

Recuperação de Biogás 

Previsto 

Capacidade 

Máxima da 

Usina de 

Energia* 

Fluxo de 

Biogás de 

Base 

Estimado 

Emissões de Metano – 

Estimativas de 

redução** 

(%) (m3/h) (cfm) (MMBtu/h) (MW) (m3/h) 
(toneladas 

CH4/ano) 

(toneladas 

CO2eq/ano) 

1996 0,15% 18 11 0,3 0,0 0 0 0 

1997 0,15% 25 15 0,4 0,0 0 0 0 

1998 0,15% 30 18 0,5 0,0 0 0 0 

1999 0,15% 34 20 0,6 0,1 0 0 0 

2000 0,15% 38 22 0,7 0,1 0 0 0 

2001 0,15% 40 24 0,7 0,1 0 0 0 

2002 0,15% 43 25 0,8 0,1 0 0 0 

2003 0,15% 45 26 0,8 0,1 0 0 0 

2004 0,15% 46 27 0,8 0,1 0 0 0 

2005 0,15% 47 28 0,8 0,1 0 0 0 

2006 0,15% 48 28 0,9 0,1 0 127 2.675 

2007 0,15% 48 28 0,9 0,1 0 128 2.694 

2008 0,15% 49 29 0,9 0,1 0 130 2.739 

2009 0,15% 50 29 0,9 0,1 0 132 2.764 

2010 70% 22.370 13.167 399,7 37,0 37 59.393 1.247.263 

2011 70% 19.197 11.299 343,0 31,8 32 50.967 1.070.314 

2012 70% 16.383 9.643 292,7 27,1 27 43.496 913.412 

2013 70% 13.981 8.229 249,8 23,1 23 37.120 779.511 

2014 70% 11.931 7.023 213,2 19,7 20 31.678 665.240 

2015 70% 10.182 5.993 182,0 16,8 17 27.034 567.719 

2016 70% 8.690 5.115 155,3 14,4 14 23.071 484.495 

2017 70% 7.416 4.365 132,5 12,3 12 19.689 413.471 

2018 70% 6.329 3.725 113,1 10,5 10 16.803 352.859 

2019 70% 5.401 3.179 96,5 8,9 9 14.340 301.132 

2020 70% 4.609 2.713 82,4 7,6 8 12.237 256.987 

2021 70% 3.934 2.315 70,3 6,5 7 10.444 219.315 

2022 70% 3.357 1.976 60,0 5,6 6 8.913 187.164 

2023 70% 2.865 1.686 51,2 4,7 5 7.606 159.727 

2024 70% 2.445 1.439 43,7 4,0 4 6.491 136.312 

2025 70% 2.207 1.299 39,4 3,7 4 5.860 123.064 

2026 70% 1.993 1.173 35,6 3,3 3 5.291 111.104 

2027 70% 1.799 1.059 32,1 3,0 3 4.776 100.306 

2028 70% 1.624 956 29,0 2,7 3 4.312 90.558 

2029 70% 1.466 863 26,2 2,4 2 3.893 81.757 

2030 70% 1.324 779 23,7 2,2 2 3.515 73.811 


