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FONTES NÃO CONVENCIONAIS DE ENERGIA: 
EFLUENTES DE PROCESSO GERANDO BIOGÁS

As preocupações com o meio ambiente e sustentabilidade 
crescem em todo o mundo. Diante de problemas como aque-
cimento global, desmatamento e desperdícios – que só au-

mentam –, tornam-se essenciais ações que induzam ao uso de fontes 
renováveis de energia, incluindo as não convencionais. 

Um exemplo de problema recorrente na atualidade são as emissões an-
trópicas de metano. Sabe-se que é possível sua minimização por meio do 
aproveitamento de resíduos orgânicos e de efluentes líquidos. A redução 
do consumo de água pelas indústrias também tem sido foco de planos 
relevantes de gestão em prol da sustentabilidade na produção de celulose 
e papel que demanda quantidades substanciais de recursos hídricos. 

De uma forma geral, água bruta é tratada por intermédio de opera-
ções unitárias que incluem sedimentação e filtragem, entre outros, antes 
de ser utilizada no processo industrial. Reutilizar a maior quantidade 
possível de água de forma a reduzir o consumo total tem sido um obje-
tivo na produção de celulose e papel, entre outras ações. 

A água que resulta do processo industrial como efluente contém ma-
terial orgânico que pode ser uma fonte renovável não convencional da 
digestão anaeróbia, com vistas à produção de biogás e com a vantagem 
de atender ao caráter compulsório das leis ambientais (federal e esta-
dual) brasileiras relativas à água. 

Além disso, como agente a fomentar nesta direção estão em curso as 
ações estratégicas governamentais e os pactos ambientais realizados 
em nível global, indutores de mecanismos governamentais de incentivo 
à digestão anaeróbia e o tratamento eficiente de resíduos e efluentes. 

No Estado de São Paulo, a Secretaria de Energia e Mineração já ins-
talou o Comitê Gestor do Programa Paulista de Biogás, que tem a meta 
de discutir as políticas públicas voltadas para a ampliação do biogás na 
matriz energética do estado. A ação estabelece políticas para estimular 
o crescimento econômico com menos uso de energia, por meio da efi-
ciência energética, do uso de energias renováveis e da substituição de 
insumos fósseis por fontes verdes.

A busca por alternativas quanto ao aproveitamento de fontes não con-
vencionais, ou seja, aquelas que não fazem parte do produto final, é de 
grande importância como alternativa para geração de energia renovável. 
Estudos estão sendo conduzidos em centros de excelência com o objetivo 
de otimizar a eficiência de plantas de biogás e protocolos de segurança. 

As características dos efluentes gerados na indústria de celulose e papel 

dependem do tipo de processo, tipo de madeira, tecnologia aplicada, prá-
ticas de gerenciamento, recirculação de efluentes e quantidade de água 
utilizada no processo. O volume de água utilizado tem relação direta com 
a geração e a emissão de efluentes. Entretanto, o potencial poluidor é 
dependente da operação da fábrica e do grau de fechamento de circuitos.

Os sistemas de tratamento de efluentes mais utilizados na indústria 
de celulose e papel são os tratamentos biológicos, principalmente, la-
goas aeradas e lodos ativados, que são muito eficientes na remoção da 
matéria orgânica biodegradável, mas que apresentam limitações para a 
remoção da matéria orgânica recalcitrante. 

O interesse pelo desenvolvimento de novas tecnologias capazes de 
remover matéria orgânica recalcitrante tem na digestão anaeróbia uma 
alternativa que alia as questões do saneamento ambiental compulsório 
e as possibilidades de ganhos econômicos. A alternativa de remoção uti-
lizando processos oxidativos apresentam custos elevados.

Na atualidade é condição sine qua non criar vantagens competitivas 
através de gestão estratégica de desafios ambientais. Decisões ambien-
tais inadequadas podem gerar problemas de relações públicas, destruir 
mercados e carreiras e provocar a perda de bilhões. As indústrias que 
não incluem ideias ambientais ao seu planejamento estratégico se ar-
riscam a perder oportunidades em mercados que são continuamente 
moldados por fatores ambientais. 

Outro resultado benéfico gerado pela aplicação de estratégias cor-
retas de gestão ambiental é a obtenção de uma imagem empresarial 
positiva que pode trazer retornos superiores àqueles proporcionados por 
programas extensivos de propaganda e marketing. 

Avaliar potenciais de fontes não convencionais de energia, pequenas 
simulações matemáticas podem ser executadas com o uso de software 
livre desenvolvido pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANE-
PAR) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “PROBIO 1.0 – 
Programa de Estimativa de Produção de Biogás em Reatores UASB”, dis-
ponível em www.desa.ufmg.br/softwares.html ou www.sanepar.com.br 

Em um cenário em que as estimativas estejam interessantes, sua eco-
nomicidade pode ser avaliada por meio de simulação com o software livre 
UASBware -pré-dimensionamento de reatores UASB. Por fim, tem-se o sof-
tware RETScreen, também livre, que possibilita identificar, avaliar e otimizar 
a viabilidade técnica e financeira de potenciais projetos de energia limpa, 
disponível em http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465  n


