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A utilização do biogás proveniente da fermentação de matéria orgânica continuará tendo um papel pre-
ponderante na expansão das energias renováveis. O biogás gerado em ETEs, usinas de biogás agrícolas e 
estações de tratamento de resíduos, entre outras origens, pode ser utilizado diretamente na respectiva usina 
ou estação com a fi nalidade de aquecimento ou para a geração de energia. Opcionalmente, o biogás pode 
ser injetado como biometano na rede de distribuição de gás após ser devidamente tratado, recebendo, as-
sim, um uso adicional independente do local de produção. A injeção na rede de gás oferece a vantagem de o 
aproveitamento energético ocorrer em um local em que tanto a energia elétrica quanto o calor gerado podem 
ser utilizados com elevada efi ciência. O pré-requisito para esse caminho, porém, é que o biogás seja tratado 
para atingir um elevado grau de pureza. Contudo, também outros usos do biogás exigem o tratamento do 
gás na forma bruta. Nos últimos tempos, inúmeras técnicas e processos de tratamento foram desenvolvidos 
e lançados no mercado alemão.

Esse guia técnico DWA-M 361 “Tratamento do Biogás” dá uma visão geral de processos possíveis e necessários 
para cada tipo de tratamento de biogás e suas combinações recomendadas. Para o planejamento e operação 
comercial de sistemas de tratamento, são fornecidas recomendações e informações não apenas relativas à 
injeção em redes de gás, mas também abrangendo outras destinações do biogás, tais como o uso em motores 
a gás e células de combustível.
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Prefácio 
Em 2002, a comissão técnica AK-8 "Biogás" da DWA publicou o guia técnico DWA-M 363 "Origem, Tratamento e 
Utilização do Biogás" compilando os fundamentos técnicos para utilização do biogás de diversas origens. Com o 
acentuado crescimento do interesse pelo biogás no final dos anos 90, a produção desse recurso aumentou drasticamente. 
Aconteceu um rápido desenvolvimento das usinas agrícolas de biogás ao mesmo tempo em que se observou a ampliação 
da capacidade das estações de tratamento de resíduos e a otimização da produção de biogás de ETEs por meio do 
aproveitamento dos cossubstratos no processo. Com o aumento da produção aconteceu também a ampliação das áreas 
de aplicação: inicialmente utilizado principalmente em queimadores e motores a gás, hoje em dia há cada vez mais 
opções de utilização do biogás, como alimentação de células de combustível, combustível para veículos ou utilização do 
biogás na rede pública de fornecimento de gás – essa novas aplicações são muito mais exigentes quanto aos processos de 
tratamento. 

Devido à crescente importância dos processos de tratamento do biogás, a comissão técnica AK-8 "Biogás" da DWA criou 
em 2008 o grupo de trabalho AK-8.3 "Tratamento do Biogás" e o incumbiu de elaborar o presente guia técnico DWA-M 
361 "Tratamento do Biogás". 
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Tradução da Norma: Marcos Zattar. 

Revisão da Versão Traduzida: Grupo de trabalho coordenado pelo Projeto DKTI Biogás (PROBIOGÁS). 

Apoio para realização da tradução: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

O trabalho de tradução e revisão desta norma foi realizado por uma equipe multidisciplinar composta por membros de 
prestadoras de serviço de saneamento brasileiras, empresas de consultoria e universidade, juntamente com o Ministério 
das Cidades brasileiro e a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.  

Os membros do grupo de trabalho são os seguintes: 

Carlos Chernicharo 

Carolina Cabral 

Christoph Platzer 

Gilson Silva 

Gustavo Possetti 

UFMG 

Rotária do Brasil 

Rotária do Brasil 

Ministério das Cidades 

SANEPAR 

Hélinah Moreira GIZ 

Humberto Belina CAESB 

Marcos Montenegro 

Mônica da Silva 

ADASA-DF 

CAESB 

Renato Takahashi 

Sebastian Rosenfeldt 

SeMAE São José do Rio Preto 

Rotária do Brasil 

Valéria Ferreira COPASA 

Victor Valente GIZ 

Waldo Villani SeMAE São José do Rio Preto 

 

Esta atividade fez parte do escopo do Projeto Brasil-Alemanha de Fomento ao Aproveitamento Energético de Biogás 
(PROBIOGÁS-DKTI Biogás), coordenado pelo Ministério das Cidades e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento 
Sustentável, por meio da GIZ. 

A tradução de Normas Técnicas Alemãs voltadas para eficiência energética e aproveitamento energético de biogás em 
Estações de Tratamento de Esgotos é um passo importante para facilitar a implantação de medidas similares no Brasil. 
Esta iniciativa contou com o apoio da Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA). 

Mais informações: www.cidades.gov.br/probiogas 
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Nota ao leitor 
Este guia técnico é o produto do esforço conjunto técnico, científico e econômico, em caráter voluntário, originado 
conforme os princípios vigentes (estatuto, regulamento da DWA e a norma DWA-A 400). Conforme a jurisprudência, 
existe presunção real de que o teor desta norma de trabalho esteja correto e tecnicamente adequado. 

Qualquer pessoa é livre para utilizar o guia técnico. No entanto, seu uso pode estar sujeito a regulamentos, leis, 
contratos ou quaisquer bases legais que a tornem obrigatória. 

Este guia técnico é, entre outras, uma importante fonte de conhecimento para soluções tecnicamente adequadas. A 
sua utilização não isenta ninguém da responsabilidade pelos próprios atos ou pela utilização correta na prática. Isso 
se aplica principalmente à correta utilização dos intervalos admitidos no guia técnico. 

Introdução 
Para que a energia do biogás possa ser aproveitada, 
normalmente é necessário que ele seja submetido a um 
processo de tratamento. Devido ao especial crescimento 
das áreas de utilização do biogás nos últimos anos e a 
exigências cada vez maiores da indústria, além dos 
métodos de tratamento já consagrados existem diversas 
novas técnicas desenvolvidas e introduzidas no mercado. 

O grupo de trabalho da AK-8.3 "Tratamento do Biogás" 
da DWA apresenta esse guia técnico com uma visão 
geral sobre os procedimentos técnicos possíveis e 
necessários e suas combinações. Este guia descreve o 
estado atual da técnica e sua utilização prática. 

1 Área de aplicação 
O guia técnico contém recomendações e informações 
para o planejamento de sistemas de tratamento de 
biogás funcionais e sua operação comercial. 

Para isso, a seguir são apresentadas as indicações 
relevantes para o planejamento e operação na área de 
aplicação de tratamento de biogás. São indicadas faixas 
de valores utilizadas na prática em um grande número 
de usinas. 

Se, no caso particular, forem aplicados valores de 
projeto significativamente divergentes, recomenda-se 
verificar esse valores por meio de experimentos e 
análises com base nas características do projeto e local 
de 

 

2 Conceitos 

2.1 Definições 

Gás substituto 

Mistura gasosa que apresenta comportamento de 
queima equivalente ao do gás básico, embora apresente 
composição e dados característicos distintos do gás 
básico, quando sob pressão igual e configuração 
equivalente de equipamentos. O gás substituto pode ser 
utilizado no lugar do gás básico. 

Biometano 

Biogás tratado com qualidade equivalente à do gás 
natural. 

Quimiolitotrofia 

Reação química de massa inorgânica para produção de 
energia. 

Gás básico 

Gás normalmente distribuído em uma área de 
abastecimento. 

Escape de metano 

Escape de metano é o percentual do metano presente no 
biogás bruto que não é transferido para o gás resultante 
durante o tratamento. 

Perda de metano 

Perda de metano é o percentual do metano presente no 
biogás bruto que não é transferido para o gás final 
durante todo o processo (geração de biogás, tratamento 
e injeção). 


