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Resumo 

 

Em Portugal, o potencial do biogás não é amplamente explorado, não se fazendo uso 

de todo o seu potencial de utilização. Existe a possibilidade de proceder à injeção do gás na 

Rede Nacional de Transporte de Gás Natural, mas para isso é necessário proceder à sua 

limpeza e purificação para que este fique com caraterísticas semelhantes às do Gás Natural. 

Em Portugal, a injeção deste gás na rede ainda não é possível devido à inexistência de 

legislação para esta temática. No entanto, existem já vários países que fazem limpeza e 

purificação do biogás para produção de biometano com o objetivo de o injetar nas redes 

nacionais de gás natural. Para os processos de limpeza e purificação do biogás existe um 

variado leque de soluções disponíveis no mercado com capacidades para se adaptarem a 

diversas situações.  

Na presente dissertação, pretende-se analisar a viabilidade da produção de biometano. 

Para a produção de biometano são analisadas várias tecnologias disponíveis no mercado, quer 

para a limpeza, que se foca essencialmente da remoção do Sulfato de Hidrogênio, como para 

a purificação que tem como objetivo a remoção do Dióxido de Carbono. 

O estudo de viabilidade técnico-económica é realizado no Aterro de Sermonde, gerido 

pela Suldouro em Vila Nova de Gaia. Neste estudo faz-se uma análise comparativa das várias 

opções de rentabilização do biogás, produção de eletricidade e produção de biometano. Os 

dados relativos à produção de eletricidade são fornecidos pela Suldouro visto que é essa a 

tecnologia que atualmente têm instalada. As especificações das tecnologias de produção de 

biometano são fornecidas por vários fabricantes. O estudo é realizado para um período de 30 

anos sendo realizados vários ajustes anuais devido ao aumento da produção de biogás pela 

contínua depositação de resíduos e consequentemente à necessidade de uma maior 

capacidade de resposta por parte da tecnologia instalada. As infraestruturas de apoio 

necessárias são também consideradas no estudo. 

Com este estudo de viabilidade técnico-económica obtiveram-se as tarifas mínimas que 

uma futura possível legislação deveria ter em consideração para que as tecnologias analisadas 

sejam economicamente viáveis. 
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Abstract 

 

In Portugal, biogas is not yet widely explored, therefore not taking advantage of its 

potential usage. There is the possibility to inject it the national grid of natural gas transport, 

but it is necessary to previously clean and purify the biogas in order for it have characteristics 

similar to natural gas. In Portugal, legislation to this subject still needs to be elaborated. 

However, there are already several countries where the cleaning and purification procedure 

of biogas for the production of biomethane exists in order to inject the gas into the national 

grids. For cleaning and purifying processes of biogas there is a wide range of solutions 

available in the market with capacity to adapt to different situations. 

This dissertation aims to analys the feasibility of biomethane production. For the 

production of biomethane several technologies available on the market are analyzed, either 

for cleaning it, which focuses mainly on the removal of hydrogen sulphide, or for its 

purification which aims at the removal of carbon dioxide. 

The study of technical and economic feasibility is conducted in Sermonde Landfill 

(Aterro de Sermonde), managed by Suldouro in Vila Nova de Gaia. This study makes a 

comparative analysis of the various options of profitability of biogas, electricity production 

and production of biomethane. The data concerning the production of electricity is provided 

by Suldouro since this is the technology currently installed at the company’s facilities. The 

specifications of the biomethane production technologies are provided by several 

manufactures. The study is relative to a period of 30 years with various settings made each 

year due to increased biogas production and consequently the need for increased ability to 

respond by the technology installed. The necessary support infrastructure were also taken 

into account. 

On this analysis we obtained the minimum rates that one future legislation will need to 

consider in order to make the technologies economically viable.  
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Capítulo I 

 

 

 

1. Introdução 

 

O mercado de biogás ao longo dos últimos anos tem sofrido um notável crescimento, 

havendo vários países que apostam no desenvolvimento de novas tecnologias de produção e 

tratamento de forma a incentivar a competitividades dos seus mercados. Os maiores produtores de 

biogás são a China, Estados Unidos da América, Brasil e Índia, os quais têm utilizado 

maioritariamente tecnologias muito simples e que, permitem maior facilidade de reprodução e 

implementação. Ao contrário de outros países europeus como Alemanha, Itália e Reino Unido, 

onde o Biogás já é bastante valorizado, em Portugal, o seu aproveitamento encontra-se ainda em 

estado embrionário (Jardim, 2013; Soplacas, 2011). 

São diversos os resíduos que podem ser utilizados na produção de biogás, tais como resíduos 

sólidos urbanos, resíduos resultantes de explorações agropecuárias ou de ETAR, sendo também 

vários os motivos que podem levar à implementação da tecnologia do biogás, que acabam por ser 

também as suas vantagens (Soplacas, 2011). Tendo em conta a sua valorização energética, refere-

se: 

 Possibilidade de utilização do biogás para produzir energia através de diversos meios: 

 Produção de energia elétrica para venda à rede ou para auto consumo; 

 Produção de energia térmica em cogeração; 

 Funcionamento de motores a gás natural; 

 Injeção na rede nacional de gás natural; 

 Redução da emissão dos gases responsáveis pelo efeito de estufa, já que estes gases passam 

a ser reaproveitados para produzir energia; 
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O aproveitamento de biogás é ainda, um processo pouco utilizado, embora se espere que a 

sua contribuição aumente no esquema energético nacional. Em zonas em que as condições sejam 

propícias à produção e utilização de biogás, este contribui para um desenvolvimento económico 

sustentável e para a preservação do meio ambiente. É uma alternativa competitiva e sustentável 

aos combustíveis fósseis, que possibilita ainda uma maior independência energética (Cabrita et al., 

2015). 

O aproveitamento do biogás vai também de encontro aos objetivos da Comissão Europeia 

que, adotou um plano de ação para a melhoria da eficiência energética no seio da União Europeia, 

nomeado de “20-20-20”. O objetivo é a redução do consumo de energia primária e das emissões 

de gases com efeito de estufa em 20%, assim como a inclusão de 20% de energias renováveis no 

consumo global de energia até 2020. Entre outras medidas, este plano tem como prioridade o 

aumento da produção de energia a partir de fontes de energia renováveis. A cogeração sobressai 

aqui como um meio de, simultaneamente, tratar resíduos e aproveitá-los como fonte de produção 

de energia entre muitas vantagens e o plano prevê que a sua promoção seja reforçada nos países 

da União, tanto ao nível legal como fiscal (Soplacas, 2011; Jardim, 2013; EurObserv’ER, 2014). 

O aumento da produção de biogás na Europa, que cresceu à altura dos 20,5% entre 2006 e 

2007, foi particularmente proveitoso para a eletricidade produzida por cogeração: de facto, a 

eletricidade produzida por cogeração passou de 55,3% da produção total de eletricidade em biogás 

em 2006 para 58,4% em 2007 (EurObserv’ER, 2014). 

Em Portugal, a produção de biogás ainda é muito residual. Atualmente existe cerca de uma 

centena de sistemas de produção de biogás, na sua maioria proveniente do tratamento de efluentes 

agropecuários (cerca de 85%) e destas aproximadamente 85% são suiniculturas e aterros de grande 

porte. Percebe-se o interesse deste tipo de explorações, já que o aproveitamento do biogás, para 

além de resolver os problemas de poluição dos efluentes – que podem ser reaproveitados como 

adubo após a cogeração – pode tornar uma exploração agropecuária autossuficiente em termos 

energéticos (Jardim, 2013). 

Apesar do potencial e das metas do Governo português, o biogás em 2014 representou 

apenas cerca de 0,3% do consumo energético nacional e a potência instalada era de apenas 71 MW 

(Cabrita et al., 2015). 
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À escala europeia, em 2007 Portugal surge na 17a posição do ranking de produção de energia 

primária de biogás nos indicadores europeus com 0,26% do total produzido da União Europeia, 

contra 40,4% para a Alemanha (1º lugar) e 5,6% para Espanha (4º lugar). No que diz respeito à 

produção de eletricidade produzida a partir de biogás, Portugal aparece em 14º lugar, com 0,33% 

da produção total europeia, contra 47,7% para a Alemanha (1º lugar) e 3,45% para Espanha (4º 

lugar). Estas estatísticas, em conjunto com os estudos sobre o potencial da produção de biogás por 

codigestão na Península Ibérica, levam-nos a crer que existe um forte potencial de 

desenvolvimento do biogás como fonte energética em Portugal, em qualquer das 3 principais 

fontes: aterros e lixeiras, estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e tratamento e 

aproveitamento de resíduos orgânicos agrícolas (Jardim, 2013). 

Fazendo uso de uma visão global, os principais fatores para favorecer o desenvolvimento do 

biogás, poderão ser diversos (Cabrita et al., 2015), a referir: 

 Incentivo para o investimento nas instalações; 

 Preços preferenciais de venda da eletricidade produzida à rede; 

 Facilidades de ligação à rede elétrica; 

 Agilização dos processos da parte dos governos e administrações; 

 Maior acesso a financiamentos; 

 Incentivos fiscais. 

Como facilmente se percebe, existe uma preponderância dos critérios que criam uma 

vantagem económica do biogás sobre as restantes fontes de energia, principalmente devida ao 

investimento inicial no equipamento de transformação. Ultrapassado este inconveniente, o Biogás 

torna-se uma energia altamente competitiva, para além de limpa (Cabrita et al., 2015). 

 O Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER, 2020), publicado em 

Diário da República, 1ª Série, Nº 70 de 10 de Abril 2013, identifica políticas e atividades 

necessárias implementar para garantir o cumprimento do plano relativamente à promoção da 

utilização das fontes de energia renovável nos diferentes setores. Uma das áreas estratégicas a 

promover refere-se ao “Biometano”, apresentando como objetivo a avaliação do potencial do 

biometano em Portugal e suas aplicações alternativas em apoio à definição de regulamentação das 

especificações necessárias para a sua injeção na rede de gás natural (GN). Com esta avaliação 
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prevê-se possibilitar a utilização de biometano para outros fins para além da produção de 

eletricidade. Recentemente publicada, a Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 22 de Outubro de 2014 estabelece princípios orientadores relativamente à criação de 

uma infraestrutura para combustíveis alternativos na Europa, a qual promove a existência de postos 

de abastecimento de combustíveis alternativos para o setor de transportes em que se inclui o 

biometano. Duas situações poderão ser consideradas: a introdução de biometano na atual rede de 

distribuição de GN; a existência de uma rede de postos de abastecimento locais que utilizem 

biometano produzido localmente ou em locais mais remotos tirando partido da logística de 

distribuição de gás através de camiões cisterna implementada para o GN (Cabrita et al., 2015). 

A produção de biogás na Europa é reportada pela European Biogas Association (EBA) em 

cerca de 14 biliões m3 em equivalente a gás natural, sendo expectável duplicar este valor em 2020 

na sequência da implementação dos Planos Nacionais de Ação para as Energias Renováveis 

(PNAER’s) (European Biogas Association 2013). O biometano é produzido atualmente em mais 

de 200 instalações de melhoramento de biogás espalhadas por 15 países, sendo que a injeção na 

rede de gás natural ocorre em apenas 10 deles. Embora a maior utilização seja destinada ao 

aquecimento e produção de energia elétrica, a sua utilização como combustível no setor dos 

transportes tem vindo a crescer. A título de exemplo, tem-se o caso da Suécia em que a utilização 

de biometano como combustível rodoviário já supera a de Gás Natural Comprimido (GNC), com 

uma quota de mercado de 57%. Outro exemplo é o da Alemanha que, só em 2012, viu a quota de 

mercado de biometano no setor dos transportes mais do que duplicar, subindo de 6% para 15%. A 

utilização do biometano está assim a crescer na Europa, existindo já em alguns casos acordos 

bilaterais entre alguns países (ex. Alemanha-Suíça, Alemanha-Suécia e Alemanha-Holanda) 

visando o comércio entre eles. O consumo de gás natural na Europa situa-se entre os 2 e os 3 

biliões de m3 anuais. A Associação de Veículos a Gás Natural Europeia (NGVA Europe) estima 

que este valor poderá aumentar para 10-15 biliões m3 em 2020 (podendo atingir uma quota de 

mercado de 5% no setor de transportes). Considerando que, 3,5 a 5,4% do biogás é purificado e 

valorizado em 2020 para obter uma qualidade do combustível adequada ao uso em motor de 

combustão interna, este volume traduzir-se-ia em 10% de parcela renovável no consumo de gás 

natural (liquefeito/comprimido), ou seja contribuindo com 0,5% no consumo total de energia nos 

transportes (Hullu, 2008; European Biogas Association, 2013; Cabrita et al., 2015). 
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A produção de biometano é o resultado do processo de valorização do biogás, que se traduz 

num processo de limpeza do gás para separação de impurezas (siloxanos, sulfureto de hidrogénio, 

etc.) e CO2 com concentração em metano. As tecnologias mais utilizadas na Europa atualmente 

são: lavagem com água (WS – Pressure water scrubbing), adsorção com variação de pressão (PSA 

- Pressure swing adsorption), absorção química (CA - Chemical absorption), Separação criogénica 

(CS - Cryogenic separation) e separação por membranas (MS - Membrane separation). O processo 

mais usado é o de lavagem com água em mais de 40%, seguindo-se os processos de adsorção e de 

absorção química que, em conjunto, representam 25% das instalações existentes na Europa. O 

processo menos utilizado é o de separação recorrendo a membranas que representa apenas 4% das 

instalações (Hullu, 2008; Niesner, Jecha, and Stehl, 2013).  

Em Portugal, o biogás produzido provém fundamentalmente de matéria orgânica depositada 

em aterros e ETAR’s e parte dele é aplicado na produção de eletricidade.  

Segundo dados da REN (Redes Energéticas Nacionais) de 2013, tem-se verificado uma 

procura crescente de gás natural em Portugal para usos finais que não a produção de eletricidade, 

perspetivando uma forte oportunidade de produção endógena de biometano para substituição do 

gás natural nas suas várias aplicações (REN, 2013). 

O PNAER 2020 define linhas de orientação para a introdução de fontes de energias 

renováveis em Portugal através da implementação de medidas aplicáveis aos setores de 

eletricidade, de transportes e de aquecimento e arrefecimento, referindo-se especificamente à 

introdução de biometano como combustível renovável alternativo para outros fins para além da 

produção de eletricidade. A Lei Nº 13/2013, de 31 de Janeiro, estabelece o quadro legal de 

utilização de GPL (Gás de Petróleo Liquefeito) e GN em veículos (sob a forma de GNC ou Gás 

natural liquefeito, GNL), criando assim condições para o fomento da sua utilização. De acordo 

com alguns estudos efetuados é projetado um crescimento do número de veículos a circular em 

Portugal da ordem dos 250 mil, cuja procura, a nível de gás natural e/ou biometano ou ainda de 

GPL, dependerá das condições de oferta e de acessibilidade dos combustíveis (Cavaleiro, 2014; 

Cabrita et al., 2015). 
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1.1  Objetivos do Trabalho 

 

A realização deste trabalho tem como objetivo a realização de um estudo de viabilidade 

técnico-económica que nos indique qual a opção mais viável a seguir relativamente ao biogás 

tendo em conta as possíveis utilizações e as tarifas mínimas que cada umas das tecnologias permite 

de forma a serem viáveis economicamente. Inicialmente serão estudados os diferentes locais 

típicos de produção de biogás de modo a avaliar o seu potencial de produção. Serão analisadas as 

tecnologias de limpeza e de purificação que estão disponíveis no mercado.  

Posteriormente será realizado um caso de estudo em um dos locais de produção de biogás, 

um Aterro Sanitário. Para o caso de estudo serão analisadas todos os possíveis destinos a dar ao 

biogás aí produzido, tanto a limpeza para queima e produção de energia elétrica como a limpeza e 

purificação para injeção de biometano na rede. No caso da queima do biogás para produção de 

energia elétrica, deverá ter-se em conta os custos da limpeza do biogás, os custos dos equipamentos 

de queima, a distância ao posto de transformação mais próximo e a tarifa de venda da energia à 

rede. No caso da limpeza e purificação do biogás para injeção na rede, deverá ter-se em conta os 

custos da tecnologia, a distância ao ponto de injeção mais próximo, estudo de viabilidade técnico-

económica que terá que ter em conta variáveis como volumes de biogás disponíveis, poder 

calorífico, entre outros aspetos.  

Após análise em torno do caso de estudo irá ser possível, com base nas variáveis referidas 

anteriormente, decidir qual a melhor opção de valorização para o biogás produzido. 

 

 

1.2  Conteúdo do Trabalho 

 

O presente trabalho é constituída por seis Capítulos, cuja estrutura é aqui descrita, sendo que 

os capítulos I a III são tem por base pesquisa bibliográfica e o Capítulo IV baseia-se em trabalho 

desenvolvido propositadamente para a presente dissertação.  
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No Capítulo I é apresentada uma breve introdução à temática do biogás, assim como os 

diferentes níveis de desenvolvimento do biogás à escala nacional e mundial.  

No Capítulo II são apresentados os diferentes locais de produção de biogás, assim como o 

seu potencial de produção. 

No Capítulo III é realizada uma revisão bibliográfica referente às várias tecnologias de 

limpeza e purificação de biogás que atualmente estão disponíveis no mercado. 

O Capítulo IV é reservado ao caso de estudo onde é realizado o estudo de viabilidade técnico-

económica. Este caso de estudo será baseado no aterro sanitário da Suldouro situado em Vila Nova 

de Gaia. 

Por fim, no Capítulo V apresentam-se as principais conclusões obtidas com a realização do 

trabalho. 
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Capítulo II 

 

 

 

2. Produção de Biogás 

 

O biogás é caracterizado com base na sua composição química e nas características físicas. 

Este gás é essencialmente constituído por uma mistura de CH4 e CO2. No entanto, o biogás que se 

obtém da indústria dos resíduos reúne uma grande variedade de gases resultantes dos processos de 

tratamento que este sofre. As diferentes formas de produção do biogás originam diferentes 

composições deste. A presença de H2S, CO2 e água no biogás torna este muito corrosivo, o que 

danifica os equipamentos, diminuído assim o seu tempo de vida. A composição do biogás depende 

do tipo de resíduos fornecidos ao digestor. Na Tabela 1 podemos analisar os constituintes do biogás 

de acordo com a origem dos resíduos (Frederic, 2009). 

Tabela 1 - Composição do biogás de acordo com a origem (Frederic, 2009) 

 
Componentes Aterro ETAR Agricultura Indústria Agroalimentar 

CH4 % vol 50-60 60-75 60-75 68 

CO2 % vol 38-34 33-19 33-19 26 

N2 % vol 5-0 1-0 1-0 - 

O2  % vol 1-0 <0,5 <0,5 - 

H2O % vol 6 (40° C) 6 (40° C) 6 (40° C) 6 (40° C) 

 

De acordo com a sua composição, o biogás apresenta características diferentes face ao gás 

natural, nomeadamente algumas impurezas como O2 e H2O. O biogás é um gás sensivelmente mais 

leve que o ar e que produz duas vezes menos energia por combustão quando comparado com um 

volume igual de gás natural. 
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Tabela 2 - Comparação entre a constituição do biogás e do gás natural (Frederic, 2009) 

 

Tipo de Gás 
Biogás de 

Aterro 
Biogás de Explorações 

Agropecuárias 
Gás Natural 

Composição 

60% CH4 
33 % CO2 

1% N2 
0% O2 

6% H2O 

68% CH4 
26 % CO2 

1% N2 
0% O2 

5 % H2O 

97,0% CH4 
2,2% C2 
0,3% C3 
0,1% C4 
0,4% N2 

PCS (kWh/m3) 6,6 7,5 11,3 
PCI (kWh/m3) 6,0 6,8 10,3 
Densidade 0,93 0,85 0,57 
Massa Volúmica (kg/m3) 1,21 1,11 0,73 
Índice de Wobbe 6,9 8,1 14,9 

 

Como podemos analisar na Tabela 2, a composição do biogás varia consoante a sua 

origem, daí que a análise do local de produção seja essencial no dimensionamento de um sistema 

de aproveitamento de biogás. 

 

2.1 Aterros Sanitários 
 

Atualmente um dos desafios que a sociedade enfrenta nas zonas urbanas é a gestão dos 

resíduos por ela produzidos. O dia-a-dia da sociedade gera resíduos que muitas vezes são 

descartados por serem considerados inúteis. Esses resíduos são normalmente sólidos, e a própria 

palavra “resíduos” sugere que o material é inútil e indesejado. No entanto, muitos desses resíduos 

podem ser reutilizados, e assim, existe a possibilidade de se tornarem num recurso para a produção 

industrial ou para a produção de energia. A gestão de resíduos tornou-se um dos problemas mais 

importantes do nosso tempo, com a procura da sociedade por meios para reduzir a quantidade 

crescente de resíduos que residências e empresas descartam e reutilizá-lo ou eliminá-lo com 

segurança e preferencialmente com recuperação económica. (Tchobanoglous and Kreith, 2002)   

De acordo com o Decreto-Lei 176/2006, um resíduo é qualquer substância ou objeto de que 

o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer (IGAMAOT, 2015).  
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No entanto existem outras classificações de resíduos, as quais são mencionadas na Lista 

Europeia de Resíduos. A Comissão Europeia através da Diretiva 91/689/CEE que estabelece uma 

lista de resíduos perigosos em aplicação do nº 4 do artigo 1 da Diretiva 91/689/CEE relativa aos 

resíduos perigosos criou uma Lista Europeia de Resíduos. Essa mesma lista foi transposta para a 

realidade portuguesa através da Portaria 209/2004 (IGAMAOT, 2015).  

Para a presente dissertação será seguida a classificação do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro. De acordo com a sua origem, consideram-se Resíduos Sólidos Urbanos, os resíduos 

produzidos em qualquer espaço urbano e que são gerados pela catividade humana nas tarefas do 

seu dia-a-dia, e se deitam fora por serem inúteis ou indesejados. De acordo com a legislação em 

vigor, desde que não seja ultrapassado o limiar de produção diária de 1100 litros, todos estes 

resíduos enquadram-se dentro dos resíduos sólidos urbanos (Decreto-Lei 178/2006).  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2012 foram geradas 4,8 

milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos, menos 7,2% que em 2011. Também no período 

2008-2012, verificou-se uma tendência de decréscimo, com a produção de Resíduos Sólidos 

Urbanos a apresentar uma redução de 3,4%, em termos médios anuais. Para além da tendência de 

decréscimo da produção de Resíduos Sólidos Urbanos, constata-se um crescimento médio anual 

de 16,1% entre 2008 e 2012, da quantidade de resíduos destinados à valorização orgânica. Esta 

operação de gestão, em 4 anos mais que duplicou o seu peso, passando dos 7,0% em 2008 para 

14,6% do total dos resíduos recolhidos em 2012. Ainda assim, há que destacar pela negativa o 

elevado peso que a deposição em aterro ainda apresenta (54,4% em 2012, com um valor médio de 

60,1% no período 2008-2012) e o fraco desempenho da recolha seletiva e separação de resíduos 

para valorização multimaterial (11,5% em 2012 com um valor médio de 11,3% no período 

2008/2012) (INE, 2013).  

Nos aterros sanitários além da valorização orgânica através da produção de adubos é possível 

também a valorização energética através da produção de biogás e consequente queima do mesmo 

para aquecimento de Águas Quentes Sanitárias (AQS), produção de energia ou cogeração 

(Suldouro, 2016). 

O biogás e os lixiviados constituem os maiores produtos dos aterros que afetam 

negativamente o ambiente. Um aterro de resíduos sólidos pode ser considerado como um reator 
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bioquímico, com resíduos sólidos e água como as entradas principais, e com gases e lixiviados 

como principais saídas. O material armazenado no aterro inclui material orgânico parcialmente bio 

degradado e outros resíduos inorgânicos originalmente depositados no aterro. Os sistemas de 

controlo de gás de aterro são empregados para evitar o movimento indesejado de gás de aterro para 

a atmosfera. O gás de aterro recuperado pode ser usado para produzir energia ou queimado em 

condições controladas para eliminar a descarga de componentes prejudiciais para o ambiente 

(Tchobanoglous and Kreith, 2002).  

O volume de gás produzido durante a decomposição anaeróbia pode ser estimada de várias 

formas. Em geral os materiais orgânicos presentes nos resíduos sólidos podem ser divididos em 

duas classificações (Tchobanoglous and Kreith, 2002): 

 Materiais que irão decompor-se rapidamente (3 meses a 50 anos) 

 Materiais que irão decompor-se lentamente (acima de 50 anos) 

A rápida decomposição de componentes de materiais orgânicos incluiu resíduos alimentares, 

jornais, cartão e parte dos resíduos agrícolas. A decomposição lenta de componentes de materiais 

orgânicos incluiu borracha, couro, partes lenhosas de resíduos de jardim e madeira. A quantidade 

teórica de gás que seria expectável sob condições ótimas de conversão de materiais de lenta e 

rápida bio decomposição em aterro pode variar entre 0,75 m3/kg a 0.94 m3/kg e 0.87 m3/kg a 1 

m3/kg, respetivamente. No entanto, visto que a quantidade biodegradável dos resíduos orgânicos 

depende, em grande medida, do teor de lignina do resíduo, nem toda a matéria orgânica é 

degradada à mesma taxa (Tchobanoglous and Kreith, 2002).  

A variação da taxa de produção de gás a partir da decomposição anaeróbia rápida (5 anos ou 

menos) e lenta (5 a 50 anos) de materiais orgânicos biodegradáveis em resíduos Sólidos urbanos 

pode ser representada pela Figura 1. Como representado nesta figura as taxas anuais de 

decomposição para o material rapidamente e lentamente decomponível baseiam-se num modelo 

de produção de gás triangular no qual a taxa de pico de produção de gás ocorre de 1 a 5 anos, 

respetivamente, após o início da produção de gás. A produção de gás é assumida para começar no 

final do primeiro ano completo de operação do aterro (Tchobanoglous and Kreith, 2002). 
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Figura 1 - Representação gráfica da produção de gás ao longo de um período de 5 anos (Tchobanoglous and Kreith, 
2002). (1 ft3 = 0,283 m3). 

 

O biogás resulta da decomposição anaeróbia da matéria orgânica, sendo constituído por uma 

mistura de gases como o CH4 e o CO2, com vestígios de H2, N2 e H2S, entre outros. Geralmente, à 

saída do digestor, o biogás apresenta-se saturado em vapor de água, podendo conter partículas e 

siloxanos (IEA, 2000). A composição do biogás depende, por um lado, da natureza do resíduo 

digerido e, por outro, das condições em que a digestão anaeróbia se processa. Através da 

bibliografia (Tabela 3) consulta é possível verificar alguns valores típicos de produção de biogás 

em aterros sanitários. 

Tabela 3 - Valores típicos de produção de biogás 

 Valor Fonte 

Produção de metano a partir de 
resíduos orgânicos 

0,23 m3/kg Martinho e Gonçalves (2000) 
0,25 m3/kg White (2001) 

0,897 m3/kg Tchobanoglous (1993) 

Produção de metano a partir de 
resíduos urbanos 

0,15 m3/kg White (2001) 

Os aterros sanitários são frequentemente citados como uma das principais fontes de gases 

com efeito de estufa, daí que o aproveitamento do gás produzido seja não só uma questão 

económica e tecnológica mas também ambiental (Baldasano and Soriano, 2000; Habid, Schmidt, 

and Christensen, 2013; USEPA, 2014; Takuwa et al., 2009).  
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2.2 Estações de tratamento de Águas Residuais 

 

Atualmente existe uma diversidade de tecnologias de tratamento de águas residuais. O custo 

de investimento (quer energético, quer de manutenção e conservação) bem como as características 

exigidas ao efluente tratado são alguns dos aspetos a ter conta na escolha da tecnologia de 

tratamento. No entanto, independentemente da tecnologia usada, durante o tratamento de efluentes 

domésticos nas ETAR são produzidas lamas de depuração, que resultam da matéria orgânica 

extraída ao efluente. O tratamento anaeróbio, em biodigestores, das lamas permite o controlo de 

odores, a redução do volume de lamas e a produção de biogás (Orquídea, 2008). 

O relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal elaborado pela Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) em 2013 indica que no setor do 

saneamento de águas residuais Portugal continental conta com 4316 instalações de tratamento, das 

quais 2543 (59%) correspondem a ETAR e 1773 (41%) a fossas séticas coletivas. Analisando os 

dados de 2008 da INSAAR onde se registaram cerca de 1700 Estações de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR) e 2250 Fossas Sépticas Coletivas (FSC), confirma-se a tendência de passagem 

das Fossas Sépticas Coletivas para as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ERSAR, 2013). 

Após o tratamento dos esgotos urbanos na ETAR, resultam dois produtos: a água que pode 

ser lançada para os rios sem causar problemas de toxicidade para o habitat natural e o produto que 

resulta da sedimentação e eliminação por parte da água a que chamamos “lamas residuais”.  

As lamas são um resultado inevitável ao tratamento das águas residuais. São geradas em 

grandes quantidades e o grande problema é o seu destino final, mas, se estas forem bem geridas 

podem se tornar um recurso renovável importante. A digestão anaeróbia é fundamental para que 

possa haver uma boa gestão das lamas geradas nas ETAR. 

As lamas estabilizadas durante a digestão anaeróbia apresentam potencial para serem 

valorizadas, desde que cumpram alguns critérios de qualidade ambiental e de higiene e que não 

apresentem contaminantes visíveis, como plásticos, pedras e metais. Alguns dos destinos possíveis 

para as lamas de ETAR são: valorização agrícola, recuperação de solos, recobrimento de aterros 

sanitários, selagem de lixeiras (recuperação paisagística), construção civil (fábricas de tijolos), 
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cerâmica (incorporação de 20% de lamas), incineração (combustível, valor calorífico para as 

incineradoras) (Azevedo, 2012). 

Na Tabela 4 apresentam-se os intervalos dos constituintes presentes no biogás de ETAR de 

acordo com alguns autores. 

 

Tabela 4 - Composição do biogás de ETAR. Intervalos típicos de acordo com vários autores 

Gases Wheatley (1979) Fox (1984) Hobson et al. (1981) 
Metano, CH4 52 - 95 60 - 70 60 - 70 

Dióxido de carbono, CO2 9 - 40 30 - 40 30 - 40 
Sulfureto de hidrogénio, H2S 0,001 - 5,7 0,05 - 2 0,007 - 0,2 
Hidrogénio, H2 0,01 - 1,2 - 2 

Azoto, N2 0,1 - 18 1 4 
Oxigénio, O2 0,02 - 6,5 - 0,001 - 1 
Árgon, Ar 0,001 - - 

Monóxido de carbono, CO 0,001 - 2,1 - - 
Amoníaco, NH3 Vestígios - - 

 

A produção de biogás numa ETAR é variável, encontrando-se dependente de um conjunto 

de fatores, nomeadamente (Mosteller 2002):  

 Caudal de lamas a digerir (que depende da carga orgânica afluente à ETAR); 

 Tempo de retenção; 

 Temperatura do processo e mistura adequada; 

 

2.3 Explorações Pecuárias 

 

A questão da gestão de efluentes e de lamas excendentárias provenientes de instalações de 

criação intensiva de animais tem vindo a ser particularmente analisada, num contexto de aplicação 

das diretivas comunitárias e a consolidação de políticas energéticas valorizadas de soluções 

renováveis têm vindo a sugerir a adoção de novas tecnologias (ENEAPAI, 2007). 
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A atividade pecuária divide-se em diversas categorias de acordo com o tipo de animais a que 

se dedica, destacando-se em Portugal a criação de bovinos (bovinicultura), de suínos (suinicultura), 

de ovinos (ovinocultura), de caprinos (caprinocultura), de equídeos (equinicultura), de aves 

(avicultura) e de coelhos (cunicultura). Em 2009, contabilizou-se um total de cerca de 432 mil 

explorações pecuárias dos tipos acima referidos e um total de cerca de 42 480 cabeças. Do total de 

explorações pecuárias, 12% destas a nível nacional eram boviniculturas, 12% suiniculturas, 12% 

ovinuculturas, 8% capriniculturas, 6% equinicultura, 37% aviculturas e 14% cuniculturas (INE, 

2011) 

A produção animal é umas das atividades que produz um maior impacto ambiental devido 

ao seu grande potencial poluidor, especialmente no que diz respeito aos recursos hídricos. A 

colocação de biodigestores nas produções é uma forma comum e eficaz de reter os dejetos, 

reduzindo assim a poluição dos cursos de água (Gaspar, 2003). Note-se que por norma os dejetos 

dos animais contêm bastantes resíduos agrícolas normais das explorações pecuárias. 

Um dos objetivos da colocação dos biodigestores é a captação do biogás produzido durante 

a digestão anaeróbia. Biodigestores são estruturas projetadas e construídas de modo a facilitar a 

decomposição da biomassa sem que haja qualquer tipo de contato com o ar. Isso proporciona 

condições para que alguns tipos especializados de bactérias, altamente consumidoras passem a 

predominar no meio e, com isso, provoquem uma decomposição mais acelerada da matéria. Os 

biodigestores recebem alguns efluentes líquidos, criando um ambiente sem oxigénio e propiciando 

a libertação de gases. Devido à ação de microrganismos, a decomposição da matéria produz biogás, 

que fica armazenado na área livre da cúpula do biodigestor, ou seja o gasómetro (este dispositivo 

pode também estar separado e distanciado na restante instalação). Após essa transformação, o 

biogás é canalizado podendo ter diversas utilidades (Júnior, 2009). A principal vantagem do 

sistema de uso de biodigestores e gasómetros é que os dejetos, produzidos nas propriedades, sejam 

transformados em gás, além de utilizar os resíduos como fertilizantes.  

A produção de biogás dependerá sempre da origem dos dejetos, ou seja, do tipo de 

exploração em estudo. Existem ainda outros fatores que influenciam a composição dos dejetos dos 

animais como o tipo de alimentação e o tratamento dado aos animais. 

Na Tabela 5, observa-se a capacidade de produção de biogás, assim como a concentração de 

metano, por espécie animal. Nota-se que dejetos suínos têm melhor rendimento, cerca de 560 m³ 
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de biogás por tonelada de dejetos, com percentual de gás metano de 50%, demonstrando que a 

produção de biogás a partir de dejetos suínos é maior em relação aos dejetos das restantes espécies 

mencionadas. 

Tabela 5 - Expectativa de produção de biogás por biomassa. (Colatto and Langer 2011) 

Origem 
Produção de Biogás 

(m3.t-1) 
Rendimento do 

Biogás 
Percentual de gás 
metano produzido 

Bovinos 270 40% 55% 

Suínos 560 35% 50% 
Equinos 260 Variável Variável 
Ovinos 250 Variável 50% 
Aves 285 43% Variável 

O potencial energético das explorações pecuárias é enorme sendo que em Portugal as 

soluções mais comuns de aproveitamento desse biogás é a queima direta para aquecimento de 

águas quentes sanitárias ou a queima em motores de combustão interna para produção de 

eletricidade em regime de autoconsumo. 

 

2.4 Aproveitamento do Biogás 

 

A conversão energética de biogás só é possível se recorrermos a diversas tecnologias 

desenvolvidas para esse efeito. Entende-se por conversão energética o processo que transforma 

um tipo de energia em outro. 

  Uma instalação de biogás é um sistema complexo que requer investimentos elevados para 

além de exigir uma forte cooperação entre diversos agentes, um planeamento cuidado e o 

desenvolvimento de tecnologia relativamente complexa. Como exemplo, a eletricidade produzida 

a partir do biogás é mais cara e apresenta-se com um custo maior em relação à que se consegue 

produzir por via eólica, por exemplo. No entanto, o biogás é um combustível versátil que pode ser 

usado diretamente em cogeração ou pode ser valorizado para produção de biometano. A utilização 

do biogás mais utilizada é a cogeração, ou seja a produção combinada de calor e eletricidade 

(Bernardino, 2013).  
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Atualmente existem em Portugal 65 instalações devidamente licenciadas para a produção de 

biogás, tal como apresentado na tabela 6, sendo 17% delas instalações de cogeração e 83% 

instalações térmicas. De referir que das 65 instalações licenciadas apenas 77% delas estão ligadas 

à rede, ou seja, vendem a energia à rede. As instalações que não vendem a energia à rede usam a 

mesma para consumo na própria instalação (DGEG, 2015). 

Tabela 6 - Tipos de instalações produtoras de biogás (DGEG, 2015) 

Tipo de instalação Licenciadas Ligadas à rede 
Cogeração 11 17% 7 11% 
Térmica 54 83% 43 66% 

Total 65 100% 50 77% 
 

Em Portugal a produção de biometano é ainda nula, no entanto existem já estudos 

promissores para que no futuro o cenário possa ser alterado. Na Europa o cenário da produção de 

biogás é bastante diferente. 

Todos os países produtores de biometano já estabeleceram os padrões de composição do gás 

para injeção na rede, no entanto, existem ainda algumas diferenças entre si no que diz respeito à 

concentração de alguns componentes que não o CH4. Nos últimos anos decorreram alguns projetos 

financiados pela EU com o objetivo de desenvolver um padrão comum para todos os países. 

Atualmente, um comité técnico europeu, o CEN TC 408, continua a trabalhar na procura de 

normalizar as diferentes exigências regulamentares nacionais. Neste comité existem quatro grupos 

de trabalho denominados por EG (Expert Groups) que têm as seguintes competências (CEN, 

2015): 

 EG1: Determinação de métodos para balanço de biometano (injetado e consumido); 

 EG2: Biometano com combustível veicular; 

 EG3: Especificações para injeção na rede; 

 EG4: Métodos de teste. 

Em Portugal, não existe qualquer definição de parâmetros específicos para o biometano, 

estando apenas definidos alguns parâmetros para o Gás Natural. Estes são regulamentados pela 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), sendo responsabilidade da REN 

Gasodutos o controlo dos parâmetros e o seu cumprimento. Os parâmetros estão publicados no 
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Regulamento de Qualidade do Serviço, de Abril 2013 (ERSE, 2013). O Artigo 18º da Seção II 

define as gamas de variação admissíveis resumidas na Tabela 7. 

Tabela 7 - Parâmetros admissíveis do Gás Natural transportado em Portugal (ERSE, 2013) 

Característica  Mínimo Máximo 

Índice de Wobbe [MJ/Nm3] 48,17 57,66 

Densidade relativa 0,5549 0,7001 

Ponto de orvalho - -5ºC à pressão máxima de serviço 

Sulfureto de hidrogénio - 5 mg/Nm3 

Enxofre total - 50 mg/Nm3 

 

Este regulamento estabelece ainda que deverão ser monitorizadas as seguintes características 

do Gás Natural: concentração de oxigénio; ponto de orvalho de hidrocarbonetos para pressões até 

à pressão máxima de serviço; concentração de sulfureto de carbonilo; concentração de impurezas; 

concentração mínima de metano. Através da Galp Gás Natural Distribuição, Tabela 8, é possível 

analisar essa mesma monitorização. 

 

Tabela 8 - Caraterísticas do gás natural pela REN Gasoduto (REN, 2015).  
*Magreb - gás proveniente do gasoduto argelino 
**LNG - gás natural liquefeito transportado por barco (metaneiro) 

 

 Magreb (% molar) LGN** (min.) Média (Máx.) 
Metano 87885 92215 90,05 
Etano 8056 4841 64485 
Propano 1378 2111 17445 

i-butano 0,108 0,36 0,234 
n-butano 0,158 0,381 0,2695 
i-pentano 0,022 0,018 0,02 

n-pentano 0,018 0,003 0,0105 
n-hexano 0,02 0  0,01  
Azoto  1088 0,071 0,5795  

CO2 1266 0 0,633 
Peso molecular 18,192  17646 17919 

Massa volúmica, kg/m3 0,8141 0,7897 0,8019 
Densidade relativa 0,6297  0,6107  0,6202  
P.C.I. (kWh/m3) 11,8  12  11,9  

P.C.S. (kWh/m3) 10,66 10,85 10755 
Índice de Wobbe 14,87  15,36 15115 
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No entanto, como referido anteriormente, o regulamento não faz qualquer referência ao 

biometano. 

Na Figura 2 podemos observar um mapa com a distribuição geográfica das instalações 

produtoras de biogás em Portugal. 

 

Figura 2 - Mapa com as instalações produtores de biogás licenciadas (DGEG, 2015) 
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Nas instalações que fazem aproveitamento do biogás, depois de devidamente tratado, o 

biometano pode ser usado em substituição do gás natural, abrindo oportunidades para novas 

aplicações para além de melhorar o rendimento da instalação. Nas situações em que a instalação 

se localiza perto de um ponto da ligação da rede de gás natural, o biometano pode ser valorizado 

e injetado, tal como acontece noutros países. Existem, no entanto, outras alternativas para o 

biometano, como seja o fornecimento direto a clientes particulares ou empresas interessadas. 

Dependendo da localização das áreas fornecidas com Gás Natural, estas podem ser 

abastecidas por GRMS (rede de transporte) ou através de UAG (no caso de redes de distribuição 

isoladas em determinados concelhos ou polos habitacionais) (Galp Energia, 2014).  

 

 
Figura 3 - Reservatório de Unidade Autónoma de Gás (Galp Gás, 2015) 

 

A Figura 4 ilustra de forma simplificada as zonas abastecidas pelas diferentes 

infraestruturas do sistema nacional de distribuição de gás. As Unidades Autónomas de Gás são 

abastecidas por camiões-cisterna a partir do terminal de GNL e possuem redes de distribuição 

regional para o abastecimento dos seus clientes. Na sequência da transposição para o mercado 

nacional da diretiva comunitária sobre a liberalização do mercado do gás natural, as atividades de 

comercialização foram separadas das atividades de exploração das infraestruturas de distribuição 

(Galp Energia, 2014). 
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Figura 4 - Diferenciação das zonas de abastecimento de gás (Galp Energia, 2014) 

 

Independentemente da origem do Gás Natural, existem requisitos que este deve preencher 

para que seja aceitável para o consumo. A verificação das características do gás natural é efetuada 

pelo ORT - Operador da Rede de Transporte (REN Gasoduto) que publica periodicamente os 

parâmetros sobre o gás natural de referência, distribuído em Portugal. 

 Como mencionado anteriormente o GN pode ser fornecido por GRMS ou UAG, sendo 

que a produção de biometano descentralizada poderá ser uma oportunidade de negócio interessante 

não só para os produtores mas também para os operadores. Apesar de em grande parte dos casos 

o transporte do biometano até ao local de injeção parecer ser um obstáculo quer seja por caimão 

ou através da construção de troços de rede, a longo prazo essa despesa será residual e trará 

benefícios não só financeiros para as partes contratantes assim como irá fomentar o 

desenvolvimento das regiões afetas (Galp Energia, 2014). 
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Capítulo III 

 

 

 

3. Tecnologias de limpeza e Purificação de Biogás 

 

Em Capítulos anteriores foi já referido que o biogás podia ter diversas aplicações. O biogás 

necessário para essas aplicações varia em nível de exigência consoante o destino final. Dos 

destinos finais destacam-se o uso do biogás para combustão para produção de calor, uso em 

motores de combustão interna para produção de eletricidade, injeção da rede nacional de gás 

natural ou em redes autónomas. 

Em geral, todos os processos apresentam vantagens e desvantagens na sua utilização. Para 

comparar os processos é necessário ter em conta o preço de cada uma das tecnologias 

(investimentos e manutenção) e receitas provenientes dessa utilização.  

O impacto ambiental também é um fator que se deve ter em conta na análise dos processos 

e que varia de processo para processo. 

 

3.1 Limpeza do Biogás 

 

O biogás não é obtido puro das suas diversas fontes, podendo conter inúmeros 

contaminantes, desde compostos gasosos a partículas sólidas. A extensão da limpeza está 

fortemente dependente do uso final a dar ao biogás e da fonte de origem do mesmo. Na Tabela 9 

são listadas as impurezas mais comuns encontradas no biogás não tratado e as suas possíveis 

consequências (Ryckebosch, Drouillon, and Vervaeren, 2011). 

 



 

 

23 

Tabela 9 - Impurezas do biogás e suas consequências (Ryckebosch, Drouillon, and Vervaeren, 2011) 

Impureza Impacto 

H2O 

 Corrosão em compressores, tanques de armazenamento e motores, devido à 
reação com H2S, NH3 e CO2, formando ácidos; 
 Acumulação de água nas tubagens; 
 Condensação e/ou congelamento a pressões elevadas; 

H2S 

 Corrosão em compressores, tanques de armazenamento e motores; 
 Concentração tóxica de H2S (> 5 cm3/m3) permanece no biogás; 
 SO2 e SO3 são formados aquando da combustão, os quais são mais tóxicos 

que o H2S e em conjunto com a água provocam corrosão; 

CO2  Afeta o poder calorífico; 

Siloxanos 
 Formação de SiO2 e micro cristais de quartzo durante a combustão; 
 Depósito em velas de ignição, válvulas e cabeças de cilindro, provocando 

abrasão nas superfícies; 

NH3  Corrosivo quando dissolvido em água; 

Cl-  Corrosão em motores de combustão; 

F-  Corrosão em motores de combustão; 

 

Para remoção das impurezas referidas na Tabela 8 existem diversos processos, os quais são 

selecionados de acordo com a qualidade do biogás bruto, dos valores finais que são pretendidos e 

também de acordo com fatores económicos e processuais. 

 

3.1.1 Remoção do Vapor de Água 

 

À saída do digestor, o biogás está saturado com vapor de água. Este vapor, ao condensar 

pode causar corrosão nos tubos que transportam o biogás. Há várias formas de remover a água: 

por arrefecimento, compressão, absorção ou adsorção. Por aumento da pressão (para valores acima 

de 12 bar), por diminuição da temperatura (até um ponto de orvalho de 5ºC), ou combinação de 

ambas perturbações, a água condensa e pode ser facilmente removida. O arrefecimento da corrente 

de biogás pode ser atingido enterrando os tubos que transportam o gás, desde que exista algum 

mecanismo para recuperar o condensado (Petersson and Wellinger, 2007). 
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Os fenómenos de adsorção em SiO2 e carvão ativado são também alternativas válidas. Estes 

materiais podem depois ser regenerados por aumento de temperatura ou diminuição de pressão. 

Quando é necessário retirar praticamente toda a água do biogás são as técnicas de adsorção mais 

utilizadas (Monteiro, 2011). 

Existem ainda outras tecnologias para retirar a água do biogás, como a absorção em soluções 

de etilenoglicol (que também remove hidrocarbonetos) ou o uso de sais higroscópicos. As 

tecnologias de absorção são mais adequadas quando os caudais a tratar são muito elevados 

(Petersson and Wellinger, 2007). 

No entanto, a forma mais simples baseia-se no uso de vasos de expansão que promovem a 

condensação através do arrefecimento deixando para trás não só a água condensada como também 

outras impurezas (Monteiro, 2011). 

 

3.1.2 Remoção de sulfato de hidrogénio (H2S) 

 

O sulfureto de hidrogénio ( ) está sempre presente no biogás, normalmente em 

concentrações compreendidas entre 80 e 4000 ppmv, dependendo da matéria-prima. O mecanismo 

primário para a produção deste composto é a redução de proteínas contendo enxofre em condições 

anaeróbias por microorganismos de redução de sulfato (Trogisch, 2004). O sulfato de hidrogénio 

é corrosivo para a maioria dos equipamentos (gasodutos, compressores, tanques de 

armazenamento de gás, motores, etc.) e prejudica as células de combustível e outros equipamentos. 

Além disso, a combustão do  leva a emissões de , que têm efeitos ambientais prejudiciais. 

Devido aos problemas potenciais que o sulfato de hidrogénio pode causar, é recomendável 

remover este composto no início do processo de limpeza de biogás. Os limites máximos típicos de 

 dependem da finalidade da aplicação. Na Tabela 10 são apresentadas as tolerâncias típicas 

dos níveis de  para diferentes equipamentos de aproveitamento de biogás (Allegue and Hinge, 

2014). 
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Tabela 10 - Tolerância de equipamentos à presença de H2S (Allegue and Hinge, 2014) 

 
Tecnologia Limite de H2S (ppm) 

Caldeiras e motores com ciclo de Stirling <1 000 

Fogões de Cozinha <10 

Motores de Combustão Interna <500 

Turbinas <10 000 

Microturbinas <70 000 

Células de Combustível Varia entre <0,1 e <20 

Rede de gás natural <4 (varia de acordo com a legislação de cada país) 

 

Existe um grande número de tecnologias para remover  do fluxo de biogás. A seleção da 

melhor técnica depende da utilização final do gás, a composição, a variabilidade e volume do gás 

a ser tratado, a concentração de  presente e a quantidade absoluta de  para ser removido. 

Cada tecnologia tem prós e contras. Além disso, dois ou mais processos podem ser combinados 

para conseguir uma remoção de  superior. O H2S pode ser removido quer no digestor, a partir 

do biogás em bruto, ou no processo de limpeza. 

Em geral, os métodos de remoção de  podem ser classificados em dois grandes grupos 

de acordo com seu princípio: físico-químicos, que são os tradicionais e atualmente ainda dominam 

o mercado, e os biotecnológicos. Nas últimas duas décadas, cada vez mais atenção tem sido dada 

aos métodos biotecnológicos, tendo tido estes um grande desenvolvimento e igual ou até maior 

eficiência do que os métodos físico-químicos (> 99%). Nos processos biotecnológicos, os custos 

operacionais são mais baixos, pois evitam o uso de catalisadores, e geralmente, não produzem 

fluxos secundários que têm de ser tratados. No entanto, os processos biotecnológicos requerem 

ainda bastante desenvolvimento (Allegue and Hinge, 2014). 

Para a remoção de  do biogás os métodos mais utilizados são a adsorção com carvão 

ativado. Com o objetivo de otimizar processos, na passagem de biogás para biometano a remoção 

de H2S é muitas vezes combinado com a remoção de CO2 (Allegue and Hinge, 2014). 
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3.1.3 Remoção de Oxigénio e de Azoto (O2 e N) 

O oxigénio não está normalmente presente no biogás, tendo em conta que este advém de um 

processo de digestão anaeróbio. Contudo, se o local de formação do biogás for alimentado com ar, 

o azoto estará presente na mistura final. Estes dois gases podem ser removidos essencialmente por 

adsorção – em carvão ativado ou CMS (Carbon molecular sieve) – ou por membrana. A remoção 

destes dois compostos é, portanto, dispendiosa. Caso o biogás se destine à cogeração não é 

necessário retirar tanto o azoto como o oxigénio, contudo para outras aplicações – nomeadamente 

a injeção na rede de Gás Natural – é necessário eliminar o oxigénio e manter o azoto em 

quantidades muito reduzidas (Monteiro, 2011). 

 

3.1.4 Remoção de Amoníaco (NH3) 

O amoníaco forma-se durante a degradação de proteínas. A quantidade de amoníaco presente 

no biogás está dependente, como é lógico, do substrato e do pH do meio onde ocorreu a digestão 

anaeróbia – é mais frequente quando o substrato é proveniente da indústria alimentar. O amoníaco 

é normalmente separado quando o gás é seco (é removida a água), ou então quando é enriquecido 

em metano. Tendo em conta isto, não é necessário um passo de limpeza extra para eliminar este 

composto (Monteiro, 2011). 

 

3.1.5 Remoção de Siloxanos 

Os siloxanos são compostos que contem sílica. São normalmente utilizados em compostos 

tão comuns como desodorizantes e champôs, sendo por isso mais comuns no biogás captado nas 

ETAR e nos aterros. Quando os siloxanos sofrem queima, forma-se óxido de silício, cristais 

brancos arenosos que criam muitos problemas nos motores e nas turbinas a gás em que o biogás é 

utilizado. Os siloxanos podem ser removidos arrefecendo o gás (para temperaturas na ordem dos 

0ºC), por adsorção em carvão ativado (eliminado ou regenerado após uso), em sílica gel ou por 

absorção em misturas líquidas de hidrocarbonetos (Monteiro 2011; Llaneza et al. 2010). 
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3.1.6 Aplicabilidade e custos dos processos de limpeza de Biogás 

 

De todos os componentes presentes do biogás o mais importante e difícil de se remover é o 

H2S. De uma forma geral, as tecnologias de remoção de H2S removem também outros constituintes 

que estão presentes em quantidades residuais como o O2, H2O, NH3 e siloxanos. Uma visão geral 

dos custos das tecnologias é dada de seguida. 

Os custos do sistema de remoção de H2S da BiogasClean são apresentados na Tabela 11, tendo 

em consideração os seguintes dados: 

 Horas de funcionamento: 8 500 h/ano 

 Tempo de vida útil: 10 anos 

Tabela 11 - Sistema de remoção de H2S da BiogasClean (Allegue and Hinge, 2014) 

  Capacidade (m3/h) 200 500 1000 2000 

  Investimento (€) 108 100 148 650 175 700 243 250 

Custos operacionais 

  Custo capital (€/ano) 11 100 15 300 18 000 25 000 

  Eletricidade (€/ano) 973 1 297 2 270 2 595 

 

A empresa dinamarquesa Envidan para o sistema de remoção biológica de H2S apresenta 

os valores da Tabela 12. Esta empresa não fabrica módulos para caudais inferiores a 500 m3/h. 

Tabela 12 - Sistema de remoção biológica de H2S da Envidan (Allegue and Hinge, 2014) 

 Capacidade (m3/h) 200 500 1000 2000 

Quantidade de H2S 

  Inicial (mg/Nm3) 0 760 3 040 3 040 

  Final (mg/Nm3) 0 304 304 304 

Custos 

  Custo inicial (€) 0 121 600 162 200 202 700 

  Manutenção (€/Nm3) 0 0,045 0,03 0,019 

 

A empresa holandesa DMT produz também um sistema de remoção biológica de H2S, o 
BioSulfurex. Os custos do sistema BioSulfurex são apresentados na  

Tabela 13, tendo em consideração os seguintes dados: 
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 Horas de funcionamento: 8 500 h/ano 

 Tempo de vida útil: 10 anos 

 

Tabela 13 - Sistema de remoção biológica de H2S (BioSulfurex) da DMT (Allegue and Hinge, 2014) 

 

 Capacidade (m3/h) 200 500 1000 2000 
Quantidade de H2S 

 Inicial (mg/Nm3) 0 7 600 0 0 
 Final (mg/Nm3) 0 304 0 0 

Custos 
 Custo inicial (€) 0 174 200 0 0 
 Manutenção (€/Nm3) 0 0,13 0 0 

 

Apesar de o sistema BioSulfurex da DMT não ser o ideal para aplicações que produzam 

até 200 m3/h de biogás, a DMT está a desenvolver um novo sistema para aplicações de menor 

envergadura que se espera conseguir reduzir a quantidade de H2S de 20000 ppm para 200ppm. Os 

custos de uma das vertentes desse mesmo sistema são apresentados na Tabela 14. Esta tecnologia 

está preparada para operar apenas com caudais de 500 m3/h. 

 

Tabela 14 - Sistema de remoção de H2S (Sulfurex) da DMT (Allegue and Hinge, 2014)~ 

 

 Capacidade (m3/h) 200 500 1000 2000 

Quantidade de H2S 

  Inicial (mg/Nm3) 0 7 600 0 0 

  Final (mg/Nm3) 0 304 0 0 

Custos 

  Custo inicial (€) 0 146 200 0 0 

  Manutenção (€/Nm3) 0 0,182 0 0 

 

A empresa alemã Siloxa Engineering AG produz um sistema chamado Siloxa que funciona 

através de carvão ativado. Os custos do sistema Siloxa são apresentados na Tabela 15, tendo em 

consideração os seguintes dados: 

 Horas de funcionamento: 8 500 h/ano 

 Tempo de vida útil: 10 anos 



 

 

29 

Tabela 15 - Sistema de remoção de H2S (Siloxa) da Siloxa Engineering AG (Allegue and Hinge, 2014) 

 Capacidade (m3/h) 100 300 1000 

Quantidade de H2S 

  Inicial (mg/Nm3) 0 680 0 

  Final (mg/Nm3) 0 1 0 

Custos 

  Carvão ativado (kg/ano) 0 2 800 0 

  Custo inicial (€) 0 82 000 0 

  Custos operacionais (€/ano) 0 67 000 0 

 

Atualmente em Portugal a dessulfurização por carvão ativado é um processo já utlizado 

como é o caso da Central de Valorização Orgânica da Suldouro em Sermonde.  

 

 

Figura 5 - Sistema de filtragem de H2S por carvão ativado (Suldouro) 

Neste caso o biogás produzido em biodigestor é passado por um filtro de carvão ativado e 

armazenado num gasómetro para que seja queimado pontualmente num motor de 1 MW. 

Na análise das tecnologias de limpeza do biogás é importante notar que de uma forma geral 

os sistemas estão preparados para tratar apenas até 250 m3/h ou 500 m3/h de biogás daí que seja 

recorrente utilizar vários módulos para satisfazer as necessidades das centrais. 
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3.2 Purificação do Biogás 

 

A purificação do biogás é definido como a remoção do dióxido de carbono para aumentar o 

poder calorífico deste biocombustível. Nos casos em que o destino de biogás é a queima para 

produção de calor e/ou eletricidade, as tecnologias de limpeza anteriormente referidas são 

suficientes. A purificação é usada quando é necessário um elevado teor de metano, nomeadamente 

quando se pretende injetar o biogás na rede de gás natural. Para a purificação do biogás existem 

vários processos, sendo que a sua escolha depende essencialmente das necessidades do biogás, das 

características do biogás pretendido e do orçamento disponível. Na Tabela 16 pode-se observar 

um resumo das tecnologias de purificação de biogás mais comuns disponíveis no mercado. Note-

se que algumas das tecnologias já incluem sistemas de dessulfurização. 

 

Tabela 16 - Sistema de remoção de H2S (Siloxa) da Siloxa Engineering AG (Allegue and Hinge, 2014) 

  

Absorção 
química 

Adsorção por 
variação de 

pressão 

Limpeza de 
gases com 

água 

Separação 
criogénica 

Separação por 
membrana 

Input@100% (m3/h) 250 250  250  250  250  

Eficiência 90,0% 91,0% 94,0% 98,0% 78,0% 

Puridade (% CH4) 98,0% 98,0% 98,0% 91,0% 89,5% 

Dessulfurização incluída Sim Não Sim Sim Sim 

Tempo de operação (h/ano) 8 226 8 460 8 439 7 630 7 711 

Tempo de vida (anos) 10 10 10 10 10 
 

 

3.2.1 Absorção Química 

 

A tecnologia de Absorção Química (Chemical Absorption) é usada essencialmente para 

remover o CO2. No processo de purificação através da Absorção Química existe um aminoácido 

dissolvido em água com um ião dipolar. O ião dipolar pode ter carga positiva e carga negativa, 

dependendo do pH da solução. O grupo amino tem de perder os protões antes de reagir com o CO2. 

Esta perda de protões é normalmente realizada por adição de uma quantidade equimolar de uma 

base, de acordo com o mecanismo descrito pela equação (4.1) (Asbroek, 2004): 
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− − ⇌ − − ⇌ − −    (4.1) 

As soluções aquosas (R1, R2, R3) reagem com o CO2 para absorver este componente. O 

mecanismo de absorção do CO2 pode ser descrito pelas equações (4.2) a (4.5) (Kumar et al., 2002). 

2 + ⇌ +    (4.2) 

+ ⇌    (4.3) 

⇌ +    (4.4) 

⇌ +    (4.5) 

Analisando as equações anteriores podemos observar a reação do CO2 com o aminoácido. 

Na Figura 6 podemos analisar o diagrama de fluxo do processo de absorção de CO2. 

 

Figura 6 - Diagrama de fluxo do processo para absorção química de CO2 (Hullu, 2008) 

Apesar de terem sido anteriormente referidas formas de remover o H2S, existem formas de 

o converter em produtos mais estáveis e úteis. A conversão do H2S em S é uma das vantagens do 

processo de Absorção Química. O processo de Absorção Química do H2S em soluções aquosas 

(FE, Na, C10H16N2O8) e permite uma elevada eficiência na remoção do H2S, uma remoção seletiva 

do H2S e um baixo consumo de químicos pois as soluções utilizadas funcionam como um pseudo 

catalisador que se pode regenerar. A reação geral do processo de purificação em termos de H2S 

pode ser descrita pela equação (4.6). 
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+
1
2

→ +  
 (4.6) 

 

A  
Figura 7 apresenta uma visão geral dos dispositivos utilizados para remover o H2S do fluxo de 
biogás. 

 

 
 

Figura 7 - Diagrama de fluxo do processo para absorção química de H2S (Hullu, 2008) 

O sistema completo é constituído por uma coluna de absorção, um separador de partículas 

ou de filtro, e uma coluna de regeneração. Sob condições de funcionamento contínuo, o biogás é 

introduzido como pequenas bolhas no fundo do absorvedor da coluna. Estas bolhas passam através 

de uma solução de Fe/EDTA, fluindo para baixo para o separador de partículas. Na coluna de 

absorção o H2S será absorvido e transformado em S. No separador de partículas, as partículas 

pequenas de S que se formam são separados da corrente de produto. Após esta separação, a 

corrente de produto de saída é regenerada a partir de Fe2+/EDTA em Fe3+/EDTA numa coluna de 

bolhas de ar. O último passo nesta purificação é lavar o biogás tratado com água numa coluna 

compactada para remover vestígios residuais de H2S (Hullu, 2008). 

Os custos para o processo de Absorção Química são apresentados para as diferentes 

situações: absorção do CO2 e absorção do H2S, na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Custos da tecnologia Absorção Química (Hullu, 2008) 

  Valor 
Capacidade 250 /  
Investimento - absorção do CO2 

  Coluna de absorção 245 000 €  

  Custos adicionais 100 000 €  

  Bomba 20 000 €  

  Permutador de calor 35 000 €  

  Condensador 28 500 €  

  Coluna de regeneração 135 000 €  

Custos de operação anual - absorção do CO2 

  Custos energéticos 30 000 €  

  Custos de catalisadores 15 500 €  

  Operadores 40 000 €  

  Manutenção 4 500 €  

Investimento - absorção do H2S 

  Coluna de absorção 396 067 €  

  Custos adicionais 176 030 €  

  2 Bombas 70 412 €  

  Permutador de calor 158 427 €  

  Separador de partículas 264 045 €  

  Coluna de regeneração 238 520 € 

Custos de operação anual - absorção do H2S 
  Custos energéticos 59 833 €  

  Custos de catalisadores 30 914 €  

  Operadores 79 778 €  

  Manutenção 8 975 €  

Investimento total 1 303 500 €  

Custos totais de operação 179 500 €  
 

 Neste caso, como a tecnologia tem a funcionalidade de remoção do H2S, não é necessário 

proceder anteriormente ao processo de limpeza do Biogás. 

 

3.2.2 Limpeza de Gases com Água  

A tecnologia de Limpeza de Gases com Água (pressure water scrubbing) é uma técnica 

baseada no efeito físico de dissolução de gases em líquidos. Esta tecnologia pode ser usada para 
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remover o CO2 e o H2S do biogás uma vez que estes componentes são mais solúveis em água do 

que em CH4. Este processo de absorção é um processo totalmente físico. Na tecnologia de Limpeza 

de Gases com Água, o gás entra no scrubber (lavador) a alta pressão. A alta pressão aumenta a 

dissolubilidade de gases em água. Em seguida, a água é pulverizada a partir do topo da coluna de 

modo a que flua para baixo em contracorrente com o gás. Para assegurar uma elevada superfície 

de transferência para o contacto gás-líquido, a coluna é normalmente preenchida com um material 

de empacotamento (Hullu, 2008). As etapas principais do processo são apresentadas na Figura 8. 

 

Figura 8 - Diagrama de fluxo do processo Limpeza de Gases com Água (Hullu, 2008)  

No tanque de expansão a pressão é diminuída e alguns vestígios de CH4 são recuperados. 

No extrator a água de lavagem é regenerada. O CO2 e H2S são extraídos por ar neste dispositivo. 

Depois da etapa de secagem, o CH4 obtido pode atingir os 98% de pureza, sendo que usando este 

processo os rendimentos podem atingir os 94% (Hullu, 2008). 

A tecnologia Limpeza de Gases com Água requer uma grande quantidade de água. Por 

exemplo, o processo de absorção regenerativa da DMT que lava 330 m3/h de biogás requer 

aproximadamente 50 l/h de água (Hullu, 2008). 

A tecnologia Limpeza de Gases com Água é um processo simples pois requer apenas água 

e uma coluna de absorção para purificar o biogás. Os Scrubbers ou lavadores/purificadores 

também têm algumas vantagens e desvantagens em relação a outros dispositivos como se pode 
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verificar na Tabela 18 (Wet Scrubber Market Global Industry Analysis,Growth,Trends and 

Forecast, 2020). 

Tabela 18 - Vantagens e desvantagens relativas de scrubbers, adaptado de (Wet Scrubber Market Global 

Industry Analysis,Growth,Trends and Forecast, 2020) 

 

Vantagens Desvantagens 
 Pouco espaço requerido: estes 
dispositivos reduzem a temperatura e volume 
do fluxo de saída de gás não saturado, ou seja, 
as dimensões são menores comparadas com 
outras tecnologias. As dimensões menores 
resultaram em menores custos e maior 
flexibilidade na localização 
scrubber/purificador. 
 Funcionam a alta temperatura e com 
correntes de gás de elevado teor for 
humidade, sem limite de temperatura ou 
problemas de condensação. 
 Riscos de incêndio e explosão mínimos 
apesar de várias poeiras secas serem 
inflamáveis pois o uso de água elimina a 
possibilidade de explosões. 
 Nenhuma fonte de resíduos secundária 
pois as partículas coletadas não têm forma de 
escapar 
 Capacidade de recolher tanto gases como 
partículas. 

 Problemas de corrosão: A água e os 
poluentes dissolvidos podem formar 
soluções de ácidas altamente corrosivas. 
Materiais de construção adequados são 
muito importantes. Além disso, áreas de 
interface húmido/seco podem sofrer 
corrosão. 

 Requisitos de alta potência: a 
eficiência elevada de recolha das partículas é 
atingível apenas com quedas de alta pressão, 
resultando em altos custos operacionais. 

 Problemas de eliminação de água: 
reservatórios de decantação para as lamas 
podem ser necessários para atender às 
normas e regulamentos de águas residuais. 

 Difícil recuperação dos resíduos: 
desidratação e secagem de lamas tornam a 
recuperação de toda a poeira para 
reutilização muito cara e difícil. 

 

Esta tecnologia pode também ser utilizada para a remoção seletiva de H2S, pois este é mais 

solúvel em água do que o CO2. A água que sai da coluna com os componentes absorvidos pode 

ser regenerada e recirculada de volta para a coluna de absorção. Esta regeneração pode ser feita 

por despressurização ou por decapagem separação com ar numa coluna apropriada. Quando os 

níveis de H2S são elevados, não é recomendado a separação com ar pois a água pode ficar 

contaminada com elementos de enxofre o que pode causar problemas operacionais. Em níveis 

elevados de H2S a dissolubilidade deste é limitada devido à diminuição do pH. Esta tecnologia 
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apresenta dois fluxos de resíduos. O primeiro fluxo de resíduos é a saída de ar que foi utilizada 

para retirar a água regenerada. Este fluxo de ar é constituído principalmente por uma elevada 

percentagem e de CO2, mas também contém vestígios de H2S. Como o H2S é bastante tóxico este 

fluxo tem de ser tratado. Além disso, o fluxo contém pequenas quantidades de CH4. Tendo em 

conta que o CH4 é muito mais prejudicial para o ambiente do que o CO2, o CH4 deste fluxo deve 

ser queimado. O segundo fluxo de resíduos é uma purga de água. Para a dissolubilidade se manter 

tão alta quanto possível, uma parte da água é removida e substituída com água limpa. Deste modo, 

a concentração de CO2 e H2S no fluxo de água para o purificador permanecerá tão baixo quanto 

possível e o CO2 e o H2S não se irá acumular. Visto que a maior parte do CO2 e o H2S será 

absorvida na fase gasosa no extrator o fluxo de purga não necessita de qualquer tratamento (Hullu, 

2008). 

 Para a tecnologia Limpeza de Gases com Água são apresentados os custos na Tabela 19. 

Tabela 19 - Custos da tecnologia Limpeza de Gases com Água (pressure water scrubbing) (Hullu, 2008) 

  Valor 
Capacidade 250 /  

Investimento 

  Compressor  240 000 € 

  Colunas de lavagem 210 000 € 

  Permutador de calor 40 000 € 

  Bomba e ventiladores 60 500 € 

Custos de operação anual 

  Custos energéticos 60 000 €  
  Operadores 50 000 €  

Investimento total 550 500 €  

Custos totais de operação 110 000 €  

 

Esta tecnologia dispensa a necessidade de instalar um sistema adicional de remoção de H2S. 

 

3.2.3  Adsorção com Variação de Pressão 

A Adsorção com Variação de Pressão (PSA - Pressure swing adsorption) é uma técnica para 

a purificação de biogás. A PSA é uma tecnologia utilizada para separar determinados componentes 
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da mistura de gases sob pressão de acordo com certas características moleculares e afinidade do 

material de adsorção. A Figura 9 demonstra como o material de adsorção seleciona as diferentes 

moléculas do gás (Berndt, 2006). 

 

Figura 9 - O princípio da adsorção por variação de pressão (Zafar, 2015) 

O material de adsorção adsorve irreversivelmente o H2S ficando assim contaminado com 

H2S (Hullu, 2008). Por este motivo, uma etapa de remoção de H2S é muitas vezes incluída no 

processo de PSA. Alguns problemas podem ser causados pelo pó do material de adsorção que fica 

preso nas válvulas. Os materiais de adsorção são utilizados como filtros moleculares, adsorvendo 

preferencialmente a espécie alvo de gás a alta pressão. Para além da sua capacidade para 

diferenciar os diferentes gases, os adsorventes dos sistemas de PSA são geralmente materiais muito 

porosos (por exemplo carvão ativado, gel de sílica, alumina e zeólitos). O processo seguinte, 

funciona a baixa de pressão para desadsorver o material adsorvente (Hullu, 2008). Desadsorver o 

material adsorvente conduz a um fluxo de resíduos, contendo concentrações de impurezas. Este 

sistema consiste em quatro vasos de adsorção cheios com material de adsorção, como se pode ser 

verificar na Figura 10. Durante a operação, cada adsorvente opera num ciclo alternado de adsorção, 

regeneração e aumento de pressão. Durante a fase de adsorção, o biogás entra a partir do fundo 

para um dos adsorventes. Ao passar do reservatório de adsorção, CO2, O2 e N2 são adsorvidos na 

superfície do material adsorvente. Na Figura 9 podemos observar que o N2, O2, H2O, H2S e CO2 

são adsorvidos no adsorvedor. O gás que sai do topo do reservatório do adsorvedor contém mais 

de 97% de CH4. Este gás rico em metano é substancialmente livre de componentes de siloxano, 
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compostos orgânicos voláteis (VOCs), água e tem um nível reduzido de CO2. Antes de o material 

adsorvente estar completamente saturado com os componentes do gás adsorvido, a fase de 

adsorção é parada e outro reservatório de adsorção que foi regenerado anteriormente é comutado 

para o modo de adsorção para conseguir uma operação contínua. A regeneração do adsorvente 

saturado de material é realizada por um passo a passo de despressurização do reservatório de 

adsorção para a pressão atmosférica e, finalmente, para condições próximas às de vácuo. 

Inicialmente, a pressão é reduzida por um equilíbrio de pressão com um reservatório de adsorção 

já regenerado. Isto é seguido por um segundo passo de despressurização a pressão próxima da 

atmosférica. O gás que sai do recipiente durante este passo contém quantidades significativas de 

CH4 e é reciclado para a entrada de gás. Estas quantidades significativas de CH4 são capturadas 

dentro dos espaços vazios das partículas adsorventes. Antes da fase de adsorção começar de novo, 

o reservatório do adsorvedor é repressurizado gradualmente para a pressão de adsorção final. 

Depois do equilíbrio de pressão com um adsorvente que tenha estado no modo de adsorção antes, 

o aumento de pressão final é conseguido com o gás de alimentação.  

Um diagrama de instalação é apresentado na Figura 10. Um ciclo completo está concluído 

em cerca de 3 a 5 minutos (Hullu, 2008).  

 

Figura 10 - Diagrama de fluxo do processo de PSA (Hullu, 2008) 

As vantagens do processo de PSA são o elevado teor de CH4, mais de 97%, a necessidade 

de baixa potência e o reduzido nível de emissões. O fluxo de resíduos do sistema de PSA consiste 
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em N2, O2, H2O, H2S e CO2. A principal desvantagem é a etapa de remoção de H2S. Este é uma 

etapa complexa do processo, mas necessária. 

Para o caso da tecnologia de Adsorção com Variação de Pressão são apresentados os custos 

na Tabela 20. 

Tabela 20 - Custos da tecnologia Adsorção com Variação de Pressão (Hullu, 2008) 

  Valor 

Capacidade 250 /  

Investimento 

  4 Colunas de Adsorção de CO2 700 000 €  

  Custos Adicionas 70 000 €  

  2 Bombas 50 000 €  

  2 Compressores 200 000 €  

Custos de operação anual 

  Custos Energéticos 32 000 € 
  Custos de Catalisadores 80 250 € 
  Operadores 70 000 € 
  Manutenção 5 000 € 

Investimento total 1 020 000 €  

Custos totais de operação 187 250 €  

No entanto, esta tecnologia não garante a remoção de H2S aos níveis desejados, sendo 

necessário combinar esta tecnologia com uma tecnologia de limpeza de biogás. 

 

3.2.4  Separação Criogénica 

A Separação Criogénica (Cryogenic separation) é uma técnica que faz uso de baixas 

temperaturas, perto de -90 oC, e de alta pressão, cerca de 40 bar. Devido ao facto de o CO2, CH4 e 

de todos os outros contaminantes do biogás liquefazerem a diferentes intervalos de temperatura-

pressão, é possível obter CH4 a partir de biogás através de arrefecimento e compressão do biogás 

bruto para liquefazer o CO2 ficando este facilmente separável dos restantes componentes do gás. 

Entre as técnicas existentes para a purificação de biogás, a separação criogénica de impurezas do 

biogás está ainda nos primeiros níveis de pesquisa e desenvolvimento. A fim de investigar a 

viabilidade desta técnica, o foco tem sido apenas na separação sob a baixa temperatura e alta 
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pressão. Antes de se proceder à conceção do sistema é necessário definir a pureza desejada do 

biogás para que se possa definir em que níveis de arrefecimento e compressão o sistema irá operar. 

Esta técnica necessita assim de dois sistemas, arrefecimento e compressão, tal como demonstrado 

na Figura 11. 

 

Figura 11 - Diagrama de fluxo do processo de Separação Criogénica (Hullu, 2008) 

Outra exigência para a purificação do biogás é a redução da quantidade de H2S. Sabendo 

estas exigências são alcançados, a segunda etapa do projeto do processo será a conceção das 

unidades de refrigeração e compressão, as quais são apresentadas na Figura 12. 

 

Figura 12 - Unidades arrefecimento e compressão da separação criogênica (Hullu, 2008) 

Nestas unidades de processamento o biogás bruto que entra passa através do primeiro 

permutador de calor em que arrefece à temperatura de -70 oC. Este permutador de calor utiliza o 

gás produzido como meio de arrefecimento, o que tem a vantagem de pré-aquecer o biogás 

purificado antes de este sair da instalação, bem como o benefício da eficiência energética do 

processo. A primeira etapa de arrefecimento é seguido por uma cascata de compressores e 
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permutadores de calor que arrefecem o gás de entrada abaixo de -10 oC e comprimem-no para 40 

bar, antes de entrar na coluna de destilação. Para descongelar a água solidificada cada permutador 

de calor necessita de um permutador de calor em paralelo. A Tabela 21 demonstra o que acontece 

durante o processo. 

Tabela 21 - Condições do biogás através das unidades de processo de refrigeração e compressão (Hullu 2008) 

 

Biogás Gás de entrada 1 2 3 4 5 

Temperatura (oC) 25 -70 207 -10 54 -10 

Pressão (bar) 1 1 21 20 40 40 

Frações de gás 1 1 1 1 1 1 

Fluxo mássico (kg/h) 177.7 177.7 177.7 177.7 177.7 177.7 

Fluxo volúmico (m3/h) 168.64 114.21 12.89 6.81 4.27 3.07 

Entalpia (M Mkcal/h) -0.29 -0.3 0.28 -0.3 -0.29 -0.3 

 

O fato de separação criogênica não usar produtos químicos faz torna técnica menos 

prejudicial ao meio ambiente. O único fluxo de resíduos é composto principalmente e por uma 

elevada percentagem de CO2, mas também contém vestígios de H2S e de CH4. Visto que o H2S é 

bastante tóxico e CH4 é mais poluente para o ambiente comparado ao CO2, esta corrente deve ser 

tratada. 

Para o caso da tecnologia de Separação Criogénica são apresentados os custos na Tabela 22. 

Tabela 22 - Custos da tecnologia Separação Criogénica (Hullu, 2008) 

  Valor 

Capacidade 250 /  

Investimento 

  3 Permutadores de Calor 362 750 € 

  2 Compressores 650 000 € 

  Coluna de destilação 500 000 € 

Custos de operação anual 

  Custos Energéticos 343 000 €  

  Operadores 50 000 €  

  Manutenção 4 500 €  

Investimento total 1 512 750 €  

Custos totais de operação 397 500 €  
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No entanto esta tecnologia não garante a remoção de H2S aos níveis desejados, sendo 

necessário combinar esta tecnologia com uma tecnologia de limpeza de biogás. 

 

3.2.5  Separação por Membrana 

O CH4 e CO2 podem também ser separados utilizando uma membrana. Devido à diferença 

de tamanho ou de afinidade das partículas, certas moléculas passam através de uma membrana, 

enquanto outros não o fazem. A força motriz por trás deste processo é uma diferença na pressão 

parcial entre gases. As propriedades desta técnica de separação são dependentes do tipo de 

membrana utilizada. Muitas membranas diferentes estão disponíveis, cada um com as suas 

especificações (Ellig, Althouse, and McCandless, 1980).  

Tomando como exemplo a tecnologia produzida pela empresa americana Natco, esta utiliza 

uma membrana de separação de gás por módulos que opera na base de permeação seletiva 

(NATCO, 2007). A tecnologia tira vantagem do fato de que os gases difundem-se em materiais 

poliméricos. Se um diferencial de pressão é definido em lados opostos de uma película polimérica, 

uma membrana, o transporte através da película (permeação) ocorre. A taxa de permeação é 

determinada pelo produto do coeficiente de solubilidade e pelo coeficiente de difusão. Moléculas 

muito pequenas e moléculas altamente solúveis (como He, H2, CO2 e H2S) permeiam mais 

rapidamente do que as moléculas grandes (como N2, C1, C2 e hidrocarbonetos mais pesados, 

incluindo CH4). Quando um fluxo de biogás contendo CO2 atravessa uma membrana, o CO2 e o 

H2S irão atravessar a membrana a uma taxa mais rápida do que outros componentes (CH4).  

Assim, o fluxo de biogás pressurizado que entra na membrana é separada num fluxo rico em 

CO2 e H2S, e outro rico em CH4 (biometano). Qualquer material polimérico consegue separar gases 

até um certo ponto. Esta situação pode-se observar na Figura 13.  
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Figura 13 - Representação de separação por membrana (NATCO, 2007) 

 
No entanto a seleção adequada do material polimérico que compõem a membrana é 

extremamente importante pois determina o desempenho final do módulo de separação dos gases. 

As membranas feitas de polímeros e copolímeros sob a forma de uma película plana ou uma fibra 

oca são as formas mais recorrentemente utilizadas para a separação dos gases (NATCO, 2007; 

Hullu, 2008). A permeação de H2S depende da escolha da membrana. Se o H2S permeia apenas 

parcialmente, ambos os fluxos de saída irão conter H2S. Uma vez que o fluxo rico em CO2 retido 

na membrana pode ainda conter uma concentração relativamente elevada de CH4 (10-15%), este 

fluxo pode ser usado num motor a gás para produzir eletricidade ou calor. Para isso, o H2S não 

necessita ser removido. Apesar de o funcionamento com H2S resultar em mais desgaste do motor, 

a manutenção de um motor é mais económico do que a remoção de H2S. Uma membrana que 

remove completamente os H2S de biogás seria uma grande melhoria. A necessidade para a outro 

pré-tratamento tal como a secagem ou aquecimento é totalmente dependente da membrana 

utilizada. Uma pressão mais elevada dá um maior fluxo de gás através da membrana. No entanto, 

a pressão máxima é indicada pelo fabricante da membrana (Lemos, 2013; Hullu, 2008).  

No geral, a eficiência de todo o processo depende da membrana utilizada. A sua seletividade 

relativamente aos gases a serem separados, fluxo ou permeabilidade da membrana, durabilidade, 

temperatura operacional e faixa de humidade, custos de manutenção e de substituição são todos os 
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fatores que determinam o desempenho global desta tecnologia de purificação de biogás. Esta é 

uma tecnologia bastante utilizada, segura e viável. Os fabricantes mencionam que as membranas 

bem conservadas quase não precisam de qualquer manutenção e podem durar entre 10 a 15 anos 

(NATCO, 2007; Stern et al., 1998). A maior desvantagem desta tecnologia é o baixo rendimento 

de metano. O gás residual ainda contém CH4 que é altamente poluente. Parte desse gás residual 

pode ser alimentado de volta para a entrada ou, como mencionado acima, o gás residual, pode ser 

consumido por um motor de gás ligada a um gerador. Utilizando uma configuração de vários 

estágios, também aumenta o rendimento. 

Para o processo de Separação por Membrana, através da Tabela 23, são apresentados custos 

para duas diferentes situações: com remoção de H2S e sem remoção de H2S. 

Tabela 23 - Custos da tecnologia Separação por membrana (Hullu, 2008) 

    Valor 

Capacidade 250 /  

Investimento 

  Membrana 23 000 €  

  2 Bombas 10 000 €  

  Compressor 100 000 €  

  Custos Adicionais 100 000 €  

Custos de operação anual 

  Custos Energéticos 28 000 €  

  Operadores 50 000 €  

  Manutenção 3 750 €  

Investimento para remoção de H2S 

  Custos Adicionais 516 000 €  

Custos de operação anual - com remoção de H2S 

  Custos Energéticos 45 000 €  

Investimento total 749 000 €  

Custos totais de operação 126 750 €  

  

 Neste caso a tecnologia apresenta a funcionalidade de remoção do H2S, não sendo 

necessário proceder previamente ao processo de limpeza do biogás. 
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Capítulo IV 

 

 

 

4. Caso de estudo 

 

Nos Capítulos anteriores foram abordados locais de produção de biogás e tecnologia para o 

tornar útil para transformação, quer em motores de queima para produção de energia elétrica ou 

cogeração, quer através da passagem a biometano para injeção da Rede Nacional de Transporte de 

Gás Natural.  

O local escolhido para simular os diferentes cenários foi o Aterro da Sermonde no Município 

de Vila Nova de Gaia, gerido pela Suldouro. Atualmente, este aterro é a nível Europeu o aterro 

com maior produção de biogás, ficando mesmo à frente de aterros como o de Barcelona que apesar 

de servir uma população bastante superior não consegue igualar a capacidade de produção de 

biogás do aterro de Sermonde. 

 

Figura 14 - Vista aérea do aterro de Sermonde (Google Maps) 
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O Aterro Sanitário de Sermonde serve as populações de Vila Nova e Gaia e de Santa Maria 

da Feira, quer na recolha seletiva quer na recolha de resíduos urbanos.  

Na Figura 15 é possível observar os resíduos urbanos recolhidos nos anos mais recentes, 

sendo que são estes os resíduos responsáveis pela produção de biogás. 

 

 

 

Figura 15 - Resíduos Urbanos recebidos pela Suldouro (Suldouro, 2015) 

 

A Figura 16 é referente à quantidade de biogás produzido por um aterro sanitário tipo com 

caraterísticas bastante semelhantes ao aterro de Sermonde. Para extrapolar os valores de produção 

de biogás fornecidos pela Suldouro foi utilizado o modelo referido no Capítulo 3 (Figura 1). Este 

modelo considera que um aterro tem um tempo de vida de cerca de 30 anos e as taxas de 

crescimento da produção de biogás. 
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Figura 16 - Produção de Biogás no aterro de Sermonde (Suldouro, 2015) 

 

O caso de estudo presente será dividido em duas situações de estudo, simulação e análise: 

 Queima do biogás para produção de eletricidade e venda à Rede Elétrica Nacional 

 Limpeza e purificação do biogás para injeção na Rede Nacional de Transporte de 

Gás Natural 

 

4.1 Queima do biogás para produção de eletricidade  

Atualmente no aterro de Sermonde o biogás extraído dos vários pontos do aterro é 

desramificado e em tronco comum é redirecionado por um conjunto de vasos de expansão. Estas 

passagens pelos vasos de expansão têm o objetivo de facilitar a condensação no fluxo de gás o que 

permite que grande parte do H2S seja retido. A redução do teor de H2S é de extrema importância 

visto que este constituinte é um dos principais responsáveis pela corrosão e danos no equipamento. 

O biogás aquando da entrada nos motores apresenta as características ilustradas na Tabela 24. 
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Tabela 24 - Análise do Biogás de Aterro de Sermonde a 9 de Dezembro de 2015 

 

 CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) 

Biogás de Aterro 53,8 39,5 0,8 69 

 

A Tabela 24 evidencia que a quantidade de H2S é bastante reduzida uma vez que as 

tecnologias de remoção deste constituinte estão preparadas para quantidades de sempre na ordem 

das centenas de ppm. Serão consideradas caraterísticas semelhantes para o biogás ao longo do 

trabalho. Atualmente, o Aterro de Sermonde dispões de um sistema de queima de biogás para 

produção de energia elétrica equipado com 6 motores que são apresentados na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Motores a Biogás do Aterro de Sermonde (o motor 5 funciona como reserva) 

 

Motor Consumo (m3/h) Potência (kWh) 
1 482 1000 
2 500 1000 

3 485 1000 
4 497 1063 
5 325 640 

6 348 800 

 

Assim, no nosso caso de estudo iremos considerar sempre motores de 1 MW com um 

consumo de 500 m3/h. Na Tabela 26 foi realizada uma análise económica da opção de produção 

de energia elétrica a partir da queima do biogás para uma tarifa mínima (VAL=0). Nesta análise 

foram tidas em conta as seguintes considerações: 

 Investimento inicial para construção civil: 24 960 € 

 Investimento por módulo: 1 200 000 € 

 Custos de operação e manutenção por motor: 70 000 €/ano 

 Taxa de atualização do Valor Atual Líquido (VAL) do projeto: 4% 

 Tarifa: 0.044 €/kWh 

 Impostos de valor acrescentado para a energia (IVA): 23% 
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Tabela 26 - Produção de eletricidade e respetivas receitas (Suldouro, 2015; Tchobanoglous and Kreith, 2002) 

 

Ano (i) 
Produção de biogas 

(m3) 
Produção de eletricidade 

(kWh/ano) 
Despesas (€) Receitas (€) Balanço (€) 

1 3 328 800 7 668 846 1 294 960 258 263 -€1 036 697 

2 4 680 589 18 451 925 1 340 700 363 140 -€2 014 257 

3 5 616 707 31 391 620 141 404 435 768 -€1 719 893 

4 6 740 048 46 919 254 142 111 522 922 -€1 339 082 

5 8 088 057 65 552 415 142 821 627 506 -€854 397 

6 9 705 669 87 912 208 1 415 303 753 007 -€1 516 692 

7 11 123 032 113 537 303 216 379 862 972 -€870 099 

8 13 891 533 145 540 435 1 489 948 1 077 765 -€1 282 283 

9 13 933 894 177 641 158 1 489 952 1 081 051 -€1 691 183 

10 16 424 635 215 480 017 2 763 162 1 274 293 -€2 188 780 

11 19 173 888 259 652 569 364 253 1 487 592 -€1 302 223 

12 20 132 582 306 033 749 1 639 288 1 561 972 -€1 554 959 

13 21 139 212 354 733 989 441 484 1 640 070 -€531 429 

14 22 196 172 405 869 240 1 642 950 1 722 074 -€669 271 

15 23 305 981 459 561 253 444 061 1 808 178 €473 973 

16 24 471 280 515 937 868 1 645 173 1 898 587 €491 367 

17 18 703 050 559 025 708 372 336 1 451 063 €1 354 237 

18 12 934 819 588 824 776 374 198 1 003 539 €1 833 646 

19 9 089 332 609 764 661 225 193 705 189 €2 313 643 

20 7 341 384 626 677 646 150 125 569 576 €2 733 094 

21 6 642 204 641 979 870 150 876 515 331 €3 097 549 

22 5 943 025 655 671 333 1 351 630 461 085 €2 207 004 

23 4 993 200 667 174 602 152 388 387 394 €2 442 010 

24 4 119 390 676 664 799 76 575 319 600 €2 685 035 

25 3 845 487 685 523 981 76 958 298 349 €2 906 426 

26 3 146 307 692 772 403 77 343 244 104 €3 073 187 

27 2 447 128 698 410 064 77 729 189 859 €3 185 317 

28 1 747 949 702 436 965 78 118 135 613 €3 242 812 

29 873 810 704 450 037 78 509 67 794 €3 232 097 
 

Analisando a Tabela 26 podemos observar também os investimentos e custos de 

manutenção. Além das despesas, na Tabela 26 podemos também analisar a evolução das receitas, 

despesas e investimentos ao longo do período em que vigora a tarifa bonificada. Os períodos de 

maior despesa representam anos em que ocorreram investimentos para adicionar módulos à 
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instalação. No entanto, tendo em conta que ocorrem investimentos ao longo da vida do projeto 

para acompanhar o aumento da produção de biogás, é necessário uma análise mais pormenorizada, 

ou seja, é necessário analisar investimento a investimento. Na Tabela 27 podemos analisar o 

resultado do investimento dos 11 módulos projetados para o tempo de vida do aterro.  

Tabela 27 - Análise económica dos lucros da produção de eletricidade pelos motores.  

 

Ano 
(i) 

Módulo 
1 

Módulo 
2 

Módulo 
3 

Módulo 
4 

Módulo 
5 

Módulo 
6 

Módulo 
7 

Módulo 
8 

Módulo 
9 

Módulo 
10 

Módulo 
11 

1 -€1 036 697             

2 -€932 483 -€1 081 775           

3 -€793 707 -€926 186           

4 -€616 493 -€722 589           

5 -€377 566 -€476 830           

6 -€201 064 -€300 328 -€1 015 300          

7 €17 355 -€81 909 -€805 544          

8 €216 413 €117 148 -€606 487 -€1 009 357         

9  €308 086 -€415 549 -€817 697 -€982 435        

10   -€240 494 -€641 915 -€806 652 -€1 024 217 -€991 272      

11   -€23 528 -€424 219 -€588 956 -€790 018 -€754 490      

12   €193 070 -€206 887 -€413 901 -€614 597 -€579 070 -€1 037 142     

13   €409 298 €10 078 -€196 935 -€439 542 -€404 014 -€838 826     

14    €226 676 €19 663 -€222 576 -€187 048 -€622 229 -€1 004 601    

15    €442 904 €240 165 -€1 703 €33 824 -€401 726 -€739 463    

16     €475 814 €234 316 €269 844 -€166 078 -€502 706 -€926 679   

17      €450 173 €485 700 €49 405 -€286 108 -€711 745   

18      €607 863 €635 632 €198 962 -€135 431 -€690 260   

19        €355 899 €22 633 -€525 266   

20         €238 116 -€321 298   

21         €453 223 -€171 950   

22          -€22 771 -€1 039 724 

23          €118 271 -€945 760 

24           -€702 735 

25           -€481 344 

26           -€314 583 

27           -€202 453 

28           -€144 958 

29                     -€155 673 
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O módulo 1, o primeiro módulo instalado, foi o primeiro grande investimento para aproveitar 

o biogás produzido. Analisando na Tabela 27 os lucros de cada um dos módulos podemos concluir 

que de uma forma geral os motores conseguem ter o retorno do investimento antes de terminar o 

terceiro ano de operação. Analisando em particular os módulos 6 e 7, a instalação destes módulos 

coincide com o pico de produção de biogás no aterro, daí que o tempo de retorno do investimento 

nestes módulos seja menor. Analisando os módulos 9 e 10 podemos observar que estes também 

apresentam um tempo de retorno inferior a 2 anos. A situação dos que ocorre com os módulos 9 e 

10 deve-se ao fato de a sua instalação coincidir com o fim de vida de outros módulos. 

Na Tabela 28 é resumida a análise económica através dos indicadores ecnómicos.  

Tabela 28 - Resumo da Análise Económica da Produção de Eletricidade 

 Valor 
Tarifa  0,0437 €/kWh 

VAL 0,00 € 

TIR 4% 

Payback simples 5,01 anos 

 

Através da Tabela 28 podemos neste momento tirar algumas conclusões: 

 A tarifa utilizada é uma tarifa mínima, a qual é necessária para obter um VAL igual 

a zero. 

 O Valor Atual Líquido (VAL) sendo igual a zero representa que nestas condições 

as receitas e as despesas se anulam. 

 A Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) é próxima dos 0% em consequência da tarifa 

mínima e do VAL igual a 0,00€. 

 O Payback nas condições consideradas é obviamente elevado. 

 

Apesar de termos considerado uma tarifa de 0,0437 €/kWh, é importante referir que na 

prática as tarifas conseguidas são mais elevadas. Tomando o exemplo do Aterro de Sermonde, a 

tarifa em vigor é de 0,06 €/kWh. 

 



 

 

52 

4.2 Limpeza e Purificação do biogás para produção de biometano 

Atualmente em Portugal não há qualquer legislação referente ao uso do biometano. No 

entanto em países como Reino Unido, Alemanha, Holanda e Suécia é prática comum o tratamento 

do biogás para obter biometano. 

A análise realizada tem por objetivo obter uma tarifa mínima de venda do biometano para 

que as tecnologias sejam rentáveis. Neste caso a tarifa não contabiliza os impostos aplicáveis. 

Na situação em que se analisa a limpeza e purificação do biogás para produção de 

biometano para posterior venda e injeção da Rede Nacional de Transporte de Gás é necessário 

analisar também as infraestruturas inerentes à sua utilização após todo o processo de limpeza e 

purificação. 

Além da tecnologia de tratamento do biogás também é necessário construir toda a 

infraestrutura de apoio para transportar o biometano produzido até ao local de injeção mais 

próximo. Como é visível na carta topográfica (Figura 17), o local mais próximo para injeção do 

biometano encontra-se a cerca de 500 metros (EDP Gás, 2015). Segundo dados da EDP Gás para 

efeitos de orçamentação de linhas de transporte de gás o valor por metro situa-se em 61,8€ (EDP 

Gás, 2015). O Banco Mundial fornece também um valor de referência para a contrução de 

gasodutos que se situa nos 50 USD por metro de cumprimento (Banco Mundial, 2013) 

 
Figura 17 - Carta topográfica da do aterro de Sermonde e área circundante (EDP Gás) 
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Em alternativa poder-se-ia fazer o transporte através de camiões. No entanto, o transporte 

de gás em camião tem a cotação de 60€ por tonelada para distâncias de 500 km (Cryostar, 2015). 

No entanto, a distância requerida é de apenas 500 metros, logo o preço por quilómetro seria 

superior. 

Na Tabela 29 podemos analisar o preço para o transporte de todo biometano e o preço de 

construção de 500 metros de rede. A cotização para o transporte considera um valor constante por 

tonelada de biometano transportada. Para a conversão do metro cúbico de biometano foram 

utilizados fatores do gás natural (British Columbia, 2013). 

Tabela 29 - Comparação entre o transporte de biometano por camião e a construção de rede de gás para o mesmo 

efeito (Cryostar, 2015) 

 

 

O preço de transporte em camião fica em cerca de 6 milhões € para o período em estudo. 

No entanto, este valor estaria sempre sujeito à flutuação do preço do combustível. No caso de se 

optar pelo transporte em camião seria também necessária a construção de um reservatório. O preço 

de construção de rede rondaria os 600 mil euros e neste caso é importante ter em conta que o tempo 

de vida útil da rede é bastante superior a 15 anos além de ser mais seguro quanto a fugas e de 

garantir o funcionamento em modo contínuo. Considerando um cenário mais desfavorável em que 

a meio do período teríamos de fazer uma renovação completada rede, os custos continuariam a ser 

inferiores ao transporte em camião. Deste modo nas simulações será considerada a construção de 

rede de gás. 

Em Capítulos anteriores foi apresentado um resumo das tecnologias de purificação de 

biogás. Note-se que algumas delas já apresentam incluído o sistema de limpeza de biogás (remoção 

  
Biometano 
Produzido 

Biometano 
Produzido 

Custo de transporte 
em camião 

Custo de construção 
da rede 

Absorção Química 137 937 664 m3 98 106 447 t 5 886 387 € 

38 007 € 

Adsorção por 
Variação de Pressão 

139 470 305 m3 99 196 518 t 5 951 791 € 

Limpeza de Gases 
com Água 

140 236 625 m3 99 741 554 t 5 984 493 € 

Separação Criogénica 150 198 790 m3 106 827 020 t 6 409 621 € 

Separação por 
Membrana 

119 545 976 m3 85 025 587 t 5 101 535 € 



 

 

54 

de H2S), o que dispensa a instalação de um sistema que faça separadamente qualquer outro 

tratamento. 

Nos casos em que a tecnologia de purificação não apresenta a funcionalidade de 

dessulfurização (remoção do H2S) é necessário recorrer a tecnologias de limpeza. Como analisado 

em Capítulos anteriores existe uma variada gama de tecnologias disponíveis no mercado sendo 

que para combinação com as tecnologias de purificação se optou por fazer a análise tendo em conta 

a tecnologia de dessulfurização Siloxa. Como mencionado anteriormente a Siloxa é uma 

tecnologia de limpeza de biogás fabricada pela empresa alemã Siloxa Engineering AG sendo que 

esta tecnologia é baseada em dessulfurização por carvão ativado. 

Na Tabela 30 é apresentado um resumo das especificações técnicas de cada tecnologia 

assim como os seus custos associados.  

 

Tabela 30 - Comparação das tecnologias disponíveis para purificação do biogás combinadas em alguns casos com 

a Siloxa 

 Absorção 
química 

Adsorção 
por 

variação de 
pressão 

Limpeza 
de gases 

com água 

Separação 
criogénica 

Separação 
por 

membrana 

Input@100% (m3/h) 250 250 250 250 250 

Output@100%  (m3/h) 113 114 118 123 98 

Eficiência 90,0% 91,0% 94,0% 98,0% 78,0% 

Puridade (% CH4) 98,0% 98,0% 98,0% 91,0% 89,5% 

Tempo de operação (h/ano) 8 226 8 460 8 439 7 630 7 711 

Tempo de vida (anos) 10 10 10 10 10 

Dessulfurização incluída Sim Não Sim Sim Sim 

Investimento para dessulfurização (€) - 114 858 € - - - 

Manutenção para dessulfurização (€/ano) - 12 827 € - - - 

Investimento para purificação (€) 1 303 500 € 1 020 000 € 550 500 € 1 512 750 € 1 123 500 € 

Manutenção para purificação (€/ano) 179 500 € 187 250 € 110 000 € 397 500 € 126 750 € 

Infraestrutura e Gasodutos 38 007 € 

Investimento total (€) 1 341 507 € 1 172 865 € 588 507 € 1 550 757 € 1 161 507 € 

Manutenção total (€/ano) 179 500 € 200 077 € 110 000 € 397 500 € 126 750 € 
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Nestas situações teve as seguintes considerações aquando os cálculos: 

 Fator de conversão de m3/ano para kWh: 10,56 (Abraxas Energy Consulting, 2016) 

 Ao investimento de cada módulo são acrescidos 38 007 € para serviços de construção dos 

500 metros de rede de transporte de biometano  

 Todas as tecnologias apresentam o mesmo caudal de admissão 

 A quantidade de módulos instalados deve ter capacidade de responder a todo o biogás 

produzido 

 Nos períodos em que os módulos apesar de instalados, não são utilizados, considera-se que 

o custo de manutenção diminui para 25% 

 Em todas as ocasições que se procede ao instalamente de uno novo módulo procede-se a 

uma ampliação das dimensões ou manutenção do gasoduto. 

 Impostos de valor acrescentado para a energia (IVA): 23% 

 

Nestas análises optaram-se por vários módulos com capacidade de 250 m3/h no lugar de 

sistemas com maior capacidade de admissão de biogás com o objetivo de permitir ao sistema 

operar sem grande previsão de interrupções. Desta forma, mesmo que seja necessária manutenção, 

a quebra de produção não será tão elevada quando seria se estivessem instalados dispositivos de 

maior envergadura. Note-se que apesar de os módulos apresentarem o mesmo caudal admissível, 

o tempo de operação varia, o que pode resultar numa variação de módulos necessários entre as 

diferentes tecnologias. 

 

5.2.1 Produção de biometano por Absorção Química 
 

No caso dos sistemas de purificação pelo processo de Absorção Química, a Tabela 31 

apresenta os cálculos para módulos necessários para dar resposta a todo o caudal de biogás 

produzido e o biometano obtido em função da tecnologia Absorção Química. Note-se que nesta 

tecnologia não é necessário um sistema adicional de dessulfurização (remoção do H2S) pois o 

sistema de purificação consegue garantir os parâmetros exigidos. 
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Na Tabela 31 são apresentadas as quantidades de módulos instalados para dar resposta a todo 

o biogás produzido e o balanço económico da produção de biometano por Absorção Química. 

 

Tabela 31 - Análise da produção de biometano por absorção química 

 

Ano Produção de biogas (m3) Quantidade de módulos Balanço 

1 3 328 800 2 -2 243 682 € 

2 4 680 589 3 -4 193 878 € 

3 5 616 707 3 -4 845 413 € 

4 6 740 048 4 -6 564 120 € 

5 8 088 057 4 -6 927 914 € 

6 9 705 669 5 -8 220 277 € 

7 11 123 032 6 -9 215 886 € 

8 13 891 533 7 -9 792 232 € 

9 13 933 894 7 -9 026 816 € 

10 16 424 635 8 -9 223 595 € 

11 19 173 888 10 -11 231 030 € 

12 20 132 582 10 -8 966 702 € 

13 21 139 212 11 -6 644 242 € 

14 22 196 172 11 -4 049 588 € 

15 23 305 981 12 -1 374 570 € 

16 24 471 280 12 3 108 243 € 

17 18 703 050 9 6 371 548 € 

18 12 934 819 7 8 380 512 € 

19 9 089 332 5 9 624 333 € 

20 7 341 384 4 10 585 191 € 

21 6 642 204 4 11 559 455 € 

22 5 943 025 3 12 496 094 € 

23 4 993 200 3 13 160 945 € 

24 4 119 390 2 13 800 772 € 

25 3 845 487 2 14 416 199 € 

26 3 146 307 2 14 832 292 € 

27 2 447 128 1 15 172 705 € 

28 1 747 949 1 15 424 819 € 

29 873 810 1 15 431 069 € 

30 457 710 1 15 319 033 € 

31 291 270 1 15 158 235 € 
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No total, durante o tempo de vida do projeto são instalados 16 módulos, sendo que em 

trabalho simultâneo, nos anos 15 e 16 acumula-se 12 módulos. No entanto, para analisar a 

tecnologia é necessário realizar uma análise mais pormenorizada, ou seja, analisar individualmente 

cada um dos módulos. A análise de cada um dos módulos é apresentada na Figura 18. 

 

Figura 18 – Evolução do balanço do lucro de cada um dos módulos instalados na tecnologia de absorção química 

 

Realizando uman rápida análise tendo por base a Tabela 31 e a Figura 18 podemos verificar 

que a partir do Módulo 13 notam-se algumas quebras tanto na produção de biogás como nas 

receitas. Estas quebras são o resultado da diminuição da produção de biogás no aterro após atingir 

o seu máximo de produção. 

Na Tabela 32 são apresentados os indicadores económicos da tecnologia absorção química. 

 

Tabela 32 – Indicadores económicos para a Absorção Química com base numa tarifa mínina 

 
Tarifa aplicada 0,0777 €/kWh 

VAL 0,00 € 

TIR 4,0 % 

Payback simples 3,28 anos 
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Como é possível observar na Tabela 32, a tarifa mínima que se obteve para um VAL igual 

a zero foi de 0,0777 €/kWh. 

 

5.2.2 Produção de biometano por Adsorção por Variação de Pressão 
 

Como referido anteriormente, a tecnologia adsorção por variação de pressão requer que se 

aplique previamente um processo de dessulfurização. Para o caso de estudo o processo de 

dessulfurização elegido será o Siloxa referido em Capítulos anteriores. 

Tabela 33 - Análise da Produção de Biometano por dessulfurização (Siloxa) e adsorção com variação de pressão 

 
Ano Produção de biogas (m3) Quantidade de módulos Balanço 

1 3 328 800 2 -2 111 581 € 
2 4 680 589 3 -3 955 147 € 
3 5 616 707 3 -4 671 567 € 
4 6 740 048 4 -6 308 417 € 
5 8 088 057 4 -6 821 498 € 
6 9 705 669 5 -8 057 656 € 
7 11 123 032 6 -9 016 025 € 
8 13 891 533 7 -9 578 771 € 
9 13 933 894 7 -8 963 270 € 

10 16 424 635 8 -9 219 335 € 
11 19 173 888 10 -10 764 447 € 
12 20 132 582 10 -8 539 007 € 
13 21 139 212 11 -6 260 956 € 
14 22 196 172 11 -3 705 213 € 
15 23 305 981 12 -1 061 298 € 
16 24 471 280 12 3 062 205 € 
17 18 703 050 9 6 188 242 € 
18 12 934 819 7 8 096 187 € 
19 9 089 332 5 9 271 450 € 
20 7 341 384 4 10 181 557 € 
21 6 642 204 4 11 125 305 € 
22 5 943 025 3 12 039 910 € 
23 4 993 200 3 12 690 192 € 
24 4 119 390 2 13 324 950 € 
25 3 845 487 2 13 937 348 € 
26 3 146 307 2 14 354 952 € 
27 2 447 128 1 14 706 248 € 
28 1 747 949 1 14 955 884 € 
29 873 810 1 14 965 053 € 
30 457 710 1 14 859 152 € 
31 291 270 1 14 706 527 € 
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A tecnologia de adsorção por variação de pressão tem capacidade para receber, à semelhança 

da absorção química, 250 m3/h de biogás. No entanto esta tecnologia requer anualmente um tempo 

de manutenção bastante inferior, o que por consequente leva a uma maior quantidade de biometano 

produzido anualmente.  

Na Tabela 33 é apresentada a quantidade de módulos necessários para dar resposta, através 

da adsorção com variação de pressão, à produção de biogás. Apesar de esta tecnologia estar 

preparada para receber menos manutenção que a tecnologia de Absorção Química, ou seja, menos 

tempo parada, a quantidade de módulos necessária é a mesma, assim como os anos previstos para 

a instalação dos mesmos. 

 

Figura 19 – Evolução do balanço do lucro de cada um dos módulos instalados na tecnologia de adorção por 
variação de pressão 

 
À semelhança da tecnologia de absorção química analisadab anteriormente, são também 

necessáriso 16 módulos. A análise de cada um dos módulos é apresentada na Figura 19. Na Tabela 

34 são apresentados os indicadores económicos relativos à tecnologia de adsorção por variação de 

pressão. 

Tabela 34 – Indicadores económicos para a adsorção por variação de pressão com base numa tarifa mínina 

Tarifa aplicada 0,0755 €/kWh 
VAL 0,00 € 
TIR 4,0 % 
Payback simples 3,05 anos 
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Neste momento com os dados apresentados na Tabela 34 já nos é permitido tirar algumas 

conclusões. As duas tecnologias de purificação de biogás apresentam um payback superior à opção 

de queima do biogás para produção de eletricidade.  

 

5.2.3 Produção de biometano por Limpeza de Gases com Água 
 

A purificação de biogás por limpeza de gases com água, apresentada na Tabela 35, dispensa 

sistemas adicionais de dessulfurização. Na Tabela 35 é apresentada a quantidade de módulos 

necessários para dar resposta, através desta tecnologia, à produção de biogás. 

 

Tabela 35 - Análise da Produção de Biometano por Limpeza de Gases com Água 

 

Ano Produção de biogas (m3) Quantidade de módulos Balanço 
1 3 328 800 2 -1 712 571 € 
2 4 680 589 3 -3 177 995 € 
3 5 616 707 3 -4 177 182 € 
4 6 740 048 4 -5 513 040 € 
5 8 088 057 4 -6 414 264 € 
6 9 705 669 5 -7 499 705 € 
7 11 123 032 6 -8 329 968 € 
8 13 891 533 7 -8 898 077 € 
9 13 933 894 7 -8 873 004 € 
10 16 424 635 8 -9 238 812 € 
11 19 173 888 10 -9 086 102 € 
12 20 132 582 10 -6 990 503 € 
13 21 139 212 11 -4 825 192 € 
14 22 196 172 11 -2 464 381 € 
15 23 305 981 12 -15 962 € 
16 24 471 280 12 3 236 505 € 
17 18 703 050 9 5 707 523 € 
18 12 934 819 7 7 280 598 € 
19 9 089 332 5 8 295 037 € 
20 7 341 384 4 9 092 870 € 
21 6 642 204 4 9 875 647 € 
22 5 943 025 3 10 614 031 € 
23 4 993 200 3 11 168 975 € 
24 4 119 390 2 11 678 362 € 
25 3 845 487 2 12 165 031 € 
26 3 146 307 2 12 516 889 € 
27 2 447 128 1 12 794 701 € 
28 1 747 949 1 13 002 773 € 
29 873 810 1 13 043 221 € 
30 457 710 1 13 003 543 € 
31 291 270 1 12 931 434 € 
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A Figura 20 apresenta a evolução do balanço entre despesas e receitas de cada um dos 

módulos instalados. 

 

Figura 20 – Evolução do balanço do lucro de cada um dos módulos instalados na tecnologia de limpeza de gases 
com água 

Na Tabela 36 são apresentados os indicadores económicos relativos à tecnologia de 

limpeza de gases com água. 

 

Tabela 36 – Indicadores económicos para a limpeza de gases com água com base numa tarifa mínina 

 
Tarifa aplicada 

0,0541 €/kWh 

VAL 0,00 € 

TIR 4,0 % 

Payback simples 2,26 anos 

 

Analisando a Tabela 36, podemos concluir que a tecnologia de limpeza de gases com água 

(P.W.S.) é a tecnologia que possibilita uma tarifa de venda mais reduzida relativamente às 

tecnologias já analisadas. 
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5.2.4 Produção de biometano por Separação Criogénica 
 

A purificação de biogás por separação criogénica, não requer um sistema adicional de 

dessulfurização para garantir que os níveis de H2S estão dentro dos limites estabelecidos.  

 

Tabela 37 - Análise da Produção de Biometano por dessulfurização (Siloxa) e separação criogénica  

 
Ano Produção de biogas (m3) Quantidade de módulos Balanço 

1 3 328 800 2 -2 234 150 € 

2 4 680 589 3 -4 215 826 € 

3 5 616 707 3 -4 567 128 € 

4 6 740 048 4 -6 266 361 € 

5 8 088 057 4 -6 263 627 € 

6 9 705 669 5 -7 374 861 € 

7 11 123 032 6 -8 215 392 € 

8 13 891 533 8 -10 413 271 € 

9 13 933 894 8 -9 506 683 € 

10 16 424 635 9 -9 560 402 € 

11 19 173 888 10 -10 533 697 € 

12 20 132 582 11 -10 004 181 € 

13 21 139 212 11 -5 983 740 € 

14 22 196 172 12 -5 079 020 € 

15 23 305 981 12 -643 445 € 

16 24 471 280 12 3 596 624 € 

17 18 703 050 10 6 955 730 € 

18 12 934 819 7 9 119 401 € 

19 9 089 332 5 10 343 802 € 

20 7 341 384 4 11 276 423 € 

21 6 642 204 4 12 241 544 € 

22 5 943 025 3 13 262 522 € 

23 4 993 200 3 13 977 887 € 

24 4 119 390 2 12 777 762 € 

25 3 845 487 2 13 009 464 € 

26 3 146 307 1 13 400 455 € 

27 2 447 128 0 13 729 635 € 

28 1 747 949 0 13 991 126 

29 873 810 0 13 892 130 

30 457 710 0 13 620 335 

31 291 270 0 13 278 038 
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Na Tabela 37 é apresentada a quantidade de módulos necessários para dar resposta, através 

da tecnologia separação criogénica, à produção de biogás. Ao contrário das tecnologias estudadas 

até ao momento, a separação criogénica requer um tempo de manutenção bastante maior, o que 

leva a que o caudal admissível anualmente seja menor e que por conseguinte a quantidade de 

módulos necessária sejam também superior.  

Na Figura 21 são apresentados os balanços entre despesas e receitas dos 17 módulos 

instalados com a tecnologia separação criogénica. 

 

 

Figura 21 – Evolução do balanço do lucro de cada um dos módulos instalados na tecnologia de separação 
criogénica 

 

Na Tabela 38 são apresentados os indicadores económicos para a tecnologia de separação 

criogénica e faz-se a comparação com as tecnologias anteriormente estudadas. 

Tabela 38 – Indicadores económicos para a adsorção por variação de pressão com base numa tarifa mínina 

Tarifa aplicada 0,119 €/kWh 

VAL 0,00 € 

TIR 4,0 % 

Payback simples 3,17 anos 
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5.2.5 Produção de biometano por Separação por Membrana 
 

O uso da separação por membrana para purificação de biogás dispensa qualquer sistema 

adicional de dessulfurização. Esta tecnologia é atualmente umas das mais comuns na purificação 

de biogás devido à sua versatilidade em termos de diversidade de membranas. 

 
Tabela 39 - Análise da produção de biometano por separação por membrana 

Ano Produção de biogas (m3) Quantidade de módulos Balanço 

1 3 328 800 2 -2 468 617 

2 4 680 589 3 -4 657 113 

3 5 616 707 3 -4 893 539 

4 6 740 048 4 -6 757 470 

5 8 088 057 5 -6 598 674 

6 9 705 669 5 -7 813 951 

7 11 123 032 6 -8 729 537 

8 13 891 533 7 -11 248 397 

9 13 933 894 7 -10 056 825 

10 16 424 635 9 -10 077 167 

11 19 173 888 10 -11 565 955 

12 20 132 582 11 -11 229 775 

13 21 139 212 11 -6 776 982 

14 22 196 172 11 -6 023 391 

15 23 305 981 11 -1 111 148 

16 24 471 280 11 3 597 109 

17 18 703 050 9 7 338 741 

18 12 934 819 7 9 766 963 

19 9 089 332 5 11 177 265 

20 7 341 384 4 12 260 036 

21 6 642 204 4 13 361 008 

22 5 943 025 4 14 499 033 

23 4 993 200 2 15 316 521 

24 4 119 390 2 13 898 099 

25 3 845 487 2 14 208 451 

26 3 146 307 2 14 663 793 

27 2 447 128 1 15 031 989 

28 1 747 949 1 15 329 230 

29 873 810 1 15 248 105 

30 457 710 0 14 985 672 

31 291 270 0 14 649 332 
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Tal como a tecnologia de separação criogénica, também a tecnologia de separação por 

membrana requer 17 módulos para dar resposta a todo o biogás produzido. Como referido 

anteriormente, este aumento no número de módulos deve-se ao maior tempo que estas tecnologias 

requerem para manutenção. 

Na Tabela 40 podemos analisar os indicadores económicos para cada um dos 17 módulos 

previstos. Pode-se observar que o módulo 17 não consegue recuperar o seu próprio investimento. 

No entanto no início do trabalho assumimos que o sistema teria de dar resposta a todo o biogás 

produzido. 

 

Figura 22 – Evolução do balanço do lucro de cada um dos módulos instalados na tecnologia de separação por 
membrana 

 
Neste ponto dispomos já de todos os indicadores económicos para tirar algumas conclusões 

relativamente às tecnologias de purificação estudadas. Na Tabela 40 podemos analisar a 

comparação entre os indicadores económicos. Neste trabalho o objetivo proposto foi identificar 

qual a tarifa mínima que cada tecnologia permitia para ser economicamente viável. Dessa forma, 

não faz sentido comparar todos os indicadores económicos quando estes são obtidos a partir de 
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diferentes tarifas. No entanto, com base na Tabela 40 podemos observar que a tecnologia de 

limpeza de gases com água é a que permite uma tarifa mínima menor. Podemos também observar 

que a separação criogénica apresenta uma tarifa mínima bastante superior às restantes tecnologias. 

 

Tabela 40 - Comparação entre a produção de biometano por separação por membrana e as tecnologias 

anteriormente referidas 

 

Produção de 
Eletricidade 

Absorção 
química 

Adsorção por 
variação de 

pressão 

Limpeza de 
gases com 

água 

Separação 
criogénica 

Separação por 
membrana 

Tarifa aplicada 0,044 €/kWh 0,078 €/kWh 0,076 €/kWh 0,054 €/kWh 0,119 €/kWh 0,087 €/kWh 

VAL (€) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TIR 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

 

Nas tecnologias referidas anteriormente foram apresentadas discriminadamente as análises 

económicas. A partir desses mesmos dados foi criada a representação gráfica com a evolução dos 

ganhos das várias situações analisadas, tendo em conta as tarifas mínimas. 

 

Figura 23 - Evolução dos ganhos para cada uma das tecnologias analisadas com base nas tarifas mínimas 
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Na Figura 23 podemos analisar como se comporta o balanço económico em cada uma das 

tendo em conta a tarifa mínima. Podemos ver que a tecnologia separação criogénica de destaca. 

Podemos facilmente perceber que a queima do biogás para produção de eletricidade é a que 

apresenta menor risco pelo seu mais reduzido valor no investimento. No entanto a queima do 

biogás para produção de eletricidade apresenta também uma menor rentabilidade. Nesta análise é 

também necessário ter em conta que a separação criogénica é também a tecnologia que requer uma 

tarifa mínima mais elevada. Na Figura 19 é realizado um novo balanço aplicado a tarifa de 0,12 

€/kWh para todas as tecnologias estudadas. 

 

Figura 24 - Evolução dos ganhos para as tecnologias analisadas com base numa tarifa de 0,12 €/kWh 

Na Figura 19 não foi considerada a produção de eletricidade pois o foco é uma comparação 

entre as tecnologias de limpeza e purificação de biogás.  

Através da Figura 19 podemos observar que a tecnologia que mais se destaca é a tecnologia 

Limpeza de Gases com Água enquanto a tecnologia de separação criogénica é a que mais se 

destaca pela negativa. O investimento inicial e custos de operação e manutenção por módulos na 

tecnologia Limpeza de Gases com Água são também os mais reduzidos das tecnologias em análise. 
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Na tabela 41 podemos observar que aplicando uma tarifa igual nas tecnologias de 

purificação analisadas, aquela que proporciona uma payback mais reduzido é a tecnologia limpeza 

de gases com água. 

Tabela 41 - Comparação do paybak simples entre as tecnologias de purificação com base numa tarifa de 0,12 

€/kWh 

 

Absorção 
química 

Adsorção por 
variação de pressão 

Limpeza de 
gases com água 

Separação 
criogénica 

Separação por 
membrana 

Tarifa aplicada 0,12 €/kWh 

Payback simples 2,12 anos 1,92 anos 1,02 anos 3,15 anos 2,31 anos 

 

As restantes tecnologias de produção de biometano apesar de apresentarem resultados e 

indicadores económicos menos favoráveis do que a limpeza de gases com água continuam a ser 

viáveis pois apresentam indicadores satisfatórios. Apesar de os indicadores económicos apontarem 

a limpeza de gases com água como o processo de produção de biometano mais vantajoso podemos 

também analisar o biogás como cada tecnologia usa o biogás e que biometano resulta efetivamente 

do processo.  
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Capítulo V 

 

 

 

5. Conclusões e trabalho futuro 
 

 

No presente trabalho realizado, com base nas caraterísticas de produção de biogás do aterro 

de Sermonde, foi possível analisar tanto a queima do biogás para produção de eletricidade como a 

aplicabilidade de tecnologias de limpeza e purificação para produção de biometano. 

 

5.1 Conclusões  

 

Com as análises realizadas foi possível obter as tarifas mínimas com as quais as tecnologias 

de purificação seriam viáveis no caso de estudo baseado na produção de biogás do Aterro de 

Sermonde. Com objetivo de comparar as tecnologias foi também realizada uma análise aplicando 

a mesma tarifa a todas as tecnologias. Estas análises demonstraram que a tecnologia de limpeza 

de gases com água tanto é a mais rentável como é a que permite uma tarifa mínima mais reduzida. 

No entanto, tendo em conta que atualmente o gás natural é comprado a cerca de 0,06 €/kWh 

(Galp, 2015), apenas a tecnologia de limpeza de gases com água consegue apresentar uma tarifa 

mínima inferior ao preço de venda de gás natural. 

Comparando as tecnologias de purificação de biogás com a queima de biogás para produção 

de eletricidade, aplicando tarifas semelhantes, podemos concluir que no geral todas as tecnologias 

de purificação de biogás conseguem apresentar indicadores económicos mais favoráveis face à 

 



 

 

70 

opção de queima do biogás, mesmo não estando consideradas possíveis tarifas bonificadas para a 

venda de biometano. 

A utilização de biometano como substituto do gás natural obriga a regulamentar os 

parâmetros de controlo da qualidade do combustível, bem como as condições de injeção na rede 

de distribuição quando aplicável, sendo que dentro da Comissão Europeia existe já um grupo de 

trabalho dedicado a esta temática. 

As políticas energéticas adotadas pela União Europeia e mais em concreto por Portugal, 

mostram sérias preocupações acerca do crescimento do consumo energético com proveniência em 

fontes de energia tradicionais, bem como nas emissões de G.E.E. originadas por esse consumo. O 

aproveitamento energético de Biogás encaixa nessas políticas uma vez que através da sua 

produção, verifica-se uma diminuição das emissões de CH4 e de CO2 para a atmosfera e diminui-

se ainda a dependência de energias de origem tradicional. 

 

5.1 Trabalho futuro  

 

Atualmente a Direção Geral de Energia e Geologia dispõem já de uma base de dados com 

todas as centrais térmicas e/ou elétricas que usam biogás. No entanto existem ainda demasiadas 

produções de biogás que não fazem o devido aproveitamento e por isso não constam no 

mapeamento do DGEG. 

Como trabalho futuro poder-se-ia realizar um levantamento de todo o potencial de produção 

de biogás inexplorado em Portugal. Com este levantamento apresentaria a oportunidade, em 

paralelo com presente trabalho, de analisar as vantagens a nível nacional de uma mudança na 

legislação de forma a permitir a injeção de biometano na rede nacional de gás natural com acesso 

a tarifas bonificadas. Uma diferente abordagem do tema poderia por passar por uma análise com 

uma vertente mais técnica que fornece as sobre quais os parâmetros definir para o biometano a 

injetar na rede de gás natural. 
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