
 

  Artigo Técnico 
 Energia do Biogás do Reuso da Água do
 Esgoto dentro do Planejamento 

Energético 

MIGUEL EDGAR MORALES UDAETA - GEPEAI USP              GERALDO FRANCISCO BURANI- IEE I USP
FRANCISCO DEARAGÃO ANTUNES MACIEL - GEPEA I USP      PAULO HÉLIO KANAYAMA - GEPEAI USP

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar as possibilidades de aplicação como recurso energético a partir do lodo residual 

obtido pelo tratamento de águas de esgotos urbanos (para reuso da água). Para atingir esse objetivo, neste trabalho 

também é analisada a possibilidade de geração de energia elétrica através do bombeamento das águas do Rio 

Pinheiros para a represa Billings e geração posterior na Usina de Henry Borden, onde a quantidade de lodo produzida 

faz necessário um estudo para se tratar essa  grande quantidade de matéria orgânica da melhor forma possível, bem 

como o analisar o acúmulo de créditos carbono devido à redução de emissão de carbono à atmosfera, decorrente do 

uso adequado do gás metano produzido, que é altamente poluente causador do efeito estufa. Dentre os benefícios ge-

rados pela utilização adequada do lodo residual pode-se citar a produção de energia elétrica. O aproveitamento 

energético a partir do lodo residual insere-se em um contexto de desenvolvimento sustentável e dos mecanismos de 

desenvolvimento limpo, ou seja, produzir energia elétrica a partir de fontes renováveis que produzam menos poluentes 

que as fontes convencionais. Através da análise feita a respeito da utilização do lodo residual do tratamento de esgoto 

para a geração de energia elétrica, pode-se constatar a necessidade deste tratamento e os benefícios que este projeto 

pode trazer para a sociedade e ao meio ambiente. Benefícios que geram conseqüências imediatas, como a geração de 

energia, desenvolvimento de tecnologias alternativas e também benefícios a longo prazo como a conscientização em 

relação a preservação do meio ambiente e principalmente gerar um desenvolvimento sustentável e limpo para que futu-

ras gerações possam aproveitar os recursos que o meio ambiente oferece. 

 

Abstractr 

The aim of this paper is to assess the possibility of attaining energy gain from the residual sludge resulting from the 

treatment of urban sewage water. 

In this work will be approach to the possibility of indirect generation of electricity pumping water from the Pinheiros river 

to the Billings Dam (after cleaning the water in an complex flotation process that is the water reuse), which in turn 

generates electricity at the Henry Borden plant; accumulation of credits due to the reduction of carbon emission to the 

atmosphere as a result of the adequate use of the methane gas, one the greenhouse gases. A  preliminary case study 

will be done for the Pinheiros river, where the amount of sludge produced from the water reuse reaches a startling leveI, 

compelling the study for the best possible ways to processes and eliminate this great amount of organic matter. 

Obtaining energy gain from residual sludge fits in the comprehensive context of sustained development which in tum 

supports the concept of c1ean energy production and renewable sources use, less pollutant the conventional ones. A 

benefit inherent to the proper use of that kind of sludge is the c1ean generation of electricity as distributed generation. 
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