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METANO: UM COMBUSTÍVEL DE FUTURO

O biogás é uma mistura gasosa resultante da degradação anaeróbia da matéria orgânica
dos resíduos sólidos depositados em aterros sanitários e dos efluentes industriais e esgotos
domésticos tratados pelo processo anaeróbio.

Essa mistura gasosa é formada principalmente por metano e dióxido de carbono, em
média, em partes iguais. Quanto maior a fração de metano, mais energia por unidade de massa
o biogás contém. Há ainda dezenas de substâncias, como o gás sulfídrico, causador de mau
cheiro, traços de siloxinas, que reduzem a vida útil dos equipamentos de uso energético, e
vapor d’água. 

Com a crise do petróleo, nas décadas de 1970 e 1980, o preço internacional da energia
elevou-se significativamente. As incertezas do abastecimento levaram países do mundo intei-
ro a adotar estratégias de racionamento, a desenvolver fontes alternativas de energia, ou a
expandir a produção de petróleo. Na época, a necessidade de garantir o suprimento básico de
energia tornou-se questão de soberania nacional.

No Brasil, vários programas de energias alternativas floresceram, entre eles o uso do bio-
gás em veículos como substituto da gasolina. Para tanto foi empregado o biogás gerado em
aterros e em reatores anaeróbios. Com o fim da crise, esses programas foram desativados.
Tornou-se novamente prioritário o uso dos derivados do petróleo.

Na década de 1990 tratados internacionais como a Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças do Clima e o Protocolo de Quioto destacaram o metano como um gás
de efeito estufa que contribui para a intensificação do aquecimento global.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), criado pelo Protocolo de Quioto, é o
instrumento pelo qual os países desenvolvidos podem auxiliar o desenvolvimento dos países
não-incluídos no Anexo I da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima
e ao mesmo tempo promover a redução de suas emissões de gases de efeito estufa pelo empre-
go das Reduções Certificadas de Carbono conhecidas como Créditos de Carbono.

Esse histórico e muitos trabalhos desenvolvidos por técnicos e entidades brasileiras com
atuação no campo ambiental estão reunidos nesta publicação dedicada aos aspectos da obten-
ção, tratamento e uso do biogás como fonte alternativa de energia e forma de contribuição
para o desenvolvimento sustentado. 

José Goldemberg
Secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
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UM INVENTÁRIO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO

Na década de 1990 a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)
iniciou uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) para realizar o
“Inventário nacional de emissões de gases de efeito estufa gerados pela degradação anaeróbia
de resíduos no período de 1990 a 1994”.

Em 1998 a CETESB e o MCT publicaram a primeira versão do inventário. Vários arti-
gos divulgaram no Brasil e no exterior a experiência obtida com esse trabalho, os dados reu-
nidos durante sua realização e o esboço das propostas iniciais de estudos para a recuperação
e o uso energético do metano contido no biogás.

Em seguida, alguns seminários trataram dos procedimentos nos inventários de emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE). Eventos e cursos abordaram a tecnologia de uso do biogás,
os impactos socioambientais dessa prática e os instrumentos financeiros disponíveis.

Outros produtos não demoraram a aparecer. A CETESB e o MCT criaram um banco de
dados de locais com geração de metano pelo tratamento de resíduos no País e uma publicação
com os resultados da análise desse banco de dados, o “Inventário brasileiro de gás metano gera-
do por resíduos: relatório dos bancos de dados de resíduos sólidos e efluentes líquidos”. No final
de 2001 as duas entidades e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo firmaram
um convênio e produziram um programa de computador que simula a recuperação do biogás. 

Biogás: Pesquisas e Projetos no Brasil reúne os principais artigos de profissionais brasi-
leiros especializados no campo. Esperamos que esse conjunto de informações sirva como refe-
rência ao leitor atento e de instrumento de trabalho à pesquisa de fontes alternativas de ener-
gia de que tanto necessita o mundo atual.

Otávio Okano
Diretor Presidente da CETESB
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APRESENTAÇÃO 

Esta publicação reúne nove artigos, cujo principal enfoque é a recuperação e o uso ener-
gético do biogás gerado pela degradação anaeróbia dos resíduos sólidos ou líquidos.

Em 1996 o guia do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) para a realiza-
ção do inventário de emissão de gases de efeito estufa diferenciou as emissões de metano dos
resíduos em sólidos domésticos urbanos, esgotos domésticos urbanos, efluentes industriais e
resíduos rurais. O IPCC foi estabelecido por órgãos ligados à Organização das Nações Unidas
(ONU), à Organização Meteorológica Mundial (OMM) e ao Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA) para avaliar as informações socioeconômicas, científicas e técni-
cas relevantes à compreensão das mudanças climáticas. 

Após a definição do método pelo IPCC, os inventários passaram a ser publicados e com-
parados no mundo inteiro. Eles contribuíram para a compreensão do assunto e até serviram
para estimular o uso energético do biogás em países em desenvolvimento. O inventário brasi-
leiro publicado em 1998, resumido no 1º artigo, inclui as estimativas de emissão dos anos
1990 a 1994 e uma recomendação de recuperação e uso energético do biogás.

A contribuição dos pesquisadores da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de
Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) sobre os Créditos de
Carbono gerados pela recuperação do biogás descreve as opções de uso energético, esboça
custos e orienta a realização de projetos desse tipo no 2º artigo.

Face à extrema rapidez com que se operam as alterações no cenário do mercado de
Créditos de Carbono e devido a imprevistos, até o encerramento desta publicação não foram
atualizados alguns dados do 3º artigo, o que não invalida as informações nem a pertinência
dos assuntos tratados.

Entre os primeiros projetos de Créditos de Carbono para a redução de emissão de meta-
no gerado por resíduos, os principais foram os de aterros sanitários. Em vista disso, aqui se
pretende contribuir para aprofundar a compreensão dos Créditos de Carbono e despertar a
atenção dos interessados para as demais oportunidades de redução de emissão de metano que
podem estar além das fronteiras dos aterros.

Sobre as emissões geradas pelos resíduos sólidos domésticos urbanos, a tese de mestra-
do defendida na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), da qual o 4º artigo é um
resumo, avalia o potencial de geração do Aterro Delta associado ao potencial de geração da
estação de tratamento anaeróbio de esgotos da região de Campinas.

A recuperação do biogás gerado por efluentes domésticos urbanos é abordada no 5º e 6º
artigos, de autoria de pesquisadores do Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO)
da Universidade de São Paulo (USP). O premiado artigo sobre autogeração de energia elétrica
com biogás de esgotos e gás natural mostra com originalidade que um projeto de mitigação de
gás de efeito estufa pode ser implantado no quintal de uma casa. O estudo desenvolvido
mediante convênio de cooperação entre a USP e a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (SABESP) identifica a possibilidade de geração de 3MW de eletricidade
com o biogás gerado pela digestão anaeróbia do lodo dos esgotos domésticos da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP).
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Por fim, descrevendo a recuperação do biogás gerado pela degradação anaeróbia de
efluentes rurais, a contribuição dos pesquisadores da Faculdade de Engenharia de
Guaratinguetá da Universidade Estadual Paulista (UNESP), inclui no 7º, 8º e 9º artigos um
breve histórico dessa tecnologia e algumas considerações sobre a co-geração com biogás.

As opiniões expressas nesta publicação não representam necessariamente o pensamen-
to da CETESB, mas, com certeza, estimulam o debate e a disseminação de informações rele-
vantes sobre o tema. Da mesma maneira, não recomendam as práticas ou as marcas comer-
ciais citadas ou discutidas. 

Os empreendimentos de tratamento ou disposição de resíduos devem obter os licencia-
mentos ambientais necessários para a sua instalação e operação. 

Os dados aqui apresentados são de inteira responsabilidade dos autores de cada artigo.
Os autores cederam graciosamente seus direitos autorais.

Josilene Ticianelli Vannuzini Ferrer 
João Wagner Silva Alves

Organizadores
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1. INVENTÁRIO NACIONAL DE EMISSÕES DE METANO 
PELO MANEJO DE RESÍDUOS – 1990 A 1994

João Wagner Silva Alves
Sonia Maria Manso Vieira

RESUMO
Este artigo é uma síntese do Inventário Nacional de Emissões de Metano pelo Manejo de

Resíduos publicado em 1998 pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB). Apresenta primeiramente uma breve explicação sobre o efeito estufa e os princi-
pais gases que o causam, inclusive o metano, detalha as fontes mais importantes de emissão
desse gás, diferindo fontes naturais de antropogênicas e, entre estas, as principais atividades
responsáveis pela emissão. Após a exposição de alternativas de sumidouros de metano dedica-
se à explicação detalhada de emissões de metano provenientes da disposição e tratamento de
resíduos sólidos e efluentes líquidos, atividades e emissões cujos estudos são o objetivo deste
artigo. Em seguida, inicia-se o inventário propriamente dito, explicitando o método utilizado
para o cálculo das emissões resultantes tanto da disposição e tratamento de resíduos sólidos
como do tratamento de águas residuárias no Brasil. Por fim, detalha as etapas para o cálculo
das emissões, separando os dados de resíduos sólidos por Estado, ano, tipo de disposição e gera-
ção, entre outros, e indica as concentrações percentuais de metano em amostras de gás de ater-
ros da Região Metropolitana de São Paulo. Os dados de efluentes líquidos estão separados de
acordo com sua origem, domésticos ou industriais, ambos também detalhados por ano, tipo de
tratamento, população atendida e ramo da atividade.

Estimativa das emissões de metano no Brasil (GgCH4/ano)

Encerram este artigo o levantamento das incertezas e a conclusão do Inventário, as con-
siderações sobre as perspectivas futuras de aproveitamento energético de metano por resíduos
sólidos e efluentes líquidos, a alusão à dificuldade de adoção dessa prática e as medidas que
poderiam melhorá-la.

INTRODUÇÃO
A disposição e o tratamento de resíduos domésticos e industriais causam a emissão na atmos-

fera de um dos gases de maior impacto no aumento do efeito estufa — o metano. Os resíduos sóli-
dos são descartados em aterros e lixões e podem ser reciclados ou incinerados. Os resíduos líqui-
dos recebem várias formas de tratamento físico-químico ou biológico (aeróbio ou anaeróbio).

O metano produzido no tratamento de resíduos pode ser convertido em energia.
Quantias significativas de emissões anuais desse gás, produzidas e liberadas na atmosfera, são
um produto secundário da decomposição anaeróbia de resíduos.

Tipo 1990 1994
Resíduos sólidos 618 667
Resíduos líquidos domésticos 39 43
Resíduos líquidos industriais 79 83
Tratamento de resíduos (aumento de 9% no período) 737 803
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As duas maiores fontes desse tipo de produção de metano são os aterros sanitários e o tra-
tamento anaeróbio (processo biológico sob presença insuficiente de oxigênio) de águas residuá-
rias. Em cada caso, a matéria orgânica contida nos resíduos é decomposta pela ação de bactérias,
principalmente as metanogênicas que produzem o biogás composto de metano e gás carbônico.

Além da abordagem desses aspectos, o Inventário também utiliza constantes de emissão
de carga orgânica por unidade produzida, segundo vários autores, destacando-se Salvador
(1991) e a própria CETESB. Também foram obtidos dados de produção industrial nacional
nos órgãos patronais de cada setor de produção ou no Anuário Estatístico Brasileiro de 1990
e 1994 (IBGE, 1993 e 1996).

O EFEITO ESTUFA
Em longo prazo a Terra deve irradiar energia para o espaço na mesma proporção em que

a absorve do Sol, mantendo estáveis as condições climáticas (como a temperatura), o regime de
chuvas, o nível do mar e as estações do ano. A energia solar chega ao planeta na forma de radia-
ção de ondas curtas. Parte dessa radiação é refletida e repelida pela superfície terrestre e pela
atmosfera. A maior parte, contudo, passa pela atmosfera para aquecer a superfície terrestre. 
A Terra devolve essa energia ao espaço na forma de irradiação infravermelha de ondas longas.

O efeito estufa é causado por gases na atmosfera, principalmente vapor d’água e dióxi-
do de carbono, que permitem a radiação solar de ondas curtas atingir a superfície do planeta
enquanto absorvem grande quantidade de ondas longas irradiadas da Terra e da atmosfera.
Devido à capacidade desses gases funcionarem de maneira semelhante a uma estufa de calor,
a temperatura próxima à superfície da Terra é cerca de 30oC superior à que seria sem o efei-
to chamado de estufa natural.

Como resultado do aumento na concentração de gases decorrente das atividades huma-
nas (poluição antropogênica), os cientistas esperam que o efeito estufa se intensifique com o
conseqüente aumento das temperaturas.

Figura 1.1. O efeito estufa.

OS GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)
Os gases que desempenham papel maior nesse processo, chamados gases de efeito estu-

fa (GEE), são: vapor d’água (H2O), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso
(N2O), ozônio (O3) e clorofluorcarbonos (CFCs). Os GEE representam menos de um centési-

Radiação
solar

Reflexão da
radiação solar

Absorção da
radiação solar
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mo da atmosfera total. Quase todos esses gases têm origem na natureza, quer seja pela respi-
ração, pela digestão anaeróbia, ou por meio de incêndios naturais, entre outros. Os CFCs
foram desenvolvidos sinteticamente no século XX. Existem mais de setenta GEE.

Tabela 1.1. Os principais gases de efeito estufa.

FONTE: IPCC (1996).
n.d. = não disponível

FONTES DE EMISSÕES DE METANO
O metano é um gás combustível produzido por fontes antropogênicas e naturais. Entre

as primeiras, que podem ser controladas ou influenciadas pelo homem, as principais em quan-
tidades emitidas são: as plantações de arroz, a fermentação entérica, a queima de biomassa, o
manejo de resíduos, o uso de combustíveis fósseis e as perdas de gás natural. O manejo de
resíduos inclui como fontes principais de emissão de metano o tratamento de efluentes e a dis-
posição de resíduos sólidos em aterros sanitários. Como fontes naturais podem ser citados os
pântanos, os oceanos, as águas doces e os cupins.

A concentração de metano na atmosfera tem aumentado nas últimas décadas, provavel-
mente devido a variações nas fontes ou nos sumidouros. As emissões das fontes naturais man-
têm-se razoavelmente constantes, enquanto as antropogênicas aumentaram. A Figura 1.2 mos-
tra as mais impactantes fontes antropogênicas de metano e suas contribuições.

Figura 1.2. Fontes antropogênicas de metano.

FONTE: IPCC (1995).

Potencial de aquecimento global 
(horizonte de tempo/anos)Espécies

Fórmula
química

Tempo de vida
(anos)

20 100 500
Dióxido de carbono CO2 Variável 1 1 1
Metano CH4 12±3 56 21 6,5

Óxido nitroso N2O 120 280 310 170
Ozônio O3 0,1 - 0,3 n.d. n.d n.d.
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SUMIDOUROS DE METANO
A remoção de metano na troposfera se dá por meio de três processos. O principal inicia-

se com a oxidação do metano por radicais hidroxila (HO•), ocorrendo eventualmente transfor-
mação em monóxido e dióxido de carbono. A concentração de NOx exerce forte influência
sobre os passos da reação.

Outras formas de remoção de metano na troposfera são a captura dos solos e das águas
(oxidação por microorganismos) e pelo seu transporte para a estratosfera onde esse gás é
importante fonte de vapor d’água (BENGEMER & CRUTZEN, 1987, citados por LEXMOND
& ZEEMAN, 1995).

A redução do metano emitido para a atmosfera pode ser obtida também pela combustão
simples, com o objetivo de prevenir a emissão do gás. Mas é possível recuperar o metano como
fonte de energia, evitando-se a queima de quantidade equivalente de combustível fóssil. Em
ambos os casos, forma-se gás carbônico (CO2).

EMISSÕES DE METANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE ÁGUAS
RESIDUÁRIAS

Na gama dos poluentes resultantes das atividades humanas incluídos como fontes de
emissão de metano no Inventário estão os resíduos sólidos e as águas residuárias. Grandes
quantidades de resíduos são geradas anualmente como resultado das atividades domésticas,
comerciais e industriais.

A GERAÇÃO DE METANO POR RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL
Estima-se em 54 mil toneladas a geração diária de resíduos sólidos municipais no país,

cuja composição varia de acordo com a região. Uma cidade brasileira gera entre 0,4 e
0,7kg/hab.dia. A disposição e o tratamento dos resíduos distribuem-se da seguinte forma: 76%
são depositados a céu aberto (lixões), 10% em aterros sanitários, 3% em aterros controlados,
0,9% em usinas de compostagem e 0,1% é incinerado (IBGE, 1992).

A variação de tipos e taxas de produção de resíduos sólidos no país está relacionada com
a grande extensão territorial e diferenças regionais, sociais e econômicas que não permitem
estabelecer uma política nacional de gerenciamento e dificultam a obtenção de dados estatís-
ticos. Igualmente, o crescimento demográfico combinado com a mudança de hábitos, a melho-
ria da qualidade de vida e o desenvolvimento industrial causam o aumento da quantidade
gerada de resíduos e altera suas características devido ao percentual cada vez maior de emba-
lagens e outros materiais inertes que agravam os problemas de disposição.

Outro fator tem sido a urbanização crescente que limita as áreas para disposição final de
resíduos. Em muitos casos, grandes cidades precisam exportar lixo para os municípios vizi-
nhos. Em outras situações, áreas não adequadas são eleitas como depósitos provisórios e com
o tempo se tornam permanentes.

Os depósitos de lixo, aterros e lixões geram metano quando os resíduos se encontram sob
condições favoráveis, o que varia de um local para outro, devido a fatores como quantidade
de resíduos, idade do depósito, presença de ambiente anaeróbio, materiais tóxicos, acidez e
condições de construção e manejo.

O biogás pode representar um perigo para o meio ambiente local, caso não sejam ado-
tadas medidas de prevenção de emissões não controladas. O gás sulfídrico (H2S) em baixas
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concentrações no biogás pode causar danos à vegetação e odor desagradável; o gás metano,
em altas concentrações, pode provocar misturas explosivas.

O metano proveniente dos aterros contribui em proporção considerável para suas emis-
sões globais. No entanto, a estimativa apresentada no Inventário está sujeita a um grande grau
de incerteza. As estimativas das emissões globais de metano dos aterros oscilam entre 20 e 70
teragramas por ano (Tg/ano) enquanto o total das emissões globais pelas fontes antropogêni-
cas equivale a 360 Tg/ano, indicando que os aterros podem produzir cerca de 6% a 20% do
total de metano (IPCC, 1995).

A GERAÇÃO DE METANO POR EFLUENTES LÍQUIDOS NO BRASIL
Os efluentes com alto teor de matéria orgânica, como os esgotos domésticos e os que pro-

vêm de indústrias alimentícias, de bebidas e de papel e celulose, têm alto potencial para a emis-
são de metano. A matéria orgânica presente nesses efluentes é expressa em DBO (Demanda
Bioquímica de Oxigênio), principal fator determinante do potencial de geração de metano. A
DBO representa a quantidade de oxigênio consumida por microrganismos na oxidação bioquí-
mica da matéria orgânica expressa em miligramas por litro (mg/L).

O volume de esgotos gerados por pessoa depende da quantidade de água consumida que
corresponde normalmente a 80% do consumo. A carga orgânica unitária varia de um país para
outro, entre 20g e 80g DBO/hab.dia. No Brasil, situa-se em torno de 50g DBO/hab.dia
(FEACHEM et alii., 1983). Considerando esse fator, a geração anual de DBO no país é de 1,97
milhão de toneladas.

O aumento desordenado da população e o desenvolvimento de grandes núcleos urbanos
sem planejamento, sobretudo nos países em desenvolvimento, dificultam as ações de manejo de
resíduos. A necessidade de disposição e tratamento é reconhecida, mas, por falta de recursos,
essas ações costumam ser postergadas, provocando problemas de saúde nas populações e degra-
dação ambiental.

Utiliza-se no Brasil grande variedade de sistemas para o tratamento de águas residuárias.
Apesar disso, parcela considerável desses efluentes é lançada diretamente nos corpos d’água,
sem tratamento.

Segundo os dados do último censo sobre saneamento, a Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico (PNSB), de 1989 (IBGE, 1992), dos 4.425 municípios do país, naquela
ocasião, 2.091 dispunham de rede para coleta de esgoto e destes apenas 345 tinham algum tipo
de tratamento coletivo.

Nas áreas rurais e em sistemas individuais os tanques sépticos são muito utilizados, por
vezes seguidos de filtro anaeróbio ou ainda pela infiltração do efluente no solo. Entre as opções
coletivas para o tratamento biológico, as mais utilizadas no Brasil são as lagoas de estabilização
e as diversas modificações do processo de lodos ativados, particularmente as que empregam o
conceito de aeração prolongada e de filtros biológicos.

As lagoas aeradas têm sido muito utilizadas em comunidades de médio porte e em alguns
tipos de efluentes industriais. Os efluentes da produção industrial de diferentes setores como
alimentos, bebidas, química, metalúrgica, têxtil, couro e celulose têm sido tratados tradicio-
nalmente por meio de lagoas ou pelos processos de lodos ativados e filtros biológicos. No iní-
cio dos anos 1980 existiam algumas unidades de filtros anaeróbios e nos últimos anos há uma
forte tendência de utilização de reatores anaeróbios para o tratamento de efluentes industriais.
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Os setores que vêm empregando essa tecnologia fazem uso dos benefícios desses sistemas, que
requerem área pequena e dispensam energia de aeração. Desde 1983, mais de 350 sistemas
anaeróbios foram instalados.

Em alguns Estados tem havido o aumento da utilização de reatores do tipo UASB (Up-
flow Anaerobic Sludge Blanket), ou reator anaeróbio de fluxo ascendente, para o tratamento
de esgotos domésticos como unidade única, ou seguidos de lagoa facultativa. Somente no
Paraná existem mais de 220 reatores anaeróbios tratando esgotos de cerca de 1,2 milhão de
habitantes. Dos reatores anaeróbios instalados no Brasil, a grande maioria é do tipo UASB.
Essa tecnologia é muito apropriada às características do país devido às condições climáticas
favoráveis, à simplicidade de construção e operação do sistema, além de dispensar equipamen-
tos eletromecânicos de agitação e aeração e material de enchimento para o reator.

A produção mundial de metano gerado no tratamento de efluentes sob condições anaeró-
bias varia entre 30 Tg/ano e 40 Tg/ano. Isto representa de 8% a 11% do total global de emissões
antropogênicas de metano estimado em 360 Tg/ano (IPCC, 1995). O tratamento de efluentes
industriais contribui com a maior parcela, estimada entre 26 Tg/ano e 40 Tg/ano. No tratamento
de esgotos domésticos e comerciais estima-se uma emissão de metano aproximada de 2 Tg/ano.

As incertezas das estimativas resultam da falta de dados que caracterizam as práticas de tra-
tamento das águas residuárias, as quantidades de esgotos tratadas anaerobiamente, a quantidade
de metano produzida, queimada ou utilizada de outra forma, e dados de campo das emissões
potenciais de metano em lagoas de tratamento de esgoto (THORNELOE, citado por IPCC, 1995).

REATORES ANAERÓBIOS
Uma interessante opção que vem sendo cada vez mais empregada é o tratamento anae-

róbio em reatores. Com base no princípio de separação das fases sólida, líquida e gasosa esses
reatores fazem com que o lodo se acumule e seja mantido no tanque de tratamento com tempo
de residência celular superior ao tempo de residência hidráulica.

O reator anaeróbio de fluxo ascendente e manto de lodo (reator UASB) retém o lodo pela
incorporação de um decantador e um separador de gases em sua parte superior. O esgoto é
distribuído uniformemente pelo fundo do reator. Após passar pelo manto de lodo estabiliza-
do, rico em bactérias anaeróbias, o esgoto sofre degradação e o efluente tratado é recolhido
em canaletas no topo do reator. Os sólidos se acumulam no fundo, e o gás contendo como
principal componente o metano é encaminhado para queima ou recuperação. O excesso de
lodo é encaminhado para secagem e pode ser disposto em aterro sanitário ou passar por ade-
quação para ser aproveitado como biofertilizante. Os reatores UASB são sistemas compactos e
de alta taxa indicados para a recuperação eficiente do gás metano.

Figura 1.3. Representação esquemática de um sistema de tratamento anaeróbio 
empregando reator do tipo UASB.

Esgoto bruto
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Biodigestor

Efluente
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Os filtros anaeróbios retêm o lodo no material suporte, plástico, pedra, cerâmica, ou
bambu, dentro do reator. O filtro é mantido submerso, o que garante a ausência de ar  (oxigê-
nio) e o desenvolvimento de microrganismos anaeróbios responsáveis pela degradação da
matéria orgânica.

MÉTODO EMPREGADO NO INVENTÁRIO DAS EMISSÕES 
DE METANO

EMISSÕES DE METANO DOS LOCAIS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

(LDRS)
De acordo com a metodologia revisada (IPCC, 1996), a determinação da emissão anual

de CH4 para cada país ou região pode ser calculada pela equação a seguir:

(Popurb x taxa RSD x RSDf x FCM x COD x CODF x F x 16/12 – R) x (1 – OX) = Emissão
de Metano [GgCH4/ano]

Onde:

EMISSÕES DE METANO PELO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
O IPCC (1996) recomenda que sejam determinadas as emissões anuais de CH4 prove-

nientes de tratamentos anaeróbios de águas residuárias domésticas, comerciais e industriais.
A seguir, os procedimentos para cada determinação.

Esgotos domésticos e comerciais:

Popurb x taxaDBO5 x FET x FCM x MFEM – R = Emissão de metano [GgCH4/ano]

Popurb: População urbana do país [habitantes/109]

taxa Taxa de geração de resíduos sólidos domésticos por habitante por ano 

RDS: [kgRSD/habitante.ano]

RSDf:
Fração de resíduos sólidos domésticos que é depositada em locais de disposição de resíduos sólidos
[fração adimensional]

FCM: Fator de correção de metano [fração adimensional]

COD: Carbono orgânico degradável no resíduo sólido doméstico [fração adimensional ou gC/gRSD]

CODF: Fração de COD que realmente degrada [fração adimensional]

F: Fração de CH4 no gás de aterro [fração adimensional]

16/12: Taxa de conversão de carbono em metano [fração adimensional ou gCH4/gC]

R: Quantidade de metano recuperado [GgCH4/ano]

OX: Fator de oxidação [fração adimensional]
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Onde:

Águas residuárias industriais: 

Prodind x FEc org x FET x FCM x MFEM – R = Emissão de metano [GgCH4/ano]

Onde:

RESULTADOS

As tabelas e explicações que se seguem apresentam os resultados obtidos pela aplicação das
metodologias descritas. A numeração das planilhas obedece à definida nos manuais do IPCC.

EMISSÕES DE METANO PELA DISPOSIÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

NO BRASIL
Pela metodologia do IPCC  (1996), as emissões líquidas de metano por resíduos sólidos

no Brasil para os anos de 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 são respectivamente 618,01;
636,34; 649,68; 663,28 e 677,18 Gg/ano, conforme tabelas 1.2 a 1.4.

Tabela 1.2. Emissões de metano pela disposição e tratamento 
de resíduos sólidos no Brasil – 1990 a 1994.

Módulo Resíduos 
Sub-Módulo Quantidade  de RSD depositada  em aterros e lixões municipais  usando dados do Brasil 
Planilha 3.2A (s uplementar) 
Folha 1 de 1 

Ano 

a 
População urbana 

com resíduos sólidos 
coletados 

b 
Taxa de  geração de RSD 

(kg / habitante.dia)  

c = (a * b * 365) / 106 

Quantidade  anual de RSD 
gerado 

(Gg RSD) 

d 
Fração de RSD 

depositada  em aterros 
ou lixões 

e = c * d 
Total anual de RSD 

depositado em aterros ou 
lixões (Gg RSD) 

1990 107.789.249  0,5 19.672  0,85 16.721 
1991 110.990.990  0,5 20.256  0,85 17.217  
1992 113.314.572  0,5 20.680  0,85 17.578  
1993 115.686.797  0,5 21.113  0,85 17.946  
1994 118.108.685  0,5 21.555  0,85 18.322  

Popurb: População urbana do país [habitantes/109]

taxa DBO5 Taxa de geração de Demanda Bioquímica de Oxigênio 

FET: [gDBO5/habitante.ano]

FCM: Fração de esgotos tratada [fração adimensional]

MFEM: Fator de correção de metano [fração adimensional]

R: Máximo fator de emissão de metano [fração adimensional ou gCH4/gDBO5]

Quantidade de metano recuperado [GgCH4/ano]

Popurb: População industrial [unidades de produção/ano.109]

FEc org Fator de emissão de carga orgânica por quantidade de produto [gDBO5/unidade de produção] 

FET: Fração de esgotos tratada [fração adimensional]

FCM: Fator de correção de metano [fração adimensional]

MFEM: Máximo fator de emissão de metano [fração adimensional ou gCH4/gDBO5]

R: Quantidade de metano recuperado [GgCH4/ano]
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População urbana do Brasil (Pop):

(Popurb x taxa RSD x RSDf x FCM x COD x CODF x Fx16/12 – R) x (1 – OX)

A estimativa da população urbana do país representa aquela residente em domicílios
classificados como particulares e permanentes nos termos do IBGE (1991).

A população para os anos de 1990, 1992, 1993 e 1994 foi estimada com base nos valo-
res disponíveis dos censos nacionais de 1980, 1991 e da contagem da população de 1996, fun-
damentada em um crescimento médio geométrico anual, conforme a equação abaixo.

Popanos = P91* (1 + i)(z-1991) z = 1990, 1992, 1993 e 1994

i = ( P91 / P80 )1/(91-80)-1  para o ano de 1990

i = ( P96 / P91 )1/(96-91)-1  para os anos de 1992, 1993 e 1994

Onde:
Popanos é a estimativa da população (em 1.000 habitantes), residente em domicílios

particulares e permanentes em área urbana, dos anos de 1990, 1992, 1993
e 1994 a ser determinada;

i é a taxa, de incremento anual, média geométrica da população calculada
para os períodos entre os anos de 1980 a 1991 e 1991 a 1996;

P80 é a população (em habitantes), residente em domicílios particulares e per-
manentes em áreas urbanas no ano de 1980 (IBGE).

P91 é a população (em habitantes) residente em domicílios particulares e perma-
nentes em áreas urbanas no ano de 1991, dada pelo IBGE; e

P96 é a população (em habitantes) residente em domicílios particulares e perma-
nentes em áreas urbanas no ano de 1996 (IBGE).

Tabela 1.5. População urbana residente em domicílios particulares e permanentes, 
taxa média geométrica de incremento anual da população e estimativa da população.

FONTE: IBGE (1996)

Com as populações urbanas de 1991 e 1996 (IBGE, 1996) estimou-se a taxa geomé-
trica de crescimento populacional urbano para este período e a população urbana dos anos de
1992, 1993 e 1994.

População urbana 
em 1980

População urbana em
1991

Taxa de crescimento populacional urbano 
anual entre os anos de 1980 e 1991

População urbana

P80 P91 i Pop90

80.436.409 110.990.990 0,0297 107.789.249
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Tabela 1.6. População urbana residente em domicílios particulares e permanentes, 
taxa média geométrica de incremento anual da população e estimativa da população urbana.

FONTE: IBGE (1996)

Tabela 1.7. População urbana residente em domicílios particulares e permanentes, distribuída por
estados, taxa média geométrica de incremento anual da população e estimativa da população.

FONTE: IBGE (1996)

Taxa de resíduos sólidos gerados por habitante (taxa RSD):

(Popurb x taxa RSD x RSDf x FCM x COD x CODF x F 16/12 – R) x (1 – OX)

A Tabela 1.8 apresenta o resultado do “Programa de gerenciamento de resíduos sólidos
domiciliares e de serviços de saúde – Prolixo” (CETESB, 1992), no qual foi estimada a gera-
ção de lixo por habitante de acordo com o número de habitantes do município. Esses dados
foram obtidos em um número elevado de municípios do Estado de São Paulo, o que confere
credibilidade aos valores médios de geração de resíduos.

População urbana 
em 1991

População urbana 
em 1996

Taxa de crescimento populacional 
urbano anual entre os anos de 1991

e 1996
População urbana

P91 P96 i Pop92 Pop93 Pop94

110.990.990 123.105.628 0,0209 113.314.572 115.686.797 118.108.685

População urbana 
em 1991 por Estado

População urbana 
em 1996 por Estado

Taxa de 
crescimento
populacional

urbano anual entre 
os anos de 1991 e

1996

Estimativa da
população 

urbana em 1994 
por Estado

Estado

Pop91 Pop96 i Pop94

Brasil 110.990.990 123.105.628 0,021 118.108.685

Rondônia 659.327 762.864 0,030 719.629
Acre 258.520 315.404 0,041 291.285
Amazonas 1.502.754 1.766.166 0,033 1.655.671
Roraima 140.818 174.277 0,044 160.032
Pará 2.596.388 2.949.017 0,026 2.802.555
Amapá 234.131 325.150 0,068 285.124
Tocantins 530.636 741.009 0,069 648.355
Maranhão 1.972.421 2.683.522 0,064 2.372.591
Piauí 1.367.184 1.556.115 0,026 1.477.596
Ceará 4.162.007 4.713.311 0,025 4.484.528
Rio Grande do Norte 1.669.267 1.843.486 0,020 1.771.716
Paraíba 2.052.066 2.263.949 0,020 2.176.690
Pernambuco 5.051.654 5.476.915 0,016 5.302.675
Alagoas 1.482.033 1.661.914 0,023 1.587.480
Sergipe 1.002.877 1.147.836 0,027 1.087.494
Bahia 7.016.770 7.826.843 0,022 7.492.157
Minas Gerais 11.786.893 13.074.245 0,021 12.543.239
Espírito Santo 1.924.588 2.176.006 0,025 2.071.720
Rio de Janeiro 12.199.641 12.806.488 0,010 12.560.208
São Paulo 29.314.861 31.769.219 0,016 30.763.735
Paraná 6.197.953 7.011.990 0,025 6.674.275
Santa Catarina 3.208.537 3.565.130 0,021 3.417.968
Rio Grande do Sul 6.996.542 7.628.936 0,017 7.369.394
Mato Grosso do Sul 1.485.110 1.604.318 0,016 1.555.528
Mato Grosso 1.414.447 1.695.548 0,037 1.576.960
Goiás 3.247.676 3.873.722 0,036 3.609.991
Distrito Federal 1.515.889 1.692.248 0,022 1.619.367
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Tabela 1.8. Geração média de resíduos por habitante ao dia.

FONTE: IBGE (1996)

A partir desses dados e da população urbana dos municípios brasileiros como fator de
ponderação, obteve-se uma taxa de geração de RSD para o ano de 1994 igual a 0,5
kg/hab.dia. Esta foi a taxa utilizada no Inventário.

Tabela 1.9. Estimativa de geração de lixo no ano de 1994.

Mais recentemente estes valores de taxas de geração de resíduos vêm sendo revistos.
Como exemplo, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com 16,4 milhões de habitan-
tes em 1995, tem uma geração de resíduos estimada em 0,96 kg/hab.dia (WRI, 1996).

habitantes kg/hab.dia

Até 100.000 0,4
De 100.001 a 500.000 0,5

De 500.001 a 1.000.000 0,6
Mais de 1.000.000 0,7

População urbana 
em 1994 por Estado

Taxa de geração de
resíduo

(kg/hab.dia)

Resíduo gerado

(kg/dia)

Resíduo gerado

(t/ano)
Estado

a b c = a * b d = c * 365 / 1000

Brasil 118.108.685 0,5 59.054.343 21.554.835

Rondônia 719.629 0,43 309.440 112.946
Acre 291.285 0,46 133.991 48.907
Amazonas 1.655.671 0,6 993.403 362.592
Roraima 160.032 0,49 78.416 28.622
Pará 2.802.555 0,47 1.317.201 480.778
Amapá 285.124 0,46 131.157 47.872
Tocantins 648.355 0,4 259.342 94.660
Maranhão 2.372.591 0,46 1.091.392 398.358
Piauí 1.477.596 0,49 724.022 264.268
Ceará 4.484.528 0,54 2.421.645 883.901
Rio Grande do Norte 1.771.716 0,48 850.424 310.405
Paraíba 2.176.690 0,46 1.001.277 365.466
Pernambuco 5.302.675 0,5 2.651.338 967.738
Alagoas 1.587.480 0,49 777.865 283.921
Sergipe 1.087.494 0,44 478.497 174.652
Bahia 7.492.157 0,5 3.746.079 1.367.319
Minas Gerais 12.543.239 0,47 5.895.322 2.151.793
Espírito Santo 2.071.720 0,46 952.991 347.842
Rio de Janeiro 12.560.208 0,59 7.410.523 2.704.841
São Paulo 30.763.735 0,54 16.612.417 6.063.532
Paraná 6.674.275 0,49 3.270.395 1.193.694
Santa Catarina 3.417.968 0,44 1.503.906 548.926
Rio Grande do Sul 7.369.394 0,48 3.537.309 1.291.118
Mato Grosso do Sul 1.555.528 0,48 746.653 272.528
Mato Grosso 1.576.960 0,44 693.862 253.260
Goiás 3.609.991 0,47 1.696.696 619.294
Distrito Federal 1.619.367 0,7 1.133.557 413.748
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Tabela 1.10. Comparação da geração de lixo 
por habitante em algumas cidades.

O IPCC (1996) sugere para a taxa de disposição de resíduos no Brasil o valor de 1,47
kg/hab.dia. Por outro lado, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE,
1992), no ano de 1989 foram coletadas cerca de 242 mil t/dia de resíduos para uma popula-
ção urbana de 108 milhões de habitantes, aproximadamente 2,2 kg/hab.dia, quatro vezes
superior à estimativa da CETESB.

Ainda segundo a Contagem Populacional (IBGE, 1996), aproximadamente 15% da
população urbana de todo o país não tem os resíduos coletados, o que indica que, se no Brasil
são coletados 2,2 kg/hab.dia, conseqüentemente são gerados 2,6 kg/hab.dia. O mesmo traba-
lho indica que no Estado de São Paulo 99% da população urbana é atendida por serviços de
coleta de lixo, o que faz com que a quantidade de lixo gerada seja praticamente igual à quan-
tidade coletada.

Tabela 1.11. Resumo das estimativas de geração 
e coleta de RSD em kg/hab/dia.

Esses dados são muito divergentes. Para avaliar qual dos fatores mais se aproxima da rea-
lidade, faz-se a seguir um estudo comparativo.

Comparando-se as quantidades declaradas de resíduos coletados pelas prefeituras com
as quantidades estimadas pela CETESB nos municípios da Região Metropolitana da Grande
São Paulo, observa-se que as quantidades declaradas pelas prefeituras são, em média, uma e
meia vez maiores que as quantidades estimadas pela CETESB. Observa-se também que a
população estimada pela prefeitura de cada município é sempre superior à do Censo do IBGE,
o que eleva de 5,7 para 8,2 milhões a população dos 38 municípios da RMSP.

Cidades kg lixo/habitante.dia

São Paulo 0,964384

Washington 3,413699
Bangkok 0,879452
Quito 0,769863
Abidjan 0,547945

FONTE: WRI (1996)

Fonte Quantidade gerada
Quantidade

coletada

CETESB 0,5 0,5
IPCC n.d. 1,47

IBGE n.d. 2,2
n.d. = não disponível
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Município
da RMSP

População
do Censo de

1991 em
habitantes

(IBGE)

a

População
estimada

pelas
prefeituras
em 1991

em
habitantes

b

Razão 
entre as

populaç›es
Estimadas 
e do censo

c=b/a

Resíduos
coletados

em
toneladas/

dia
(CETESB)

d

Resíduos
coletados

em
toneladas ao

dia
(prefeitura)

e

Razão 
entre as

estimativas

f=e/d

Resíduos
por

habitante ao
dia

(CETESB)

g=d/a*1000

Resíduos
por

habitante 
ao dia

(prefeitura)

h=e/b*1000

Razão entre
as taxas 

de geração
Prefeituras/
CETESB

i=h/g

1 776.404 1.000.000 1,3 465,84 500 1,1 0,6 0,5 0,8

2 615.112 800.000 1,3 369,07 500 1,4 0,6 0,6 1,0

3 566.948 800.000 1,4 340,17 500 1,5 0,6 0,6 1,0

4 554.925 900.000 1,6 332,96 540 1,6 0,6 0,6 1,0

5 305.068 320.000 1,0 152,53 215 1,4 0,5 0,7 1,3

6 294.631 380.000 1,3 147,32 230 1,6 0,5 0,6 1,2

7 283.653 500.000 1,8 141,83 220 1,6 0,5 0,4 0,9

8 246.948 320.000 1,3 123,47 140 1,1 0,5 0,4 0,9

9 164.665 220.000 1,3 82,33 85 1,0 0,5 0,4 0,8

10 159.894 200.000 1,3 79,35 135 1,7 0,5 0,7 1,4

11 155.851 220.000 1,4 77,93 118 1,5 0,5 0,5 1,1

12 152.312 180.000 1,2 76,16 100 1,3 0,5 0,6 1,1

13 146.203 300.000 2,1 74,6 175 2,3 0,5 0,6 1,1

14 130.383 240.000 1,8 65,19 250 3,8 0,5 1,0 2,1

15 107.983 230.000 2,1 53,99 100 1,9 0,5 0,4 0,9

16 106.822 130.000 1,2 53,41 70 1,3 0,5 0,5 1,1

17 94.772 130.000 1,4 37,91 50 1,3 0,4 0,4 1,0

18 85.035 120.000 1,4 34,01 50 1,5 0,4 0,4 1,0

19 83.511 100.000 1,2 33,40 38 1,1 0,4 0,4 1,0

20 83.361 180.000 2,2 33,34 45 1,3 0,4 0,3 0,6

21 79.534 100.000 1,3 31,81 60 1,9 0,4 0,6 1,5

22 75.587 120.000 1,6 30,23 45 1,5 0,4 0,4 0,9

23 62.573 120.000 1,9 25,03 85 3,4 0,4 0,7 1,8

24 37.731 70.000 1,9 15,09 22 1,5 0,4 0,3 0,8

25 37.582 60.000 1,6 15,03 40 2,7 0,4 0,7 1,7

26 35.010 60.000 1,7 14,11 24 1,7 0,4 0,4 1,0

27 34.264 70.000 2,0 13,71 50 3,6 0,4 0,7 1,8

28 33.931 60.000 1,8 13,57 35 2,6 0,4 0,6 1,5

29 31.969 55.000 1,7 12,79 25 2,0 0,4 0,5 1,1

30 29.848 35.000 1,2 11,94 15 1,3 0,4 0,4 1,1

31 28.248 60.000 2,1 11,30 33 2,9 0,4 0,6 1,4

32 19.866 25.000 1,3 7,95 11 1,4 0,4 0,4 1,1

33 15.840 35.000 2,2 6,34 25 3,9 0,4 0,7 1,8

34 14.752 30.000 2,0 5,90 15 2,5 0,4 0,5 1,3

35 14.210 20.000 1,4 5,69 6 1,1 0,4 0,3 0,7

36 7.966 14.000 1,8 3,19 5 1,6 0,4 0,4 0,9

37 7.319 12.000 1,6 2,93 5 1,7 0,4 0,4 1,0

38 6.708 22.000 3,3 2,68 5 1,9 0,4 0,2 0,6

FONTE: CETESB, s.d.

Tabela 1.12. Quadro comparativo dos 38 municípios que 
formam a Região Metropolitana de São Paulo.
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Quando a consulta é feita ao município, a tendência é obter valores maiores do que os
dados levantados pela CETESB que se baseia nas informações de população do IBGE. Pode-se
supor que isso se deve à política de distribuição de verbas do Governo que considera a popu-
lação atendida pelas prefeituras; quanto maior a população e a geração de resíduos, maiores os
recursos a elas destinados.

A Figura 1.4 apresenta a comparação entre os valores de taxa de geração de resíduos entre
países com diferentes rendas per capita. Os dados do Brasil (IBGE 1992; IPCC, 1996; e
CETESB, 1992) não foram incluídos no tratamento estatístico traduzido pela reta que represen-
ta a regressão linear. A correlação obtida, excluídos os valores para o Brasil, é fraca (r = 0,15).
Mesmo assim, pode-se notar que o valor de geração de RSD para o Brasil, da CETESB, é o que
mais se aproxima da reta, e de certa forma, da lógica aplicável à característica de cada um des-
ses países no que concerne ao grau de desenvolvimento e à taxa de geração de resíduos.

Figura 1.4. Relação entre renda per capita e geração de RSD por países.
FONTE: IBGE (1989); IPCC (1996), geração de resíduos per capita e WRI (1996), renda per capita.

Países como Japão, Suíça, Dinamarca, EUA, Canadá e Reino Unido, com altas rendas per
capita, apresentam maiores taxas de geração de RSD por habitante, ou seja, tendem a locali-
zar-se na extremidade alta e à direita do gráfico, enquanto países como Brasil (CETESB),
Índia, Grécia e Rússia, com menores rendas per capita, apresentam menores taxas de geração
de RSD por habitante (tendem à extremidade baixa e à esquerda do gráfico). Os valores apre-
sentados pelo IPCC e IBGE para o Brasil afastam-se dessa tendência. O valor gerado pela
CETESB, comparado aos demais, acompanha melhor a tendência geral.

Mesmo sem o emprego de programas visando a redução de geração de resíduos, já pra-
ticados em países desenvolvidos, não é razoável que no Brasil, com uma renda per capita de
US$ 3,2 mil ao ano, oito vezes inferior à renda americana e canadense, observe-se uma gera-
ção de resíduos por habitante ao dia equivalente à geração verificada nesses países.

Da mesma maneira, na Figura 1.5 comparam-se valores de taxa de geração de resíduos
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entre países com diferentes valores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A correla-
ção é um tanto mais forte (r = 0,52, excluído o Brasil).

Figura 1.5. Relação entre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
e geração de RSD por países.

FONTE: IBGE (1989); IPCC (1996), geração de resíduos per capita e PNUD (1997), (IDH).

Observação: O IDH considera três características básicas da população (PNUD/IPEA,
1996): longevidade, conhecimento e padrão de vida.

Portanto, a estimativa de geração de resíduos para o Brasil, feita pela CETESB, é a que
mais se ajusta à tendência geral, acreditando-se em um erro da ordem de 10%.

Fração de resíduos sólidos depositados em aterros ou lixões (RSDF):

(Popurb x taxa RSD x RSDF x FCM x COD x CODF x Fx 16/12 – R) x (1 – OX)

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico já citada, a fração de resíduos sóli-
dos domésticos depositada em aterros ou lixões (RSDF) é de 97,9%. Dados mais recentes da
Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) (IBGE, 1996) indicam que a popu-
lação atendida por serviços de coleta de lixo é de 85%. O primeiro valor está superestimado,
pois a PNSB é realizada junto às prefeituras e empresas de saneamento, abrangendo um uni-
verso restrito de municípios pesquisados. Por outro lado, a PNAD realizada em domicílios
abrange uma amostra que reflete mais adequadamente a realidade do país.
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Tabela 1.13. Destino dos resíduos sólidos – 1989.

FONTE: IBGE (1992).

Na tabela anterior observa-se que os valores estão superestimados e que não estão dife-
renciados os resíduos sólidos urbanos dos resíduos rurais.

A PNAD relata a situação de coleta de resíduos sólidos domésticos por Estado. Nas
regiões Sul e Sudeste do país, acima de 93% da população urbana é atendida por serviços de
coleta de lixo. A média dos demais estados fica abaixo de 90%.

A taxa de RSD coletado utilizada no Inventário foi a de 85%, com base nos dados mais
recentes da PNAD. Acredita-se em um erro da ordem de 10%.

Fator de correção de metano (FCM):

(Popurb x taxa RSD x RSDF x FCM x COD x CODF x F x 16/12 – R) x (1 – OX)

O IPCC recomenda valores de FCM de acordo com a profundidade do local de dis-
posição de resíduos sólidos.

Tabela 1.14. FCM recomendado pelo IPCC.

FONTE: IPCC (1996).

Foi utilizado o valor “default” do IPCC para locais sem classificação, igual a 60%, por
não se acharem disponíveis na literatura dados de profundidade dos locais de disposição dos
resíduos sólidos no Brasil.

A CETESB avalia no Estado de São Paulo os sistemas de disposição de resíduos sólidos
pelo Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR). No Estado de São Paulo o IQR mos-
tra que as condições gerais dos locais de disposição de resíduos sólidos são precárias. O IQR
considera 41 variáveis que englobam três aspectos básicos: localização, infra-estrutura e con-
dições operacionais.

Fração a 
céu aberto Outros

241.614

Resíduos 
especiais

Fração 
aterrada

Fração 
alagada

Quantidade diária de lixo coletado (t/dia)

A céu 
aberto

Áreas 
alagadas

Controlado

Vazadouro Aterro Fração (%)
Total

Sanitário

Brasil 182.190 1.588 30.082 22.456 107 21,8 0,7 75,4 2,1

LDRS FCM
Profundidade maior ou igual a 5m 80%
Profundidade menor que 5m 40%
Locais sem classificação 60%
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Tabela 1.15. Índice de qualidade de aterros de resíduos.

FONTE: DOESP (1998).

De acordo com o Diário Oficial do Estado de São Paulo (1998), na década de 1990 ape-
nas 11% dos resíduos coletados estavam dispostos de maneira considerada adequada pela
CETESB.

Carbono orgânico degradável que realmente degrada (COD):

(Popurb x taxa RSD x RSDf x FCM x COD x CODF x F x 16/12 – R) x (1 – OX)

O valor do carbono orgânico degradável (COD) utilizado no Inventário foi o sugerido
pelo IPCC, igual a 0,12, que diz respeito a uma composição de resíduos que não considera
informações de hábitos do Brasil.

Os dados de composição de resíduos nas diferentes cidades brasileiras são escassos e
trazem pouca contribuição ao Inventário de metano. Uma estimativa feita por amostragem
dos resíduos de algumas cidades representativas do perfil nacional, daria uma melhor idéia
desse valor.

Fração de carbono orgânico degradável que realmente degrada (CODF):

(Popurb x taxa RSD x RSDf x FCM x COD x CODF x F 16/12 – R) x (1 – OX)

No Brasil encontra-se disponível estudo semelhante ao realizado por Bingermer e
Crutzen (autores citados em IPCC, 1996). Portanto, o valor utilizado para CODF no Inventário
é 77%, como recomenda o IPCC (1996).

Fração de metano no gás de aterro (F):

(Popurb x taxa RSD x RSDf x FCM x COD x CODF x Fx 16/12 – R) x (1 – OX)

O IPCC recomenda que se considere a fração de metano no gás de aterro igual a 50%.
Um estudo realizado pela USEPA (1997) definiu uma amostra de medições de concentra-

ção de metano em aterros da Região Metropolitana de São Paulo. A média aritmética dessa amos-
tra resulta em uma concentração média de metano igual a 49,4%. A principal conclusão é que o
valor sugerido pelo IPCC (1996) está de acordo com esta realidade. Todavia, trata-se de uma
amostra selecionada de aterros com potencial para recuperação energética do metano. Talvez
outros aterros não apresentem potencial semelhante. Acredita-se num erro da ordem de 10%.

IQR Enquadramento  
0 < índice ≤ 6,0
6,0 < índice ≤ 8,0

8,0 < índice ≤ 10,0

Inadequado
Controlado

Adequado
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Metano Recuperado (R):

(Popurb x taxa RSD x RSDf x FCM x COD x CODF x F x 16/12 – R) x (1 – OX)

A quantidade de metano recuperada ou queimada (R) é insignificante.

Não se dispõe de dados a respeito da recuperação de metano nos aterros do país. Pode-se
afirmar, contudo, que a quantidade relativa de aterros viáveis para essa finalidade é baixa. Alguns
estudos recentes (USAID, 1997 e USEPA, 1997) investigam a possibilidade de recuperação dos
gases de aterro nas grandes cidades brasileiras. De qualquer modo, não são conhecidos valores
de quantidades recuperadas e sabe-se que qualquer recuperação que houver será insignificante.

EMISSÕES DE METANO PELO TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS

E COMERCIAIS
Pela metodologia do IPCC (1996), foram obtidos como estimativa para as emissões de meta-

no, oriundas do tratamento de efluentes líquidos de origem doméstica e comercial, os valores de
39,34; 40,51; 41,36; 42,23; 43,11 Gg ao ano, respectivos a 1990; 1991; 1992; 1993 e 1994.

Tabela 1.16. Emissões de metano pelo tratamento de esgotos domésticos e comerciais 
no Brasil (1990 a 1994).

Tabela 1.17. Emissões de metano pelo tratamento de esgotos domésticos e comerciais 
no Brasil (1990 a 1994).

Módulo Resíduos
Submódulo Emissões de metano pelo tratamento de esgotos domésticos e comerciais

1 de 3 - Estimativa de geração carga orgânica e lodo
Planilha 3.4
Folha

ETAPA 1

a

Ano

b
População 
estimada

c
Valor da DBO5

(kg DBO5 /1000 habitantes.ano)

d
Fração de mat éria 

orgânica removida como
lodo (%)

e = (b * c * (1 - d))
DBO anual

(kg DBO5/ano)

f = (b * c * d)
Total de lodo

gerado
(kg DBO5 / ano)

1990 107.789.249 18.250 0 1.967.153.794 0
1991 110.990.990 18.250 0 2.025.585.568 0
1992 113.314.572 18.250 0 2.067.990.939 0
1993 115.686.797 18.250 0 2.111.284.045 0
1994 118.108.685 18.250 0 2.155.483.501 0

Módulo  Resíduos 
Submódulo Emiss ões de metano pelo tratam ento de esgotos domésticos e comerciais 
Planilha 3.4 
Folha 2 de 3 - Estimativa do fator de emissão para os sistemas de tratam ento de esgotos do Brasil  

ETAPA 2 
a 

Sistema de 
tratam ento de 

esgotos 

b 
Fração de esgotos 
tratada por sistema 

(%)

c 
Fat or de conversão de 

metano do sistema 

(FCM) (%) 

d = b * c  
 

Produto 

e 
Capacidade máxima  de 

produção de metano 

(kg CH4 / kg D BO5) 

f = d * e  
Fat or de emissão de esgotos 

domésticos e comerciais 

(kg CH4 / kg D BO5) 

Não especificado 10 80 0,08 0,25 0,020  
 FCM agregado: 0,08 0,25 0,020  
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Tabela 1.18. Emissões de metano pelo tratamento de esgotos domésticos e comerciais 
no Brasil (1990 a 1994).

ESGOTOS DOMÉSTICOS
De acordo com a classificação sugerida pelo IPCC, os efluentes líquidos dividem-se pela

sua origem em duas classes: esgotos domésticos e efluentes industriais. Na categoria de
domésticos estão incluídos os esgotos comerciais.

População urbana do Brasil (Popurb):

Popurb x taxaDBO5 x FET x FCM x MFEM – R

As considerações sobre a estimativa da população urbana do país estão no item sobre as
emissões pelos resíduos sólidos domésticos.

Taxa de geração de DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio):

Popurb x taxaDBO5 x FET x FCM x MFEM – R

A geração de carga orgânica para a população do Brasil (FEACHEM, 1983) equivale a
0,050 kgDBO5/hab.dia ou 0,0183 Gg DBO5 por 1.000 habitantes por ano.

Produto da fração de esgotos tratada (FET) x Fator de correção de metano (FCM):

Popurb x taxaDBO5 x FET x FCM x MFEM – R

Como não existe no país um trabalho que estime a fração dos esgotos tratada (FET) ou
o fator de correção de metano (FCM), o Inventário realizado pela CETESB considerou as esti-
mativas sugeridas pelo IPCC. Preliminarmente pode ser feita uma estimativa da situação do
tratamento dos esgotos no Brasil, gerando uma estimativa que corresponde ao produto FET x
FCM. A conclusão a que se chega é que uma quantidade baixa dos esgotos é tratada e que a
fração de degradação anaeróbia é proporcionalmente baixa, o que equivale a dizer que o pro-
duto FET x FCM deve corresponder a 8,3%, como se demonstra aqui, contra os 8% que pro-
põe o IPCC (8% a 10%).

 Módulo  Resíduos
 Submódulo  Emissões de metano pelo tratamento de esgotos domésticos e comerciais
 Planilha  3.4
 Folha  3 de 3 - Estimativa de emissão de metano pelo tratamento dos esgotos domésticos e comerciais e do lodo

Etapa 4
a

DBO anual

(kg DBO5/ano)

b
Fator de emissão de esgotos 

domésticos e comerciais

(kg CH4 / kg DBO5)

c = a * b
Emissões de metano sem 
recuperação ou queima

(kg CH4 / ano)

d
Metano recuperado ou

queimado

(kg CH4 / ano)

e = (c - d) * 10-6

Emissões líquidas de metano

(Gg CH4 / ano)

Ano

Da folha 1 de 3 Da folha 2 de 3
1990 1.967.153.794 0,020 39.343.076 0 39,34
1991 2.025.585.568 0,020 40.511.711 0 40,51
1992 2.067.990.939 0,020 41.359.819 0 41,36
1993 2.111.284.045 0,020 42.225.681 0 42,23
1994 2.155.483.501 0,020 43.109.670 0 43,11
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Fossas sépticas:
O IBGE classifica esses sistemas em individuais (para um único domicílio) e coletivos.

A experiência acumulada pela CETESB (1989) em estudos de sistemas de fossas sépticas,
principalmente no litoral paulista, levou às seguintes conclusões:

– Entre a população usuária há pouco conhecimento sobre fossas. Em extensas pesqui-
sas domiciliares, à pergunta sobre qual era o sistema de tratamento de esgotos exis-
tente no domicílio, muitas respostas foram “fossa séptica” que, quando inspeciona-
das, na maioria dos casos correspondiam a fossas negras, buracos escavados no ter-
reno e sujeitos a maiores interferências de flutuações do lençol freático e à infiltra-
ção descontrolada dos esgotos gerados nas áreas adjacentes.

– Ocorrência muito comum de sistemas mal dimensionados e/ou mal construídos.
Pequenos tanques de concreto são vendidos no comércio como fossas pré-moldadas.
Boa parte está em desacordo com as dimensões da ABNT (1997), ou seja, atendem a
uma população maior do que aquela para a qual teriam sido previstos.

– Ocorrência constante de falhas construtivas. A falta de anteparos na entrada e saída
do sistema provoca curtos-circuitos no fluxo interno da fossa, o que transforma o sis-
tema em uma simples “caixa de passagem’’, não havendo tempo suficiente (mínimo
de 24 horas) para a digestão anaeróbia dos detritos.

– Infiltrações do lençol freático, principalmente em época de chuvas, e vazamentos de
sistemas não estanques também afetam o desempenho das fossas.

– Desuso do sistema durante a maior parte do tempo em locais de veraneio. Nas áreas
em que a população aumenta consideravelmente em feriados curtos, esse sistema é
posto em funcionamento para atender a populações até dez vezes superiores à plane-
jada, e como resultado o processo anaeróbio, baseado numa relativa constância, não
consegue absorver tais flutuações.

– Falta de manutenção das fossas sépticas, que consiste na retirada parcial periódica do seu
conteúdo. Tanto a falta como a não realização correta compromete o seu desempenho.

Em 1991 a CETESB constatou que em um loteamento de classe média alta em Ubatuba,
litoral norte do Estado de São Paulo, 98% dos sistemas eram inadequados e quase nenhuma
das fossas declaradas como sépticas funcionava plenamente como tal. Uma fossa séptica ideal
remove aproximadamente 50% da carga orgânica de entrada. Levando em conta o exposto, de
maneira extremamente conservadora pode-se considerar 50% do desempenho ideal compro-
metido, chegando-se a uma eficiência final de 25%.

Para determinar a fração de esgotos tratada anaerobiamente, define-se a seguir a manei-
ra de avaliar essa estimativa:

Tabela 1.19. Estimativa da população urbana em 1994 cujos esgotos 
são totalmente digeridos anaerobiamente por fossas.

População urbana em 1994 atendida por fossas(1)

(habitantes)
(a) 26.904.953

Eficiência final das fossas (b) 25%
População urbana em 1994 cujos esgotos são totalmente 
digeridos anaerobiamente (habitantes equivalentes)

(c = a*b) 6.726.238

FONTE: (1) IBGE (1996)
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Lagoas:
Os sistemas de tratamento por lagoas de estabilização apresentados na Pesquisa Nacional

de Saneamento Básico (IBGE, 1992) englobam os completamente anaeróbios (lagoas anaeró-
bias), os completamente aeróbios (lagoas de maturação e aeradas) e seus intermediários
(lagoas facultativas).

Em geral as lagoas anaeróbias precedem uma ou mais lagoas facultativas e de matura-
ção. É o chamado sistema “australiano”. Neste caso, os tempos de retenção hidráulica se
situam, para efeito de dimensionamento, numa razão anaeróbio-facultativo da ordem de 5:25.
Assim, cerca de 20% do volume dessas lagoas sofre completa degradação anaeróbia. 

Quando não são utilizadas lagoas em série anaeróbio-facultativa adota-se uma única
lagoa de estabilização, dentro da qual ocorrem simultaneamente atividades bacterianas aeró-
bias e anaeróbias.

Na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, o IBGE utiliza apenas a denominação
“lagoas de estabilização” para todas as categorias de lagoas. 

Nesta estimativa, as lagoas de estabilização são desmembradas em lagoas equivalentes
anaeróbias e facultativas, com a mesma razão de 20% quanto ao volume.

Para efeito de dimensionamento, a ABNT (1997) estima que cada habitante produz
entre 100 e 160 litros de efluentes domésticos por dia, para padrões baixo e alto de renda, res-
pectivamente. Com efeito, a CETESB, em experiência piloto realizada no Estado de São
Paulo, comprovou que populações de baixa renda produzem em média 100 litros diários de
esgotos por habitante.

As lagoas para tratamento de esgotos são sistemas que necessitam de grandes áreas que
devem estar situadas onde o valor do terreno é relativamente baixo. Assim, considera-se que
a população atendida por esse tipo de sistema seja a de menor renda.

Diante dessas considerações, pode-se assumir que as populações que utilizam lagoas
para o tratamento de esgotos tenham uma geração média de efluentes da ordem de 100 litros
diários por habitante, permitindo o cálculo a seguir:

Tabela 1.20. Estimativa da população urbana em 1994 cujos esgotos 
são totalmente digeridos anaerobicamente por lagoas.

Reatores UASB, Imhoff e outros:
A população atendida por esses tipos de sistemas não é conhecida. Levantamentos fei-

tos por Vieira (1997) apontam no Brasil um total aproximado de 2,14 milhões de habitantes
atendidos por reatores UASB em 1994. Os sistemas Imhoff estão embutidos no Censo do

Volume de esgotos tratados  por lagoas em 1989 (IBGE, 
1989) (mil m3/dia) a 420,39 

Volume de esgotos gerados por habitante ao dia 
(m3/hab.dia) b 0,1 

Fração de esgotos tratada anaerobiamente nas lagoas c 20% 

Taxa de crescimento populacional do período 1989-1994 d 7% 
População urbana em 1994 cujos esgotos são totalmente
digeridos anaerobiamente em lagoas (habitantes 
equivalentes) 

e = 
(a*1000)/b)*(c/100)*(1+d/100)

 
899.635 
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IBGE na categoria ETE (Estação de Tratamento de Esgotos), o que impede sua separação dos
demais tratamentos aeróbios, como os de lodos ativados. Sugere-se maior detalhamento para
os próximos censos.

Somando-se as parcelas obtidas acima, obtém-se os resultados da Tabela 1.21.

Tabela 1.21. Estimativa da população urbana em 1994 cujos esgotos 
são totalmente digeridos anaerobicamente por lagoas.

EFLUENTES INDUSTRIAIS

Pela metodologia do IPCC (1996), foram obtidos como estimativa para as emissões de
metano procedente do tratamento de resíduos líquidos industriais, os valores respectivos de
80,00; 79,82; 82,01; 82,71 e 84,41 Gg de metano ao ano para 1990; 1991; 1992; 1993 e 1994.

Habitantes equivalentes atendidos por fossas (100% 
anaerobiamente) 

a 6.726.238 

Idem, por lagoas b 899.635 
Idem, por reatores anaeróbios c 2.140.000 

Habitantes equivalentes em 1994... d = a + b + c 9.765.866 
... que divididos pelo total de habitantes urbanos em  
1994 (IBGE) 

e 118.059.650 

são iguais ao percentual dos efluentes urbanos digeridos 
anaerobiamente 

f = d / e * 100 8,3%* 

*COERENTE COM OS VALORES CITADOS PELO IPCC (8% A 10%). 
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Sub-Módulo Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais
Planilha 3.5
Folha 1 de 2 - Etapa 1

a
Produção

(t/ano)
Ref.

b
Fator de emissão
(kgDBO5/t. pr.)

Ref.
c = a * b
Emissão

(kgDBO5/ano)
Indústria metalúrgica 41.708.000 4 0,10 5 4.170.800
Automóveis 916.661 4 19,30 5 17.691.557

Cervejas 3.749.150 2 62,10 1 232.822.215
Vinho                                                           308.954 9 0,26 1 80.328
Abatedouro Abate de bovinos 2.835.762 4 7,00 7 19.850.334

Abate de suínos 729,545 4 30,00 1 21.886.350
Abate de aves 1.604.696 4 7,13 1 11.441.482
Abate de eqüinos 6.223 4 6,40 1 39,827
Abate de ovinos 11.291 4 6,40 1 72,262
Abate caprinos 9.687 4 6,40 1 61,997

Produtos lácteos Leite cru 13.039.200 2 11,00 1 143.431.200
Leite pasteurizado 4.003.600 2 22,00 1 88.079.750
Leite condensado 115.438 2 5,60 9 646.453
Leite em pó 229.850 2 41,00 9 9.423.850
Manteiga 60.013 2 29,40 9 1.764.382
Queijos 207.213 2 28,80 9 5.967.734

Açúcar 2.172.213 2 200,00 1 434.442.600
Café solúvel 118.575 2 156,00 1 18.497.700
Óleo e gordura vegetal 1.506.800 2 12,90 1 19.437.720
Peixe em conserva 258.900 2 7,90 1 2.045.310

Alimentos e bebidas

Refrigerante 4.242.175 2 2,50 1 10.605.438
Papel e celulose Celulose 4.346.520 4 55,00 1 239.058.600

Papel 4.914.113 4 8,00 1 39.312.904
Petróleo/Refinaria/Petroquímica 68.042.365 4 3,40 1 231.344.041
Têxtil Algodão 665.700 6 155,00 1 103.183.500

Lã 29.100 6 711,00 1 20.690.100
Nylon 63.300 6 45,00 1 2.848.500

Borracha 260.929 3 1,90 1 495.765
Química Acetato de vinila 50.747 3 0,35 1 17.761

Acetona 60.522 3 0,35 1 21.183
Ácido acético 87.904 3 63,00 1 5.537.952
Ácido fosfórico - - - - -
Ácido nítrico 99% 386.888 3 0,25 1 96.722
Ácido tereftálico 72.378 3 63,00 1 4.559.814
Acrilatos 9.009 3 47,00 1 423.423
Álcool metílico / metanol 168.557 3 0,49 1 82.593
Amônia 1.152.563 3 0,20 1 230.513
Benzeno, tolueno e xileno - BTX 1.105.927 3 0,10 1 110.593
Bifenol A 12.567 3 63,00 1 791.721
Butadieno 204.728 3 0,63 1 128.979
Caprolactona 42.059 3 63,00 1 2.649.717
Ciclohexano 39.366 3 0,11 1 4.330
Dimetiltereftalato 54.170 3 63,00 1 3.412.710
Estireno monômero 306.217 3 1,00 1 306.217
Etilbenzeno 441.007 3 0,13 1 57.331
Etilenoglicóis 99.494 3 63,00 1 6.268.122
Fenol 97.138 3 63,00 1 6.119.694
Formaldeído 177.391 3 0,35 1 62.087
Metilaminas (mono, di e tri) 6.803 3 0,35 1 2.381
Nitrocelulose 14.755 3 0,21 1 3.099
Pigmentos 2.359 3 136,00 5 320.824
PVC 504.330 3 10,00 1 5.043.300

Curtume 448.408 10 135,00 1 60.535.080
Álcool 11.782.570 8 54,00 1 636.258.780
Total (sem a contribuição da indústria do álcool) 1.777.678.145

Indústrias

Tabela 1.22. Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais no Brasil – 1990.*

* Planilha 6.3 do IPCC.
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Módulo Resíduos líquidos industriais
Sub-Módulo Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais
Planilha 3.5
Folha 1 de 2 – Etapa 1

a
Produção

(t/ano)
Ref.

b
Fator de emissão
(kgDBO5/t. pr.)

Ref.
c = a * b
Emissão

(kgDBO5/ano)
Indústria metalúrgica 45.312.000 4 0,10 5 4..531.200
Automóveis 705.303 4 19,30 5 13.612.348
Alimentos e bebidas Cerveja 3.881.100 2 62,10 1 241.016.310

Enlatados 161.135 2 12,50 1 2.014.188
Vinho 293.005 9 0,26 1 76.181
Abatedouro Abate de bovinos 2.921.430 4 7,00 7 20.450.010

Abate de suínos 812.247 4 30,00 1 24.367.410
Abate de aves 1.800.857 4 6,97 1 12.551.973
Abate de eqüinos 12.322 4 6,40 1 78.861
Abate de ovinos 12.499 4 6,40 1 79.994
Abate caprinos 11.363 4 6,40 1 72.723

Produtos lácteos Leite cru 13.231.500 2 11,00 1 145.546.500
Leite pasteurizado 4.119.450 2 22,00 1 90.627.900
Leite condensado 126.525 2 5,60 9 708.540
Leite em pó 244.400 2 41,00 9 10.020.400
Manteiga 60.875 2 29,40 9 1.789.725
Queijos 217.075 2 28,80 9 6.251.760

2.110.375 2 200,00 1 422.075.000
Café so
Açúcar

lúvel 123.450 2 156,00 1 19.258.200
Óleo e gordura vegetal 1.499.800 2 12,90 1 19.347.420
Peixe em conserva 265.200 2 7,90 1 2.095.080
Refrigerante 4.395.550 2 2,50 1 10.988.875

Papel e celulose Celulose 4.346.520 4 55,00 1 239.058.600
Papel 4.914.113 4 8,00 1 39.312.904

Petróleo/Refinaria petroquímica 63.306.680 4 3,40 1 215.242.712
Têxtil Algodão 620.050 6 155,00 1 96.107.750

Lã 28.075 6 711,00 1 19.961.325
Nylon 65.100 6 45,00 1 2.929.500

Borracha 263.631 3 1,90 1 500.899
Química Acetato de vinila 59.639 3 0,35 1 20.874

Acetona 61.226 3 0,35 1 21.429
Ácido acético 109.926 3 63,00 1 6.925.338
Ácido fosfórico - - - - -
Ácido nítrico 99% 404.823 3 0,25 1 101.206
Ácido tereftálico 86.600 3 63,00 1 5.455.800
Acrilatos 10.043 3 47,00 1 472.021
Álcool metílico / metanol 206.641 3 0,49 1 101.254
Amônia 1.012.110 3 0,20 1 202.422
Benzeno, tolueno e xileno - BTX 1.037.158 3 0,10 1 103.716
Bifenol A 11.733 3 63,00 1 739.179
Butadieno 186.434 3 0,63 1 117.453
Caprolactona 47.193 3 63,00 1 2.973.159
Ciclohexano 43.059 3 0,11 1 4.736
Dimetiltereftalato 42.872 3 63,00 1 2.700.936
Estireno monômero 279.963 3 1,00 1 279.963
Etilbenzeno 314.440 3 0,13 1 40.877
Etilenoglicóis 114.770 3 63,00 1 7.230.510
Fenol 98.445 3 63,00 1 6.202.035
Formaldeído 194.594 3 0,35 1 68.108
Metilaminas (mono, di e tri) 8.253 3 0,35 1 2.889
Nitrocelulose 15.346 3 0,21 1 3.223
Pigmentos 2.838 3 136,00 5 385.968
PVC 500.264 3 10,00 1 5.002.640

Curtume 547.993 10 135,00 1 73.979.055
Álcool 12.752.130 8 54,00 1 688.615.020
Total (sem a contribuição da indústria do álcool) 1.773.809.078

Indústrias

Tabela 1.23. Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais no Brasil – 1991.*

* Planilha 6.3 do IPCC.
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Módulo Resíduos líquidos industriais 
Sub-Módulo Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais 
Planilha 3.5 
Folha 1 de 2 – Etapa 1 

a 
Produção 

(t/ano)  
Ref. 

b 
Fator de emissão 
(kgDBO5/t. pr.) 

Ref. 
c = a * b 
Emissão 

(kgDBO5/ano) 

Indústria metalúrgica 47.086.000 4 0,10 5 4.708.600 
Automóveis 1.073.761 4 19,30 5 20.723.587 
Alimentos e bebidas Cerveja 4.013.050 2 62,10 1 249.210.405 

 Enlatados 202.370 2 12,50 1 2.529.625 
 Vinho 277.056 9 0,26 1 72.035 
 Abatedouro Abate de bovinos 3.061.761 4 7,00 7 21.432.327 
  Abate de suínos 892.616 4 30,00 1 26.778.480 
  Abate de aves 1.911.817 4 6,97 1 13.325.364 
  Abate de eqüinos 20.047 4 6,40 1 128.301 
  Abate de ovinos 12.047 4 6,40 1 77.101 
  Abate caprinos 11.538 4 6,40 1 73.843 
 Produtos lácteos Leite cru 13.423.750 2 11,00 1 147.661.250 
  Leite pasteurizado 4.235.275 2 22,00 1 93.176.050 
  Leite condensado 137.613 2 5,60 9 770.633 
  Leite em pó 258.950 2 41,00 9 10.616.950 
  Manteiga 61.738 2 29,40 9 1.815.097 
  Queijos 226.938 2 28,80 9 6.535.814 
 Açúcar 2048.538 2 200,00 1 409.707.600 
 Café solúvel 128.325 2 156,00 1 20.018.700 
 Óleo e gordura vegetal 1.492.800 2 12,90 1 19.257.120 
 Peixe em conserva 271.500 2 7,90 1 2.144.850 
 Refrigerante 4.548.925 2 2,50 1 11.372.313 

Papel e celulose Celulose 4.876.904 4 55,00 1 268.229.720 
 Papel 4.915.379 4 8,00 1 39.323.032 
Petróleo/Refinaria petroquímica 69.376.058 4 3,40 1 235.878.597 
Têxtil Algodão 574.400 6 155,00 1 89.032.000 
 Lã 27.050 6 711,00 1 19.232.550 
 Nylon  66.900 6 45,00 1 3.010.500 
Borracha 272.525 3 1,90 1 517.798 
Química Acetato de vinila 42.070 3 0,35 1 14.725 

 Acetona 57.045 3 0,35 1 19.966 
 Ácido acético 104.301 3 63,00 1 6.570.963 
 Ácido fosfórico - - - - - 
 Ácido nítrico 99% 398.608 3 0,25 1 99.652 
 Ácido tereftálico 83.345 3 63,00 1 5.250.735 
 Acrilatos 9.985 3 47,00 1 469.295 
 Álcool metílico / metanol 204.447 3 0,49 1 100.179 
 Amônia 1.038.436 3 0,20 1 207.687 
 Benzeno, tolueno e xileno - BTX 1.017.602 3 0,10 1 101.760 
 Bifenol A 9.627 3 63,00 1 606.501 
 Butadieno 203.243 3 0,63 1 128.043 
 Caprolactona 41.699 3 63,00 1 2.627.037 
 Ciclohexano 45.106 3 0,11 1 4.962 
 Dimetiltereftalato 56.934 3 63,00 1 3.586.842 
 Estireno monômero 253.605 3 1,00 1 253.605 
 Etilbenzeno 286.812 3 0,13 1 37.286 
 Etilenoglicóis 99.224 3 63,00 1 6.251.112 
 Fenol 91.345 3 63,00 1 5.754.735 
 Formaldeído 206.421 3 0,35 1 72.247 
 Metilaminas (mono, di e tri) 8.298 3 0,35 1 2.904 
 Nitrocelulose 16.783 3 0,21 1 3.524 
 Pigmentos 2.396 3 136,00 5 325.856 
 PVC 488.940 3 10,00 1 4.889.400 

    Curtume
Álcool
Total (sem a contribuição da indústria do álcool

     502.212
11.764.870

10
8
 135,00

54,00
 1

1
 67.798.620

635.302.980
1.822.537.878

Indústrias

Tabela 1.24. Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais no Brasil – 1992.*

* Planilha 6.3 do IPCC.
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Módulo Resíduos líquidos industriais 
Sub-Módulo Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais 
Planilha 3.5
Folha 1 de 2 - Etapa 1 

a 
Produção 

(t/ano)  
Ref. 

b 
Fator de emissão 
(kgDBO5/t. pr.) 

Ref. 
c = a * b 
Emissão 

(kgDBO5/ano) 
Indústria metalúrgica 49.189.000 4 0,10  5  4.918.900  
Automóveis 1.391.376 4 19,30  5  26.853.557  
Alimentos e bebidas Cerveja 4.145.000 2 62,10  1  257.404.500  
 Enlatados 243.605 2 12,50  1  3.045.063  
 Vinho 261.107 9 0,26  1  67.888  
 Abatedouro Abate de bovinos 3.123.781 4 7,00  7  21.866.467  
  Abate de suínos 885.142 4 30,00  1  26.554.260  
  Abate de aves 2.074.395 4 7,07  1  14.665.973  
  Abate de eqüinos 21.191 4 6,40  1  135.622  
  Abate de ovinos 12.839 4 6,40  1  82.170  
  Abate de caprinos 11.388 4 6,40  1  72.883  
 Produtos Lácteos Leite cru 13.616.000 2 11,00  1  149.776.000  
  Leite pasteurizado 4.351.100 2 22,00  1  95.724.200  
  Leite condensado 148.700 2 5,60  9  832.720  
  Leite em pó 273.500 2 41,00  9  11.213.500  
  Manteiga 62.600 2 29,40  9  1.840.440  
  Queijos 236.800 2 28,80  9  6.819.840  
 Açúcar 1.986.700 2 200,00  1  397.340.000  
 Café solúvel 133.200 2 156,00  1  20.779.200  
 Óleo e gordura vegetal 1.485.800 2 12,90  1  19.166.820  
 Peixe em conserva 277.800 2 7,90  1  2.194.620  
 Refrigerante 4.702.300 2 2,50  1  11.755.750  
Papel e celulose Celulose 5.010.188 4 55,00  1  275.560.340  
 Papel 5.301.040 4 8,00  1  42.408.320  
Petróleo / Refinaria petroquímica 69.116.448 4 3,40  1  234.995.923  
Têxtil Algodão 528.750 6 155,00  1  81.956.250  
 Lã 26.025 6 711,00  1  18.503.775  
 Nylon  68.700 6 45,00  1  3.091.500  
Borracha 279.366 3 1,90  1  530.795  
Química Acetato de vinila 43.261 3 0,35  1  15.141  
 Acetona 64.430 3 0,35  1  22.551  
 Ácido acético 99.517 3 63,00  1  6.269.571  
 Ácido fosfórico - - - - - 
 Ácido nítrico 99% 416.789 3 0,25  1  104.197  
 Ácido tereftálico 103.322 3 63,00  1  6.509.286  
 Acrilatos 7.909 3 47,00  1  371.723  
 Álcool metílico / metanol 223.496 3 0,49  1  109.513  
 Amônia 1.153.336 3 0,20  1  230.667  
 Benzeno, tolueno e xileno - BTX 1.048.636 3 0,10  1  104.864  
 Bifenol A 13.674 3 63,00  1  861.462  
 Butadieno 229.880 3 0,63  1  144.824  
 Caprolactona 50.824 3 63,00  1  3.201.912  
 Ciclohexano 55.308 3 0,11  1  6.084  
 Dimetiltereftalato 60.557 3 63,00  1  3.815.091  
 Estireno monômero 223.413 3 1,00  1  223.413  
 Etilbenzeno 237.793 3 0,13  1  30.913  
 Etilenoglicóis 111.455 3 63,00  1  7.021.665  
 Fenol 105.259 3 63,00  1  6.631.317  
 Formaldeído 244.942 3 0,35  1  85.730  
 Metilaminas (mono, di e tri) 7.243 3 0,35  1  2.535  
 Nitrocelulose 18.141 3 0,21  1  3.810  
 Pigmentos 2.891 3 136,00  5  393.176  
 PVC 510.794 3 10,00  1  5.107.940  
Curtume 493.152 10 135,00  1  66.575.520  
Álcool 10.762.719 8 54,00  1  581.186.826  
Total (sem as emissões devidas à fabricação do álcool) 1.838.000.180  

Indústrias

Tabela 1.25. Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais no Brasil – 1993.*

* Planilha 6.3 do IPCC.
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Módulo Resíduos líquidos industriais 
Sub-Módulo Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais 
Planilha 3.5 
Folha 1 de 2 – Etapa 1 

a 
Produção 

(t/ano)
Ref. 

b 
Fator de emissão 
(kgDBO5/t. pr.) 

Ref. 
c = a * b 
Emissão 

(kgDBO5/ano) 
Indústria metalúrgica 50.924.000 4 0,09  5 4.583.160  
Automóveis 1.581.389 4 19,30  5 30.520.808  
Alimentos e bebidas Cervejas 4.276.950 2 62,10  1 265.598.595  
 Enlatados 284.840 2 12,50  1 3.560.500  
 Vinho 245.158 9 0,26  1 63.741  

 Abatedouro Abate de bovinos 3.333.479 4 7,00  7 23.334.353  
  Abate de suínos 976.874 4  30,00  1 29.306.220  
  Abate de aves 2.459.307 4 7,00  1 17.215.149  
  Abate de eqüinos 18.337 4 6,40  1 117.357  
  Abate de ovinos 11.015 4 6,40  1 70.496  
  Abate de caprinos 10.202 4 6,40  1 65.293  
 Produtos Lácteos Leite cru 13.808.250 2  11,00  1 151.890.750  
  Leite pasteurizado 4.466.925 2  22,00  1 98.272.350  
  Leite condensado 159.788 2 5,60  9 894.813  
  Leite em pó 288.050 2 41,00  9 11.810.050  
  Manteiga 63.463 2  29,40  9 1.865.812  
  Queijos 246.663 2  28,80  9 7.103.894  
 Açúcar 1.924.863 2  200,00  1 384.972.600  
 Café solúvel 138.075 2 156,00  1 21.539.700  
 Óleo e gordura vegetal 1.478.800 2 12,90  1 19.076.520  
 Peixe em conservas 284.100 2 7,90  1 2.244.390  
 Refrigerante 4.855.675 2 2,50  1 12.139.188  

Papel e celulose Celulose 5.376.271 4  55,00  1 295.694.905  
 Papel 5.653.597 4 8,00  1 45.228.776  

Petróleo / Refinaria petroquímica 71.845.506 4 3,40  1 244.274.720  
Têxtil Algodão 483.100 6 155,00  1 74.880.500  

 Lã 25.000 6  711,00  1 17.775.000  
 Nylon  70.500 6  45,00  1 3.172.500  

Borracha 310.701 3  1,90  1 590.332  
Química Acetato de vinila 49.813 3 0,35  1 17.435  

 Acetona 65.653 3 0,35  1 22.979  
 Ácido acético 71.159 3  63,00  1 4.483.017  
 Ácido fosfórico - - - - - 
 Ácido nítrico 99% 554.265 3 0,25  1 138.566  
 Ácido tereftálico 118.214 3  63,00  1 7.447.482  
 Acrilatos 9.351 3  47,00  1 439.497  
 Álcool metílico / metanol 220.310 3 0,49  1 107.952  
 Amônia 1.156.830 3 0,20  1 231.366  
 Benzeno, tolueno e xileno - BTX 1.213.585 3  0,10  1 121.359  
 Bifenol A 17.670 3  63,00  1 1.113.210  
 Butadieno 267.149 3 0,63  1 168.304  
 Caprolactona 50.838 3  63,00  1 3.202.794  
 Ciclohexano 60.824 3 0,11  1 6.691  
 Dimetiltereftalato 64.959 3  63,00  1 4.092.417  
 Estireno monômero 261.613 3  1,00  1 261.613  
 Etilbenzeno 345.514 3  0,13  1 44.917  
 Etilenoglicóis 114.084 3  63,00  1 7.187.292  
 Fenol 112.799 3  63,00  1 7.106.337  
 Formaldeído 261.775 3 0,35  1 91.621  
 Metilaminas (mono, di e tri) 8.835 3 0,35  1 3.092  
  Nitrocelulose 19.087 3  0,21  1 4.008  
 Pigmentos 3.566 3 136,00  5 484..976  
 PVC 593.413 3 10,00  1 5..934.130  

Curtume 483.689 10 135,00  1 65.298.015  
Álcool 9.760.567 8  54,00  1 527.070.618  
Total (sem as emissões devidas à fabricação do álcool) 1.875.871.540  

Indústrias

Tabela 1.26. Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais no Brasil – 1994.*

* Planilha 6.3 do IPCC.
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A quantificação dos efluentes gerados por tipo de indústria é o primeiro passo para
determinar a origem das emissões de gás metano pela digestão anaeróbia. Todavia, há poucos
dados no Brasil sobre o assunto. Em pesquisa bibliográfica não se obteve nenhum estudo feito
pelo órgão responsável do governo federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a respeito. Os dados sobre a indústria nacional em geral restringem-se a informações
contábeis.

O Anuário Estatístico do Brasil, publicado desde 1908 pelo IBGE, traz informações de
parcela das indústrias classificadas segundo sua importância relativa no parque industrial
brasileiro, destacando as classificações pela “receita líquida de vendas dos produtos fabrica-
dos” por empresa e pelo “número de funcionários ligados à produção” por setor de ativida-
de industrial.

Módulo Resíduos 

Sub-módulo Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais 

Planilha 6.3

Etapa 2 
a 

Sistema de 
tratamento de

 esgotos 

b 
Fração de 

esgotos tratada 
pelo sistema 

c 
Fator de conversão de 

metano

(FCM)

d = b * c 
 

Produto 

e 
Capacidade máxima de 

produção de metano 

(kg CH4 / kg DBO5)
 

f = d * e 
Fator de emissão de metano 

pela geração de efluentes 
industriais 

(kg CH4 / kg DBO5) 
Não especificado 0,20 0,90 0,18 0,25 0,045 

 FCM agregado: 0,90 0,18 0,25 0,045 

 
Módulo Resíduos 

Sub-módulo Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais 

Planilha 6.3  
Etapa 4 

Ano 

a 
Emissão de carga 

orgânica 
(kg DBO5/ano) 

b 
Fator de emissão 

 
(kg CH4/kg DBO5) 

c = a * b 
Emissões de metano sem 
recuperação ou queima 

d 
Metano recuperado 

ou queimado 

e = (c - d) * 10-6

Emissões líquidas de 
metano 

(Gg CH  /ano)4  

1990 1.777.678.145  0,045 79.995.517 0 80,00 

1991 1.773.809.078  0,045 79.821.409 0 79,82 

1992 1.822.537.878  0,045 82.014.205 0 82,01 

1993 1.838.000.180  0,045 82.710.008 0 82,71 

1994 1.875.871.540  0,045 84.414.219 0 84,41 

 

Tabela 1.27. Emissões de metano pelo tratamento de efluentes industriais no Brasil – 1990 a 1994.
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Figura 1.6. Principais tipos de indústrias do Brasil segundo a receita líquida de vendas dos
produtos fabricados pela empresa em 1990.

FONTE: IBGE (1995)

Figura 1.7. Principais tipos de indústrias do Brasil segundo pessoal ocupado ligado 
à produção em 31/12/90.

FONTE: IBGE (1995).
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Além das informações do IBGE, foram utilizados também a experiência e os dados da
CETESB sobre o Estado de São Paulo aplicáveis ao país, sintetizados de duas formas. 

A primeira é o Sistema de Licenças e Penalidades (SILP), um banco de dados que regis-
tra diariamente as informações das atividades ligadas ao controle da poluição ambiental de
origem industrial no Estado de São Paulo. O banco contém informações dos efluentes indus-
triais como vazão, concentração de matéria orgânica e tipo de tratamento empregado. Com
base nesses dados foram definidos no Estado de São Paulo os segmentos industriais mais
importantes para a geração de metano oriunda do tratamento de efluentes industriais. 

Na realização do Inventário, das três principais informações disponíveis no arquivo —
geração potencial de efluentes, vazão de efluentes remanescentes e vazão amostrada pela
CETESB — foram utilizadas apenas as duas primeiras diretamente relacionadas ao projeto da
unidade fabril. As demais informações que apresentaram incertezas quanto à metodologia de
estimativa não foram consideradas.

A segunda forma são os relatórios de poluição industrial e monitoramento ambiental
realizados conjuntamente pela CETESB e o Programa Nacional de Controle da Poluição
Industrial (PRONACOP). Inicialmente idealizados para cobrir todo o território nacional,
foram feitos apenas durante os anos de 1988 e 1989 em 11 estados, sem a participação do Rio
de Janeiro e de São Paulo no conjunto dos relatórios.

Figura 1.8. Contribuição relativa das diferentes atividades industriais no Estado de São Paulo
com relação ao lançamento de efluentes em 1990.

FONTE: CETESB, s.d. (b)
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Figura 1.9. Contribuição relativa em tDBO5/ano por setor de atividade industrial de 11 estados
brasileiros pesquisados pela CETESB/PRONACOP/ (1988/1989).

FONTE: CETESB 1988a; 1988b; 1988c; 1989b; 1989c; 1989d; 1989e; 1989f; 1989g; 1989h; e s.d. (a).

Nenhuma das informações acima considerada isoladamente permite conclusões sobre o
perfil nacional de geração de metano pela digestão anaeróbia de efluentes. Porém, o conjun-
to resultante das principais atividades industriais admite uma comparação com o conjunto
daquelas propostas pelo IPCC (1995) na planilha de resultados que sugere as que devem ser
levantadas no país. Dessa comparação, concluiu-se pela introdução do item curtume, uma
importante atividade industrial no Brasil. Já o item álcool, apesar da imensa geração de carga
orgânica, não implica produção de metano, porque o efluente é disposto no campo como fer-
tilizante, sem tratamento anaeróbio.

Também dessa comparação conclui-se pela manutenção de todas as atividades enume-
radas pelo IPCC que, mesmo não sendo significativas no contexto nacional, permitirão a com-
paração das informações nacionais com as dos países que estão realizando seus inventários.

Produção industrial:

Prodind x FEc org x FET x FCM x MFEM – R

É a produção da indústria por setor, de acordo com o modelo sugerido pelo IPCC, e com
a observação dos principais segmentos industriais do país. Os valores são representados em
tonelada produzida ao ano, com exceção da indústria automobilística, na qual a produção é
dada em unidades de veículos. Visando proporcionar maior facilidade para conferência, a
bibliografia desse levantamento foi colocada ao lado dos seus respectivos valores. A seguir,
detalha-se a forma adotada para obter cada valor de produção.
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Indústria metalúrgica

A estimativa das emissões de metano a partir da produção da indústria foi estabelecida
por setor, de acordo com o modelo sugerido pelo IPCC, observando-se principais segmentos
industriais do país. Os valores são representados em tonelada produzida ao ano. 

De acordo com a CETESB, a geração de efluentes da indústria nacional de aço e ferro
é estimada pelo consumo de coque do parque industrial. Estima-se a geração de carga orgâ-
nica pelo fator de emissão em kgDBO5 por tonelada de coque consumido.

Para padronizar esta estimativa em relação às demais do Inventário, converteu-se o fator
de emissão dado em kgDBO5 por tonelada de coque consumido para um fator de emissão
dado em kgDBO5 por tonelada de aço e ferro produzido. É necessário ressaltar que esses fato-
res de emissão obtidos são de aplicação restrita ao Inventário.

Tabela 1.28. Fatores de emissão para a indústria metalúrgica.

Tabela 1.29. Produção de aço bruto e de ferro gusa (1.000t).

Automóveis

A definição da produção nacional de automóveis resultou da soma das unidades produ-
zidas de automóveis de passageiros e de uso misto, comerciais leves (incluindo caminhonetes
de uso misto), utilitários e caminhonetes de carga e comerciais pesados (inclusive ônibus e
caminhões).

O fator de emissão empregado pela CETESB na indústria automobilística é de
19,3kgDBO5/t de chapa pintada (CETESB, s.d.). Nesta estimativa considera-se que cada veí-
culo corresponde, em média, a aproximadamente 100kg de chapa pintada.
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Tabela 1.30. Chapa pintada e número de veículos produzidos ao ano.

Alimentos e bebidas:

Tabela 1.31. Cerveja produzida por ano

Produção de enlatados

Tabela 1.32. Produtos enlatados produzidos ao ano.

Vinho

Segundo a União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA, 1997) a produção de vinho do
Rio Grande do Sul, em 1990, foi de 284.237.323 litros, o que corresponde a 92% da produ-
ção do país. A produção nacional em 1990, equivale a 308.953.612 litros, ou 308.954t de
vinho. A produção nacional de vinho no ano de 1994 foi de 245.158t (UVIBRA, 1997).

Tabela 1.33. Vinho produzido ao ano.
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Abatedouro:

O fator de emissão referente ao abate de aves (SALVADOR, 1991) utilizado neste artigo
é dado em kgDBO5/1.000 aves. Para padronizá-lo com relação aos demais do Inventário, foi
feita uma conversão para kgDBO5/t aves, considerando-se, a partir dos totais abatidos e das
quantidades em cabeças abatidas de aves no ano de 1990, que cada ave pesasse em média 1,67
kg (IBGE, 1993). As aves contabilizadas pelo IBGE são: peru, galo, galinha, frango, franga,
pato, marreco e ganso. A seguir, as produções dos rebanhos nacionais.

Tabela 1.34. Abate de bovinos, suínos, eqüinos, ovinos e caprinos entre 
os anos de 1990 e 1994.

Tabela 1.35. Abate de aves entre os anos de 1990 e 1994.
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Produtos lácteos:

Os fatores de emissão dos produtos lácteos fornecidos pela CETESB são dados em
kgDBO5 por m3 de leite consumido. Para padronizar esses fatores em relação aos demais,
foram convertidas as unidades de emissão para kg DBO5 por tonelada de produto (Tabela
1.36).

Tabela 1.36. Determinação dos fatores de emissão por unidade de produto.

Outros produtos:

Tabela 1.37. Produção anual no setor alimentício.
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Tabela 1.38. Papel e celulose produzidos ao ano.

Tabela 1.39. Petróleo refinado ao ano.

Tabela 1.40. Produção têxtil ao ano.

Tabela 1.41. Produção de borrachas ao ano.
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Tabela 1.42. Produção anual do setor químico.

Tabela 1.43. Produção anual de couro.

Tabela 1.44. Produção anual de álcool.

NOTA:
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Fator de emissão de carga orgânica por quantidade de produto (FEc org):

Prodind x FEc org x FET x FCM x MFEM – R

Os fatores de emissão de carga orgânica por quantidade de produto foram tomados prin-
cipalmente de Salvador (1991). No estudo realizado observam-se em alguns casos variações
devidas às diferentes tecnologias de processos industriais.

Fração de esgotos tratados (FTA) e Fator de correção de metano (FCM):

Prodind x FEc org x FET x FCM x MFEM – R

Não estão disponíveis dados a respeito das estimativas de fração de esgotos tratados
anaerobiamente e fator de correção de metano. Por esse motivo foram assumidas as estima-
tivas sugeridas pelo IPCC. O conhecimento dessa fração implica na disponibilidade de
informação sobre os diferentes sistemas utilizados no tratamento dos efluentes industriais
no país. Recomenda-se, portanto, que essas informações sejam levantadas e organizadas. A
fração de esgotos tratada anaerobiamente indicada pelo IPCC para os países em desenvol-
vimento, é de 20%.

O fator de conversão de metano (FCM), indicado pelo IPCC, é de 90%.

Máximo fator de emissão de metano:

Prodind x FEc org x FET x FCM x MFEM – R

O máximo fator de emissão de metano, assim como no caso dos esgotos domésticos, é
igual ao valor sugerido pelo IPCC de 0,25gCH4/gDBO5.

INCERTEZAS

As estimativas dos erros de cada um dos termos utilizados no cálculo dos fatores de
emissão de metano foram avaliadas pela experiência da CETESB nesse tipo de trabalho.
Assim, para calcular a emissão de metano por resíduos sólidos utilizou-se a expressão com as
seguintes estimativas de erro:

(Popurb x taxa RSD x RSDf x FCM x COD x CODF x F 16/12 – R) x (1 – OX)
RSD 10% erro
RSDf 10% erro
FCM 15% erro
COD 35% erro
CODF 35% erro
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Combinando de acordo com a equação: UT  = |, em que U1, U2, .., Un representam os erros
dos vários fatores, tem-se:

% erro para resíduos sólidos = 54%

Para águas residuárias domésticas foi utilizada a seguinte expressão:

Popurb x taxaDBO5 x FET x FCM x MFEM – R

taxaDBO5 10% erro
FET x FCM 20% erro
MFEM 25% erro

% erro para águas residuárias domésticas = 34%

Para águas residuárias industriais tem-se a seguinte expressão:

Prodind x FEc org x FET x FCM x MFEM – R
FEc org 25% erro
FET x FCM 20% erro
MFEM 25% erro

% erro de emissão = 41%

Na falta de informações sobre o erro cometido nas avaliações de produções industriais,
foi utilizado para esse fator um erro equivalente à metade do erro do fator de emissão, con-
forme o IPCC (1994). Para o setor de resíduos o erro do fator de emissão corresponde a dois
terços do erro global, enquanto o erro dos dados de atividade corresponde a apenas um terço;
conseqüentemente, o erro das atividades é da ordem de metade do erro de emissão, resultan-
do:

% erro Prodind = 20%

Portanto, o erro para águas residuárias industriais resulta em 61%.
Deve-se observar que a emissão nacional do metano provém basicamente de atividades

não consideradas no presente relatório, como agropecuária, energia, indústria e que a impre-
cisão das estimativas apresentadas influencia muito pouco no valor da emissão global de gases
de efeito estufa do país.

CONCLUSÃO

Com base nos dados estatísticos de população e produção industrial no país e utilizan-
do-se fatores estimados de geração e degradação de resíduos e produção de metano foi elabo-
rado o inventário de metano gerado pelo tratamento e disposição de resíduos, resumido na
Tabela 1.45.
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Tabela 1.45. Resumo final do Inventário.

A elaboração do inventário comprovou a importância do levantamento de dados sobre
as estações de tratamento e/ou a disposição de resíduos. O levantamento desses dados, sua
organização e armazenamento facilitam a elaboração de programas que visam a minimização
de emissão de poluentes, além de permitir melhorar o gerenciamento de resíduos, a raciona-
lização dos sistemas de tratamento, a redução da emissão de gases de efeito estufa e o aumen-
to da eficiência do uso de energia. Esse conjunto de ações levaria à melhoria das condições
ambientais.

Dessa forma, recomenda-se o levantamento, organização e armazenamento de mais
informações sobre o tratamento de resíduos.

PERSPECTIVAS FUTURAS DO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE METANO

Resíduos sólidos

O reaproveitamento econômico do metano gerado por resíduos poderá colaborar na
redução da emissão de gases do efeito estufa. Contudo, só será viável em situações com alta
taxa de produção, determinada pelas condições já citadas, aliada a uma demanda pela ener-
gia produzida, o que se justifica no que diz respeito ao custo-benefício.

O inevitável esgotamento de reservas de combustíveis fósseis no futuro e a procura cres-
cente por combustíveis alternativos e ambientalmente sustentáveis levam ao desenvolvimen-
to das tecnologias de aproveitamento energético dos resíduos.

Além de incentivar a racionalização do uso dos recursos naturais, com a minimização do
consumo de matérias-primas e de desenvolver mecanismos de redução da geração de resí-
duos, o aproveitamento do metano visa a otimização da matriz energética com a utilização de
um combustível renovável.

Deve-se incentivar a minimização da geração de resíduos na fonte aliada ao reaprovei-
tamento energético dos resíduos já gerados, pela criação de legislação específica para emba-
lagens e incentivo à educação ambiental.

Um fator que dificulta a implantação de sistemas alternativos para o gerenciamento de
resíduos sólidos são os problemas com a obtenção de financiamento e a execução de meca-
nismos regionais integrados com diferentes esferas de governo. A opinião pública também é
um dos fatores determinantes na escolha de alternativas de tratamento de resíduos sólidos.
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Efluentes líquidos

Assim como no caso dos resíduos sólidos, os efluentes líquidos também oferecem um
atrativo potencial de recuperação energética do metano produzido anaerobiamente. Em 1994,
mais de 197 mil metros cúbicos de efluentes eram tratados por reatores anaeróbios no país.
Esta é a forma mais recomendável para a recuperação de gás. É compacta e eficiente.

Existe no Brasil uma enorme demanda potencial de suprimento por meio dessa tecno-
logia primeiramente designada para o saneamento ambiental.

Por questão de segurança e desconhecimento de técnicas de recuperação de gás, algu-
mas indústrias que já dispõem de sistemas anaeróbios preferem a queima do gás, ao seu uso.
Parte da energia recuperada poderia ser reaplicada no processo de tratamento dos resíduos
(principalmente em áreas de clima mais frio). Poder-se-ia, ainda, no caso da indústria, aplicar
essa energia no processo produtivo, em substituição ao uso de combustíveis fósseis.

Recomenda-se, assim, reunir as informações sobre os sistemas existentes no país e
aprimorar seu desempenho, enfatizando a recuperação de gás, e divulgar o conceito de sis-
temas integrados de tratamento de efluentes beneficiando-se de uma primeira etapa anae-
róbia em vez de se propor diretamente um sistema aeróbio (que necessita de energia, em
vez de produzi-la).
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2.GERAÇÃO DE ENERGIA COM BIOGÁS E O MDL1

Luciano Basto Oliveira
André Santos Pereira

Marcelo de Miranda Reis
Maria Sílvia Muylaert de Araújo

Luiz Pinguelli Rosa

RESUMO
O objetivo deste artigo é informar como programas de geração de energia, a partir do

biogás, podem ser assimilados em experiências no Brasil, oferecendo significativos benefícios
econômicos, ambientais e energéticos. Atualmente já se conhece o grande potencial existente
no país e no mundo para geração de energia a partir de resíduos sólidos. Uma das suas maio-
res vantagens é a possibilidade de prover energia elétrica e resolver o problema das emissões
de metano que acontecem devido à decomposição natural do lixo em GDL (gás do lixo).
Dentro deste contexto, da apresentação das novas possibilidades de geração de energia, este
trabalho aborda a utilização do lixo como fonte geradora de energia elétrica e um panorama
da geração de energia a partir do GDL; considerando também os benefícios da conta de con-
sumo de combustíveis e do MDL para uma usina térmica de 10 MW.

INTRODUÇÃO
A recuperação de energia a partir de resíduos urbanos não representa nenhum conceito

original quanto à consideração de alternativas para o seu gerenciamento integrado2. Na ver-
dade, há muito deixou de ser uma inovação em países como os Estados Unidos, o Japão, a
Austrália e em várias localidades européias. Mesmo no Brasil existem registros de aproveita-
mento energético para a geração elétrica, mecânica ou térmica do biogás procedente de ater-
ros sanitários, estações de tratamento de esgotos e unidades individuais de tratamento de resí-
duos agrícolas, domiciliares e industriais, além da incineração de plásticos e de resíduos
industriais como forma de reciclagem e/ou reaproveitamento energético e mais recentemente
a incineração de resíduos incluindo a produção de energia no escopo do processo3.

A diferença fundamental entre o contexto nacional e o internacional, no que diz respei-
to ao assunto, reside no caráter e no porte de tais empreendimentos. Em sua maioria, os mes-
mos foram tratados como experimentos ou aproveitamentos fora da escala comercial relativa
ao mercado de energia. Em alguns casos, os empreendimentos nem mesmo saíram da fase de
idéias, principalmente quando utilizavam como insumo resíduos domiciliares.

A energia potencial dos resíduos sólidos e dos efluentes deve-se à carga orgânica que eles
contêm. As três formas mais usuais de recuperação da energia desses resíduos têm sido o pro-
cesso de biodigestão (oxidação incompleta que redunda na produção de metano combustível),
a utilização do biogás diretamente obtido de aterros e a incineração. A utilização de biogás de
aterros e a incineração valem-se do fenômeno da combustão do gás, no primeiro caso, e do pró-

1 Versão revisada do Capítulo 4 do livro Consumo de Energia e Aquecimento do Planeta, publicado pelo Instituto Virtual Internacio-
nal de Mudanças Climáticas – IVIG/COPPE e patrocinado pela ANEEL, com apoio do MCT, do PNUD, da PETROBRÁS, da FAPERJ e
do ENERGE. Os autores agradecem a colaboração de Luciana Leão e de toda a equipe de profissionais da IVIG.

2 Conforme se observa no documento Estado da Arte para o Desenvolvimento Agro-Industrial Descentralizado das Bioenergias no
Brasil, de Marcos Aurélio V. de Freitas et alii., 1997.

3 Ver tratamento de resíduos no Hospital Universitário, que funciona dentro do campus da USP.

Biogas  11.12.06  16:45  Page 63



64
Biogás: pesquisas e projetos no Brasil

prio lixo, no último, embora existam vários outros métodos como a gaseificação e a pirólise que
por uma série de fatores são mais presentes no caso de resíduos agroflorestais e industriais.

Segundo Nogueira e Walter4, os resíduos sólidos urbanos são gerados à taxa média de 1
kg per capita/dia e sua disposição final, sobretudo nas grandes cidades, é cada vez mais pro-
blemática. Esses resíduos contêm material reciclável (vidro, metal, papel limpo, alguns plásti-
cos etc.), compostos biodegradáveis que podem ser convertidos em adubo orgânico e outros
materiais, em sua maior parte celulósicos, de difícil reciclagem e de razoável poder calorífico.
A instalação de algumas unidades de incineração com recuperação energética da biomassa de
resíduos sólidos tem sido sugerida para algumas capitais brasileiras, como São Paulo, onde se
pretende instalar duas centrais de processamento de lixo para 2.500 t/dia, associadas a plan-
tas térmicas a vapor de 40 MW cada. Essas plantas, cujos primeiros estudos de viabilidade
datam de 1977, deverão consumir a fração combustível (cerca de 48%) do lixo domiciliar cujo
poder calorífico inferior típico é da ordem de 3.800 kcal/kg.

O estudo de Barros et alii.5 mostra que a geração de energia elétrica por si só não justi-
fica o referido empreendimento, cujo valor previsto é da ordem de US$ 168 milhões, sendo a
geração anual esperada de 267 GW/h que deverá ser vendida à Prefeitura de São Paulo a tari-
fas de US$ 39/MWh. Prevê-se que a Prefeitura também pagará cerca de US$ 68/t de lixo pro-
cessado nos primeiros cinco anos, valor que se reduzirá a US$ 19/t nos anos seguintes, quan-
do se considera que a usina estará amortizada. Contudo, os benefícios ambientais e a econo-
mia associada à redução das despesas com aterros sanitários são justificativas importantes para
a realização do empreendimento.

Pode-se perceber a grande potencialidade de utilização de resíduos sólidos em progra-
mas de geração de energia. Nesse sentido, este artigo baseado no livro Consumo de Energia e
Aquecimento do Planeta aborda a produção de energia elétrica com a utilização do lixo como
fonte geradora. Foram analisados alguns programas realizados em outros países, que envolvem
energia elétrica e lixo, a fim de verificar de que maneira os mesmos podem ser assimilados em
novas experiências no Brasil.

A possível aplicação dos instrumentos reguladores da ANEEL (Resoluções 233, 242 e
245)6 e do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo7 (MDL) foi avaliada em alguns casos esco-
lhidos. Uma vez que não existe nenhum projeto desse tipo sendo desenvolvido no Brasil em
larga escala, foram feitos alguns exercícios por meio de supostos programas de execução de
usinas de geração de energia elétrica com o uso do lixo como fonte renovável. Para isso, foram
estimados os dados de emissões de carbono evitadas e realizada a análise da viabilidade finan-
ceira dos projetos.

A tabela 2.2 da página 71 sintetiza principais aspectos que envolvem o uso do lixo na
geração de energia elétrica, como capacidade de geração, tipos de tecnologia existentes, van-
tagens e desvantagens dessa fonte, aspectos ambientais e operacionais além de aspectos finan-
ceiros e sociais.

4 Luiz Augusto Horta Nogueira e Arnaldo Cesar da Silva Walter in: Geração de Energia Elétrica a partir de Biomassa no Brasil: Expe-
riências e Perspectivas, setembro de 1997.

5 Barros, R.E. et alii., (“Usina de processamento de lixo com recuperação de energia elétrica e reaproveitamento de materiais”apre-
sentado no XIII Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, em Camboriú, 1995).

6 Resolução 233 da ANEEL de 24 de julho de 1998. Resolução 242 da ANEEL de 24 de julho de 1999. Resolução 245 da ANEEL de
11 de agosto de 1999.

7 Previsto no Protocolo de Quioto em processo de ratificação no âmbito da UNFCCC, United Nations Framework Convention on
Climate Change.
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GERAÇÃO DE ENERGIA POR MEIO DO GÁS DO LIXO (GDL)

No passado, durante as crises de oferta do petróleo, entre 1973 e 1979, várias fontes de
energia renovável, até então economicamente inviáveis, tornaram-se mais competitivas e
ganharam impulso para o seu desenvolvimento. No Brasil, foram contemplados projetos de fon-
tes de energia eólica, solar, de pequenas centrais hidroelétricas e de biomassa, mais especifica-
mente do álcool de cana-de-açúcar para combustível veicular. Em relação ao aproveitamento
energético do lixo, dos escassos recursos repassados para esse fim, foram desenvolvidos siste-
mas de coleta de biogás de aterros sanitários em Natal e no Rio de Janeiro. Especificamente
neste caso, a coleta de GDL chegou a responder por 3% do gás natural distribuído pela
Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro (CEG), e por parte do abastecimento da frota
de caminhões da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (COMLURB).

Com a relativa estabilidade que o preço do petróleo alcançou a partir da metade da déca-
da de 1980, até mesmo nos casos dos conflitos no Oriente Médio, como na guerra de 1991,
houve uma diminuição ou paralisação no desenvolvimento de fontes de energias alternativas.
Em relação ao gás do lixo, esses empreendimentos foram abandonados. Como resultado do
fortalecimento das políticas ambientais de conscientização da diminuição progressiva dos
recursos não renováveis do planeta e, principalmente, do acúmulo de resíduos resultantes do
uso desses recursos (dadas as crescentes limitações ambientais para a sua absorção), as ener-
gias alternativas voltaram a ser desenvolvidas e implantadas, obtendo vantagens de custos em
muitos casos. Existem, ainda, perspectivas de queda dos custos por meio de investimentos em
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, pelo ganho de escala e, principalmente, pela inter-
nalização a ser confirmada de alguns custos ambientais relacionados às emissões de gases de
efeito estufa e ao Protocolo de Quioto.

A geração de energia a partir do gás do lixo tem a vantagem de prover energia elétrica
e de resolver o problema das emissões de metano decorrentes da decomposição natural do lixo
em GDL. O metano tem um potencial de aquecimento global 21 vezes maior que o do dióxi-
do de carbono (IPCC 1996), gás a ser emitido como resultado da queima do gás do lixo. Em
outras palavras, quanto ao potencial de aquecimento global, queimar gás do lixo (emissão de
CO2) é 21 vezes menos ruim do que deixá-lo em decomposição (emissão de CH4).

Além das possibilidades de créditos relacionados aos gases de efeito estufa advindos do
MDL, o controle próprio da emissão e migração do GDL de aterros sanitários permite com-
pensações de emissões de compostos orgânicos voláteis, NOx e SOx que podem representar ati-
vos em outros mercados.

AS ROTAS DO RESÍDUO SÓLIDO

Um sistema integrado de gestão de resíduos sólidos8, após o recolhimento dos resíduos dos
setores industrial, comercial e residencial, pode encaminhá-los para a reciclagem, para a compos-
tagem, para um aterro sanitário e para a geração de energia. A geração de energia pode ser feita
a partir da incineração ou queima do resíduo sólido, de sua gaseificação direta ou pela recupera-
ção do biogás produzido no aterro sanitário (GDL), entre outras possibilidades menos utilizadas.

8 Hierarquização de rotas de destinação e disposição final dos resíduos sólidos urbanos com base no critério de “Resíduo Final
Mínimo”.
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Incineração
A incineração é o aproveitamento do poder calorífico do material combustível presente

no lixo mediante sua queima para geração de vapor. Para maximizar a energia recuperada é
aconselhável o uso de resíduos de maior poder calorífico como plástico, papel etc.

Entre as vantagens desse uso encontram-se:
– uso direto da energia térmica para geração de vapor e/ou energia elétrica;
– possibilidade da alimentação contínua de resíduos;
– processo quase sem ocorrência de ruído e odores; e
– área pequena para instalação.
Como desvantagens existem:
– inviabilidade com resíduos de menor poder calorífico ou úmidos e com resíduos clo-

rados ou tóxicos; e
– altos custos de investimento, de operação e manutenção.

Gaseificação
A gaseificação fornece calor para a desintegração das cadeias poliméricas do material do

lixo e forma gases mais simples como CH4, CO, CO2, e H2 que são coletados e aproveitados.
Esta tecnologia ainda não é utilizada comercialmente. O gás da gaseificação pode ser utiliza-
do diretamente para aquecimento, em motores a combustão interna ou em turbinas, ou ser
distribuído em gasodutos.

Utilização do gás do lixo
A utilização do GDL, ou do biogás, é o uso energético mais simples dos resíduos sólidos

urbanos e mundialmente o mais utilizado. O GDL é um gás composto em percentual molar de:
40% – 55% de metano, 35% – 50% de dióxido de carbono, e de 0% – 20% de nitrogênio. O
poder calorífico do GDL é de 14,9 MJ/m3 a 20,5 MJ/m3 ou aproximadamente 4.800 kcal/m3.

De modo geral, o aproveitamento energético do GDL tem as seguintes vantagens:
– redução dos gases de efeito estufa;
– baixo custo para o descarte de lixo; e
– energia com custos competitivos.
Como desvantagens citam-se:
– a ineficiência no processo de recuperação do gás, que permite um aproveitamento de

aproximadamente 40% do total de GDL produzido, uma vez que os aterros não são
projetados para captação de gás; e

– alto custo de investimento de uma planta.

OS BENEFÍCIOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA PELO GDL
A recuperação do GDL para geração de energia oferece significativos benefícios econô-

micos, ambientais e energéticos. Os benefícios são aproveitados por muitos atores, incluindo
o proprietário e/ou o operador do aterro sanitário, as firmas responsáveis pelo desenvolvimen-
to de projetos e/ou vendedoras de equipamentos, os distribuidores e consumidores de ener-
gia, e as comunidades residentes nas proximidades dos aterros sanitários.

Benefícios ambientais
O GDL contém compostos orgânicos voláteis (COVs) que são os principais contribuintes
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para a formação de ozônio troposférico. Quando pouco ou nada é feito para controlá-los, esses
compostos são lenta e continuamente lançados à atmosfera como produto da decomposição
do lixo. Quando o GDL é coletado e queimado em um sistema de geração de energia, os com-
postos são destruídos, evitando a conseqüente perda ambiental.

Regulamentações governamentais em países industrializados como os Estados Unidos e
o Reino Unido exigem que os aterros sanitários coletem suas emissões de GDL9. A tendência,
pela evolução da questão ambiental no Brasil, é que essas e novas restrições sejam implanta-
das, tanto nos países desenvolvidos, quanto nos em desenvolvimento. Uma vez coletado, o pro-
prietário ou o operador do GDL tem duas opções: queimar o gás em flares, ou produzir ener-
gia para uso próprio, ou para venda. Ambas as soluções resolvem o problema da poluição, mas
apenas a segunda recupera o custo de capital pelo valor da energia e ainda substitui o uso de
combustíveis fósseis10 e os impactos ambientais decorrentes.

A geração a partir do GDL também tem o significativo potencial de reduzir o risco de
mudança global do clima. Nos Estados Unidos, o GDL é a maior fonte isolada de emissões
antropogênicas de metano, representando 40% dessas emissões por ano. Reduzi-las é uma
ação importante na luta contra a mudança do clima, pois cada tonelada de metano emitida na
atmosfera tem um impacto de aquecimento equivalente11 a 21 toneladas de dióxido de carbo-
no em um período de 100 anos.

Benefícios econômicos
Partindo da premissa de que num futuro próximo haverá no país regulamentações que

obrigarão os aterros sanitários a coletarem e queimarem o GDL, os proprietários e operado-
res de aterros terão a responsabilidade de arcar com os custos de instalação e manutenção de
um sistema de coleta. Assim, o custo “extra” de instalação de um sistema de geração de ener-
gia tornaria o investimento total mais atraente. A venda ou o uso do GDL normalmente tor-
nará o custo total menor e o empreendimento mais confiável e, quando as condições locais do
aterro forem favoráveis, poderá trazer lucro.

Um uso mais difundido do GDL para geração de energia trará também a criação de
empregos relacionados ao projeto, operação e fabricação do sistema gerador. As comunidades
locais serão beneficiadas pelos empregos e ainda obterão vantagens relacionadas ao desenvol-
vimento de fontes locais de energia nas áreas de aterro sanitário.

Benefícios energéticos
O GDL é uma fonte local de energia renovável. Devido a sua geração contínua, produz

uma fonte de combustível confiável para uma faixa de aplicações energéticas, incluindo a
geração e o uso direto. As atividades do processo de aproveitamento energético do gás do lixo
podem favorecer a aproximação nas relações com os clientes, ampliando suas bases de recur-
sos e obtendo valiosa experiência no desenvolvimento de energias renováveis. Indústrias, hos-
pitais, universidades, e outros usuários desse tipo de energia podem ser beneficiados pela uti-
lização do GDL como fonte de energia local. E, ainda, projetos de geração a partir do gás do
lixo proporcionam um melhor gerenciamento de benefícios por parte da demanda, isso por-

9 No Brasil não existe essa obrigação.
10 Parte-se da premissa de que no Brasil, com o Mercado Atacadista de Energia (MAE), o investidor privado instalará usinas terme-

létricas em virtude de suas características de menor tempo de retorno e maior flexibilidade de operação.
11 Ver Potencial de Aquecimento Global no IPCC, 1996.
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que as perdas de transmissão do ponto de geração para o ponto de consumo são desprezíveis,
uma vez que as Usinas Termelétricas a Resíduos (UTRs) estão próximas aos consumidores.

OPÇÕES PARA USO DO GDL
O GDL pode ser convertido em energia útil de várias maneiras, incluindo o uso como

combustível para motores de combustão interna ou para turbinas para geração de energia, o
uso direto do gás como combustível para queima em fogões ou caldeiras e uma depuração
para transporte em gasodutos. Cada uma das opções citadas compreende três componentes
básicos: um sistema de coleta de gás e de queima alternativa em flare; um sistema de trata-
mento de gás; e um sistema de geração ou recuperação energética.

Sistema de coleta e queima alternativa
Um sistema padrão de coleta de GDL tem três componentes centrais: poços de coleta e

tubos condutores, um sistema de tratamento, e um compressor. Além disso, a maioria dos ater-
ros sanitários com sistema de recuperação energética terá um flare para queima do excesso de
gás ou para uso durante os períodos de manutenção dos equipamentos.

Tubos de coleta
A coleta de gás normalmente começa após uma porção do aterro (chamada célula) ser

fechada. Existem duas configurações de sistemas de coleta: poços verticais e trincheiras hori-
zontais. Os poços verticais são o tipo mais usado de captação. As trincheiras podem ser apro-
priadas para aterros sanitários profundos e ser usadas em áreas de aterro ativo. Independente
do sistema de coleta usado, cada uma das pontas é conectada a uma tubulação lateral que
transporta o gás para um coletor principal. Preferencialmente o sistema de coleta deve ser pla-
nejado para que o operador possa monitorar e ajustar o fluxo de gás quando necessário.

Sistema de tratamento de condensado
Uma parte muito importante de qualquer sistema de coleta de gás é o sistema de trata-

mento de condensado. Quando o GDL (quente) produzido pelo aterro sanitário viaja através
do sistema de coleta, este se resfria e forma um condensado. Se não for removido, pode blo-
quear o sistema de coleta e interromper o processo de geração de energia. O controle do con-
densado começa no campo do sistema de coleta, onde tubos inclinados e conectores são usa-
dos para permitir a drenagem em tanques ou armadilhas de coleta. Esses sistemas são normal-
mente complementados por uma remoção de condensado pós-coleta. Os métodos para dispo-
sição do condensado são: descarga no sistema público de esgoto, tratamento local e recircula-
ção para o aterro sanitário. O melhor método para um aterro em particular dependerá das
características do condensado (componentes do lixo local), das regulamentações vigentes e do
custo de tratamento e/ou disposição.

Compressor
É necessário um compressor para puxar o gás dos poços de coleta que também pode

ser indispensável para comprimir o gás antes de entrar no sistema de recuperação energé-
tica. O tamanho, tipo e número de compressores dependerá da taxa do fluxo de gás e do
nível desejado de compressão que é determinado tipicamente pelo equipamento de conver-
são energética.
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Flare
Um flare é um dispositivo simples para ignição e queima do GDL. Flares são considera-

dos como um componente de cada opção de geração de energia que pode ser necessário
durante as etapas de início e manutenção do sistema. Em adição, este pode ser de maior custo-
efetividade para gradualmente aumentar o tamanho do sistema de geração de energia e para
queimar o excesso de gás entre expansões ou manutenções de sistemas, isto é, antes da adi-
ção de um novo motor. Os projetos de flare incluem flares abertos (ou vela), e enclausurados,
mais caros, mas podem ser preferíveis (ou requeridos) porque proporcionam testes de concen-
tração e podem obter eficiências de combustão ligeiramente altas. Além disso, flares enclau-
surados podem reduzir os incômodos de ruído e iluminação.

Custos do sistema de coleta
O custo total de um sistema de coleta variará largamente, dependendo de um número

de fatores específicos do local. Se o aterro sanitário for profundo, os custos de captação ten-
derão a ser altos pelo aumento no custo dos poços e estes também aumentarão se houver
necessidade de aumentar o número de poços instalados. A Tabela 2.1 mostra os custos de um
sistema de coleta com flare para aterros sanitários de 1, 5, e 10 milhões de toneladas de lixo
no local.

Tabela 2.1. Custos do sistema de coleta (US$ 1994).

FONTE: Environmental Protection Agency, EPA (1996).

Sistema de tratamento de gás
Depois de o GDL ser coletado e antes de ser usado no processo de conversão de ener-

gia, este deve ser tratado para remover algum condensado não coletado nos tanques de cap-
tura, assim como particulados e outras impurezas. As necessidades de tratamento dependem
da aplicação de uso final. O uso direto do gás em caldeiras requer um tratamento mínimo,
enquanto é necessário um tratamento extensivo para remover o CO2 para injeção em um
gasoduto. As aplicações de geração de energia incluem uma série de filtros para remover
impurezas que podem danificar os componentes do motor ou turbina, e reduzir a eficiência
do sistema. Os custos de tratamento estão incluídos nos custos de recuperação de energia
descritos a seguir.

Sistema de geração ou recuperação de energia
O objetivo de um projeto de aproveitamento energético do GDL é convertê-lo em algu-

ma forma de energia útil, como eletricidade, vapor, combustível para caldeiras ou fogões, com-
bustível veicular, ou para abastecer gasodutos com gás de qualidade. Existem várias tecnolo-
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gias que podem ser usadas para maximizar o valor do GDL produzindo essas formas de ener-
gia. As mais importantes são:

– uso direto do gás de médio poder calorífico;
– produção de energia / co-geração;
– venda de gás de qualidade através de gasodutos.
A melhor configuração de um aterro sanitário em particular dependerá de uma varieda-

de de fatores, incluindo a viabilidade de um mercado de energia, os custos de projetos, as fon-
tes potenciais de receita e várias considerações técnicas.

Uso direto de um gás de médio poder calorífico
O uso mais simples e normalmente de maior custo-efetividade do GDL é como combus-

tível de médio poder calorífico para caldeiras ou para uso em processos industriais (operações
de secagem, operações em fornos e produção de cimento e asfalto, por exemplo). Nesses pro-
jetos, o gás é transportado por gasoduto diretamente para um consumidor próximo, a fim de
ser usado em equipamentos de combustão novos ou existentes, em substituição ou como
suplemento de combustível. São requeridos somente baixa remoção de condensado e um tra-
tamento de filtração, porém pode ser necessária alguma modificação no equipamento de com-
bustão ou reciclagem existente para otimizar a geração de energia.

Antes de o GDL estar em condições de ser usado por um consumidor, é preciso cons-
truir um gasoduto para dar acesso à oferta, e seus custos devem variar de US$ 150.000 a US$
310.000 por quilômetro, dependendo das diferenças de terreno, dos custos de permissão para
passagem e de outras especificidades locais. Assim, a proximidade do centro consumidor é crí-
tica para esta opção. Apesar dos ajustes na caldeira de queima serem feitos por encomenda,
os custos totais de instalação variam de US$ 120.000 para uma caldeira de 4.500 kg/h a US$
300.000 para uma caldeira de 36.200 kg/h. Pode-se considerar que os custos de construção
do gasoduto respondem por um terço do total. Os custos de operação e manutenção associa-
dos ao uso de caldeiras, fornos, secadoras, e outros equipamentos industriais equivalem aos
custos de O&M quando são usados combustíveis convencionais.

Produção de energia
O maior uso do GDL é como combustível para a geração de energia, com a venda da ele-

tricidade para um consumidor próximo. A geração elétrica é vantajosa porque produz valor
agregado para o GDL. A co-geração de eletricidade e energia térmica (vapor) a partir do GDL
pode ser uma alternativa melhor. A eficiência da geração elétrica isolada varia de 20% a 50%.
Com o uso da co-geração obtêm-se eficiências mais altas pela disponibilização do vapor resul-
tante do processo de geração que pode ser usado localmente para aquecimento, refrigeração,
outras necessidades de processo, ou ainda transportado por tubo para uma indústria ou
comércio próximos, com um segundo rendimento para o projeto.

Várias tecnologias existem para geração de energia: motores de combustão interna, tur-
binas de combustão e turbinas com utilização do vapor (ciclo combinado). Num futuro bem
próximo outras tecnologias como células combustíveis tornar-se-ão comercialmente viáveis. A
Tabela 2.2 mostra uma comparação entre essas tecnologias de geração de energia.
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Tabela 2.2. Tecnologias de geração de energia.

FONTE: Environmental Protection Agengy, EPA (1996).

A Tabela 2.3 mostra como converter as taxas de fluxo de gás em potencial de geração,
calculando o potencial de geração bruto, o potencial líquido, levando em conta o fator de
capacidade anual e finalizando com o cálculo da eletricidade anual gerada.

Tabela 2.3. Conversão do fluxo de gás em potencial de geração.

Venda de gás de qualidade através de gasodutos
Uma terceira opção de projeto é a depuração do GDL para um produto de alto poder

calorífico (gás natural) para injeção em um gasoduto. Devido ao alto custo de capital dessa
opção, este só terá custo-efetividade para aterros sanitários com substancial recuperação de
gás, isto é, pelo menos 113.000 m3/dia. Essa aplicação requer um tratamento de gás relativa-
mente extenso para remover CO2 e impurezas. Acrescente-se a isso que as empresas de gás

ESTIMATIVA DO
POTENCIAL DE
GERAÇÃO BRUTO:

ESTIMATIVA DO
POTENCIAL DE
GERAÇÃO LÍQUIDO

ESTIMATIVA DO
FATOR DE
CAPACIDADE
ANUAL

ESTIMATIVA DA
ELETRICIDADE
ANUAL GERADA

Capacidade de geração que o fluxo de gás pode sustentar, sem contabilizar as paralisações para carga dos
equipamentos e sistemas auxiliares, nem paradas para manutenção. 
O potencial de geração bruto é estimado por meio da seguinte fórmula:
kW = Fluxo GDL (m3/dia) x Pod. Caloríf. (kcal/m3) x [1 / Tx. Aquec. (kWh/kcal)] x 1dia/24h
onde:
- Fluxo de GDL é a quantidade de GDL do aterro sanitário que é capturada por dia pelo sistema de coleta,
processada e distribuída para um equipamento de geração elétrica (usualmente 75% a 85% do total do gás
produzido pelo aterro). O poder calorífico do GDL é de aproximadamente 4.450 kcal/m3.
- As taxas de aquecimento são de aproximadamente 3.000 kcal/kWh para motores de combustão interna e
turbinas de combustão (acima de 5 MW), e 2.100 kcal/kWh para turbinas de combustão de ciclo combinado.

Potencial bruto, menos as paralisações para carga de compressores e outros equipamentos auxiliares
estimadas em 2% para motores de combustão interna e 6% ou mais para turbinas de combustão (ciclo
aberto ou combinado).

Parte de horas em um ano que o equipamento de geração está produzindo eletricidade com sua capacidade
plena, isto é, a relação da produção total pela sua produção potencial, ou da produção média pela produção
de pico de uma usina, se operada constantemente a plena capacidade (FC = energ. prod. kWh/ano capac.
pico kW x 8.760 h/ano ). 
Os fatores de capacidades típicos para projetos de GDL variam entre 80 e 95% e se baseiam na
disponibilidade de GDL, no projeto da planta e nas taxas de parada do gerador (4% a 10% das horas
anuais).

Quantidade de eletricidade gerada por ano, medida em kWh, levando em conta as paradas do equipamento
de recuperação de energia. É calculada multiplicando-se o potencial de geração líquido pelo número de
horas operadas no ano. Este número de horas é definido pelo fator de capacidade.
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requerem que as injeções de gás em seus sistemas de gasodutos atendam a exigentes padrões
de qualidade, o que pode demandar controles de qualidade adicionais. De qualquer forma,
pode ser uma opção atrativa para proprietários de aterros sanitários, desde que seja possível
utilizar todo o gás que é recuperado. A depuração do gás exigirá significativa compressão para
atender a pressão no gasoduto no ponto de conexão. Gasodutos de alta pressão requerem de
20 a 34 atm, enquanto os de média e baixa podem requerer de 0,7 a 2 atm.

Outros usos
Outras aplicações do GDL incluem o uso local do gás, principalmente no caso de peque-

nos aterros sanitários, no aquecimento de casas, na produção de dióxido de carbono para
indústrias locais (usos limitados), como combustível veicular, gás natural, ou metanol compri-
mido. Em países como os Estados Unidos, o uso como combustível veicular está atualmente
em fase de comercialização com apenas alguns projetos desenvolvidos. O sucesso desses usos
também dependerá do tamanho do aterro, da qualidade do gás e de outras especificidades
locais.

Ciclo de produção e aproveitamento energético do GDL para a geração de energia
a) O lixo orgânico biodegradável é disposto em um aterro sanitário controlado, ou seja,

é colocado e compactado a uma densidade específica. As camadas geralmente se tor-
nam estratificadas e uma vez que a atividade microbiana começa também se inicia a
produção de GDL.

b) Início da metanogênese (fase inicial de produção de metano). Para assegurar um pro-
jeto de geração de energia com sucesso, é essencial comprovar a produção potencial
de GDL antes de se iniciar a construção da estação de geração.

c) Instalação de um sistema completo de extração de GDL para uma alta especificação,
o que requer perfurar o aterro sanitário, instalar uma série de poços de GDL e conec-
tar os encanamentos. Neste estágio é indispensáve assegurar que todos os encanamen-
tos tenham inclinações adequadas.

d) Os poços de extração são juntados por meio de uma série de tubulações. Em alguns
aterros sanitários têm de ser enterrados para restaurar a paisagem ao padrão de pré-
instalação. É essencial assegurar que os tubos sejam do tamanho correto e estejam na
inclinação certa para retirar o condensado.

e) A geração elétrica pode começar assim que a rede coletora estiver conectada ao
motor, ou turbina, que deve ser adequado para o uso com gás de qualidade pobre de
metano (GDL). Com cuidados de manutenção e não muita experiência é possível
assegurar que se produza eletricidade com uma confiabilidade de 95%. Um progra-
ma detalhado de manutenção do aparelho de geração, em conjunto com um plano
de manutenção extensivo no sistema de coleta, assegurará uma produção de eletri-
cidade otimizada.

PANORAMA MUNDIAL DA GERAÇÃO A PARTIR DO GDL
Estima-se que os aterros sanitários no mundo inteiro produzam de 20 a 60 Mt (milhões

de toneladas) de metano por ano, como resultado direto da decomposição orgânica dos com-
ponentes do lixo. Aproximadamente dois terços dessas emissões procedem de países desen-
volvidos. Os 11 maiores emissores representam 70% das emissões globais. Os Estados Unidos
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estão em primeiro lugar. Em seguida vêm a China, o Canadá, a Alemanha, e o Reino Unido.
A contribuição relativa dos países em desenvolvimento está mudando rapidamente. Devido às
tendências de crescimento populacional e urbanização e às necessidades de crescimento eco-
nômico, eles serão responsáveis por uma parcela cada vez maior das emissões de metano.

Os aterros sanitários representam uma oportunidade de redução de metano em vários
países, além de oferecerem oportunidades de geração ou de recuperação de energia e pro-
dução de fertilizantes orgânicos (compostagem) que podem ser associados a um processo de
reciclagem com ganhos econômicos e ambientais pela matéria-prima primária evitada.
Países como os Estados Unidos e o Reino Unido criaram programas de recuperação de
metano que reduzirão suas emissões desse gás em 50%, ou mais, nas próximas décadas, e
que têm um ganho econômico pelas emissões evitadas e, principalmente, pela recuperação
ou geração de energia.

Em relação aos países em desenvolvimento, também existe um potencial para expandir
programas de recuperação de metano, como o que foi elaborado parcialmente em alguns
deles, como o Brasil, e para promover tecnologias e práticas apropriadas em regiões como a
Comunidade dos Estados Independentes e a Europa Oriental, e em países como a Índia e a
China onde limitadas recuperações de metano são normalmente realizadas, como a implanta-
ção de programas de reciclagem, de compostagem, e de aproveitamento energético do GDL.

Com base somente em tecnologias atualmente disponíveis, é tecnicamente viável redu-
zir as emissões globais de metano de aterros sanitários a aproximadamente 50% das emissões
atuais, ou seja, 10 a 25 Mt por ano. A maior parte dessas reduções é economicamente viável,
visto que, em geral, os depósitos de lixo se localizam nas proximidades dos grandes centros
urbanos, o que assegura consumo para esse potencial energético. A porção de emissões de
metano viável de recuperação foi estimada em vários países (Tabela 2.4).

Tabela 2.4. Estimativas de redução de metano de aterros sanitários economicamente viáveis.

A seguir são abordados os programas de recuperação de metano dos Estados Unidos e
do Reino Unido que são os principais existentes.

O GDL nos Estados Unidos
Estima-se que os aterros sanitários nos Estados Unidos produzam anualmente 5.700.000

m3 de metano. Se em vez de recuperados fossem emitidos na atmosfera, haveria uma contri-
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buição significativa para a mudança do clima. Entretanto o metano pode ser usado como uma
fonte de energia renovável e substituir combustíveis fósseis. 

Vários instrumentos de gestão e controle foram implantados nos Estados Unidos, entre os
quais as regulamentações de qualidade do ar da Federal Environmental Protection Agency
(EPA), o Clean Air Act Atendments de 1990, e o Revised Resource Conservation and Recovery
Act (RCRA). Este definiu padrões específicos de desempenho, critérios de operação para aterros
sanitários municipais, e criou limites de concentração de metano no entorno de aterros sanitá-
rios (requer que os aterros coletem e queimem o GDL). Mais especificamente relacionado com
a geração a partir do GDL, em 1994 foi criado nos Estados Unidos o EPA’s Landfill Methane
Outreach Program (LMOP), que desde então tem desenvolvido um esforço contínuo de reunião
de informações sobre aterros sanitários municipais (Municipal Solid Waste Landfills – MSW). O
principal objetivo do LMOP é prover os proprietários e operadores de aterros sanitários muni-
cipais, os projetistas, os consumidores e outros participantes potenciais com informações sobre
as oportunidades de aproveitamento energético que os aterros sanitários podem oferecer.

O EPA’s Landfill Methane Outreach Program é um componente chave do plano de ação
americano para a mudança do clima (U.S. Climate Change Action Plan) que encoraja o uso
do GDL como fonte energética. A EPA assiste aos proprietários municipais e privados de ater-
ros sanitários e às agências de Estado na redução das emissões de metano de aterros por meio
de projetos rentáveis de recuperação energética. A EPA estima que existam aproximadamen-
te duzentos projetos de recuperação energética do GDL nos Estados Unidos e que poderiam
ser instalados outros economicamente viáveis em mais de 750 aterros sanitários.

Dentro do LMOP foi criado o programa Converting Landfill Gas to Energy (LFGTE) para
incentivar a recuperação energética do lixo. Os projetos LFGTE procuram a melhoria da qua-
lidade do ar e da qualidade de vida, além da redução das emissões de gases de efeito estufa.
Com a eliminação das emissões de GDL, reduzem-se os odores desagradáveis e explosões
espontâneas nos aterros, melhorando as condições de vida locais. Evita-se também o consu-
mo de combustíveis fósseis.

O LMOP inclui cinco importantes componentes: os parceiros governamentais, os parcei-
ros de energia, os parceiros industriais, os parceiros da comunidade e os aprovadores de pro-
gramas. A EPA estabelece alianças separadas com agências de Estado, provedores de energia
(incluindo investidor/proprietário, a esfera municipal e outras esferas do poder público e coo-
perativas), intermediários chaves e associações do setor público, membros das indústrias de
desenvolvimento de geração de GDL (incluindo empreendedores, engenheiros, vendedores de
equipamentos e outros), e comunidades locais, municipalidades e proprietários/operadores de
aterros mediante um memorando de entendimento (Memorandum Of Understanding – MOU).

Pela assinatura do MOU, cada participante assume um compromisso compartilhado de
promover a recuperação energética de GDL de aterros sanitários, de reconhecer que o uso
apropriado do GDL reduzirá as emissões de metano e de outros gases, e de implantar ativida-
des que levem ao desenvolvimento desse recurso.

Em contrapartida, a EPA12 concorda em prover a assistência para os projetos de recupe-
ração energética de GDL e em reconhecer a participação dos parceiros no programa. A assi-
natura é voluntária.

12 Para facilitar o uso das informações disponíveis sobre aterros, a EPA classifica os aterros sanitários em cinco categorias com base
no status do LFGTE do aterro: projetos em andamento, projetos candidatos, fechados, outros, e de andamento desconhecido.
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No âmbito internacional, o LMOP oferece opções amigáveis de desenvolvimento, edu-
cação e de serviços de assistência técnica a países em desenvolvimento interessados na
implantação de projetos de geração de GDL. Nos últimos anos, o LMOP assessorou, técnica e
economicamente, projetos em aterros selecionados de vários países em desenvolvimento.
Algumas cidades foram reveladas como de grande potencial para desenvolvimento de proje-
tos, inclusive São Paulo (Brasil), Manila (Filipinas), Bangkok (Tailândia) e Cidade do México
(México). O objetivo da assessoria era verificar projetos potenciais em países em desenvolvi-
mento de interesse para empreendedores americanos. O LMOP participa ainda de workshops
e conferências como em Warsaw (Polônia), Bankok (Tailândia), Kiev (Ucrânia), Cidade do
México (México) e Nanjing (China).

O GDL no Reino Unido
O GDL tornou-se uma das mais baratas fontes de energia renovável no Reino Unido

comparando-se, em alguns projetos, a geradores convencionais a carvão, a gás ou a combus-
tível nuclear. Até o momento, existem 99 aterros sanitários com plantas de geração com a
capacidade de 189 MW, o que seria suficiente para prover com eletricidade 354.000 lares
(abril, 1999). Já foram contratados 314 MW de capacidade apoiados pelo plano de governo de
suporte de energia renovável. O custo médio das plantas será de 2.7 pence13 por unidade. Em
2005, o objetivo é aumentar a capacidade para geração a partir do GDL para 800 MW, o que
seria suficiente para suprir três milhões de pessoas com eletricidade residencial.

The Non-Fossil Fuel Obligation
Desde 1990, o governo do Reino Unido apóia a geração de energia usando combustíveis

não derivados de fontes fósseis, devido às desvantagens ambientais associadas a essas fontes.
O Non-Fossil Fuel Obligation (NFFO) é um plano pelo qual as empresas de eletricidade

são obrigadas a comprar um montante de energia gerada a partir de fontes não fósseis (reno-
váveis), o que leva a projetos fundamentados em fontes eólicas, hídricas, de biomassa e do
lixo. As propostas que obtiveram sucesso em licitações têm sido pagas num período de 15
anos, com garantia de preço. Qualquer custo extra para as empresas de eletricidade é pago por
uma pequena taxa para todos os consumidores de eletricidade. No NFFO para a Inglaterra e
o País de Gales houve cinco licitações, e quatro para a Escócia e a Irlanda do Norte. O Anexo
XIII indica os projetos em operação no Reino Unido até abril de 1999, as economias dos pro-
jetos já contratados e os projetos contratados na quinta rodada.

PANORAMA BRASILEIRO DA GERAÇÃO A PARTIR DO GDL

Pela metodologia do IPCC (1996), as emissões líquidas de metano provenientes de resí-
duos sólidos no Brasil, em 1990 e 1994, eram respectivamente de 617,95 e 676,89 mil tone-
ladas (kt) por ano. Atualmente essas emissões não são recuperadas. Assim, considerando que
no caso do GDL 50% das emissões são de metano e 50% são de dióxido de carbono, em 1994
haveria uma emissão de 676,89 kt/ano de metano e de 676,89 kt/ano de dióxido de carbono.
Considerando ainda que o potencial de aquecimento global relativo às emissões de metano é

13 Moeda inglesa.
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equivalente a 21 vezes o potencial das emissões relativas ao dióxido de carbono, em 1994
haveria um total de emissões equivalentes a 14.891,58 kt/ano de dióxido de carbono. Esse
montante poderia ser evitado parcialmente (apenas nos aterros de exploração economicamen-
te viável) pela geração a partir do GDL, com o duplo benefício de evitar tanto as emissões do
GDL como as que seriam oriundas da geração a partir do gás natural (é a tendência de expan-
são da oferta pelo setor privado) para atender às demandas crescentes de energia necessárias
ao desenvolvimento do país.

No passado, após as crises do petróleo, houve experiências de aproveitamento energéti-
co do lixo em Natal e no Rio de Janeiro. Entretanto, com a estabilidade do preço do petróleo
e a crise da dívida, esses empreendimentos acabaram sendo abandonados. Em 1997, a
Diretoria de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia da Companhia de Tecnologia de
Saneamentro Ambiental (CETESB), e o Programa Estadual de Mudanças Climáticas Globais
(PROCLIMA) da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo realizaram o Relatório
de Emissões de Metano Gerado no Tratamento e Disposição de Resíduos no Brasil, e deram iní-
cio a um Programa de Recuperação de Metano de Aterros Sanitários no Estado de São Paulo
que já prevê a criação de uma planta de geração a partir do GDL em São Paulo. Cada um des-
ses empreendimentos será abordado nos tópicos a seguir.

APROVEITAMENTO ENERGÉTICO NO RIO DE JANEIRO
Em 1977, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) e a Companhia

Estadual de Gás do Rio de Janeiro (CEG) em parceria deram início ao primeiro projeto de
recuperação energética de GDL de aterros sanitários. Foi implementado um projeto de coleta
de biogás no Aterro Sanitário do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. O transporte do
biogás era feito por um gasoduto de 4 km até a planta de gás da CEG em São Cristóvão, sendo
adicionado ao nafta e posteriormente craqueado em gás natural, a fim de ser distribuído para
uso residencial no Rio de Janeiro. Em dez anos de operação, o sistema recuperou 20 milhões
de metros cúbicos de GDL que foram adicionados ao gás produzido pela planta da CEG sem
nenhum tipo de tratamento especial, a custos operacionais extremamente baixos (duas bom-
bas de 2 HP operadas por três técnicos). Em 1980, os engenheiros da COMLURB iniciaram
estudos para utilização do GDL como combustível veicular, utilizando um projeto detalhado
de coleta, purificação, e compressão. O projeto foi desenvolvido e analisado no final de 1985.

O Aterro Sanitário do Caju localiza-se nas margens da Baía de Guanabara, a 8 km do cen-
tro da cidade do Rio de Janeiro. Instalado em 1935, operou até 1977, quando foi fechado.
Durante sua operação não existia controle sobre a quantidade e a qualidade do lixo. Na verda-
de, era um aterro aberto, com cobertura de terra irregular que recebeu aproximadamente 30
milhões de metros cúbicos de lixo. Hoje, o Aterro Sanitário do Caju foi expandido em uma área
de quase um milhão de metros quadrados, e recoberto por camadas irregulares de argila. Seu
ponto padrão mais alto fica cerca de 20 metros acima do nível do mar. O sistema de coleta de
gás ocupa uma área aproximada de 250.000 metros quadrados e se localiza nas últimas áreas
aterradas. Devido às altas taxas de pluviosidade e insolação do Rio de Janeiro, e à alta taxa de
material orgânico do lixo no Estado, existem condições ideais para a produção de GDL. Mesmo
sem qualquer tipo de tratamento do lixo e área de coleta de apenas um quarto do total do ater-
ro, 12 anos após seu fechamento medições realizadas pela COMLURB atestam níveis de pro-
dução de gás ainda aceitáveis para aproveitamento energético economicamente viável.
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Os custos de investimento foram extremamente baixos, pois os engenheiros da COM-
LURB realizaram um projeto, o mais simples e operacionalmente possível, que utilizava exclu-
sivamente equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. Além disso, nenhum trabalho
prévio foi realizado para preparação do Aterro Sanitário do Caju. A Tabela 2.5 mostra os cus-
tos de investimento do projeto.

Tabela 2.5. Custos de investimento do projeto de recuperação energética do Caju (US$ junho de 1983)

Os custos operacionais são de dois compressores trabalhando vinte horas por dia, 24 dias
por mês, conforme cálculos abaixo:

Custos de investimento: US$ 6.584
Custos operacionais: US$ 14.530
TOTAL: US$ 21.114
Produção de biogás 153.600 m3/mês
Custo por m3 US$ 0,137/m3

APROVEITAMENTO ENERGÉTICO EM NATAL
A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, produz aproximadamente 500 toneladas de

lixo urbano por dia, que são dispostas num depósito controlado próximo a uma grande duna.
Devido à alta percentagem de matéria orgânica, às altas taxas pluviométricas e à temperatura
da região verificou-se que havia grande potencial de produção de GDL. Em 1983, a adminis-
tração da cidade decidiu elaborar três projetos para utilizar esse gás: em cozinha comunitária
para moradores de baixa renda da comunidade próxima ao aterro; na rede de distribuição de
gás conectada diretamente à comunidade próxima de 150 habitantes; e em ligação para ali-
mentar uma caldeira de indústria de castanha de caju.

O custo do investimento estimado de US$ 50.000,00, foi apresentado a agências federais
de investimento, não sendo aprovado devido à sua pequena abrangência. Apesar disso, a admi-
nistração daquela cidade decidiu implantar a cozinha industrial com recursos próprios, em 1986.

Subtotal

Total
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PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE METANO DE ATERROS SANITÁRIOS

NO ESTADO DE SÃO PAULO
A Região Metropolitana de São Paulo apresenta problemas ambientais de grande mag-

nitude, decorrentes de um processo histórico de ocupação e expansão do espaço urbano sem
o devido equacionamento das questões socioambientais e urbanas. Uma delas diz respeito ao
gás metano produzido de forma espontânea nos depósitos de lixo, que afeta negativamente o
efeito estufa e pode causar explosões com graves conseqüências devido à presença de catado-
res nesses locais.

Recuperado e filtrado, o metano pode servir como combustível para geração elétrica, evi-
tando perdas e custos com transmissão e distribuição, inclusive caracterizando um novo agen-
te no mercado, indo ao encontro da nova legislação do setor elétrico (Lei 10.438 do Ministério
das Minas e Energia de 26 de junho de 2002), no tocante ao Programa de Incentivo a Fontes
Renováveis (PROINFA).

BENEFÍCIOS DA CCC14 E DO MDL PARA UMA USINA TÉRMICA 
DE 10 MW A GDL

A Tabela 2.6 apresenta os benefícios econômicos proporcionados pela Conta de
Consumo de Combustíveis (CCC) e pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).

O cálculo da potência instalada é feito em razão da quantidade de metano produzido no
GDL que, segundo a metodologia do IPCC15 (1996) com todos os valores propostos como
“default”, é capaz de gerar 21,6 kt de metano por ano nos 66 municípios do programa Pró-
Lixo do Rio de Janeiro.

Considerando o GDL com seu volume molar constituído de 50% de CH4 e 50% de CO2,
uma vez que as respectivas densidades são de 0,716 e 1,53 kg/m3, é possível que o lançamen-
to de CO2 seja aproximadamente o dobro em peso do lançamento de CH4. Logo, o total de
GDL gerado em todos esses municípios do Rio de Janeiro seria 64,8 kt/ano.

A partir daí foi seguida a seqüência da Tabela 2.3. Uma vez que a densidade do GDL é
de 1,35678 kg/m3 ter-se-ia:

64,8 x 106 kg/ano x (1/1,35678 x m3/kg) x (1/365 x ano/dia) = 130,85 x 103 m3/dia

Considerando que apenas 0,85% do GDL produzido é capturado, tem-se 111,22 x 103

m3/dia, calcula-se o potencial bruto em kW pela fórmula:

kW = Fluxo GDL (m3/dia) x Pod. Caloríf. (kcal/m3) x [1/Tx. Aquec. (kWh/kcal)] x 1 dia/24h

Assim, usando o poder calorífico do GDL de 4.450 (kcal/m3) e a taxa de aquecimento do
motor de combustão interna16 de 3.000 kcal/kWh, tem-se:

111,22 x 103 x 4.450 x 1/3.000 x 1/24 = 6.874 kW

14 Lei 245 da ANEEL de 11 de agosto de 1999 que determina as condições e os prazos para a sub-rogação dos benefícios do ra-
teio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) aos projetos a serem estabelecidos em sistemas elétricos isolados em subs-
tituição à geração termelétrica que utilize derivados de petróleo.

15 Intergovernmental Panel on Climate Change.
16 Adotamos a geração a partir do motor de combustão interna, pois os 66 municípios do Pró-Lixo são de pequeno a médio por-

tes, e a geração partindo de turbinas é para potências a partir de 5MW.
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Para o caso do motor de combustão interna o potencial líquido seria de 6.874 x 0,98 =
6.736,52 kW. Considerando o fator de capacidade de 90% a energia gerada no ano seria:

6.736,52 kW x 0,90 x 365 dias x 24h/dia = 53.110.723,68 kWh.

O investimento e os custos de manutenção utilizados são os que constam na Tabela 2.2
para motores de combustão interna, isto é, US$ 1.300/kW para investimento e US$ 18/MWh
para manutenção.

A quantidade de carbono evitada é calculada considerando-se um horizonte de tempo
de 100 anos, em que o potencial de aquecimento global do metano é 21 vezes maior que o do
dióxido de carbono17. Se o GDL se dispersar na atmosfera, lança-se o equivalente a 21,6
kt/ano de metano, o que equivaleria ao lançamento de 21 x 21,6 kt/ano de CO2 equivalente
e 432 kt/ano de CO2. 

Considerando que só é possível captar 85% do GDL, se fosse usado este tipo de proce-
dimento e a seguir fosse queimado o GDL captado para gerar energia, ter-se-ia o lançamento
de 0,85 x 64,8 + 0,15 x [43,2 + (21,6 x 21)] = 129,6 kt/ano de CO2 equivalente. Assim a
quantidade de CO2 evitada seria de 43, 2 + 21 x 21,6 – 129,6 = 367,2 kt/ ano de CO2 equi-
valente. Convertendo o CO2 equivalente para C equivalente ter-se-ia 367,2 x 12/44 = 100,15
kt de C equivalente. Dividido pela energia gerada de 53.110,72 MWh, encontra-se 100,15 x
103 tC/53.110,72 = 1,89 tC/MWh.

Tabela 2.6. Fluxo de caixa do Projeto da Termoelétrica a GDL, 
com utilização da Resolução ANEEL 245 e do MDL (cotação do dólar: R$2,00).

Elaboração: ABDALAD; OLIVEIRA; REIS.

17 Ver Global Warming Potential (GWP) http://www.ipcc.ch.
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Tabela 2.7. Resumo dos fluxos de caixa do investimento em conservação de energia por meio 
do Pró-Lixo. Reciclagem a 1% dos resíduos totais (24% dos resíduos recicláveis) 

e conservação de 59.888 MWh/ano (Cotação do dólar: R$ 2,00).

*Até 2018.

Geração por biomassa: Aspectos para análise da termogeração por meio gás do lixo (GDL)

18 Reciclagem é a medida de conservação que evita expansão.

ITENS TÉCNICOS TERMOGERAÇÃO COM GDL

Capacidade de geração, unidade, tempo etc.

A capacidade de geração depende da quantidade de gás produzido e
captado, assim como de restrições técnicas. Atualmente o potencial de
geração termelétrica é de 35 mil MWh/ano, o que significa cerca de
0,015% da geração atual.

Tecnologias que existem para a geração de energia
por este método

Há diversas especificações quanto à capacidade de geração, sendo
possível encontrar desde plantas com menos de 1 MW até algumas com
mais de 100 MW.

Vantagens e desvantagens relativas ao método 
adotado

Expressiva redução na emissão de gases de efeito estufa.Viabilidade
econômica do aproveitamento de fonte renovável, com médio custo de
investimento. Necessidade de construção dos aterros com sistema de
tubulação. Necessidade de fomentar o encaminhamento dos resíduos não
coletados para esses aterros.

Materiais utilizados. Existem alternativas aos 
mesmos?

Quanto à tubulação, sim. Há diversos concorrentes no mercado mas não
para as turbinas, visto que são produtos específicos.

Origem dos materiais. Onde são fabricados?
As turbinas são importadas, como nas demais térmicas, mas existem
vários fabricantes o que permite uma pesquisa anterior.

Diferenças técnicas relativas a outros projetos 
no mundo

Como citado, existem diversas plantas com as mais variadas capacidades
instaladas; o modelo a ser aplicado pelo Pró-Lixo será similar a alguma
delas.
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Local escolhido: características de
localização e do entorno

Os sítios para localização de aterros energéticos devem cumprir os requisitos da
FEEMA para instalação de aterros (colocação de manta de impermeabilização, critérios
de disposição etc.) e se consorciados entre vários municípios devem atender ao princípio
de localização ótima.

ITENS OPERACIONAIS

Como as peças chegam ao local?
O meio varia de acordo com a localidade escolhida para a instalação da usina.
Geralmente em caminhão.

De que maneira é realizada a manutenção?

A manutenção varia segundo as especificações das máquinas. Sugere-se uma
manutenção preventiva a cada seis meses que dura cerca de um dia e é realizada em
uma máquina por vez. Enquanto uma máquina fica parada em processo de
manutenção, as outras continuam operando normalmente. A parte de captação é de
manuseio mais fácil, recomendando-se manter também revisões periódicas.

Qual a dimensão da equipe para a
manutenção?

Geralmente a equipe de manutenção é pequena. Cerca de duas pessoas.

Como se dá o acesso do pessoal para
algum conserto?

Como nas demais usinas termelétricas.

Quais os produtos e peças necessários para
a manutenção?

A necessidade de reposição de produtos e peças varia conforme as especificações das
máquinas.

Quais os riscos de “parada” da usina de
geração?

Obstrução da tubulação de captação, ou mudança no padrão de consumo que reduza a
produção de resíduos orgânicos. Durante a manutenção, há perda na capacidade de
geração no reinício.

O que ocorre em casos de excesso ou falta
de GDL?

Isso não é possível porque o dimensionamento é feito para que a termogeradora opere
como usina de base, em regime constante.

ITENS AMBIENTAIS

Impactos sonoros
Poucos ruídos provêm desse tipo de turbina, o que não chega a configurar problema
ambiental (exceto se caracterizar questão de segurança do trabalho).

Impactos ambientais
A redução de emissão de metano, 21 vezes mais grave que o gás carbônico para o
efeito estufa, é o principal benefício. Em alguns países sua captação é obrigatória e a
termogeração foi adotada como conseqüência.

Riscos de acidentes Muito pequeno e se assemelham aos riscos de uma térmica convencional.
ITENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS

Quais as economias de escala projetadas
em termos de custo de geração de energia
total?

Existe a tendência de o investimento da usina térmica por kW decair, conforme os
sistemas obtenham avanços tecnológicos. Do ponto de vista operacional, no sistema de
coleta o ganho possível virá em função dos custos de materiais para substituição,
enquanto na usina é possível que os equipamentos tenham seus preços reduzidos
devido aos avanços tecnológicos.

O retorno financeiro do investimento é
previsto para quanto tempo?

Pode variar de acordo com o projeto e o investimento, uma vez que as especificações
dos equipamentos utilizados sofrem influência do dimensionamento previsto e
repercutem no montante a ser investido. Como está sendo fomentada a geração através
da biomassa, estima-se que o retorno seja em torno de 15 anos, conforme vem
acontecendo na Inglaterra.

Qual o custo do kWh gerado?
Considerando o investimento amortizado, o custo do kWh será igual ao custo
operacional, ou seja, US$ 0,015/kWh.

Existem grandes riscos de investimento no
setor de geração por meio do GDL no
Brasil?

Uma vez que o país apresenta demanda reprimida de consumo energético, risco de
déficit acima do previsto no plano de expansão da Eletrobrás, o processo de
termogeração por meio do GDL encontra-se em fase bastante amadurecida, contando
com inúmeras plantas no mundo inteiro. Se os aspectos técnicos forem observados, o
principal risco é a não regulamentação do MDL, o que pode afetar a TIR do
investimento nesse setor, no Brasil.

Há economia de divisas?
Sim, pela redução da importação de gás natural para servir de combustível em
termelétricas.

ITENS SOCIAIS

Demanda de empregos
É reduzida a geração de empregos. A instalação de usinas demanda empregos na
construção civil, mas, em seguida, são poucos e qualificados os operadores
necessários.

Atração de novos investimentos
Por se tratar de uma fonte renovável muito comum, esse tipo de empreendimento é
interessante para qualquer região do país, o que pode facilitar a política de fomento e
a estratégia das empresas, o que levará a um incremento nos investimentos.

Exercício da cidadania
O desenvolvimento de um sistema embasado no combate ao desperdício e em fontes
renováveis é crucial para servir como demonstração de ações direcionadas à ênfase da
cidadania.
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CONCLUSÃO
Do ponto de vista estratégico, o aproveitamento energético do GDL pode trazer benefí-

cios econômicos e ambientais. Entretanto, isso só se viabilizará em situações de razoável taxa
de produção e demanda de energia justificadas pela relação custo-benefício. Em paralelo,
diversas ações podem ser adotadas integradamente na gestão dos resíduos sólidos, como sepa-
ração na fonte, reciclagem (ver Geração de energia por meio do Gás do Lixo – GDL), catego-
rização de aterros, adoção de combustão controlada ou ainda a geração a partir do GDL.

Do ponto de vista de políticas públicas, os governos locais devem ser estimulados a pro-
mover programas para reduzir a emissão de metano nos aterros sanitários. O incentivo a ações
da comunidade ou de entidades governamentais de prevenção à geração de lixo e, num segun-
do momento, de reciclagem, servem como exemplos. Essas medidas devem vir sempre acom-
panhadas de iniciativas no campo da educação ambiental para conscientizar a população
sobre sua importância. Dessa forma, podem ser retiradas dos lixões as fontes principais de
geração de metano. Esse enfoque privilegia políticas de prevenção, em vez de remediar os
impactos ambientais.

A conjugação entre a iniciativa privada e o poder público pode promover o aproveita-
mento energético do metano gerado pelos resíduos, contribuir para a redução da emissão do
gás causador do efeito estufa e incentivar o uso de energia renovável econômica.

Instrumentos como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e as Resoluções
ANEEL, utilizados neste estudo, apresentam grande potencial de fomento para desenvolver a
geração elétrica a partir de fontes alternativas e renováveis mesmo por vias indiretas. Apesar
de a Resolução 245 da ANEEL ter sido a única criada com o objetivo explícito de gerar o
desenvolvimento econômico e social de regiões mais isoladas do país, os outros instrumentos
citados também são capazes de auxiliar na promoção desse desenvolvimento. Além disso, são
mecanismos muito importantes na questão do abatimento de gases de efeito estufa, especial-
mente CO2 e CH4, seja pelo favorecimento da geração por via de fontes alternativas e renová-
veis, seja pela diminuição das necessidades de expansão do setor pelos ganhos obtidos na
melhoria da eficiência energética.
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19 Certified Emission Reduction (CER)

3. CICLO DO MDL E IMPLICAÇÕES NO 
APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS A 

PARTIR DOS DEPÓSITOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Adriano Santhiago de Oliveira
Leonardo da Silva Ribeiro

RESUMO
Este artigo apresenta uma síntese do ciclo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

(MDL) e indica os requisitos necessários para que um projeto que envolva redução de Gases
de Efeito Estufa (GEE) possa requerer Redução Certificada de Emissão19 (RCEs) no âmbito do
Protocolo de Quioto. Algumas implicações inerentes ao aproveitamento energético do biogás
a partir de resíduos sólidos auxiliam no entendimento prático de algumas etapas do processo.
Por isso, parte dessas etapas é discutida à luz do MDL.

INTRODUÇÃO
O aproveitamento dos recursos renováveis de energia vem ganhando importância não só

no cenário interno, mas também no cenário internacional, em conseqüência do aumento do
aquecimento global causado pela intensificação das emissões antrópicas de GEE. O assunto,
apesar de apresentar caráter global, possui rebatimentos internos de extrema relevância. O
MDL, estabelecido no âmbito do Protocolo de Quioto, representa uma grande oportunidade
de fomento de projetos nos países em desenvolvimento, na área de energia renovável, princi-
palmente em substituição aos sistemas que utilizam combustíveis fósseis emissores de GEE.

O Brasil possui grande potencial de aproveitamento energético do biogás representado
pelos depósitos de resíduos sólidos. Trata-se da exploração de um recurso de energia renová-
vel, portanto passível de receber Redução Certificada de Emissão (RCE) no que diz respeito
ao MDL. A perspectiva da venda de RCEs aumenta a atratividade de um negócio de extrema
relevância para o país, tendo em vista a oportunidade de contribuir para a diversificação da
matriz energética nacional por meio de uma fonte alternativa de energia. Além disso, também
representa um estímulo para a geração energética descentralizada.

Para que o Brasil confirme a posição de um dos países com maior possibilidade de atração
de investimentos no âmbito do MDL, torna-se premente e necessário entender as regras que
regem esse mecanismo. O engajamento dos vários setores da sociedade brasileira é fundamen-
tal para o sucesso da implantação dessa oportunidade. As ações de difusão do tema precisam
intensificar-se, tendo em vista a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, que consolidou sua
regulamentação na área de energia a partir dos históricos acordos da Sétima Conferência das
Partes (COP-7) realizada em Marrakesh no final de 2001.

O objetivo deste artigo é contribuir para esclarecer os requisitos, as modalidades e pro-
cedimentos do MDL, levando a público um resumo dos requisitos necessários para que um
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projeto possa adquirir RCE. O caso do aproveitamento energético do biogás a partir de resí-
duos sólidos exemplifica alguns conceitos inerentes ao processo e auxilia nas discussões sobre
aspectos ainda não totalmente esclarecidos no âmbito do Protocolo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O MDL
Na Terceira Conferência das Partes, em 1997, foi estabelecido o Protocolo de Quioto à

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC). O Protocolo
determina o estabelecimento de compromissos por parte dos países desenvolvidos (Anexo I20

à Convenção) para atingir uma meta de redução média de 5,2% nas emissões de GEE21, do
Anexo I, em relação ao ano de 1990, durante o período de 2008 a 2012.

Cabe destacar que os países em desenvolvimento (não incluídos no Anexo I) estão isen-
tos de compromissos quantificados de limitação e redução das emissões de GEE no âmbito do
Protocolo de Quioto, por conta do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada.
Comum, porque é de responsabilidade de todos os países o aumento do aquecimento do pla-
neta decorrente de uma maior concentração atmosférica de GEE que, por sua vez, é conse-
qüência das atividades econômicas, sobretudo dos setores de energia e transportes. A maior
concentração de GEE intensificará o efeito estufa, cujas conseqüências globais atingem tanto
o índio da floresta amazônica como o grande fazendeiro dos Estados Unidos.

A diferenciação se faz necessária por uma questão de justiça histórica. Os países do
Anexo I começaram a contribuir para uma maior concentração de GEE desde a Revolução
Industrial (principalmente a partir de 1840), enquanto os países em desenvolvimento inicia-
ram sua contribuição mais significativa cem anos depois, a partir da década de 1940, com a
industrialização. Mesmo atualmente, os países ricos continuam a contribuir com uma emissão
muito maior de GEE do que o resto do mundo. Em 1990, os países do Anexo I emitiram cerca
de 70% de GEE a mais do que os países não incluídos no incluídos no Anexo I.
Perversamente, os países que menos contribuíram para o aumento da concentração de GEE
na atmosfera são justamente os mais vulneráveis às conseqüências das mudanças climáticas
porque possuem menos recursos para a adaptação aos seus impactos.

Entre os 28 artigos do Protocolo, três tratam dos chamados mecanismos de flexibilidade.
Esses mecanismos apresentam o objetivo de auxiliar os países do Anexo I em seus compromis-
sos de redução de GEE, por meio da geração de créditos relativos às emissões reduzidas em
outros países e a custos menores em relação às atividades internas. São elas: Implementação
Conjunta ou JI (Joint Implementation), Comércio de Emissões ou ET (Emissions Trading) e o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou CDM (Clean Development Mechanism).

O Joint Implementation (art. 6º do Protocolo) e o Emissions Trading (art. 17 do
Protocolo) estão restritos aos países do Anexo I à Convenção, com metas de redução de emis-
sões estabelecidas no Anexo B22 ao Protocolo. O JI restringe-se à transferência e/ou aquisição
de unidades de redução de emissões resultantes de projetos que reduzam as emissões antró-

20 Fazem parte do Anexo I da Convenção, os países industrializados membros da OCDE, exceto México e Coréia do Sul, além de
países industrializados em processo de transição para economias de mercado.

21 A CQNUMC define gases de efeito estufa (GEE) como os constituintes gasosos da atmosfera, naturais e antrópicos, que absor-
vem e reemitem radiação infravermelha. O Protocolo de Quioto define, no Anexo A, como GEE não controlados pelo Protocolo
de Montreal os seguintes gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorcarbonos (HFCs), per-
fluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6).

22 O Protocolo de Quioto traz o chamado Anexo B que faz referência aos compromissos quantificados de limitação ou redução
de emissões dos países que possuem tais metas.

Biogas  11.12.06  16:45  Page 90



91
Biogás: pesquisas e projetos no Brasil

picas em vários setores da economia. A maior diferença entre estes dois mecanismos está jus-
tamente no fato de o primeiro não envolver comércio, ao contrário do segundo que permite
negociações financeiras dos Créditos de Carbono.

O artigo 12 do Protocolo que trata do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL),
também auxilia as partes incluídas no Anexo I a cumprir os compromissos quantificados de
limitação e redução de emissões. Porém, uma grande diferença em relação aos outros dois
mecanismos está no envolvimento dos países que não têm o compromisso de reduzir as emis-
sões de GEE, ou seja, aqueles não incluídos no Anexo I. Os países em desenvolvimento seriam
os hospedeiros dos projetos de redução de emissões ou absorção de GEE.

Outra diferença substantiva reside no fato de que o MDL também visa assistir aos países em
desenvolvimento no que se refere ao desenvolvimento sustentável, além de, ao mesmo tempo,
auxiliar na contribuição do objetivo final da Convenção. A menção a esse tipo de desenvolvimen-
to se dá de maneira explícita no Parágrafo 2º do Artigo 12, diferente dos Artigos 6º (JI) e 17 (ET).

Assim, os países do Anexo I podem utilizar a Redução Certificada de Emissão (RCE ou
CER23) gerada pelas atividades de projeto MDL, no auxílio ao cumprimento das suas metas de
redução ou limitação de emissões estabelecidas no Anexo B. A implementação das atividades
de projeto do MDL pode ser financiada tanto por investidores locais como por organismos
multilaterais (por exemplo, o Banco Mundial ou outros fundos de investimento), além de, se
possível, ser financiadas diretamente pelo país do Anexo I interessado na obtenção do RCE,
por meio de empresas privadas, instituições financeiras e órgãos do governo, entre outros. A
quantidade de RCE gerada pelo projeto é determinada quando se comparam as emissões com
as estimativas do que aconteceria na ausência da sua atividade. O cenário configurado pela
ausência do projeto MDL é o chamado cenário de referência ou linha de base. A redução das
emissões, que deve ser adicional à que ocorreria no cenário de referência, determina o núme-
ro de RCE ou CER (Certified Emission Reduction), como se observa na Figura 3.1.

Figura 3.1. Esquema simplificado do procedimento de transferência 
de Redução Certificada de Emissão (RCE). 

FONTE: OLIVEIRA; LEONARDO (2004).

Filosofia básica do MDL

Balanço = 100 tCO2e
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(Anexo I)

Quantidade
Reduzida
por meio
de MDL
(Não Anexo I)

2 tCO2e

23 Redução Certificada de Emissão (RCE) ou Certified Emission Reduction (CER) é a unidade certificada de redução referente ao arti-
go 12, do Protocolo de Quioto, que estabelece o MDL. Cada unidade é igual a uma tonelada métrica equivalente de dióxido de
carbono, a partir do potencial global de aquecimento.
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No exemplo da Figura 3.1, um país hipotético do Anexo I (desenvolvido) apresenta uma
quantidade atribuída de emissões de 100 unidades. Para alcançar essa meta somente com
medidas domésticas, ou seja, partindo de ações diretas para reduzir as suas emissões nacionais,
o hipotético país terá um determinado custo de abatimento. Caso recorra aos mecanismos de
flexibilização (JI, ET ou MDL) para ajudá-lo no cumprimento de seus compromissos, despen-
derá um recurso menor do que aquele que gastaria com medidas internas. No caso do MDL, o
custo de obtenção de RCEs nos países em desenvolvimento (não Anexo I) é menor do que o
custo de abatimento de redução nos países desenvolvidos (Anexo I). No entanto, o Acordo de
Marrakesh é claro ao afirmar que o uso dos mecanismos deve ser suplementar à ação domés-
tica que, por sua vez, deve constituir um elemento significativo do esforço de cada país desen-
volvido para atingir seu compromisso de redução. Assim, no exemplo citado, o hipotético país
emite 2 unidades a mais do a sua quantidade atribuídada, que é 100. Para cumprir a meta, o
hipotético país pode recorrer aos mecanismos de flexibilização, obtendo 2 unidades por meio
de "créditos de carbono". Felizmente nesta hipótese, ele escolheu exclusivamente o MDL, em
projetos de aproveitamento energético do biogás de depósitos de resíduos sólidos no Brasil.

O mecanismo oferece os primeiros meios reais para internalizar os benefícios do desen-
volvimento limpo, recompensando as empresas que investirem em processos sustentáveis e
não agressores do meio ambiente. No entanto, a integridade ambiental e a atratividade comer-
cial dos projetos MDL dependem de um processo de obtenção de RCE transparente, confiá-
vel e equânime (BOSI, 2001).

A seguir, descreve-se o ciclo de um projeto MDL acompanhado de sua análise.

DESCRIÇÃO DO CICLO DO MDL

PREPARAÇÃO DO PROJETO
Um país em desenvolvimento pode participar de uma atividade de projeto MDL se for

parte integrante do Protocolo de Quioto. As entidades públicas ou privadas só podem transfe-
rir ou adquirir RCE se o país estiver elegível no momento da transação. No caso brasileiro, o
presidente da República assinou em 23 de julho de 2002 a carta de ratificação, encaminhan-
do-a ao Secretariado da Convenção sobre Mudança do Clima.

Existem requisitos metodológicos específicos para a participação dos países industrializados
(Anexo I) no MDL, não cabendo aqui detalhá-los. O que interessa, nos termos do que trata o arti-
go, é saber que o Secretariado manterá uma lista de consulta com as partes elegíveis do Anexo I.

A preparação do projeto pelos seus participantes envolve o estabelecimento do cenário de
referência e a elaboração do plano de monitoração, além de outras ações. Nessa fase, os partici-
pantes deverão gerar um documento de concepção do projeto (Project Design Document – PDD).

Documento de Concepção do Projeto (PDD)
Os assuntos abordados em seguida baseiam-se no Acordo de Marrakesh e no PDD que

contém inserções e comentários do painel que trata de metodologias para o cenário de refe-
rência e o plano de monitoração (Meth Panel24). 

24 Esse painel desenvolve recomendações para o Conselho Executivo do MDL acerca de diretrizes para metodologias de cenário
de referência e plano de monitoração. O PDD está disponível no web site da Convenção sobre Mudança do Clima que trata do
MDL (http://unfccc.int/cdm).
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25 O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo sujeita-se à autoridade e orientação da Conferência das Partes na qualidade de reu-
nião das Partes deste Protocolo e à supervisão de um Conselho Executivo do MDL (Protocolo de Quioto, artigo 12, § 4o).

O PDD deverá conter:
a) Descrição geral da atividade de projeto, contendo título, participantes, propósito e

descrição técnica, incluindo localização, categoria, forma de transferência de tecnolo-
gia (se houver), breve descrição de como serão reduzidas as emissões antropogênicas
de GEE, afirmações de que o projeto não ocorreria na ausência do MDL e de que não
está sendo iniciado apenas para cumprir regras de políticas governamentais.

b) Proposta de metodologia para o cenário de referência. Os participantes devem sele-
cioná-la, levando em consideração as abordagens a seguir, justificando apropriada-
mente a escolha:
– emissões históricas ou atuais existentes, ou
– emissões provenientes de tecnologias que se apresentam economicamente atrativas,

levando em consideração barreiras ao investimento, ou
– média das emissões de atividades similares ao projeto, considerando os cinco anos

antecedentes. As similaridades sociais, econômicas, ambientais e tecnológicas
devem ser apontadas.

Essencialmente o cenário de referência ou linha de base determina o cenário futuro de
emissões de GEE na ausência do projeto. Por isso, deve ser estabelecido de maneira transpa-
rente com relação à escolha de aproximações, metodologias, parâmetros, fonte de dados, fato-
res e adicionalidade. Deve levar em consideração também as incertezas e ser específico para
cada projeto.

Também é necessário considerar políticas e circunstâncias de relevância setorial e/ou
nacional, como iniciativas de reformas setoriais, disponibilidade local de combustível, planos
de expansão do setor energético e a situação econômica no setor do projeto.

Com isso, pode-se trabalhar com uma metodologia aprovada pelo Conselho Executivo25

do MDL ou com uma nova metodologia que seguirá procedimentos específicos. Para ambas,
deverá haver uma declaração justificando a escolha e explicando por que e como a metodo-
logia será aplicada no contexto do projeto. Em se tratando de nova metodologia, deve-se tam-
bém justificar a escolha, indicando virtudes e fraquezas.

A parte do web site da Convenção que trata do MDL (http://cdm.unfccc.int) fornecerá
uma lista de metodologias aprovadas e aspectos que devem ser lembrados na descrição de
novas metodologias.

É importante salientar que deverá estar claramente contemplada a descrição de como
serão reduzidas as emissões antropogênicas de GEE em relação às emissões que ocorreriam
se não existisse o projeto. Trata-se de provar a adicionalidade, talvez o critério mais importan-
te a ser atingido por um projeto no âmbito do MDL.

Serão exigidas, também, a descrição e a justificativa para os limites do projeto, levando-
se em consideração as emissões de GEE sob controle e atribuíveis à atividade. As discussões
sobre o plano de monitoração do projeto, a ser debatido adiante, detalharão melhor a defini-
ção desses limites.

c) Estabelecimento da vida útil estimada do projeto e do período de geração de créditos
que deve ser selecionado entre: um máximo de sete anos, que poderá ser renovado
duas vezes, cuidando-se que uma empresa credenciada determine e informe ao
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Conselho Executivo do MDL que a linha de base original é ainda válida ou que foi
substituída considerando-se novos dados, ou um máximo de dez anos sem opção de
renovação.

O período de geração de créditos começou na data do registro da atividade proposta.
Porém, projetos iniciados a partir do ano 2000 podem ser elegíveis para obter créditos antes
da data do registro se submetidos até 31 de dezembro de 2006. Este fato cria um incentivo
para que empreendedores invistam em projetos o mais cedo possível.

d) Documentação da análise de impactos ambientais, incluindo possíveis impactos fora
dos limites do projeto.

e) Informação de que o financiamento do projeto por meio de fundos públicos dos paí-
ses desenvolvidos será independente do orçamento previsto nas obrigações financei-
ras desses países, no que diz respeito à assistência oficial para o desenvolvimento.

f) Plano de monitoração:
Deve apresentar informação detalhada com relação à coleta e ao arquivamento dos

dados necessários para determinar o cenário de referência, as emissões do projeto e o “vaza-
mento” (mais conhecido em inglês – leakage26). O plano deverá refletir a adequação ao tipo
de atividade proposta e, ao identificar os dados necessários, torna-se pertinente a observação
de sua qualidade com relação à acurácia, comparabilidade e validade.

É de extrema importância a apresentação dos dados que serão coletados, os quais permi-
tirão o monitoramento das emissões provenientes da atividade do projeto. Como exemplo,
podem ser citados tipos de dados, suas unidades, se são medidos, calculados ou estimados, e a
freqüência de monitoração. A forma de arquivamento também deverá ser mostrada. Será feita
em papel ou no formato eletrônico, e por quanto tempo os dados serão mantidos em arquivo.

O plano deverá informar se serão incluídos dados relativos às emissões atribuíveis ao
projeto fora de seus limites (leakage). Do contrário, uma justificativa plausível deverá ser apre-
sentada. No caso de inclusão dessa informação, deverão ser procedidos os mesmos cuidados
dispensados à coleta e ao arquivamento dos outros dados. Essas exigências também são váli-
das para os dados relativos ao cenário de referência. A Tabela 3.1 exemplifica a organização
dos dados.

Tabela 3.1. Exemplo de organização dos dados de monitoração.*

NOTAS: *Os dados serão coletados ao longo do período de creditação da atividade de projeto, respeitando a
organização prevista no plano de monitoração.
** Para leakage e cenário de referência.

FONTE: Meth Panel (2002).

Será necessário informar sobre a existência ou não de controle e segurança dos dados
que serão monitorados, indicando o nível de incerteza.

26 Leakage é o deslocamento de emissão que pode ocorrer fora dos limites do projeto e que é mensurável e atribuível à atividade do
projeto em questão.

Tipo de
dado

Dados
variáveis

Unidade
dos dados

Os dados serão
coletados neste

item? 
{se não, forem,

explicar}**

Medido (m),
calculado (c)

ou estimado (e)

Freqüência
de registro

Forma de
arquivamento

dos dados
(eletrônico/
impresso)

Por quanto
tempo os

dados serão
mantidos no

arquivo?

Comentários
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O Plano deve ser estabelecido com base em metodologia previamente aprovada pelo
Conselho Executivo do MDL ou com base em uma nova metodologia apresentada pelo pro-
ponente do projeto. Caso haja uma nova metodologia, o documento deverá conter sua descri-
ção, indicando suas virtudes e fraquezas, além de mostrar se foi ou não aplicada com sucesso
em outra atividade e em que circunstâncias.

O Meth Panel ainda fará revisões do PDD. Sobre metodologia de monitoração, existe a
possibilidade de se aceitar uma combinação de metodologias (aprovadas e novas).

g) Cálculos:
• Descrição das fórmulas usadas para o cálculo das emissões antropogênicas de GEE

no âmbito da atividade de projeto. O limite do projeto deve ser claramente estabe-
lecido.

• Descrição das fórmulas usadas para o cálculo e projeção dos “vazamentos” (leakage). 
• A soma de (i) e de (ii) representa as emissões do projeto.
• Descrição das fórmulas usadas para o cálculo das emissões do cenário de referência.
• Descrição das fórmulas usadas para o cálculo e projeção dos “vazamentos” (leakage)

no cenário de referência.
• A soma de (iv) e de (v) representa as emissões do cenário de referência.
• A diferença entre (vi) e (iii) representa a redução de emissões alcançada pelo projeto.
• Cálculo dessa redução mostrado no PDD será confrontado com as realizações efeti-

vas de redução em etapas posteriores do processo, principalmente nas fases de
monitoração e de verificação que serão apresentadas mais adiante.

A confecção do PDD constitui uma etapa de vital importância, tendo em vista que é a
“porta de entrada” para o processo do MDL. O próprio documento pode apresentar-se como
um foco de atração de investimentos. Por isso, o envolvimento de especialistas das mais diver-
sas áreas torna-se relevante, principalmente daqueles envolvidos mais diretamente com o pro-
cesso de implementação do Protocolo de Quioto.

h) Comentários dos stakeholders (atores envolvidos)
O PDD deverá conter uma breve descrição sobre o envolvimento dos stakeholders: como

foram convidados a opinar e de que forma foram compilados os comentários?
O relatório de validação do projeto (a ser discutido posteriormente) precisará apresen-

tar, entre outros requisitos, explicações sobre a forma de aproveitamento dos comentários
recebidos. Portanto, esta fase de participação de stakeholders deve ser encarada com serieda-
de. Trata-se de dar oportunidade de envolvimento às comunidades no âmbito do projeto. Esta
etapa carrega um fator social intrínseco.

i) Referências de suporte, caso haja.

Validação
A validação foi definida como o processo de análise independente de uma atividade de

projeto por uma Entidade Operacional Designada (EOD – instituição credenciada) tendo
como referência os requerimentos do MDL. Estas entidades serão credenciadas pelo
Conselho Executivo do MDL, que manterá disponível para o público uma lista de todas essas
instituições, tanto entidades domésticas, públicas ou privadas, como organizações internacio-
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nais. Feito isto, o Conselho recomenda a indicação da EOD para a COP/MOP27, conforme
estabelecido no artigo 12, parágrafo 5º do Protocolo de Quioto28.

Torna-se necessário informar que a EOD deverá desempenhar uma das seguintes fun-
ções: validação ou verificação/certificação. Por meio de requisição, o Conselho Executivo
pode permitir que apenas uma EOD desempenhe ambas as funções para uma mesma ativida-
de de projeto. Essas entidades também têm a incumbência de revisar tanto o PDD como qual-
quer outra documentação de suporte.

No final do processo, a EOD deverá notificar os participantes do projeto sobre a valida-
ção e a data de submissão do respectivo relatório ao Conselho Executivo. Caso o projeto não
seja validado, as razões da não aceitação deverão ser explicadas e documentadas.

A EOD deve receber dos participantes do projeto a aprovação escrita da Autoridade
Nacional Designada (AND), indicando a participação voluntária de cada parte envolvida, antes
de submeter o relatório de validação ao Conselho Executivo. Tal aprovação deve incluir a con-
firmação de que o projeto contribui para o desenvolvimento sustentável do país hospedeiro.
Mais detalhes sobre a aprovação da AND serão fornecidos no item “Aprovação pela Entidade
Nacional Designada.”

Registro
O registro é a aceitação formal pelo Conselho Executivo do projeto validado. Trata-se de

um passo automático, a não ser que uma revisão seja requerida por uma das partes envolvi-
das ou por três membros do Conselho, dentro de oito semanas após a data de pedido do regis-
tro. A decisão acarretada pela revisão, acompanhada dos motivos, será comunicada tanto aos
participantes do projeto, como ao público.

Uma proposta de projeto que não tenha sido aceita pode ser reconsiderada para valida-
ção e registro, levando em consideração os requerimentos não cumpridos para essas duas fases
do ciclo do MDL.

Monitoração
Esta é a fase em que os participantes do projeto devem implementar o Plano de

Monitoração contido no PDD devidamente registrado. Essa implementação constitui condição
para a verificação, certificação e emissão das RCEs. Para que essas etapas se realizem, a
Entidade Operacional Designada contratada pelos participantes do projeto para proceder a
verificação deve receber dos mesmos um relatório de monitoração. 

Os cálculos da realização das reduções efetivas do projeto são de fundamental importân-
cia para as próximas etapas.

Verificação/certificação
Verificação é tanto a revisão periódica como a determinação ex post das reduções de

emissões monitoradas. Essas atividades serão realizadas de forma independente pela
Entidade Operacional Designada, que, no final do processo de verificação fornecerá um rela-
tório sobre essa atividade.

27 MOP é a abreviação para Meeting of the Parties. Trata-se das Conferências das Partes da Convenção do Clima que acontecem
após a entrada em vigor do Protocolo de Quioto. Participarão destes encontros os países que ratificaram o Protocolo.

28 O Artigo 12, parágrafo 5º, do Protocolo de Quioto estabelece que “as reduções de emissões resultantes de cada atividade de
projeto devem ser certificadas por entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das Partes na qualidade de reu-
nião das Partes deste Protocolo”.
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A verificação envolverá, por exemplo, inspeções locais, entrevistas com os participantes
do projeto e com os stakeholders locais, coleta de dados e testes de acurácia dos equipamen-
tos de monitoração.

A certificação é a garantia escrita, emitida pela mesma entidade, assegurando que a ati-
vidade do projeto alcançou a redução nas emissões. Essa atividade se baseia no relatório de
verificação. Ambos os relatórios (verificação e certificação) devem tornar-se públicos.

Emissão do RCE
O relatório de certificação submetido ao Conselho Executivo pela Entidade Operacional

Designada constitui um requerimento para a emissão das RCEs.
A emissão de RCEs deverá ocorrer 15 dias após a solicitação, a não ser que uma parte

envolvida no projeto ou pelo menos três membros do Conselho Executivo requeiram uma
revisão.

O administrador de registro do MDL, sob a autoridade do Conselho Executivo, emite a
quantidade devida de RCEs, descontando uma parte para cobrir gastos administrativos e outra
(2% das RCEs emitidos) destinada a um Fundo de Adaptação que atenderá os países em
desenvolvimento particularmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima, de
acordo com o artigo 12, parágrafo 8º do Protocolo de Quioto.

Este é um resumo do ciclo de um projeto no âmbito do MDL, cuja estrutura esquemá-
tica é apresentada na Figura 3.2. O Acordo de Marrakesh (2001) traz cerca de trinta páginas
que descrevem todo o processo exigido*.

PP = Participantes do Projeto.
EOD = Entidade Operacional Designada
(qualquer órgão público ou privado que
tenha sido credenciado pelo Conselho
Executivo e designado pela COP/MOP).
CE = Conselho Executivo do MDL. 
AND = Autoridade Nacional Designada
(o pedido de registro precisa incluir uma
aprovação escrita acerca da participação
voluntária de cada parte envolvida).
CER = Certified Emission Reduction.

Figura 3.2. Ciclo de atividade do projeto MDL.
FONTE: OLIVEIRA et alii., (2002).

* Recomenda-se verificar, atualmente, as Decisões 17/CP.7 e 03/CMP 1
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PROCEDIMENTOS E MODALIDADES SIMPLIFICADOS 
PARA PROJETOS DE PEQUENA ESCALA: O FAST-TRACK

Existe a preocupação de que o processo de aprovação dos projetos de MDL acarrete altos
custos de transação. Esses custos podem representar barreiras para alguns projetos, particu-
larmente no que diz respeito a projetos de pequena escala.

Por isso, para que a implementação dos projetos de MDL seja incentivada, é necessário
que os custos de transação sejam minimizados, principalmente os que se referem aos projetos
menores, tendo em vista que projetos de maior porte têm melhor capacidade de absorção des-
ses custos.

A minimização dos custos de transação do MDL torna-se importante até mesmo para
que um dos seus grandes atrativos continue vigorando. Trata-se dos custos de redução dos
GEE, geralmente menores nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos.

Assim, quanto mais altos forem os custos de transação, mais o MDL perde atratividade.
Portanto, torna-se claro que “os custos de transação podem decidir se o projeto de MDL é eco-
nomicamente viável” (PAN, 2002).

Dentro da perspectiva de facilitar o ciclo de projetos de pequeno porte, o acordo de Bonn,
adotado na continuação da Sexta Conferência das Partes (COP-6 Bis), em julho de 2001,
incluiu a adoção de um fast-track para projetos de pequena escala. O Conselho Executivo do
MDL desenvolverá e recomendará modalidades e procedimentos simplificados para:

– projetos de energia renovável com capacidade máxima da ordem de até 15 MW (ou
um equivalente apropriado);

– projetos de eficiência energética que reduzam o consumo na oferta e/ou na deman-
da até o equivalente a 15 GWh/ano*;

– outras atividades de projeto que, concomitantemente, reduzam as emissões antropo-
gênicas e emitam diretamente, por ano, menos que 15 kt de CO2 equivalente*.

O Anexo II da Decisão 21/CP8 do documento FCCC/CP/2002/7/Add.3 bem como o
seu Apêndice B fornecem os procedimentos e modalidades simplificadas para as atividades de
projeto de pequena escala. 

OPORTUNIDADES DO MDL PARA APROVEITAMENTO
ENERGÉTICO DO BIOGÁS EM ATERROS

As concentrações de metano (CH4) aumentaram quase 150% desde a Revolução
Industrial: de cerca de 700 ppb (partes por bilhão) em 1750, para 1.745 ppb em 1998. Em
nenhum momento dos últimos 420 mil anos, a concentração atual de metano foi superada. O
metano é um gás de efeito estufa que ocorre naturalmente29, cuja concentração na atmosfera
está crescendo em decorrência das atividades humanas. A disposição de resíduos contribui
para isso, como também a agricultura e até mesmo a maior utilização do gás natural. Pouco
mais da metade das emissões globais do metano são antropogênicas, sendo o GEE de segun-
da maior influência no forçamento radiativo dos GEE bem misturados (CO2, CH4, N2O e halo-

29 Por exemplo, em várzeas naturais; tais emissões tendem a aumentar com o aquecimento global em conseqüência da maior ati-
vidade microbiana.

* Essa classificação mudou. Para obter mais detalhes, vide decisão COP/MOP 2: Further guidance relating to the CDM - parág.28
* Essa classificação mudou. Para obter mais detalhes, vide decisão COP/MOP 2: Further guidance relating to the CDM - parág.28
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carbonos e outros compostos halogenados), representando 20% deste total (IPCC, 2001).
No mundo inteiro, aproximadamente 5-20% (IPCC, 1992) do CH4 antropogênico anual

global emitido na atmosfera é produto da decomposição anaeróbia de resíduos, ou seja, de 20
a 70 TgCH4/ano do total estimado em 375 TgCH4/ano. As duas principais fontes são os depó-
sitos de resíduos sólidos e o tratamento de resíduos líquidos (IPCC, 1996).

O aproveitamento energético do biogás a partir dos depósitos de resíduos sólidos tem
grande potencial no Brasil. Segundo os dados do IBGE referentes ao ano de 2000 (IBGE,
2002), a quantidade diária de lixo coletada no país foi de 228,413 mil toneladas por dia, das
quais 36% foram destinadas a aterros sanitários e 37% a aterros controlados, ficando os lixões
com uma participação de 21% do total. O restante tem destinações como compostagem e inci-
neração, entre outros. No Inventário Brasileiro da Comunicação Nacional para a Convenção do
Clima, afirma-se que a quantidade de metano recuperada ou queimada é considerada insigni-
ficante. No entanto, pode-se admitir que o biogás queimado nos flares dos aterros mais bem
gerenciados chegue a cerca de 20% do total do biogás produzido, segundo alguns especialistas.

Há diversas possibilidades de maximizar a geração de metano no depósito, com o uso de
tecnologias apropriadas e o próprio gerenciamento do depósito com o objetivo final de apro-
veitar energeticamente o biogás gerado. Os fatores mais importantes que afetam a geração de
metano nos depósitos de resíduos sólidos consistem no manejo e no controle do aterro (favo-
recendo ou não a atividade anaeróbia), na composição do resíduo (participação de matéria
orgânica) e nos fatores físicos. Notadamente a umidade é fator físico essencial para o cresci-
mento e para o metabolismo das bactérias, além de propiciar transporte tanto para as bacté-
rias como para os nutrientes, difundindo-os ao longo do depósito. O pH (o ótimo está no neu-
tro, pH 7,0), a temperatura (em condições anaeróbias, a temperatura dos aterros está geral-
mente entre 25-40º C), e a disponibilidade de nutrientes (enxofre, fósforo, sódio e cálcio) afe-
tam a taxa de crescimento das bactérias, influindo diretamente na geração de metano.

O aproveitamento energético do biogás proveniente dos resíduos sólidos consiste em uma
oportunidade de atividades de projetos MDL, uma vez que desta forma a emissão do metano
seria substituída pela emissão do dióxido de carbono, devido à combustão do biogás. Os crédi-
tos seriam contabilizados em função do Potencial de Aquecimento Global – Global Warming
Potential (GWP). O GWP considera a contribuição das espécies para o forçamento radiativo da
mudança do clima em função das propriedades radiativas da molécula do gás, da magnitude do
aumento de concentração atmosférica e do respectivo tempo de residência das espécies na
atmosfera. O metano tem um GWP de 23, significando que uma unidade de massa do metano
causa um forçamento radiativo equivalente a 23 unidades de massa do dióxido de carbono.

Estes projetos podem receber financiamentos das seguintes formas:

Unilateral: investidor local;

Bilateral: recursos canalizados diretamente do investidor estrangeiro para o país
hospedeiro;

Multilateral: autoridade máxima do MDL constitui a única fonte de investimento,
com recursos originários de vários investidores distintos, que receberiam
os RCEs de forma proporcional ao volume de capital investido. Dessa
forma, os recursos não são canalizados diretamente entre o investidor
estrangeiro e o país hospedeiro.
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Para a caracterização da linha de base da atividade do projeto envolvendo depósitos de
resíduos sólidos são levantadas determinadas discussões. Atualmente, de acordo com a
Resolução Conama 237/97, é sujeito ao licenciamento ambiental o “tratamento e destinação
de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas”, competindo ao IBAMA
o referido licenciamento, de acordo com o artigo 10 da Lei 6.938 de 1981, podendo o siste-
ma de licenciamento ser revisto de acordo com a Resolução Conama 011/94. No entanto, o
sistema de licenciamento confere ao Programa Nacional de Controle e Qualidade do Ar (PRO-
NAR) o estabelecimento dos padrões de emissão atmosférica de processos de tratamento dos
resíduos sólidos. Conforme a Resolução Conama 003, de 28 de junho de 1990, o PRONAR
não inclui entre os poluentes atmosféricos, passíveis de monitoramento e controle no país, o
metano, não estabelecendo padrões para sua emissão. Assim, não há atualmente na legislação
brasileira obrigação legal para queimar o biogás gerado nos depósitos de resíduos sólidos. O
biogás é queimado parcialmente nos flares como forma de segurança no intuito de minimizar
os riscos de explosão.

Caso se concretize e entre em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a partir
daí, por hipótese, vigore uma legislação que obrigue a queima do biogás nos aterros, não
necessariamente estarão descartados os projetos MDL de aproveitamento energético do bio-
gás. Os projetos poderão ser caracterizados como uma atividade adicional à linha de base (e,
portanto, passíveis de elegibilidade ao MDL) na hipótese de a lei “não pegar”, isto é, caso o
cenário de referência seja o de não cumprimento da lei. Esta hipótese se consumará se não
houver instrumentos de fiscalização e punição para que se force o cumprimento da lei.

Uma questão importante é que nos documentos oficiais da United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) não há nada que afirme que todas as leis nos paí-
ses em desenvolvimento são necessariamente linhas de base; pelo contrário, pode-se observar
que há brechas que podem sustentar sua flexibilização.

O Acordo de Marrakesh, em sua Decisão 17/CP7, específica para o MDL, deixa algumas
brechas para flexibilizar a linha de base, em função de uma lei não cumprida em um país em
desenvolvimento.

Há no referido documento, como já mencionado na descrição do ciclo do MDL, uma
pequena proposta de metodologia para o cenário de referência (item b) em relação ao que
deverá conter o Documento de Concepção do Projeto (PDD), a afirmação de que a linha de
base deve levar em conta, entre outras, as circunstâncias nacionais relevantes e a situação eco-
nômica do setor de atividade do projeto.

Outro item do Acordo de Marrakesh é enfático, ao incluir cenários de aumento de emis-
sões devido às circunstâncias específicas do país hospedeiro.

Pode-se considerar que uma atividade de projeto que esteja de acordo com uma lei que
“não vingou” estará fora do business as usual, isto é, fora da linha de base; portanto, o proje-
to é passível de adicionalidade. Em outras palavras, o não cumprimento da lei é o cenário de
referência; assim, o seu cumprimento é uma adicionalidade. Dentro das abordagens da
Proposta de metodologia para o cenário de referência procedem considerações como as rela-
tivas às circunstâncias sociais, econômicas e tecnológicas, em que a mencionada circunstân-
cia pode encaixar-se como referência ao não cumprimento de uma determinada lei.

O PDD para projetos MDL feito pelo secretariado do MDL e disponibilizado ao públi-
co, apresenta o seguinte:
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– o PDD deve incluir a garantia de que as atividades do projeto, caso estejam em con-
formidade com uma política governamental (que pode ser uma lei), não tenham sido
motivadas meramente para estar em conformidade com tal política;

– essa garantia reforça a possibilidade de que a atividade do projeto possa enquadrar-
se como linha de base no caso de também estar enquadrando-se em uma determina-
da política governamental (uma lei pode ser fruto de uma política governamental).

É importante observar, como já mencionado no item Documento de Concepção do
Projeto, que o PDD está sendo aperfeiçoado pelo Meth Panel, sendo, portanto, um indicativo
de como podem vir a se definir terminantemente as regras para linha de base, pelo menos para
o primeiro período de compromisso.

APROVAÇÃO PELA AUTORIDADE NACIONAL DESIGNADA

Como já mencionado, o Acordo de Marrakesh estabeleceu que a entidade operacional
designada pelo Conselho Executivo deve receber dos participantes do projeto uma aprovação
escrita, obtida a partir da Autoridade Nacional Designada de cada parte envolvida. A confir-
mação de que o projeto contribui para o desenvolvimento sustentável do país hospedeiro tem
de ser incluída.

Tendo em vista o exposto, a Autoridade Nacional Designada do país hospedeiro terá a
responsabilidade de verificar se o objetivo do Artigo 12.2 do Protocolo foi atingido, no que diz
respeito ao desenvolvimento sustentável. No caso do Brasil, a Comissão Interministerial de
Mudança Global do Clima tem essa incumbência.

A Comissão Interministerial foi criada em julho de 1999 por decreto do presidente da
República. Essa Comissão, que conta com a presidência do ministro da Ciência e Tecnologia
e com a vice-presidência do ministro do Meio Ambiente, tem, entre outras, as atribuições, de:

– definir critérios nacionais de elegibilidade para projetos MDL;
– emitir pareceres sobre projetos de redução de emissões de gases causadores do efei-

to estufa, aprovando-os para o MDL, se for o caso, de acordo com os critérios nacio-
nais de elegibilidade.

Com a autoridade de vice-presidência da Comissão Interministerial, o Ministério do
Meio Ambiente, por meio da sua Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos
Humanos (SQA/MMA), contribuiu para a constituição da regulamentação do MDL no Brasil,
na qual os aspectos de desenvolvimento sustentável estão contemplados no Anexo III, da
Resolução nº 1, de 11 de setembro de 2003. 

Os proponentes dos projetos a serem avaliados pela Comissão devem fornecer as infor-
mações necessárias para descrever se e como a atividade de projeto contribuirá para o
desenvolvimento sustentável. O presente artigo exporá uma maior quantidade de aspectos
em relação aqueles contidos no Anexo III da Resolução nº 1. Pretende-se com esse proce-
dimento, apresentar as sugestões que resultaram nos cinco aspectos atuais que permitem à
Comissão Interministerial avaliar a contribuição das atividades de projeto do MDL para o
desenvolvimento sustentável*.

* Os aspectos de avaliação adotados pela Comissão Interministerial são aqueles contidos na Resolução nº 1.
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CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LOCAL
Avalia a mitigação dos impactos ambientais locais propiciada pelo projeto, em compara-

ção com os impactos ambientais locais estimados para o cenário de referência, que seria, por
exemplo, o lixão ou o aterro anterior aos investimentos para captação eficiente dos gases. No
projeto de aproveitamento energético do biogás, quanto maior for a magnitude dos melhora-
mentos do depósito em relação ao que aconteceria na ausência do projeto, maior será a con-
tribuição à sustentabilidade ambiental local. A mitigação dos impactos ambientais pode dar-
se através das boas práticas técnico-ambientais, como compactação, revestimento e impermea-
bilização do solo, resultando em efeitos positivos sobre a saúde e o bem-estar (menor incidên-
cia de vetores infecciosos, como ratos, entre outros) das comunidades próximas. Assim, evita-
se a contaminação do solo e da água subterrânea e de superfície, e o controle e a combustão
dos gases minimizam os riscos de explosão e reduzem os riscos de efeitos tóxicos na comuni-
dade e em ambiente locais.

CONTRIBUIÇÃO PARA A GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGOS
Avalia o incremento no nível de empregos (diretos e indiretos), comparando o cenário

do projeto com o cenário de referência, analisando o tipo de qualificação, o nível de insalu-
bridade e periculosidade, duração e o nível de salários dos empregos. Um projeto a partir de
um lixão, por exemplo, pode incorporar em seu quadro de funcionários os catadores do depó-
sito, caracterizados pelas suas condições de vida insalubre.

CONTRIBUIÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE RENDA
Avalia os efeitos diretos e indiretos sobre a qualidade de vida das populações de baixa

renda, observando os benefícios socioeconômicos propiciados pelo projeto em relação ao cená-
rio de referência. O projeto de geração de energia elétrica, a partir de um depósito de resíduos
sólidos, pode favorecer novas oportunidades de investimentos na região do projeto, por oferecer
uma infra-estrutura melhorada devido à garantia maior de oferta ininterrupta de energia elétri-
ca para os possíveis novos empreendimentos. Esses empreendimentos gerariam mais empregos
para a comunidade na área de abrangência do projeto, seja diretamente, ou em serviços.

CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DO BALANÇO DE PAGAMENTOS
Este indicador procura aferir a interferência do projeto na importação e exportação

nacional. Um projeto de aproveitamento do biogás utiliza o resíduo sólido urbano como insu-
mo para geração de energia elétrica não necessitando de sua importação. Por outro lado, serão
avaliadas a tecnologia empregada e a origem dos equipamentos, para estimar o grau de com-
prometimento ou favorecimento da sustentabilidade do balanço de pagamento.

CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE MACROECONÔMICA
Avalia as mudanças no nível de dispêndios (investimentos, subsídios) de recursos públi-

cos em relação ao cenário de referência, observando se a realização do projeto propicia sua
redução. Este indicador avalia a influência do projeto na redução do déficit público. A contri-
buição para a sustentabilidade macroeconômica pode ser medida pela redução direta de inves-
timentos públicos em decorrência de investimentos privados alocados em projetos MDL, em
comparação ao cenário de referência.
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No caso, o projeto pode servir como estímulo à iniciativa privada, no sentido de aumen-
tar os investimentos na geração descentralizada de energia.

Além disso, o projeto também pode estimular a participação do setor privado no geren-
ciamento dos aterros, aliviando a carga desse tipo de atividade sobre o setor público.

CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE MICROECONÔMICA
Avalia os fluxos financeiros do projeto, utilizando ferramentas de análise econômica de

custo-benefício, e o custo unitário das emissões de carbono evitadas (mensuradas a partir do
GWP do metano, como visto anteriormente) em relação ao cenário de referência, de forma a
aferir a sustentabilidade microeconômica do projeto. 

INTERNALIZAÇÃO, NA ECONOMIA NACIONAL, DOS BENEFÍCIOS PROVENIENTES

DA RECEITA DE VENDA DAS RCES
Avalia o efeito multiplicador para a economia nacional dos benefícios advindos da venda

de créditos, a partir da proporção da receita obtida com a comercialização das RCEs que serão
reinvestidos no país.

POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO REGIONAL E ARTICULAÇÃO COM OUTROS SETORES
A contribuição para o desenvolvimento regional pode ser medida a partir da integração

do projeto com outras atividades socioeconômicas na região de sua implantação. Deve-se veri-
ficar a possibilidade de estabelecimento de eco-pólos e a articulação com possíveis programas
regionais como a reciclagem e programas de inclusão social dos catadores. 

Um projeto de aproveitamento energético do biogás envolve saneamento (saúde públi-
ca), um tema de relevância social. Dessa forma, o projeto pode empreender esforços de con-
sultas públicas à sociedade e às ONGs, além de programas de educação ambiental para a
comunidade, assim como programas de coleta seletiva que apresentariam oportunidades de
conscientização e de formação de cidadania.

POTENCIAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Avalia o grau de inovação tecnológica do projeto em relação ao cenário de referência e

às tecnologias empregadas em atividades passíveis de comparação com as previstas no proje-
to. Considera-se o caráter pioneiro do empreendimento por meio da verificação da tecnologia
convencionalmente utilizada nos setores de atividade afins ao projeto. Avalia-se também a
possibilidade de replicabilidade da tecnologia empregada, observando o seu efeito demonstra-
tivo. A replicabilidade será estimulada pelo domínio do uso e pela capacidade de adaptação
da tecnologia adquirida por parte do receptor.

Um projeto de aproveitamento energético nos depósitos de resíduos sólidos no Brasil
tem grande potencial de inovação tecnológica e de efeito demonstrativo, já que a maior parte
dos depósitos no país apresenta precário gerenciamento, coleta de gás ou tratamento de
efluentes líquidos.

CONCLUSÃO
O duplo objetivo do MDL não pode ser negligenciado. Os projetos nos depósitos de resí-

duos sólidos no Brasil apresentam uma interseção muito forte com o propósito da promoção
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do desenvolvimento sustentável, pois envolvem, entre outras implicações, saúde pública e pos-
sibilidade de inclusão social de um contingente de cidadãos que vivem em condições sub-
humanas. É dever do país atrair e privilegiar projetos com preocupações que vão além da
redução pura e simples dos GEE. Com esse intuito, o Ministério do Meio Ambiente elaborou
critérios e indicadores de sustentabilidade que serviram como base para a adoção dos cinco
aspectos atuais que permitem à Comissão Interministerial avaliar a contribuição das ativida-
des de projeto do MDL para o desenvolvimento sustentável.

Uma questão relevante a considerar é relativa ao custo de transação decorrente do aten-
dimento a todas as exigências existentes. Para os projetos associados a grandes investimentos,
a internalização desses custos de transação será possível sem maior problema. Entretanto, os
projetos que se encaixarem na categoria de projetos fast-track terão procedimentos e modali-
dades simplificados, com conseqüente redução nos custos de transação, sendo importante
lembrar que uma grande proporção dos projetos em depósitos de resíduos sólidos apresenta
um potencial de capacidade instalada de até 15 MW.

Um projeto envolvendo depósitos de resíduos sólidos está associado a um volume con-
siderável de recursos que será diretamente proporcional às condições em que se encontra o
depósito; ou seja, dependerá de mais investimentos um projeto a partir de um “lixão” do que
um projeto de mesma capacidade a partir de um aterro sanitário. É conveniente ressaltar que
a oportunidade MDL é um atrativo a mais de um projeto, devendo este, por exemplo, ser moti-
vado também pela receita decorrente da venda de energia elétrica gerada.

As regras e procedimentos já estão definidos para os projetos MDL na área de energia.
Assim, este artigo oferece uma contribuição substantiva de informações, na medida em que as
aqui fornecidas permitirão que o leitor possa acompanhar os avanços das decisões internacio-
nais sobre o tema e, igualmente importante, fornecem subsídios para uma real concepção, no
âmbito do MDL, de uma atividade de projeto de aproveitamento energético nos depósitos de
resíduos sólidos no Brasil.
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PARTE II – RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS URBANOS

4. APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS POR MEIO DA RECUPERAÇÃO

DO BIOGÁS EM ATERROS SANITÁRIOS – PERSPECTIVAS INTEGRADAS NO SETOR

DE SANEAMENTO EM CAMPINAS, SÃO PAULO
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4. APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS POR MEIO 
DA RECUPERAÇÃO DO BIOGÁS EM ATERROS SANITÁRIOS –
PERSPECTIVAS INTEGRADAS NO SETOR DE SANEAMENTO 

EM CAMPINAS, SÃO PAULO

Carlos Alberto Mariotoni
Marcos Eduardo Gomes Cunha

RESUMO
Os ecossistemas urbanos diferem em sua capacidade de suportar alterações, e assimilar

resíduos. A flexibilidade é uma medida da capacidade de um sistema de absorver mudanças.
Alguns ecossistemas são mais flexíveis que outros. Mesmo assim, cada ecossistema tem um
domínio de estabilidade característico, no qual o fluxo de energia flui e reflui, e os organis-
mos crescem, reproduzem-se e adaptam-se às mudanças. Este artigo tem como objetivo a aná-
lise do aproveitamento energético de resíduos, notadamente os resíduos sólidos urbanos e
lodos de Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs). Essa análise se faz presente, consideran-
do que o município de Campinas recorrerá, possivelmente num futuro próximo, à disposição
de seus resíduos de lodo, partindo da premissa relacionada à co-disposição em aterro sanitá-
rio (Complexo Delta). Tal sistema de disposição, compartilhado com um sistema de gestão
integrada – diante de mudanças político-institucionais e de aperfeiçoamento técnico-econô-
mico, tem potencial para transformar-se em Unidade Receptora e de Tratamento de Resíduos
(URTR), visando à captação e à recuperação do biogás gerado. Esse insumo energético depois
de transformado em energia elétrica demonstra capacidade para suprir a demanda de energia
elétrica necessária à ETE-Piçarrão que será construída em local próximo ao Complexo Delta.

INTRODUÇÃO
O setor de saneamento ambiental tem sido objeto de pouco planejamento e diretrizes

políticas durante os últimos 25 anos no Brasil. Desde a paralisação do Plano Nacional de
Saneamento Básico (PLANASA), o setor ficou a reboque de ações locais e regionais totalmen-
te dispersas dentro de um contexto de desenvolvimento urbano e industrial com vistas a uma
política setorial coesa e interativa sob o ponto de vista ambiental no país.

Por outro lado, conforme o Guia Técnico do Instituto Brasileiro de Administração
Municipal (IBAM/DUMA & ELETROBRAS/PROCEL, 1998), o setor de saneamento corres-
ponde a 2,1% (5.804 GWh/ano) do consumo da energia elétrica nacional. Atualmente a maior
parcela do consumo de energia deriva dos sistemas de abastecimento de água, especificamen-
te da captação, adução e tratamento que são partes essenciais do sistema operacional das
empresas de saneamento. Outra parcela, como é o caso dos sistemas de esgotamento sanitá-
rio, em especial a coleta, o afastamento, a interceptação e o tratamento dos esgotos, tem sofri-
do pressões da sociedade que dispõe de instrumentos legítimos mediante mecanismos de

30 Programa LMOP/USEPA: Landfill Methane Outreach Program / Programa da Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental
para Aproveitamento do Metano em Aterros. Disponível em: http://www.epa.gov/lmop
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comando e controle, cuja atuação está estabelecida e atribuída às agências ambientais e pro-
motorias públicas que contam agora com uma legislação recente e apropriada para o atendi-
mento satisfatório da questão.

Observa-se que o setor de saneamento ambiental requer melhor posicionamento intera-
tivo com outros setores de infra-estrutura urbana. Existem, para tanto, algumas interações do
setor de saneamento ambiental com o de energia elétrica, sobretudo com enfoque no aprovei-
tamento dos resíduos como insumo energético na geração de energia elétrica a partir do bio-
gás (metano).

PRINCIPAIS ASPECTOS 
“A relutância apresentada por potenciais investidores para considerar projetos de gás de

aterros é indubitavelmente devida à falta de dados precisos, seja para produção de gás, seja
para estudos de mercado para a energia a ser produzida”. Essa afirmação foi relatada pelos
especialistas da Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental a United States
Environmental Protection Agency (USEPA), na 2nd International Methane Mitigation
Conference realizada em Novosibirsk, Rússia, em junho de 2000. Passados 12 meses desse
evento, a afirmação acima se manteve com os técnicos da USEPA no workshop internacio-
nal “Geração de Eletricidade com Gás de Lixo em São Paulo”, na cidade de São Paulo
(USEPA, 2001).

O Programa LMOP/USEPA30 tem procurado responder e ajudar os países, especialmen-
te o Brasil, no intercâmbio técnico e científico, sobretudo em estudos que apontem para a via-
bilização técnico-econômica no aproveitamento energético do biogás. Diante de novas pers-
pectivas de estudos e de aplicação de projetos nesse campo, e ainda face ao atual quadro de
mudanças na matriz energética brasileira, especificamente no setor elétrico, o presente traba-
lho constitui uma abordagem do aproveitamento energético de resíduos visando sua aplicação
no setor de saneamento ambiental.

Neste trabalho observa-se o conhecimento técnico e científico do aproveitamento ener-
gético dos Resíduos Sólidos Domiciliares Orgânicos (RSDO) e dos Resíduos de Lodo de
Esgoto (RLE) por meio da recuperação do biogás em aterros sanitários no setor de saneamen-
to ambiental do município de Campinas, em São Paulo.

Para que o setor de saneamento ambiental seja beneficiado com os resultados positivos
na viabilidade técnico-econômica do aproveitamento energético de resíduos, é de fundamen-
tal importância a aplicação de instrumentos de gestão. O conhecimento das tecnologias de
aproveitamento energético de resíduos se faz presente, assim como a questão da geração de
biogás em aterros e, sobretudo, a viabilidade técnico-econômica de projetos que possuem con-
dições geográficas, estruturais e de recursos operacionais capazes de conduzir uma nova
ordem econômico-ambiental na análise institucional, quanto ao planejamento estratégico
interativo entre os setores elétrico e de saneamento no contexto do ecossistema urbano.

Por fim, existe um estudo de caso para o aproveitamento energético dos resíduos sóli-
dos domiciliares orgânicos, e resíduos de lodo de esgoto utilizando o sistema de destinação, tra-
tamento e disposição final do Complexo Delta no município de Campinas. Diante das condi-
ções técnicas levantadas no sistema do Complexo Delta (Aterros Delta A e B), apresenta-se a
análise de diversas metodologias e referências bibliográficas no cálculo de geração de biogás.

Biogas  11.12.06  16:45  Page 110



111
Biogás: pesquisas e projetos no Brasil

Partindo dos dados apontados no estudo de caso, os resultados obtidos levam em con-
sideração as incertezas nas metodologias utilizadas, o que remete a novas pesquisas no que diz
respeito ao desenvolvimento do cálculo de geração de biogás em aterros, perante as condições
ambientais e tecnológicas de cada sistema e região.

Conclui-se ainda que há necessidade de novas pesquisas em relação ao aproveita-
mento energético do biogás, especialmente no Complexo Delta que, em particular, poderá ser
desenvolvido como um sistema de aproveitamento energético e de tratamento de resíduos sóli-
dos orgânicos domiciliares e de resíduos de lodo de esgoto do município de Campinas, servin-
do, assim, de suprimento energético e operacional para a ETE-Piçarrão.

APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS 
NO CONTEXTO DO SANEAMENTO AMBIENTAL

A questão do pós-consumo relacionada ao aumento da vida útil e à estimativa da ener-
gia elétrica potencialmente evitável com a reciclagem de certos materiais produzidos e descar-
tados, entre os quais papel, vidro, plástico e alumínio, segundo Streb (2001), basicamente
apresentam um bom potencial de serem novamente inseridos nos processos produtivos, por
exemplo, na racionalização do consumo de energia elétrica e em outros benefícios associados
à qualidade de vida, aos resíduos, e aos processos produtivos. Quanto aos processos produti-
vos, o consumo intenso de energia elétrica pode ser minorado com o uso da técnica de reci-
clagem. A reintrodução de resíduos recicláveis provenientes dos domicílios urbanos pode
resultar, entre outras coisas, na redução do uso de energia elétrica.

Segundo IPT/CEMPRE (2000) existem três modalidades de reciclagem de resíduos:
– reciclagem primária que emprega resíduo de um produto para a sua própria produ-

ção (p.ex.: a embalagem de alumínio “latinha” transforma-se em nova latinha). São
necessários 15 MWh de energia elétrica na produção primária do alumínio, enquan-
to na reciclagem o consumo é de 0,75 MWh;

– reciclagem secundária que se baseia na utilização do resíduo de um produto para a
confecção de outro, distinto (p.ex.: embalagem de politereftalato de etileno (PET)
“garrafas de plástico” transforma-se em fibra de tecido, tapetes, cortinas e ou maté-
rias-primas para novos produtos). São necessários 5 MWh de energia elétrica na pro-
dução primária do PET, enquanto na reciclagem o consumo é de 1,5 MWh;

– reciclagem terciária que recupera produtos químicos ou energia dos resíduos, como,
por exemplo, recuperação de energia a partir da incineração, ou mesmo a partir de sis-
temas integrados, associando-se tecnologias de biodigestão e recuperação de biogás.

O enfoque energético principal deste estudo está relacionado à reciclagem terciária, ou
seja, o aproveitamento energético de resíduos na recuperação do biogás em sistemas integra-
dos de URTRs e ETEs. Destaca-se, em particular, a questão dos resíduos sólidos domiciliares
orgânicos e os resíduos de lodos de esgoto como insumos energéticos potenciais no meio urba-
no, notadamente no setor de saneamento ambiental. O estudo não implica na abordagem da
questão energética do biogás versus gás natural. Muito menos cabe aqui ressaltar a questão
econômica, pois o objetivo é justamente analisar uma alternativa ambientalmente sustentável
no contexto da integração dos setores energético e de saneamento ambiental para os proble-
mas ocasionados na geração dos resíduos objeto deste trabalho.
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CARACTERÍSTICAS E VOLUME DE PRODUÇÃO DO BIOGÁS
Alves (2000) destaca que para estimativas de volume de produção existem diferentes

metodologias de emissões de metano em unidades de tratamento de resíduos. É possível esti-
mar as emissões de um País ou de um Estado empregando-se a metodologia do Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) ou de uma unidade de tratamento de
resíduos específica com o emprego da metodologia da USEPA (1996).

Ainda segundo ALVES (2000), a USEPA propõe uma metodologia de avaliação prelimi-
nar de viabilidade econômica de recuperação do biogás gerado em URTRs, que analisa a esca-
la de produção de biogás visando a viabilidade passível de exploração no aproveitamento
energético em URTRs.

A experiência da USEPA (1996) indica que URTRs que contenham pelo menos um
milhão de toneladas de resíduos são aproveitáveis para coleta e utilização de metano. Porém,
a quantidade de biogás gerada varia de URTR para URTR, sob a influência de fatores como:

– composição dos resíduos: quanto maior a percentagem de material orgânico no resí-
duo, maior o potencial de geração de metano;

– ambiente anaeróbio: para que haja produção de metano, a matéria orgânica deve
sofrer decomposição em ambiente sem oxigênio; para tanto, os resíduos podem ser
cobertos com terra, ou com o próprio resíduo, criando condições anaeróbias nas
camadas inferiores das URTRs;

– umidade: é essencial à vida das bactérias decompositoras que depende da umidade
inicial do resíduo, da infiltração de água da superfície do solo e da água produzida
na decomposição;

– acidez e temperatura: as bactérias metanogênicas atingem maior produtividade a pH
entre 6,8 e 7,2, e temperaturas entre 50ºC e 60ºC. Tipicamente, a própria decompo-
sição fornece calor suficiente para que ocorra a metanogênese nas URTRs.

Portanto, considerando que é necessário pelo menos um milhão de toneladas de resí-
duos para que as URTRs sejam consideradas viáveis do ponto de vista de geração de metano
para fins energéticos, pode-se estimar o número mínimo de pessoas requeridas para que uma
URTR seja economicamente viável USEPA (1996).

A geração de gás no aterro sanitário pode ser estimada com base na composição quími-
ca esperada para os resíduos aterrados, especificamente os componentes orgânicos biodegra-
dáveis.

A velocidade de degradação depende da natureza do componente que pode ser classifi-
cado em duas categorias básicas: rapidamente degradável e lentamente degradável (HAMA-
DA, 1997).

A primeira categoria inclui restos de alimento, papel e papelão. Do ponto de vista prático,
a estabilização desses elementos sob condições normais dentro do aterro demora em média seis
anos. Dentro desse período, o primeiro ano compreende uma fase de adaptação e a geração de
gases é praticamente nula. Após o primeiro ano inicia-se a produção de metano que atinge um
pico próximo ao final do segundo ano. Como forma de estabelecer critérios para quantificação
dos gases gerados, considera-se razoável a distribuição triangular, como mostra a Figura 4.1.

Para a segunda categoria de resíduos, sob condições normais, estima-se um tempo total
médio para estabilização de 16 anos. Da mesma forma, só no final do primeiro ano verifica-
se o início de produção de gases, que atinge um pico somente no fim do sexto ano, reduzin-
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do-se gradativamente a quase zero até o final do décimo sexto ano. Considerando-se a distri-
buição triangular, obtém-se o gráfico proporcional da Figura 4.1.

(a) (b)
Figura 4.1. Distribuição proporcional da geração de gás para componentes rapidamente (a*) 

e lentamente degradáveis (b*)

FONTE: HAMADA (1997).  *Produção proporcional de gás.

Quando disponíveis, devem ser empregados dados específicos sobre as características
quali-quantitativas do lixo. Como exemplo, na Tabela 4.1 foram adotados valores médios
encontrados partindo-se de parâmetros equivalentes de alguns municípios de porte médio do
Estado de São Paulo.

Tabela 4.1. Detalhamento qualitativo do lixo (estimativo) em %.

FONTE: HAMADA (1997).

Com base nesses valores e na composição química típica para esses componentes, como
mostra a Tabela 4.1, é possível estimar as formulações básicas para resíduos rapidamente e
lentamente degradáveis:

Rapidamente degradável [C40H64O27N]

Lentamente degradável [C16H23O7N]

Resumidamente, as reações químicas que resultam na geração de metano (CH4) e dióxi-
do de carbono (CO2), com consumo de água, podem ser descritas como:
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Rapidamente degradável C40H64O27N + 11 H2O 21 CH4 + 19 CO2 + NH3

Lentamente degradável C16H23O7N + 7 H2O 9 CH4 + 7 CO2 + NH3

Segundo Hamada (1997), para determinação do volume de metano e de dióxido de car-
bono gerados nessas reações, basta conhecer os pesos moleculares, o percentual de compo-
nente degradável (seco) e seu peso molecular (com base na formulação), e os pesos específi-
cos dos respectivos gases. Nas condições normais de temperatura e pressão, o peso molecular
do metano é de 7,04 N/m3, e do dióxido de carbono é de 19,41 N/m3.

Hamada (1997) afirma que os valores assim computados representam a quantidade
máxima de gases que pode ser produzida sob condições ótimas na degradação do material
sólido volátil. A quantidade real de gás gerado será menor, pois nem toda matéria orgânica
biodegradável está disponível para ser decomposta, como papéis em recipientes plásticos, ou
então compostos orgânicos não expostos, que não apresentam umidade suficiente para susten-
tar as atividades biológicas. Sob essas condições, valores típicos de disponibilidade de 75% e
50% podem ser empregados para caracterizar resíduos rapidamente degradáveis e lentamen-
te degradáveis, respectivamente. Com as considerações descritas e de acordo com Hamada
(1997), a Tabela 4.2 representa a degradação de uma massa unitária de lixo, com as compo-
sições indicadas.

Tabela 4.2. Taxa de geração de biogás distribuída ao longo dos anos 
a partir do início da disposição de uma massa unitária de lixo (CNTP)

FONTE: HAMADA (1997).

APROVEITAMENTO ENERGÉTICO EM ATERROS ENERGÉTICOS
OU UNIDADES DE TRATAMENTOS DE RESÍDUOS

A utilização do biogás é o uso energético mais simples dos resíduos sólidos urbanos, e
por isso é a forma mais comumente usada para transformá-lo em energia.
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De modo geral, o biogás apresenta as seguintes vantagens:
– redução dos gases de efeito estufa;
– baixo custo para o descarte dos resíduos;
– permite utilização para geração de energia como combustível veicular ou doméstico;
– permite a co-disposição de lodo de esgoto (30% de sólidos) que favorece o desempe-

nho do processo em termos de redução do tempo de bioestabilização da matéria orgâ-
nica, e que taxa de produção de metano (CH4) alcançou limite máximo quando adi-
cionados 20% em peso de agente inoculado RLE ao substrato da massa RSDO, não
ocorrendo o mesmo com a taxa de produção de biogás (LEITE, POVINELLI & VAZ-
QUEZ, 1997).

Como desvantagens são citados: 
– a ineficiência no processo de captação e recuperação do biogás, que permite o apro-

veitamento de aproximadamente 50% do total de biogás produzido;
– a inviabilidade de utilização do biogás para lugares remotos;
– alto custo para up-grade de uma planta;
– a necessidade de pré-tratamento do biogás em vista dos desgastes dos equipamentos

nos sistemas de aproveitamento energético;
– a falta de planejamento integrado no processo de licenciamento ambiental que vise à

análise de projetos como mecanismo de desenvolvimento limpo e sustentável dentro
do contexto urbano.

É preciso ressaltar que as vantagens relacionadas têm impactos maiores que as des-
vantagens.

A opção pelos aterros energéticos ou unidades de tratamento de resíduos no aproveita-
mento energético de RSDO e RLE na utilização do biogás, face às alternativas de geração elé-
trica, deve-se a seu largo uso internacional, nas mais diversas condições, como no clima tem-
perado da Inglaterra e no clima mais quente da Califórnia. Esse método aplicado individual-
mente compete com a compostagem (processo de produção de condicionadores de solo).

Como entendimento, o processo de geração de gás metano num aterro energético é
conseqüência das atividades das bactérias metanogênicas que existem no ecossistema de um
determinado aterro sanitário. Num determinado ponto do aterro, como conseqüência da
produção de metano, cria-se uma sobrepressão (pressão positiva) que atinge e até ultrapas-
sa 10 cm de coluna d’água (0,01 kg/cm2). Essa sobrepressão cria uma direção de movimen-
to dos gases no aterro, uma vez que o deslocamento dos gases se processa dos pontos de alta
pressão para os de baixa pressão. É esse fato que ocasiona a saída natural dos gases da
massa de resíduos do aterro. Valendo-se desse fenômeno, os gases podem ser captados
segundo duas sistemáticas básicas: a primeira, para aterros já completados, baseia-se na
introdução no aterro de dispositivo para captação, enquanto a segunda adota formas cons-
trutivas que permitem a fácil difusão e coleta dos gases. A quase inexistência de aterros
sanitários energéticos no Brasil recomenda a adoção da segunda sistemática. Para captar os
gases de alta qualidade, deve-se:

– evitar a intrusão de oxigênio;
– criar internamente no aterro o maior número de caminhos preferenciais para os gases
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(drenos horizontais e drenos verticais);
– impermeabilizar a superfície livre do aterro para impedir a difusão de gases ou a

intrusão de ar em toda a superfície livre do aterro;
– criar pontos de concentração com pressões negativas de valor reduzido.

Como um dos fatores preponderantes nos fenômenos de digestão anaeróbia é o teor de
umidade do ambiente, recirculando-se para a massa de resíduos em degradação o líquido per-
colado captado ao pé dos aterros, pode-se:

– controlar e manter a umidade no seio da massa em digestão;
– reinjetar na massa do aterro nutrientes e organismos anaeróbios lixiviados para líqui-

dos percolados (chorume) e lodos de esgoto digerido anaerobicamente;
– proteger o meio ambiente, sem os altos custos da depuração dos efluentes do aterro

de alto potencial poluidor.

VIABILIZAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICA NA RECUPERAÇÃO 
DE BIOGÁS

Para a efetivação de um aterro sanitário-energético característico, acrescente-se que os
custos adicionais de transformação de um aterro sanitário convencional (licenciado pelo órgão
ambiental) em um aterro energético não devem inviabilizar a implantação do aterro sanitário.

Foram fornecidas por e-mail, em novembro de 2000 (por intermédio de Anders
Rydergreen e Kjell Björkman, da empresa SWECO, especialistas e projetistas de sistemas
energéticos afins em diversas partes do mundo), as informações técnicas e os custos operacio-
nais correspondentes a um sistema de aterro sanitário energético implantado no nordeste da
África, para atender uma demanda de resíduos sólidos urbanos de um município de quatro-
centos mil habitantes. De maneira a equalizar a questão, esse projeto havia sido elaborado,
realizado e gerenciado pela SWECO International e as condições de composição dos resíduos
e temperaturas daquele local apresentavam grande similaridade com as condições técnicas,
ambientais e estruturais do Brasil. Portanto, as informações possuem uma relação estreita com
a realidade brasileira, sendo possível observar os seguintes dados:

– os custos de investimentos para um sistema de aterro em células energéticas para
uma população de 400 mil habitantes, com aproveitamento do gás metano e conver-
são em energia elétrica, incluindo obras civis, terraplenagem, prédios e equipamen-
tos para conversão do gás metano em eletricidade, foi estimado em US$ 1,4 milhão;

– custo operacional anual desse sistema era estimado em US$ 300 mil; assumindo-se
um custo de depreciação do equipamento em 10 anos, a uma taxa de 5% ao ano, o
custo do capital foi estimado em US$ 200 mil. Assim, o custo anual de operação e
depreciação do equipamento soma US$ 500 mil;

– sistema foi calculado com capacidade de recebimento de resíduos para 70.000 t/ano
e o fator de conversão de energia utilizado pela SWECO foi de 800 kWh/t de resí-
duos, o que estabelece um aproveitamento energético de 56.000 MWh/ano, sendo um

31 Motogerador: motor de combustão interna, estacionário, movido a gás natural ou especificamente biogás.
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terço (18.700 MWh/ano) de energia elétrica. Os restantes dois terços da energia que
poderão estar em forma de vapor industrial e/ou calor, não foram considerados,
podendo assim ajudar ainda mais na viabilização econômica do sistema.

Segundo Alves (2000) em sua dissertação de mestrado orientada pelo professor Dr. Ildo
Sauer, no IEE/USP/SP, por meio do estudo efetuado por uma empresa projetista (POWER-
TECH) em que o fluxo de caixa leva em conta uma tarifa paga pela concessionária de ener-
gia elétrica de US$ 65,00/MWh, foram analisados motogeradores31 a biogás com três faixas de
potência: 2 MW, 1 MW e 0,5 MW. Sem deixar claro todos os parâmetros que considera na ava-
liação, o estudo conclui que é possível um simple pay back de trinta meses nas três alternati-
vas de potência de motores analisadas.

Alves (2000), em sua avaliação com os três motogeradores a biogás, sendo todos do
mesmo fabricante (empresa austríaca WALKESHA), constata que o preço do equipamento
instalado (incluso IPI – Imposto de Produto Industrializado) está em torno de US$ 900 por
kW instalado. A potência (eficiência) dos motogeradores é de 2 MW (37,32%), 1 MW (32,42%)
e 0,5 MW (33,12%) e o consumo energético dos equipamentos é de 1.079 m3 de biogás/h, 637
m3 de biogás/h e 335 m3 de biogás/h respectivamente, sendo o metro cúbico de biogás com a
composição a 50% de CH4.

Ainda de acordo com Alves (2000), refazendo a estimativa da mesma metodologia utili-
zada pela empresa projetista (POWERTECH) e levando-se em conta uma tarifa de US$
40,00/MWh, o projeto somente pode ser viabilizado pela remuneração de Certificado de
Redução de Emissão (CER) quando este atinge valores iguais ou superiores a US$ 30,00/tC.
Mais uma vez no mesmo estudo Alves (2000) mostra que, sem a remuneração de CER, o pro-
jeto somente se torna rentável se a energia for comercializada por valores superiores a US$
70,00/MWh; havendo a remuneração pelo CER (US$ 20,00/tC; + 5% a.a.), o valor da energia
pode ser reduzido para US$ 50,00/MWh.

Segundo a USEPA (2001), em 1970, nos Estados Unidos, começaram a ser desenvol-
vidos projetos de aproveitamento energético do biogás gerado em aterros sanitários. Em
1990, os Estados Unidos apresentavam 86 projetos em operação, passando para 142 em
1995. Ainda segundo a USEPA (2001), a questão do aproveitamento energético do biogás
gerado em aterros sanitários tem tido bastante interesse das indústrias, principalmente
aquelas que ficam próximas aos aterros num raio não superior a 15 km. Dessa maneira, o
Landfill Methane Outreach Program – LMOP/USEPA tem mostrado grande progresso nessa
área em que atualmente nos Estados Unidos 330 projetos estão em operação, 57 em cons-
trução/implantação e 153 projetos se acham em fase de planejamento. Segundo o
LMOP/USEPA (2001) a Agência Norte-Americana tem trabalhado com dados estimados de
410-430 projetos em operação em 2002, e 480-500 projetos em operação em 2005, nos
Estados Unidos. Naquele país existem mais de 200 projetos em operação que, somados,
geram uma potência de 900 MW. Nesses sistemas, a eletricidade é vendida para utilidades
ou para clientes vizinhos das URTRs (aterros sanitários adequados para aproveitamento
energético).

O Programa LMOP/USEPA (2001) observa em seus estudos algumas vantagens e des-
vantagens da utilização energética do gás metano, destacando-se a flexibilidade na escala do
projeto entre 500 kW – 50 MW de potência como se pode observar na Tabela 4.3.
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Tabela 4.3. Vantagens e desvantagens de sistemas URTR para aproveitamento energético.

FONTE: Programa LMOP/USEPA (2001).

ENERGIA ELÉTRICA NO CONTEXTO DO SANEAMENTO 
AMBIENTAL EM CAMPINAS

De acordo com dados da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas
(SANASA), o consumo de energia elétrica em setembro de 2001, em Campinas, indicou que as
captações de água (Atibaia e Capivari) junto com as Estações de Tratamento de Água (ETAs 1,
2, 3, 4 e Capivari) representam 83,6% (consumo de energia elétrica Ce = 4.387 MWh/mês). Os
centros de reservação e distribuição de água (incluindo poços artesianos, proteção catódica,
reservatórios, boosters, macromedidores e unidades de apoio operacional) são responsáveis por
10,6% (consumo de energia elétrica Ce = 557 MWh/mês), ficando os 5,8% para o sistema de
coleta, afastamento e tratamento de esgotos (consumo de energia elétrica Ce = 301 MWh/mês),
totalizando, portanto, uma média de consumo de 5.245 MWh no mês de setembro de 2001 na
área operacional, com uma economia de 11,68% em relação à meta programada pela empresa
face ao racionamento de energia elétrica estabelecido pelo governo federal (SANASA, 2001b).

Somente a ETE Samambaia, em setembro de 2001, apresentou um consumo de energia
elétrica próximo a 250 MWh, o que corresponde a 4,8% do consumo total da área operacional
da SANASA no mesmo mês. A área operacional representa 98% do consumo total de energia
elétrica, ficando os 2% restantes para a área administrativa (sede central, sedes regionais etc.).

Ainda conforme dados levantados e coletados na SANASA, a empresa pode atingir em
outras épocas do ano um consumo de energia elétrica de 72.000 MWh/ano a 96.000 MWh/ano,
o que demanda uma capacidade instalada de 8 MW a 11 MW para sua auto-suficiência de ener-
gia elétrica. Por outro lado, as despesas de energia elétrica nos diversos setores de consumo
(captação, adução, reservação e tratamento de água; coleta, afastamento e tratamento de esgo-
tos, administração, manutenção e operação) podem atingir entre R$ 7,8 milhões e R$ 8,4
milhões por ano, ou seja, US$ 3,1 milhões a US$ 3,4 milhões por ano (com o dólar a R$ 2,52). 

Com as instalações de todas as ETEs previstas, calcula-se que a SANASA necessitará de
uma potência instalada de 18 MW a 22 MW. Isso acarretará um custo adicional proporcional
à potência a ser suprida para operacionalização dos sistemas de tratamento de esgoto. 

Biogas  11.12.06  16:45  Page 118



119
Biogás: pesquisas e projetos no Brasil

Somente no caso da ETE Piçarrão (atendimento de 204 mil habitantes) estima-se uma
potência de 2,4 MW para a fase I do empreendimento, enquanto para a ETE Anhumas (aten-
dimento de 241 mil habitantes) estima-se uma potência de 3,5 MW para a fase I do empreen-
dimento. Assim, nestas duas ETEs, o consumo médio de energia elétrica é da ordem de 4.248
MWh/mês. Dados apresentados pela SANASA contabilizam estimativas nas despesas de ener-
gia elétrica mensal (contabilizando consumo/demanda) dessas ETEs que giram em torno de
R$ 151.740,71 para ETE Piçarrão e R$ 221.288,54 para ETE Anhumas, ou seja, um total de
US$ 1,8 milhão/ano (com o dólar a R$ 2,52) em despesas de energia elétrica nas duas maio-
res ETEs do município de Campinas.

Por outro lado, STREB (2001), analisando o caso do município de Campinas, apresenta
como estimativa potencial da energia elétrica evitável com a reciclagem dos materiais prove-
nientes da coleta seletiva, basicamente papel, vidro, plástico e metais. Os resultados estão
apresentados na Tabela 4.4.

Tabela 4.4. Energia potencialmente evitável com a reciclagem.

FONTE: STREB (2001)

RESULTADOS
Como estudo de caso, o município de Campinas tem todos os pré-requisitos fundamen-

tais para a viabilização técnico-econômica no aproveitamento energético de Resíduos Sólidos
Domiciliares Orgânicos (RSDO) e Resíduos de Lodos de Esgoto (RLE) em Unidades
Receptoras e de Tratamento de Resíduos (URTRs), exemplos de aterros sanitários de poten-
cial energético. Os requisitos podem ser resumidos da seguinte forma:

– volume de disposição efetuada desde 1996 de RSDO no Aterro Delta A, próximo de
um milhão de toneladas, atendendo às recomendações do Programa LMOP/USEPA;

– escala de geração de RSDO no Aterro Delta A superior a 200 mil toneladas/ano;
– índice de IQR = 6,5 (2000) do Aterro Delta A onde se constata a melhoria no siste-

ma de disposição/destinação do RSDO com vida útil até 2012 (Fase I – Aterro Delta
A) e (Fase II – Aterro Delta B);

– perspectivas do aumento na demanda da geração de Resíduos de Lodos de Esgoto
(RLE) com a implantação do Programa de Tratamento de Esgotos da SANASA; e

– localização geográfica estratégica do atual Aterro Delta A e do futuro Aterro Delta B
visando uma futura co-disposição dos Resíduos de Lodos de Esgoto (RLE), previa-
mente digeridos e/ou desaguados, de todas as ETEs da sub-bacia do rio Capivari,
principalmente na implantação da ETE Piçarrão (Figura 4.2, mapa a seguir), com os
RSDO dispostos atualmente no Aterro Delta A.
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Para tanto, foram aplicadas as metodologias de geração de metano em um sistema de
aterro sanitário convencional, conforme ABNT/NBR 10.703 (1989).

No caso do município de Campinas foram observadas as diferentes metodologias de cálcu-
lo de geração de biogás em URTRs, especificamente no Aterro Delta A. Assim, considerando os
dados apresentados pela CETESB (2001), cuja geração média de resíduos sólidos urbanos para o
município de Campinas no Inventário de Resíduos de 2000 foi de 666,30 t/dia, com coleta domi-
ciliar atendendo 98% da população total do município e considerando também que 30% dos
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) configuram-se como resíduos recicláveis (lixo seco), o que leva
a parcela de RSDO (lixo úmido) para 70% dos RSU e, por último, considerando uma população
total média equivalente de 951.824 habitantes (IBGE, 2000), têm-se os seguintes resultados:

METODOLOGIA USEPA (1996)
De acordo com a USEPA (1996) o volume de biogás gerado com composição aproxima-

da de 50% de CH4 para cada tonelada de RSDO disposto em URTRs pode ser calculado gene-
ricamente da seguinte forma:

V =  volume de biogás gerado para cada tonelada de RSDO,
V =  400 m3 de biogás/RSDO,
Q (Pop ) =  466,41 (t/dia) x 400 (m3 de biogás) x 365 (dias/ano) x 0,5 (50% de CH4)

Q (Pop ) =  34,05 milhões m3 de CH4/ano, ou
Q (Pop ) =  68,1 milhões m3 de biogás/ano.

METODOLOGIA CITADA POR HAMADA (1997)
Foi efetuado o cálculo de geração de biogás considerando o Aterro Delta A com a meto-

dologia citada por Hamada (1997). Consideraram-se os mesmos dados requeridos pela meto-
dologia USEPA (1996) quanto à taxa de geração de resíduos, atendimento de coleta domici-
liar e percentagem de RSDO em relação ao RSU. O resultado alcançado representa uma quan-
tidade máxima de biogás que pode ser produzida sob condições ótimas na degradação do
material sólido volátil, o que é calculado em:

Q (Pop ) = 21,2 milhões de m3 de CH4 /ano, ou 
Volume de gás gerado no aterro Delta A – Campinas/SP

(m3 de biogás/ano)
16 anos de vida útil (1996 a 2012).

Figura 4.3. Gráfico de comportamento da geração de biogás no Aterro Delta A, de 1996 a 2026, 
com encerramento em 2012, conforme metodologia citada por HAMADA (1997).

FONTE: MARIOTONI, C.A ; CUNHA, M.E.G, (2004).
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BOX
ESTUDOS DE CASOS

Estudo de Caso 1 – Metodologia Adotada pela USEPA (1997c)

De acordo com o relatório USEPA (1997b) preparado pela Energy Technology Innovation
Project (ETIP) em contrato com o United States of America International Department USAID Office
of Energy, os resultados para o aproveitamento energético do Aterro Delta A em Campinas, foram os
apresentados a seguir.

A área de disposição do Aterro A considerada no estudo é de aproximadamente 60 hectares,
com 30% ocupados pela disposição de resíduos. O estudo considera que o Aterro Delta A teve início
operacional em 1992, e que seu fechamento (encerramento) estava planejado para 1998. A estimati-
va preliminar de um cenário de baixa e alta geração de metano no Aterro Delta A indica que foram
gerados em 1996 entre 5,1 e 11,3 milhões m3 de CH4 por ano. A estimativa de geração de metano de
1996 a 2016 (20 anos de vida útil) indica valores entre 98,2 milhões de m3 de CH4 e 141,9 milhões
de m3 de CH4 em toda a vida útil do aterro. De acordo com esse estudo, a potência contínua máxima
que o Aterro Delta A poderia gerar com a demanda de metano calculada não ultrapassa a 2,4 MW de
potência (USEPA, 1997b).

P = 2,4 MW de potência contínua

Deve-se ressaltar, no entanto, que o estudo USEPA (1997b) apresenta-se incompleto, pois não
considera a hipótese de que a área permanecesse ativa, em operação, e mais ainda, objeto de amplia-
ção (Aterro Delta B). Outro ponto a ser ressaltado é que conforme Hamada (1997), observado na
Tabela 4.2, não foram consideradas as características quali-quantitativas dos resíduos dispostos. Sendo
assim, o resultado pode ser considerado prejudicado (produção de metano subestimada) em virtude
de as formulações básicas das composições químicas e biológicas na degradação dos resíduos dispos-
tos não estarem sendo devidamente consideradas na metodologia utilizada pela USEPA (1997c) e,
sobretudo, dentro do horizonte de atividade operacional do Aterro Delta A de pelo menos 12 anos.

Estudo de Caso 2 – SWECO (2000) e ALVES (2000)

– Dados de SWECO (RYDERGREN, 2000) 400.000 habitantes = 18.700 MWh/ano de ener-
gia elétrica

Considerando uma população total média equivalente de 951.824 habitantes (IBGE, 2000) no
município de Campinas, tem-se 46.750 MWh/ano de energia elétrica, necessitando-se, portanto, de:

P = 5,3 a 5,5 MW de potência contínua

– Dados de Alves (2000)
Conforme avaliado, um motor estacionário para uso de biogás com aproveitamento energéti-

co, visando a geração de eletricidade possui uma eficiência entre 30% a 35%. Adotando a eficiência
do equipamento motogerador de 33%, o consumo de biogás (50% de CH4) está em torno de 637
m3/hora por motogerador para geração de 1 MW de eletricidade.

Logo, no caso da URTR de Campinas, sem utilização de co-disposição de RLE, tem-se então:
P = Capacidade de potência a ser instalada no URTR
Q (Pop) = Geração média anual de metano na URTR (Aterro Delta A) 40 milhões m3 de

biogás/ano = 4.600 m3 de biogás/hora.
C (Motor)= Consumo de biogás do motogerador estacionário com combustão a gás = 637 m3 de

biogás/hora para geração de 1 MW de energia elétrica.
P = Q/C
P = 4.600/637
P = 7,2 MW de potência contínua.
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COMENTÁRIOS
Considerando os resultados apresentados no estudo de caso no qual foram utilizadas

diversas metodologias para cálculo de geração de biogás num sistema URTRs, mais precisa-
mente no caso de Campinas, o sistema do Aterro Delta A, constatou-se que as estimativas de
geração de biogás por URTRs contêm incertezas muito elevadas. Relacionadas às URTRs as
incertezas são maiores, porque há uma grande diversidade de composição de resíduos sendo
gerada nos municípios brasileiros. O manejo de URTRs é outro fator que interfere na estima-
tiva e não está equacionado (ALVES, 2000).

Em geral, as metodologias adotadas não aplicam variáveis importantes dentro de sua
equação de desenvolvimento no cálculo de geração de biogás em URTRs. Torna-se imprescin-
dível deixar de considerar fatores como:

– lay-out, design, materiais e equipamentos utilizados na implantação e operação de
URTRs com relação aos sistemas de coleta e drenagem de gases e líquidos percola-
dos, compactação dos resíduos dispostos em cada célula/camada e impermeabiliza-
ção inferior, superior e de todas as camadas intermediárias; 

– histórico da composição de resíduos dispostos dentro de URTRs;
– condições qualitativas apresentadas pela massa de resíduos ao longo do tempo como:

umidade, temperatura, Eh (potencial redox), pH (potencial hidrogênio) e TOC (car-
bono orgânico total);

– composição qualitativa e quantitativa na presença de gases dentro da massa de resí-
duos: VOC (compostos orgânicos voláteis), CH4 (metano), CO2 (gás carbônico), H2S
(gás sulfídrico) entre outros.

Mesmo assim, a variação dos dados de geração de biogás, e conseqüentemente, a varia-
ção no cálculo do aproveitamento energético para a geração de energia elétrica indicam um
intervalo de resultados entre 3 e 6 MW no potencial de eletricidade no Aterro Delta A.

Levando em consideração as dificuldades e incertezas metodológicas analisadas, este
texto reuniu informações importantes a respeito do aproveitamento energético visando ener-
gia elétrica a partir do biogás produzido em URTRs. Todavia, ressalte-se que não foram con-
siderados os efeitos (melhoria na composição do biogás quanto à geração de metano) apresen-
tados quanto à qualidade de biogás com a co-disposição de RSDO e RLE.

Uma informação importante é que os projetos de concepção tecnológica de aproveita-
mento energético de resíduos em URTRs deverão contemplar um horizonte de vida útil no
mínimo de 12 a 20 anos, para atender as condições de operação32 a serem previstas (manu-
tenção de peças e equipamentos nos sistemas de captação, recuperação, tratamento e de con-
versão energética), e as exigências de contrato33.

Deve-se destacar também que o assunto tem sido discutido periodicamente pelos orga-
nismos de ciência e tecnologia, o que corresponde a um bom encaminhamento da discussão
para uma efetiva aplicação do que foi abordado no texto. Esta afirmação pode ser comprova-
da pelo workshop internacional “Geração de Eletricidade com Gás de Lixo em São Paulo”

32 Condições de operação:significa dizer que os equipamentos possuem índices altos de depreciação e deterioração após 12 anos
de utilização, e para tanto é necessária a recomposição de peças e equipamentos importantes, o que remete a novos investi-
mentos que deverão ser previstos no fluxo de caixa do empreendimento.

33 O planejamento em projetos de aproveitamento energético de resíduos deverá prever modalidades de contrato de concessão,
para o setor privado? 15 anos (Built, Operation, Own and Transfer - BOOT), e em contratos de empréstimos efetuados em agências
de fomento, os financiamentos devem prever tempo de carência elevada (de 3 a 4 anos) e taxas de juros baixas (6% a.a.), neste ca-
so, tanto para o setor privado como para com o público.
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realizado pela CETESB/Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o Governo do Estado de
São Paulo, com o apoio do Consulado dos Estados Unidos da América, em junho/2001.

No caso particular do município de Campinas, o resultado alcançado com relação ao apro-
veitamento energético para a geração de energia elétrica pode ser considerado surpreendente.

De qualquer forma, a empresa SANASA, que demanda atualmente uma potência insta-
lada de energia elétrica entre 8 MW e 11 MW, ou seja, necessita de 6.000 MWh/ano a 8.000
MWh/mês de energia elétrica, não será totalmente atendida com o aproveitamento energético
dos resíduos do Aterro Delta A.

O resultado alcançado indica o atendimento de 33% a 50% do aproveitamento energé-
tico visando energia elétrica (3 MW a 6 MW de eletricidade). Isso leva ao aprofundamento do
assunto para um estudo aprimorado quanto à viabilidade econômica, Project Finance com cál-
culos da Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Líquido Presente (VLP) do empreendimento.
Ainda nesse sentido, os resultados indicam uma nova ordem econômica no setor energético,
com a inclusão nos cálculos financeiros de instrumentos econômicos Certified Emissions
Reductions (CER) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) como agentes facilitado-
res dentro do planejamento do empreendimento Business Plan.

Outro dado interessante constatado no setor de saneamento ambiental do município de
Campinas é que a SANASA também se encontra na condição de instituição a ser reformulada
para atuar em saneamento ambiental. O modelo atual da empresa não contempla o conceito de
gestão integrada horizontalmente com o setor energético. Esse conceito deverá ser trabalhado
lentamente e requer paciência, isso porque o aprendizado virá somente com a experiência. Para
tanto, a noção do tempo não deverá ser esquecida quando nos depararmos com o momento da
ação. Nesse caso, por ocasião da implantação das ETEs de Piçarrão e Anhumas que segundo a
própria SANASA juntas perfazem o atendimento de tratamento de esgotos de uma população
de 514.408 habitantes, em 2020, ou seja, mais de 40% do lodo de esgoto (RLE) a ser produzi-
do no município de Campinas, a SANASA terá grande possibilidade de investir no aproveita-
mento energético da URTR (Aterro Delta A) visando energia elétrica para o atendimento futu-
ro dessas duas principais ETEs do município de Campinas. Em particular, a ETE Piçarrão tem
sua localização geográfica muito próxima do Aterro Delta A, podendo, assim, favorecer a via-
bilização do projeto de aproveitamento energético do biogás. Além da geração de eletricidade,
há ainda a utilização na geração de vapor industrial e calor, intrínseco ao sistema energético,
em que estes insumos são perfeitamente aproveitáveis, agregando sua utilização no tratamento
de lodos de esgotos (adensamento, desaguamento e digestão primária e secundária) como
forma de otimização e melhoria nos processos de coleta e transporte e de biodigestão dos lodos.
Sobretudo, a SANASA terá, com a implantação do sistema de aproveitamento energético no
Aterro Delta A, uma quantidade de eletricidade a ser gerada, satisfazendo em parte (conside-
rando-se um cenário conservador de 3 MW de potência) ou totalmente (considerando-se um
cenário empreendedor de 6 MW de potência), as necessidades de energia elétrica para a pri-
meira fase de implantação e operação das ETEs Piçarrão e Anhumas.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES
As características e a composição dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos, conforme

diversos fatores apresentados, entre os quais os aspectos geoambientais de cada região e o per-
fil socioeconômico da comunidade geradora, apresentam-se compatíveis com as dos resíduos
de lodos de esgotos, visando uma co-disposição em unidades receptoras e de tratamento de
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resíduos especificamente no caso de aterros sanitários. Além disso, aterros sanitários passíveis
técnica e economicamente de aproveitamento energético (aterros que possuem potencial de
resíduos dispostos acima de um milhão de toneladas), com a co-disposição de lodo de esgoto
(na base de 30% de sólidos) favorecem o desempenho no processo de redução do tempo de
bioestabilização da matéria orgânica, e a taxa de produção de metano pode alcançar níveis
máximos quando adicionados 20% em peso de agente inoculado de resíduos de lodo de esgo-
to ao substrato da massa de resíduos sólidos domiciliares orgânicos (LEITE, POVINELLI;
VAZQUEZ, 1997).

Diante dos dados apresentados, em que o município de Campinas tem uma população
urbana de 951.824 habitantes (IBGE, 2000) e apresenta em conseqüência uma geração média
de resíduos sólidos urbanos de 666,30 t/dia contra uma previsão futura de 65 t/dia de resí-
duos de lodo de esgoto em sistemas de tratamento de esgoto de concepção “lodos ativados
com alta carga”, a parcela de todo o lodo de esgoto não corresponde a 10% da massa de resí-
duos sólidos urbanos gerados. Ainda assim, diante da separação ou da segregação dos resíduos
sólidos urbanos em resíduos sólidos recicláveis e resíduos sólidos orgânicos, e supondo que a
parcela dos recicláveis fosse de 30%, os 70% restantes de resíduos sólidos orgânicos somariam
466,41 toneladas/dia, e os resíduos de lodo de esgoto subiriam para um patamar de 14% pro-
porcionalmente. Isso posto, conclui-se que é possível co-dispor os resíduos de lodo de esgoto
no Aterro Delta A, verificando-se a disponibilidade de área e os mecanismos técnicos e eco-
nômicos inerentes a tal procedimento.

Por outro lado, dada a urgência na solução da questão dos resíduos em estudo, especifi-
camente tratando o assunto sob o enfoque do setor de saneamento ambiental e energético,
conclui-se que os entraves na permanência sistemática das questões – ano após ano, e gover-
no após governo – não se resumem a discussões técnicas e/ou mesmo ambientais. O fato aqui
apontado e discutido deriva de diversos fatores que devem ser vistos como inerentes a um pro-
cesso de desenvolvimento em gestão de integração vertical (sistemas integrados de gerencia-
mento de resíduos) no setor de saneamento ambiental aliado à integração horizontal (plane-
jamento e políticas conjuntas entre os setores de saneamento, meio ambiente e de energia)
entre os diversos agentes envolvidos. Ressaltam-se a seguir, alguns pontos que devem ser des-
tacados dentro de uma visão política e institucional planejada e diante de instrumentos e/ou
de mecanismos a serem consolidados numa nova ordem econômica.

Considerando que os resíduos em estudo são gerados em um ambiente urbano, e que a
sustentabilidade socioambiental desse importante ecossistema está sendo afetada, diminuindo
o bem-estar da sociedade e a capacidade de assimilação dos recursos naturais, justifica-se uma
ação integrada dos agentes envolvidos, principalmente no ambiente público institucional, por
meio de políticas públicas nas áreas de saneamento ambiental e de energia elétrica.
Atualmente, essas políticas ou projetos estão dissociados dentro da visão holística em que deve
ser tratada a questão do aproveitamento energético dos resíduos em estudo.

As instituições públicas federais, estaduais e municipais demandam uma reestruturação
premente dispondo da criação de mecanismos autônomos e de integração horizontal interati-
va permanente. Esse contexto parte do pressuposto de que os resíduos em estudo possuem
características de externalidades negativas no setor de saneamento ambiental, que podem
apresentar-se como externalidades positivas para o setor elétrico. Somente esse fato das exter-
nalidades torna-se objeto de uma nova contabilidade na viabilização dos empreendimentos
passíveis de aproveitamento energético de resíduos. 
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Os agentes formadores de opinião, principalmente os organismos não-governamentais
que detêm conhecimento técnico-ambiental, tornam-se fundamentais na pressão por políticas
públicas e privadas que incentivem investimentos em energia renovável de baixa entropia e
alta sustentabilidade socioambiental. Nesse sentido, a utilização de indicadores de qualidade
de vida e de sustentabilidade são premissas cada vez mais importantes dentro da valorização
das empresas, tanto públicas como privadas, num ambiente competitivo e de busca de recur-
sos financeiros em agências de fomento e fundos setoriais. Com isso, a participação da socie-
dade civil com seus agentes formadores de opinião em conselhos deliberativos e consultivos
configura-se como um ponto essencial na mudança e estabelecimento de novas ações.

Devem ser considerados também os fatores relevantes e mecanismos facilitadores na via-
bilização de projetos de URTRs com aproveitamento energético de resíduos: 

– Certificados de Redução de Emissão (CERs): de acordo com ALVES (2000), um pro-
jeto de aproveitamento energético de resíduos pode apresentar viabilidade pela remu-
neração por meio do (CER) previsto no (MDL) do Protocolo de Quioto. Assim, o pro-
jeto viabiliza-se quando a tarifa de energia elétrica puder ser comercializada em US$
50.00/MWh com a remuneração de CERs em US$ 20.00/tC; + 5% a.a.. A tarifa pode-
rá chegar a US$ 40.00/MWh quando a remuneração de CERs atingir valores iguais
ou superiores a US$ 30.00/tC.

– Taxa de lixo juntamente com a tarifa de água/esgoto: a mudança no sistema tributá-
rio traz à tona a discussão de que a questão dos resíduos pertence à área de sanea-
mento ambiental e como tal pode ser gerida em sistemas autônomos e empresas
autárquicas ou mesmo de economia mista. Esta hipótese possui alguns entraves jurí-
dicos que, se resolvidos, podem diminuir a inadimplência, otimizando a operaciona-
lização e a logística do setor de resíduos sólidos. Dessa forma, considera-se que a dis-
posição dos resíduos em URTRs requer um pagamento por tonelada, e fixando esta
taxa/tarifa em US$ 15,00/t, é possível que o projeto se viabilize em uma tarifa de
energia de US$ 40,00/MWh com uma remuneração de CERs igual ou superior a US$
10,00/tC;

– Contabilização dos ganhos diretos e indiretos da energia elétrica evitável e conserva-
da: o setor de saneamento ambiental seria beneficiado diretamente (evitando a com-
pra de energia elétrica) e/ou de forma indireta (evitando o desperdício mediante a
conservação de energia) com a utilização de energia elétrica originada do aproveita-
mento energético de resíduos em URTRs, aplicando essa energia na operação de
ETEs, por exemplo. 

Conclui-se igualmente que a relutância na viabilização de projetos em unidades recep-
toras e de tratamento de resíduos está na falta de dados precisos, seja para a produção de bio-
gás, seja para estudos de mercado para a energia a ser produzida. Apesar do potencial brasi-
leiro para este tipo de alternativa energética, há pouca informação disponível. Um levanta-
mento detalhado do local onde será instalado o sistema de aproveitamento energético de resí-
duos deve abranger uma série de itens como a profundidade e área do local, tipo de resíduo,
idade, usuários em potencial, além de uma avaliação econômica preliminar do projeto sobre
a qualidade e a quantidade de biogás gerado e a tecnologia de captação e recuperação mais
adequada. Faltam também continuidade na política e coordenação adequada entre os agentes
governamentais, observando-se um grande número de entidades governamentais envolvidas
em aspectos superpostos de gerenciamento de resíduos, a começar pelo processo de licencia-
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mento ambiental, que possui legislações estaduais e municipais muitas vezes redundantes e
conflitantes. Somam-se às práticas administrativas inadequadas, a questão do domínio do
setor de coleta de resíduos realizado quase que inteiramente nos municípios por empreiteiros
que recebem por tonelada de resíduo coletado e disposto, e por esse único motivo preferem a
geração de mais e mais resíduos para serem dispostos em aterros, de preferência, em longas
distâncias, gerando assim receitas cada vez maiores.

Pelo exposto, observa-se que investimentos no setor de saneamento ambiental, associa-
dos aos sistemas de aproveitamento energético, praticamente não existem no Brasil, muito a
cargo de políticas públicas ineficientes, orçamentos municipais e estaduais que não correspon-
dem à realidade da demanda reprimida, cujas receitas são geridas em sistemas tributários
equivocados e obsoletos geralmente predeterminados para setores ditos mais “prioritários”,
com pouco ou nenhum espaço para novos projetos. Inclui-se no mesmo escopo, a cultura do
setor elétrico de dar prioridade a grandes projetos, com expectativa de retorno em curto prazo,
o que leva investidores privados a não participarem de projetos integrados. A utilização do
biogás para fins energéticos é considerada pelo setor privado como não viável comercialmen-
te, por não existirem contratos para compra de energia, sob a nova estrutura dos regulamen-
tos federais. Existem, assim, barreiras políticas que são intimamente relacionadas às culturais,
por sua vez relacionadas à economia. Enfim, de maneira planejada, a criação de incentivos
governamentais poderia oferecer melhores condições para financiamento e custeio de proje-
tos de ETEs e URTRs com aproveitamento energético. 

Sem nenhuma dúvida, após o levantamento dos dados e informações descritos neste tra-
balho, não se pode perder de vista que não há outra maneira de reverter o quadro das barrei-
ras apontadas senão com a iniciação de projetos-pilotos em escala real de sucesso, fortemen-
te apoiados pelos mais diversos organismos que analisam e estudam o assunto. Não há como
negar isso, pois se projetos desse tipo estão dando certo em diversas partes do mundo, princi-
palmente em países como os Estados Unidos, a Suécia, o Canadá, entre outros, por que não
seriam viáveis no Brasil, país em que as condições ambientais e as características dos resíduos
são favoráveis a esse tipo de empreendimento?
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PARTE III – ESGOTO DOMÉSTICO

5. AUTOGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS

UTILIZANDO BIOGÁS DE ESGOTO/GÁS NATURAL
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5. AUTOGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS UTILIZANDO 

BIOGÁS DE ESGOTO/GÁS34 NATURAL 

Patricia Guardabassi
Rodrigo Gonçalves Pires

RESUMO
A presente proposta objetiva o estudo da viabilidade técnica e econômica do uso de

biomassa (biogás de tratamento de esgoto) associado ao gás natural, para geração descen-
tralizada de energia elétrica em um conjunto residencial na cidade de São Paulo. O mode-
lo desenvolvido pode ser replicado em outras regiões. São conhecidas as dificuldades na
oferta de energia que o país atualmente atravessa, bem como os grandes volumes de efluen-
tes (esgotos) produzidos pela população, em sua maior parte jogados nos rios sem tratamen-
to. A fim de colaborar na resolução do problema, este trabalho propõe um sistema de bio-
digestão anaeróbia para obtenção de biogás, de forma renovável e auto-sustentável, para
servir como combustível na geração de energia elétrica e, conseqüentemente, reduzir a
carga orgânica dos esgotos lançados nos rios. Como a produção de biogás do tratamento de
esgoto não é suficiente para a completa alimentação de um sistema de geração de energia
elétrica, propõe-se o uso do biogás em conjunto com o gás natural para geração de energia
elétrica, atendendo também aos incentivos do Governo para a geração de energia com gás
natural de forma descentralizada.

INTRODUÇÃO
A crise energética que atinge o planeta torna constante a busca por fontes alternativas

de energia. No mundo atual, depende-se totalmente de energia para o desenvolvimento. Na
busca pelo desenvolvimento sustentável tem destaque o uso da biomassa, fonte renovável e
com balanço de carbono praticamente nulo.

Este estudo procura contribuir para a implantação de sistemas descentralizados de gera-
ção de energia, aumentando sua oferta e reduzindo o risco de déficit. Apesar de a maior pers-
pectiva de aplicação do gás natural vir sendo apontada como a geração de energia elétrica em
grandes termelétricas no sistema interligado, há também a possibilidade de uso para co-gera-
ção e geração em sistemas de pequeno porte.

Além disso, o sistema aqui proposto opera a partir de biogás, biomassa proveniente da
biodigestão de efluentes (esgoto). O biogás, complementado ao gás natural, torna-se um com-
bustível conveniente para utilização em geração descentralizada, com equipamentos devida-
mente apropriados, para suprir parte ou toda a necessidade de conjuntos de prédios/condo-
mínios residenciais.

O estudo de caso para geração com biogás/gás natural foi realizado em um condomínio
residencial, padrão classe média alta, com três prédios de 24 andares cada e quatro aparta-

34 Trabalho encaminhado ao Prêmio Eletropaulo Contra o Desperdício de Energia Elétrica 2001 (2ª colocação), realizado por Patri-
cia Guardabassi e Rodrigo Gonçalves Pires, sob a orientação das professoras Suani Teixeira Coelho, Doutora em Energia pela USP,
Secretária Executiva do CENBIO; e Sílvia Velázquez, Professora do Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia da USP.
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mentos por andar (288 no total). Como o aquecimento de toda a água destinada ao uso em
chuveiros utiliza gás natural como combustível, o consumo de energia elétrica no condomínio
é voltado para iluminação, elevadores e uso de eletrodomésticos. Os resultados obtidos mos-
tram ser viável a aplicação da idéia proposta, isto é, a instalação de biodigestor, com obtenção
do biogás que associado ao gás natural, permite gerar energia elétrica para consumo do con-
domínio.

Este trabalho visa a geração de energia elétrica com biomassa associada ao gás natural,
com vantagens ambientais, pois ao reduzir a emissão de efluentes a empresa de saneamento
local não necessitará captar novamente esse esgoto para tratá-lo, colaborando na despoluição
dos rios.

Pretende-se, assim, apresentar um típico projeto de geração de energia elétrica, sua via-
bilidade técnica e, principalmente, econômica, que representava uma barreira para a implan-
tação de sistemas novos. Após a amortização dos equipamentos o projeto permitirá uma eco-
nomia mensal de até R$ 2.479,00, em relação aos gastos energéticos, o que significa 40% de
economia mensal para um total de 20.160 kWh/mês, além de inúmeros outros benefícios.
Propõe-se a amortização de equipamentos em 145 meses, 72 meses ou 49 meses, prazo que
pode ser reduzido dependendo do capital inicial investido.

O grande atrativo desse projeto é ser um modelo replicável de geração descentralizada
em uma grande metrópole, colaborando ainda para a redução da carga orgânica de efluentes
(esgoto), e até a sua extensão para um tratamento completo do efluente e total auto-suficiên-
cia energética em um sistema.

DETALHAMENTO DO ESTUDO DE CASO
O conjunto residencial utilizado para este estudo de caso teve nos 12 meses de 2001 um

consumo médio de energia na área comum de 33.000 kWh/mês. Porém nos últimos quatro
meses, a média de consumo foi reduzida para 25.000 kWh/mês, devido a políticas adotadas
para a economia de energia perante a crise energética que o país atravessava.

O consumo médio de água no condomínio (área comum e áreas privativas) permaneceu
constante e igual a 7.000 m3/mês durante o ano de 2001.

Prevendo-se o uso máximo de uma fonte de energia renovável (o biogás, no caso), levan-
tou-se o consumo médio de água no condomínio (7.000 m3/mês). Utilizando a Norma Técnica
NBR 7.22935, definindo que aproximadamente 80% da água consumida é convertida em esgo-
to, chegou-se a 5.600 m3/mês de efluente (esgoto) necessário para o cálculo da produção de
biogás e dimensionamento do equipamento.

A partir da quantidade de efluentes foram consultados fabricantes de biodigestores36 que
forneceram informações como custo, especificações e outros detalhes necessários para o
desenvolvimento do projeto. O passo seguinte foi encontrar fabricantes de tecnologias de con-
versão capazes de operar com biogás e gás natural37, e obter custo, especificações e outras
informações necessárias para o desenvolvimento do projeto.

A fim de analisar a viabilidade técnica e econômica do projeto, foram examinadas várias
opções de configuração desse sistema, como geração parcial, co-geração e possibilidade de

35 A mesma utilizada pela CETESB.
36 FLIPPER, 2001 e ENERGEN, 2001.
37 Alston Power, Solar Turbines, Guascor e a Capstone Turbine Corporation, fabricantes de microturbinas e outros equipamentos.
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auto-suficiência energética, como tratamento total de efluentes, dando maior ênfase à utiliza-
ção do sistema que opere com fonte energética renovável.

METODOLOGIA DO ESTUDO

Os dados e resultados obtidos constam das tabelas 5.1 a 5.3.

Tabela 5.1. Dados obtidos.

O rendimento global do equipamento é de 25%39 (valor ajustado para a altitude da cida-
de de São Paulo).

Tabela 5.2. Resultados para PCIbiogás = 5.500 kcal/kg.

Tabela 5.3. Resultados para PCIbiogás = 6.500 kcal/kg.

ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA

Das empresas pesquisadas, a Energen Engenharia Ltda. apresentou o equipamento de
biodigestão que melhor atendia às necessidades do projeto. Essa empresa fez uma análise pre-
liminar dos dados e, segundo sua avaliação, com o volume de 5.600 m3 mensais de esgoto, uti-
lizando um biodigestor de 70 m3 de capacidade, obtém-se 46 Nm3 diários de biogás.

Devido ao tamanho reduzido livre de vibrações, operação silenciosa, fácil manutenção e
possibilidade de operar com biogás associado ao gás natural, foi escolhida a microturbina
Modelo 330 para gás natural de baixa pressão (Capstone Turbine Co.). Esta é uma turbina de
28 kW, com eficiência nominal (nível do mar) de 27%, compacta, com as seguintes dimensões:
1,90 m de altura, 0,714 m de largura e 1,344 m de profundidade.

38 COMGÁS, 2001.
39 CAPSTONE, 2001.

Volume de biogás disponível 46.000 L/dia = 2.054 mol/dia

Vazão de biogás 24,4 g/mol = 50,11 kg/dia = 2,09 kg/h

Vazão de GN para complementação 9,20 kg/h = 11,86 m3/h

Volume de biogás disponível 46.000 L/dia = 2.054 mol/dia

Vazão de biogás 24,4 g/mol = 50,11 kg/dia = 2,09 kg/h

Vazão de GN para complementação 9,43 kg/h = 12,16 m3/h
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ORÇAMENTO DO BIODIGESTOR40

O biodigestor sugerido tem volume de 70 m3, tanque para lodo, e custa R$ 85.000,00.
Propõe-se a utilização de um biodigestor aterrado de 5 a 6 metros de profundidade, prática
que diminui o custo operacional. Segundo a Energen Engenharia Ltda., o lodo deve ser reti-
rado a cada 45 dias e pode ser utilizado como adubo orgânico. O tempo de permanência do
efluente no biodigestor, usado de maneira contínua, é de 6 a 12 horas.

ORÇAMENTO DA MICROTURBINA41

O sistema completo (30 kW, instalado), incluindo microturbina, sistema de controle, fil-
tro para os gases de exaustão, instalação de campo e elétrica (excluindo impostos locais como
IPI, ICMS etc.) tem preço estimado de US$ 100.000, CIF Brasil/São Paulo (instalado).

ESTUDO DE VIABILIDADE

VIABILIDADE TÉCNICA
A partir de cálculos realizados, observa-se que a quantidade de biogás gerada é de 2,09

kg/h. Porém, para que possam ser supridas as exigências da turbina será necessária a comple-
mentação com aproximadamente 12 kg/h de gás natural.

O projeto que este trabalho apresenta é tecnicamente viável. O equipamento proposto
está disponível no mercado, sua utilização não requer mão-de-obra especializada e tem bai-
xos custos de operação e manutenção.

Com os equipamentos devidamente selecionados, atendendo especificações técnicas e de
viabilidade de instalação, como espaço e ruído, ocupando um espaço relativamente pequeno
(70 m3 para o biodigestor aterrado e 0,96 m2 com 1,90 m de altura para a microturbina) e
tendo a etapa de viabilidade técnica superada, parte-se para a etapa mais difícil, a viabilidade
econômica, que será apresentada tanto para a amortização do equipamento como para a opção
de geração de energia em vez do consumo da rede.

VIABILIDADE ECONÔMICA
Levando em consideração que o condomínio residencial apresentado consome apenas

em sua área comum (sem considerar os apartamentos) 33.000 kWh/mês e utilizando a tarifa
vigente da Eletropaulo para o setor residencial de R$ 210,31/MWh, conforme Resolução 254
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de 2 de julho de 2001, calcula-se que o
condomínio gasta R$ 6.940,23 = R$ 9.253,64, incluído o ICMS, ao mês.

A partir de análise técnica verificou-se que o volume de biogás gerado não será suficien-
te para suprir o consumo da turbina. Por isso, é necessária a complementação com gás natu-
ral. As propriedades físico-químicas do gás natural para os cálculos foram obtidas na homepa-
ge da COMGÁS e o preço de compra do gás natural segue o valor estabelecido na Portaria
CSPE-136, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 11 de agosto de 2000.
Essa Portaria estabelece o valor de “R$ 0,319070/m3, nos casos em que o gás canalizado é

40 Energen Engenharia Ltda.
41 Capstone Modelo 330 para gás natural de baixa pressão.
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adquirido como insumo energético (matéria-prima) utilizado na geração ou co-geração de
energia elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda ao consumidor final”.

O consumo de gás natural adicional para complementar o biogás será de 12,16 m3/h, no
caso mais crítico, com a tarifa de R$ 0,319070/m3, totalizando um gasto mensal de gás natu-
ral para geração de energia elétrica de R$ 3.174,46, já incluso o ICMS.

O total do investimento necessário para a potência instalada de 28 kW, obtendo-se
20.160 kWh/mês, será: R$ 85.000 + US$ 100.000 * R$ 2,7542 = R$ 360.000,00.

Admitindo-se que o condomínio gaste R$ 5.653,13 comprando essa mesma quantidade
de eletricidade da rede (20.160 kWh/mês), criando um sistema de geração própria deixará de
gastar R$ 5.653,13 em compra de eletricidade, porém passará a ter um gasto mensal de R$
3.174,46 com a compra de gás natural. Ainda assim, economizará R$ 2.478,67/mês, o que sig-
nifica uma economia mensal de 40% em relação ao gasto atual com a compra de eletricidade
(R$ 9.253,64), montante que poderá ser utilizado para pagar o investimento feito. O pagamen-
to total do projeto será realizado em doze anos e um mês (pay-back simples).

Tabela 5.4. Resumo do balanço econômico.

Esta proposta visa a amortização do sistema sem necessidade de investimento, utilizando
apenas o valor em reais da economia de energia elétrica mensal. Outra proposta é o pagamento
do investimento em seis anos (pay-back simples), o que acarretará um aumento de apenas R$
8,76 no valor mensal do condomínio, o que significa um aumento de aproximadamente 3,2%.

Propõe-se ainda que seja feito um investimento mensal de R$ 5.000,00, acrescido do
valor em reais da economia mensal de energia, para que dessa forma o investimento do siste-
ma seja pago (pay-back simples) em quatro anos e um mês, o que acarretará um aumento de
apenas R$ 17,36 no valor mensal do condomínio, significando um aumento de aproximada-
mente 5,8%.

Todas as sugestões de amortização do equipamento não agregam os valores de juros nas
prestações. Outros fatores que se agregam à viabilidade econômica serão discutidos a seguir.

CONCLUSÕES: PROPOSTAS E POSSIBILIDADES FUTURAS
De acordo com informações divulgadas pela própria Capstone Turbines, o preço da tur-

bina pode ser reduzido significativamente segundo a demanda de mercado, isso porque esses

R$/mês

Compra atual de eletricidade da rede (33 MWh/mês) 9.253,64

Compra de eletricidade da rede utilizando o sistema proposto
(33 MWh/mês - 20,16 MWh/mês = 12,84 MWh/mês)

3.600,51

Compra de gás natural para alimentação do sistema proposto 3.174,46

Total do sistema proposto 6.774,98

Economia resultante 2.478,67

42 Conforme câmbio vigente em outubro/2001.
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sistemas ofertados, apesar de já se encontrarem em funcionamento nos Estados Unidos, ainda
são pouco conhecidos mundialmente.

A Capstone Turbines oferece sistemas com a opção de aproveitar os gases de exaustão
da turbina no aquecimento da água que será utilizada na piscina, ou para o aquecimento de
água destinada ao uso domiciliar (água quente para chuveiros e torneiras). Como exemplo,
essa única microturbina associada ao equipamento de co-geração pode oferecer uma vazão de
2,43 m3/h de água a 50ºC para o uso domiciliar, o que representa 25% do total da água con-
sumida mensalmente no condomínio. Esse sistema, além de ofertar água quente 24 horas por
dia, o que é uma vantagem sobre os sistemas de aquecimento solar, gera economia do gás que
seria utilizado como combustível no aquecimento da água dos chuveiros, o que representa um
gasto a menos para os moradores, e o mais importante, menos carbono liberado para a atmos-
fera, pois deixariam de ser queimados muitos metros cúbicos de gás natural para aquecimen-
to de água. Esse sistema oferta energia elétrica e água quente simultaneamente, a partir de
uma mesma fonte de energia, e sem requerer a adaptação dos chuveiros. Esse mesmo estudo
pode ser realizado se houver interesse no aquecimento da água da piscina.

Pode-se também requerer subsídio à SABESP, desde que na conta de consumo de água
se encontre embutido o valor equivalente ao esgoto. Com o sistema proposto deixa-se de lan-
çar uma alta carga de compostos orgânicos provenientes dos efluentes (esgoto) fazendo com
que a cobrança, que se destina teoricamente ao tratamento desse efluente (esgoto), seja redu-
zida ou mesmo desnecessária.

A utilização do biodigestor gera um resíduo concentrado de lodo que deve ser retirado
uma vez a cada 45 dias. Como afirmado anteriormente, esse resíduo, que é um fertilizante com
alto teor de nutrientes, pode vir a ser comercializado, gerando assim outra fonte de renda.

Outra vantagem na utilização de microturbinas Capstone é que no caso de aquisição de
novas microturbinas estas podem ser ligadas em paralelo àquelas que já se encontram em fun-
cionamento, oferecendo liberdade para aumento de demanda no futuro ou a geração de ener-
gia para venda.

Quanto ao sistema de biodigestão, pode-se instalar uma mini-estação de tratamento de
efluentes, possibilitando o tratamento completo do esgoto que ocuparia uma área de 300 m2

no caso estudado.
Todo o sistema proposto é viável técnica e economicamente, resultando, pós-amortiza-

ção, uma economia de 40% em gastos energéticos para a mesma quantidade de energia gera-
da, em vez de comprá-la na rede, pode ser replicado, e não apresenta a inconveniência de
odor, no caso do biodigestor, ou de ruído elevado no caso da microturbina.

Na realização deste estudo, tomou-se como exemplo um condomínio de prédios residen-
ciais de classe média alta. Ressalte-se que esse sistema se torna ainda mais viável em conjun-
tos de prédios residenciais de padrão mais baixo, nos quais se considera que o consumo de
energia elétrica é muito menor, partindo da teoria de que existe um menor número de eletro-
domésticos em residências desse padrão.

Por fim, é de extrema importância a concentração de esforços para descobrir novas for-
mas de conversão de energia elétrica de maneira criativa. Devido ao avanço tecnológico e ao
crescimento do país apresenta-se uma crescente demanda de eletricidade, além de, a energia
ser essencial e estratégica para o desenvolvimento.
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6. PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR 
DO BIOGÁS RESULTANTE DO TRATAMENTO DE 

ESGOTO: PROJETO-PILOTO NA ETE DE 
BARUERI NA GRANDE SÃO PAULO

Osvaldo Stella Martins
Patricia Guardabassi
David Freire da Costa

RESUMO
A deficiência no tratamento dos efluentes líquidos residenciais, mais conhecidos como

esgoto doméstico, é um problema que atinge o país inteiro. Mesmo no Estado de São Paulo,
responsável por aproximadamente 40% do PIB nacional, o esgoto é coletado nas áreas urba-
nas e na maioria dos casos não recebe nenhum tratamento antes de ser despejado nos cursos
d’água. O tratamento é formado por uma série de processos que têm o objetivo de diminuir o
potencial poluidor do esgoto, antes do seu retorno ao meio ambiente. Este artigo visa a reali-
zação de estudos para a geração de energia a partir do biogás produzido no tratamento de
esgoto.

INTRODUÇÃO
Entre os vários projetos de autoprodução, que a Companhia de Saneamento Básico do

Estado de São Paulo (SABESP) desenvolve e que contribuirão para reduzir os efeitos da crise
energética no país, destaca-se o da geração de energia por meio do biogás produzido na
Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri que prevê a geração de 2 MW a 3 MW em moto-
res do ciclo Otto e co-geração simultânea de água quente para aquecimento dos digestores.

Trata-se de um processo de elevada eficiência pelo fato de utilizar o sistema de produ-
ção simultânea de energia elétrica e calor (água quente), o que eleva significativamente o ren-
dimento global do processo de tratamento de esgoto. Além disso, existem as vantagens
ambientais do uso de energia renovável, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, e estra-
tégicas, por colaborar para diminuir a demanda de energia elétrica no país.

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da SABESP localizada no município de
Barueri, na Grande São Paulo, opera por meio da utilização do processo de lodo ativado com
mistura completa por ar difuso, do qual faz parte o processo de digestão anaeróbia, cujos prin-
cipais produtos do tratamento são biogás (composto principalmente de metano) e lodo, além
do efluente com carga reduzida de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). O gás metano
quando liberado diretamente na atmosfera causa grande impacto ambiental, colaborando,
inclusive, para agravar o efeito estufa, já que é 21 vezes mais impactante do que o dióxido de
carbono (IPCC, 1996). Atualmente, parte do metano é injetada nos digestores para catalisar o
processo e o restante é queimado em flare, a fim de reduzir os impactos da emissão dos gases.
Uma alternativa para a queima em flare é a conversão do biogás em energia elétrica pela quei-
ma em motores. Hoje surge a opção por microturbinas.

Este trabalho descreve o sistema proposto para converter o biogás em energia elétrica e
calor, com a utilização de uma microturbina e três motores do ciclo Otto. O aproveitamento
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energético de um resíduo do processo de tratamento tem o objetivo de melhorar seu desem-
penho global, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, colaborando para aumentar a efi-
ciência energética global da estação de tratamento e, em conseqüência, a viabilidade do sanea-
mento básico no país.

TRATAMENTO DE ESGOTOS
As águas residuais de origem doméstica, ou com características similares, são denomina-

das esgotos sanitários ou simplesmente esgotos. Seus diversos constituintes presentes, devido ao
impacto produzido no meio ambiente, podem ser reunidos em quatro grupos: sólidos em sus-
pensão, matéria orgânica, nutrientes e organismos patogênicos. Os efeitos desses constituintes
quando lançados em excesso no meio ambiente, ou mais especificamente, nos corpos recepto-
res, provocam conseqüências desastrosas, muitas vezes com recuperação difícil ou dispendiosa.

Realizar o tratamento de esgotos sanitários significa utilizar um ou mais processos para
reduzir seu teor de impurezas de tal modo que os subprodutos finais possam ser reutilizados
ou devolvidos ao meio ambiente sem que suas características sejam alteradas. Segundo Van
Haandel e Lettinga (1994) o objetivo principal do tratamento de esgoto é corrigir suas carac-
terísticas indesejáveis, de tal maneira que o uso ou a disposição final possa ocorrer de acordo
com as regras e critérios definidos pelas autoridades regulamentadoras.

A primeira etapa do processo consiste em deter o material de maior porte, como galhos
de árvores, objetos conduzidos e arrastados, presos nos sistemas de gradeamento, que dispõem
de malhas com espaçamentos diferentes em vários níveis. A seguir, o esgoto passa pelas cai-
xas de areia para a retirada do material sólido granulado.

A etapa seguinte ocorre nos decantadores primários onde as partículas sólidas se sedi-
mentam no fundo do tanque. Entretanto, algumas partículas são muito pequenas e não pos-
suem peso suficiente para precipitar-se; por esse motivo, adiciona-se no início do processo de
tratamento uma substância coagulante a fim de uni-las, formando partículas maiores e mais
densas que consigam sedimentar com seu próprio peso no decantador. O tempo de residência
no decantador é predeterminado e chamado “tempo de retenção”.

Os sedimentos acumulados no fundo do decantador, denominados “lodos”, são retirados
pelo fundo do tanque e encaminhados para adensadores por gravidade e digestores anaeró-
bios. Nestes digestores, os microrganismos anaeróbios consomem a matéria orgânica consti-
tuinte do lodo. Ocorre, assim, uma diminuição de 35% a 45% em seus sólidos voláteis. O lodo
é então previamente desidratado e encaminhado para filtros-prensa nos quais ocorre uma
diminuição ainda maior do seu volume. Após esse processo, o lodo é encaminhado a aterros
sanitários ou usado como fertilizante na agricultura.

É nos digestores, durante o processo de degradação da matéria orgânica, que ocorre a
liberação de biogás (composto basicamente de metano). Geralmente, parte dele é aproveitada
como combustível, muitas vezes para abastecer equipamentos da própria estação de tratamen-
to, como, por exemplo, os secadores térmicos.

A principal vantagem do processo anaeróbio é que a degradação do material orgânico é
acompanhada da produção de energia na forma de metano, enquanto a produção de lodo é
muito menor quando comparada com processos aeróbios: 97% de anabolismo, contra apenas
30% no anaeróbio, segundo Van Haandel (1994). Devido às reduzidas taxas de crescimento
das bactérias anaeróbias, tem-se a redução dos custos de transporte, de tratamento e de dis-
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posição final do lodo. O lodo produzido em excesso é altamente estabilizado e em geral sua
capacidade de desidratação é excelente.

GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO BIOGÁS

A SITUAÇÃO ATUAL NA SABESP
Em relação aos efluentes líquidos, estudos da SABESP estimam que atualmente a Grande

São Paulo produz 50 m3/s. Desse total, 20% são tratados, mas o biogás produzido é queimado
em flares, ou queimadores. A SABESP dispõe de cinco unidades principais para tratamento de
esgoto na Grande São Paulo, com uma capacidade instalada de 18 m3/s (Tabela 6.1).

Tabela 6.1. Volume de resíduos tratados na Grande São Paulo.

FONTE: SABESP (2001)

Note-se que a Estação de Tratamento de Esgoto do ABC apresenta produção reduzida
de biogás quando comparada às outras estações. Isso porque a ETE-ABC foi projetada para
atender os municípios de Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, São Bernardo do Campo
e Diadema e uma pequena parte do município de São Paulo. Como os citados municípios, com
exceção de São Paulo, ainda não são operados pela SABESP, cerca de 80% dos esgotos rece-
bidos para tratamento são captados diretamente do rio Tamanduateí. Por esse motivo, a carga
de esgotos recebida para tratamento é inferior à das outras ETEs da Grande São Paulo opera-
das pela SABESP, acarretando menor produção de biogás nos digestores.

Este projeto também prevê o levantamento e georreferenciamento do potencial de gera-
ção de eletricidade a partir do biogás proveniente do tratamento de esgoto nas unidades asso-
ciadas da SABESP em todo o Estado de São Paulo.

A unidade de Barueri é a única em que um pré-estudo de viabilidade de aproveitamen-
to do biogás para a geração de energia elétrica foi realizado43, indicando uma produção média
de 22.000 m3 (tratamento secundário) por dia, de biogás, (chegando a 28.000 m3/dia em
alguns períodos), e um PCI (poder calorífico inferior) de 4.850 kcal/Nm3 (20.2 MJ/Nm3) com
a seguinte composição (%):

Tabela 6.2. Composição do biogás (em %)

43 Estudo desenvolvido pela CQM Engenharia.
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Para o biogás produzido em Barueri, os compostos sulfurosos foram analisados pela
Companhia de Gás de São Paulo (COMGÁS) (distribuidora de gás natural de São Paulo), cujos
resultados são os seguintes:

Tabela 6.3. Presença de compostos sulfurosos.

FONTE: COMGÁS (2001)

Tabela 6.4. Outras características.

A utilização do processo de digestão anaeróbia, em detrimento da aeróbia, favorece o sis-
tema de tratamento na medida em que a produção de lodo é menor, o que reduz os custos de
tratamento; no entanto, a produção de gás metano é muitas vezes maior. O metano é um gás
que tem potencial de efeito estufa 21 vezes maior que o do dióxido de carbono, isto é, uma
certa quantidade de metano contribui para o agravamento do efeito estufa 21 vezes mais que
a mesma quantidade de dióxido de carbono (IPCC, 1996). O metano produzido no processo
de digestão anaeróbia pode causar grande impacto ambiental se for liberado diretamente na
atmosfera. Para evitar que isso aconteça, parte dele é utilizada na própria estação de tratamen-
to, para produzir calor e manter o digestor na temperatura adequada. O excedente é queima-
do em flares ou “queimadores” para reduzir o impacto ambiental, transformando metano em
dióxido de carbono e liberando calor para o ambiente. 

ANÁLISE TÉCNICA DA CONVERSÃO DE BIOGÁS
O processo de conversão energética proposto para a ETE de Barueri, na Grande São

Paulo, irá converter parte do biogás, atualmente queimado no flare ou “queimador” em ener-
gia elétrica, utilizando uma microturbina própria para biogás44 e três motores do ciclo Otto.

44 Microturbina para biogás disponível no mercado internacional pela Capstone Co.
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Figura 6.1. Principio do fluxo do sistema
FONTE: CENBIO (2002)

A Figura 6.1 mostra esquematicamente como pode ser feito o aproveitamento do gás.
Cerca de 30% da energia contida no biogás é convertida em energia elétrica, enquanto 60%
podem ser introduzidos em sistemas de reaproveitamento, como é o caso do aquecimento do
digestor. Os 30% estão diretamente ligados à eficiência das tecnologias de conversão da ener-
gia contida no biogás, em energia elétrica (motores ou turbinas). Se for implantado um siste-
ma de co-geração, o rendimento global aumenta à medida que a energia térmica contida nos
gases de exaustão pode ser utilizada como calor de processo.

No sistema da ETE de Barueri está prevista a instalação de três motores de 876 kW para
gerar cerca de 30% da energia consumida na estação, com utilização dos gases de escape na
produção de água quente para o aquecimento dos digestores.

Em paralelo, será instalada uma microturbina Capstone, de 30 kW de potência, em conjun-
to com o sistema de limpeza do biogás, para testes. Os resultados serão comparados com o desem-
penho dos motores em termos técnicos, econômicos e ambientais. O objetivo é, no final dos tes-
tes, avaliar a possibilidade do uso de microturbinas para geração em municípios de pequeno porte.

A quantidade de biogás a ser consumida pela microturbina é bastante reduzida, quando
comparada com o consumo dos motores, pela própria diferença de escala dos equipamentos.

Consumo de biogás na microturbina
Sendo o rendimento do sistema dado por:

η = P/Q biogás, onde

η = 27% (segundo o fabricante)
P = energia útil
Q biogás = energia fornecida pelo biogás
ter-se-á para cada turbina P = 30 kW *
ou Q biogás = 25.800 / 0,27 = 95.555,55 kcal/h
Q biogás = m biogás / PCI biogás
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Considerando o biogás com 50% de metano e PCI igual a 4.850 kcal / Nm3, o consumo
de biogás na microturbina será:

m biogás = 95.555,55 / 4.850 = 19,70 m3/h = 472,85 m3/dia

Essa é a quantidade estimada de biogás que será utilizada nos testes em paralelo que
serão realizados com a microturbina de 30 kW, a ser instalada em Barueri.

Essa quantidade é bastante reduzida quando comparada com o consumo previsto para
os motores (12.430 m3/dia, segundo os estudos da SABESP).

RESULTADOS ESPERADOS
A partir dos testes serão conduzidos vários estudos avaliando as potencialidades de uti-

lização de cada uma das alternativas de conversão analisadas (microturbinas e motores do
ciclo Otto).

Comparando-se as tecnologias em análise, podem-se prever as possíveis utilizações para
geração de energia em municípios de diferentes portes, como indica a tabela a seguir.

Tabela 6.5. Comparação das tecnologias.

FONTES: MARTINS & GUARDABASSI (2005).

NOTAS: (*) Números de habitantes para gerar a quantidade necessária de biogás, com base nos
dados obtidos pela SABESP e CETESB: cada habitante consome em média 200 litros de
água por dia. Cerca de 80% da água consumida é convertida em esgoto, gerando assim
160 litros (ou 0,16 m3) de esgoto por habitante por dia; número de habitantes para gerar
1.000 m3 de esgoto a ser tratado ou 38 m3 de biogás = 1.000 / 0,160 = 6.250 habitantes;
número de habitantes para gerar X m3/dia de biogás = (X / 38) x 6.250 = Y habitantes.

ANÁLISE AMBIENTAL
A avaliação ambiental abordará principalmente três temas: as emissões das duas alter-

nativas, a redução na emissão de gases de efeito estufa, e a melhoria do desempenho global
do sistema.

Em relação às emissões as microturbinas levam significativa vantagem sobre os motores,
principalmente no que diz respeito aos óxidos de nitrogênio que são responsáveis pela forma-
ção do ozônio troposférico. As emissões devem ser analisadas com atenção especial quando os
sistemas forem instalados em áreas com grande densidade demográfica e onde o ambiente já
esteja saturado de poluentes como é o caso da ETE Barueri.

A análise ambiental também irá contemplar os eventuais benefícios indiretos à qualida-
de ambiental decorrentes das alterações no processo de tratamento devido à instalação dos sis-
temas em regime de co-geração ou somente geração de energia elétrica. A construção de um
secador de lodo na unidade em questão pode ser feita acoplada ao sistema de geração de ener-
gia elétrica aproveitando os gases de exaustão e aumentando o rendimento do processo de tra-
tamento. A redução da umidade do lodo produzido na ETE Barueri (250 t/dia) pode reduzir
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o volume em até 75%. Essa diminuição de volume implica em vários benefícios ambientais
como a redução do tráfego de caminhões e conseqüentemente das emissões de poluentes e o
aumento da vida útil do aterro sanitário, entre outros.

Paralelamente à avaliação ambiental do sistema serão conduzidos estudos de ordem téc-
nica e econômica.

Avaliações técnicas como a determinação do ponto do sistema em que os sistemas de
conversão serão inseridos, são de fundamental importância. No processo de tratamento exis-
tem dois sistemas que consomem praticamente 90% de toda a energia elétrica da ETE.

O primeiro é a Estação Elevatória de Esgoto Bruto (ou elevatória final), constituído por
quatro conjuntos moto-bombas; o segundo é composto pelos tanques de aeração, formado por
quatro compressores. Do ponto de vista de prejuízos devido à interrupção no fornecimento de
energia elétrica, a operação dos compressores deve ser considerada prioritária. Assim, o estu-
do irá analisar e definir a forma de conexão do gerador da microturbina à carga e/ou à rede
da concessionária de energia elétrica. Já o estudo do gerador com motor do ciclo Otto indica
a alimentação das cargas da elevatória final, considerando o valor da carga operativa e a pro-
ximidade à fonte de energia (biodigestores).

As análises econômicas abordarão as relações de custo e benefício entre as várias confi-
gurações possíveis para o sistema. Essas relações transcendem a análise dos equipamentos em
si, estendendo-se a questões estruturais da ETE como a possível entrada em operação de mais
um digestor anaeróbio (atualmente a ETE opera com quatro a cinco biodigestores, de um total
de oito, e os demais são utilizados como tanques de acumulação de lodo) o que permitiria o
aumento do tempo de residência do lodo que atualmente é de 25 dias, ampliando assim a
demanda de biogás. As análises econômicas são parte fundamental do estudo, na medida em
que podem determinar quais configurações favorecem o sistema de tratamento do ponto de
vista financeiro.

CONCLUSÃO
Este projeto, iniciado em conjunto com a SABESP para os testes com as microturbinas

para biogás e os motores do ciclo Otto, deverá permitir a elaboração de um modelo a ser repli-
cado em outros municípios de menor porte. As análises conduzidas durante o estudo podem
orientar como e onde os sistemas de geração de energia elétrica devem ser inseridos no siste-
ma de tratamento de esgoto, assim como os benefícios e as barreiras para sua implantação. A
otimização ambiental e econômica do processo de tratamento de esgoto colabora para a sua
expansão e conseqüentemente para o desenvolvimento sustentável dos centros urbanos.
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7. ASPECTOS HISTÓRICOS E TÉCNICOS DO USO DO BIOGÁS
PRODUZIDO POR BIODIGESTORES RURAIS

Iraídes Aparecida de Castro Villela
José Luz Silveira

RESUMO

Este artigo aborda alguns aspectos históricos e técnicos do biogás. Descreve os tipos mais
comuns de biodigestores rurais anaeróbios: o modelo indiano e o modelo chinês. Desde o
século XIX o biogás poderia constituir uma fonte de energia. Mas somente a partir das crises
energéticas dos anos 1970 os estudos aprofundados sobre o uso energético do biogás permiti-
ram que isso se concretizasse. Algumas citações de projetos de biogás empreendidos em várias
partes do mundo finalizam este trabalho.

INTRODUÇÃO
O biogás, antigamente conhecido como gás dos pântanos, foi descoberto por Shirley, em

1667. Já no século XIX, Ulysse Gayon, aluno de Louis Pasteur, realizou a fermentação anae-
róbia de uma mistura de estrume e água, a 35ºC, conseguindo obter 100 litros de gás por
metro cúbico de matéria. Em 1884, Louis Pasteur apresentou à Academia das Ciências os tra-
balhos do seu aluno e considerou que essa fermentação poderia constituir uma fonte de aque-
cimento e iluminação (PIRES, 1996).

Na Índia, a idéia de aproveitar o gás metano produzido por digestão anaeróbia já existia
no século XIX, mais precisamente no ano de 1859, quando em uma colônia de leprosos, em
Bombaim, foi feita a primeira experiência de utilização direta de biogás. Em 1895, trinta e seis
anos depois, teve lugar a primeira experiência européia com a utilização do biogás para ilu-
minação de algumas ruas da cidade de Exter, na Inglaterra, a que se seguiram outras expe-
riências motivadas principalmente pelo entusiasmo inicial que esse processo causou. Apesar
disso, o combustível não conseguiu vingar como substituto dos combustíveis tradicionais, por-
que sua utilização foi muito reduzida, limitando-se a alguns casos esporádicos. Apenas em
1940, devido a carências energéticas significativas provocadas pela II Guerra Mundial, o bio-
gás voltou a ser utilizado na cozinha, no aquecimento das casas, ou ainda na alimentação de
motores de combustão interna (PIRES, 1996).

Em meados do século XX, nas décadas de 50 e 60, a relativa abundância das fontes de
energia tradicionais desencorajou a recuperação do biogás na maioria dos países desenvolvi-
dos, e apenas em países com poucos recursos de capital e energia, como a Índia e a China, o
biogás desempenhou papel importante, sobretudo nos pequenos aglomerados rurais. Porém, a
partir da crise energética dos anos 1970, o gás metano dos digestores anaeróbios voltou a des-
pertar interesse geral, o que conduziu ao aumento de sua produção nos países europeus (CAE-
TANO, 1990).

No final de século XX a situação agravou-se, face ao crescimento populacional e indus-
trial dos grandes centros urbanos, comprometendo principalmente os recursos hídricos.
Ligado a esse desenfreado crescimento populacional e industrial, o homem enfrenta outro
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problema não menos preocupante, o energético, que envolve a disponibilidade de energia fós-
sil e as dificuldades e conseqüências de sua utilização. Não foram medidos esforços para a
solução, embora distante, desses problemas. O tratamento de resíduos, principalmente os que
lançam mão de métodos biológicos, tem recebido atenção especial (CAETANO, 1990).

Até pouco tempo o biogás era visto simplesmente como um subproduto da decomposi-
ção anaeróbia de lixo urbano, de resíduos animais e de lodos procedentes de estações de tra-
tamento de efluentes domésticos. No entanto, o acelerado desenvolvimento econômico dos
últimos anos e a alta acentuada do preço dos combustíveis convencionais têm encorajado as
investigações na produção de energia a partir de novas fontes alternativas e economicamente
atrativas, tentando-se, sempre que possível, criar novas formas de produção energética que
possibilitem a economia ou a conservação dos recursos naturais esgotáveis.

O grande volume de resíduos das explorações agrícolas e pecuárias e os produzidos por
matadouros, indústrias de laticínios, esgotos domésticos e estações de tratamento de lixo urba-
no apresentam carga poluente tão elevada que se impõe a criação de soluções para diminuir
os danos que causam, e gastar o mínimo possível de energia no processo. Assim, o tratamen-
to desses efluentes pode processar-se pela fermentação anaeróbia, que, além da capacidade de
despoluir, permite valorizar um produto energético (o biogás) e obter um fertilizante cuja dis-
ponibilidade contribui para a rápida amortização dos custos da tecnologia instalada (PIRES,
1996).

Atualmente, para a implantação de projetos e programas de biogás, até mesmo em
pequena escala, é preciso levar em conta as condições socioculturais, políticas, econômicas,
ecológicas e também a tecnologia apropriada, principalmente para áreas rurais. Assim, antes
de construir uma instalação de biogás deve-se analisar o custo-benefício do ponto de vista do
beneficiário, da região e do Estado. Julgando a rentabilidade de instalações de biogás, os obje-
tivos de cada escolha são de importância decisiva. Sua implantação pode servir a propósitos
como (GTZ, 1997):

– produzir energia;
– obter fertilizante orgânico para a agricultura;
– melhorar os serviços de saúde pública e higiene;
– reduzir o impacto das crises de energia; 
– melhorar as condições sociais nos níveis mais pobres da população.

TIPOS DE BIODIGESTORES RURAIS NO BRASIL
A escolha de um biodigestor rural depende essencialmente das características do subs-

trato, das necessidades de depuração, da disponibilidade de mão-de-obra e de condições de
ordem econômica. Este item aborda dois tipos de biodigestores rurais: “batelada” e “contí-
nuo”.

Os biodigestores em batelada são carregados de uma só vez e mantidos fechados por um
período determinado; a matéria orgânica fermentada é descarregada posteriormente. Trata-se
de um sistema simples e de pequena exigência operacional. Pode ser instalado em um tanque
anaeróbio, ou em uma série de tanques, o que depende das demandas de biogás, da disponi-
bilidade e da qualidade da matéria-prima utilizada.

O enfoque deste artigo se concentra nos biodigestores contínuos. Os tipos mais comuns
de biodigestores rurais contínuos no Brasil são os modelos clássicos da Índia e da China,
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muito utilizados em comunidades rurais de pequeno e médio porte. São indicados para o uso
de diferentes resíduos orgânicos animais e vegetais; entretanto, requerem carregamento perió-
dico, geralmente diário, e manejo do resíduo. Cada metro cúbico de câmara de digestão pode
produzir a uma temperatura de 30ºC a 35ºC, de 0,15 a 0,20 m3 de biogás por dia, o que exige
um tempo de retenção hidráulica geralmente de 30 a 50 dias, dependendo ainda da tempera-
tura do meio onde se acha o biodigestor (BENINCASA et alii., 1990).

BIODIGESTOR MODELO INDIANO
Conforme a Figura 7.1, o biodigestor indiano caracteriza-se por dispor de uma cúpula

móvel de ferro ou de fibra de vidro. O gás, à medida que se forma, armazena-se sob a cúpula.

Figura 7.1. Biodigestor: modelo indiano.
FONTE: BENINCASA et alii., (1990).

Devido à formação contínua de gás, esse tipo de biodigestor mantém uma pressão cons-
tante que permite que o gás seja usado sem interrupção. Uma parede central divide o tanque
de fermentação em duas câmaras, possibilitando a separação da biomassa já fermentada e sua
descarga posterior (BENINCASA et alii., 1990).

BIODIGESTOR MODELO CHINÊS
O biodigestor da Figura 7.2 é formado por uma câmara cilíndrica de alvenaria para a fer-

mentação, e um teto abobadado, impermeável, que se destina ao armazenamento do biogás.
O reator funciona com base no princípio de prensa hidráulica, com aumentos da pressão do
gás no interior do biodigestor, o que corresponde ao deslocamento da biomassa da câmara de
fermentação para a caixa de saída, e em sentido contrário quando há descompressão (BENIN-
CASA et alii., 1990).

Gasômetro
Saída de Biogás

Caixa de 
Saída

Caixa de 
Entrada

Parede
Divisória
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Figura 7.2. Biodigestor: modelo chinês.
FONTE: BENINCASA et alii. (1990).

ALGUNS PROJETOS DE BIOGÁS
Exemplos recentes revelam que muitos projetos de biogás têm sido empreendidos em

várias partes do mundo.
No Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, em Portugal, foi construída uma

estação coletiva de tratamento de efluentes de suinocultura. Esse órgão é responsável pela
produção de biogás, cujo valor correspondente em energia elétrica supre as necessidades ener-
géticas da estação, e ainda gera uma receita que suporta os custos operacionais com a venda
da energia excedente (PIRES, 1996).

Em Buenos Aires, na Argentina, uma granja com um rebanho de cabras e ovelhas, e tam-
bém um pequeno número de aves, gera biogás a partir do material orgânico. O biogás é utili-
zado para alimentar um termotanque que contribui para o aquecimento da câmara de diges-
tão e ainda de outros recintos (NOGUEIRA et alii., 1995).

Na França, há vários anos, o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa
Agronômica para o Desenvolvimento (CIPAD) explora as possibilidades de aproveitamento da
biomassa. Numa de suas unidades de pesquisa há um órgão que trabalha com o processo
“transpaille” para a produção de biogás. Elaborado no Senegal, na África, entre 1985 e 1995,
esse processo consta atualmente de 18 instalações de produção de biogás a partir de diversos
tipos de matéria orgânica (principalmente restos em forma de palha). O biogás é obtido por
fermentação anaeróbia em câmaras cilíndricas feitas de chapas metálicas montadas e soldadas
localmente. Essas instalações funcionam no regime batelada. Um subproduto, o biofertilizan-
te, é muito valorizado no cinturão urbano de “hortifrutis”. Várias dessas instalações já existem
ou estão em projeto na África (Senegal, Nigéria, Togo, Sudão, Mali, Tchad), no México, no
Brasil e na Colômbia (THÉRY, 1997).
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8. UTILIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS NA
GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES CO-GERADORAS

Luís Henrique Nobre Avellar
Luiz Roberto Carrocci

José Luz Silveira

RESUMO
Este artigo apresenta uma alternativa energética para regiões rurais, tendo como base o

princípio da geração simultânea ou co-geração de energia a partir de subprodutos agroindus-
triais em que o biogás é utilizado como combustível alternativo. Expõe e discute a co-geração
de energia, a produção de biogás como fonte de combustível, que pode ser obtido por meio
de diferentes tipos de rejeitos (sólidos, líquidos e gasosos), as implicações com a poluição
atmosférica e as alternativas tecnológicas para reduzir emissões na atmosfera. Por fim, faz uma
análise de viabilidade econômica no emprego de tais unidades co-geradoras utilizando o bio-
gás. O texto, além de explorar o aproveitamento do biogás para a geração de energia, demons-
tra sua viabilidade ambiental, aliando a geração de energia à adequada disposição final dos
rejeitos de processos agroindustriais.

INTRODUÇÃO
Como tentativa para reduzir os riscos de escassez de energia (racionamento energético)

têm sido procuradas várias alternativas com a utilização de combustíveis não convencionais,
como o uso de biomassa florestal, biomassa plantada (plantações energéticas), rejeitos de pro-
cessos agroindustriais, rejeitos rurais, lixo urbano e esgotos domésticos.

Para tanto, empregam-se várias técnicas e métodos alternativos, como gaseificadores,
biodigestão anaeróbia, queima direta, co-firing, turbinas a gás, turbinas a vapor, motores de
combustão interna e unidades co-geradoras de energia.

Essas técnicas e métodos estão em plena evolução e, de modo geral, contribuem para o
desenvolvimento sustentável, visto utilizarem fontes alternativas de energia, como rejeitos
normalmente descartados in natura no meio ambiente.

Este artigo apresenta um exemplo de geração simultânea de energia térmica e elétrica
em uma unidade co-geradora típica, a partir da utilização de biogás como combustível alter-
nativo produzido de rejeitos pelo processo de biodigestão anaeróbia.

A viabilidade do sistema proposto ou, resumidamente, a co-geração com biogás, pode ser
constatada não só pela produção de energia a baixo custo e a independência energética, mas,
sobretudo, por demonstrar ser uma alternativa de geração viável do ponto de vista ambiental.

CO-GERAÇÃO DE ENERGIA
Trata-se da geração simultânea de dois ou mais tipos de energia com a utilização de

uma única fonte energética. A Tabela 8.1 reúne alguns dos principais fatos históricos sobre
co-geração.
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Tabela 8.1. Principais fatos históricos da co-geração

FONTE: BALESTIERI (1997).

Na Figura 8.1 observa-se um exemplo típico de uma unidade co-geradora de energia
com turbinas a gás. O sistema apresentado caracteriza-se por produzir simultaneamente dois
diferentes tipos de energia: energia elétrica (eletricidade) e energia térmica (vapor) para um
processo industrial.

Figura 8.1. Unidade de co-geração com turbinas a gás.

Em suma, sem deixar de lado outros fatores como a emissão de poluentes na atmosfera,
a grande vantagem da co-geração de energia, comparada a outras tecnologias de geração, está
no fato de se produzirem dois tipos de energia, eletricidade e vapor, partindo de um único tipo
de fonte energética, no caso, o biogás. Assim, o rendimento global (aproveitamento energéti-
co) de uma unidade co-geradora de energia está na faixa de 80% a 90% da energia disponi-
bilizada pelo combustível, ao passo que em sistemas tradicionais, como em motores de com-
bustão interna, atinge cerca de 30%.

PRODUÇÃO DE BIOGÁS COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO
Os diversos tipos e características dos subprodutos agroindustriais tornaram-se, em

alguns casos, um grande problema socioeconômico e ambiental. Muitos rejeitos sejam sólidos,
líquidos ou gasosos podem ser utilizados como combustível, sem sua transformação prévia em
biogás. É o caso de várias agroindústrias sucro-alcooleiras instaladas no interior do Estado de
São Paulo que utilizam uma unidade co-geradora com queima de bagaço de cana (subprodu-
to) de modo a suprir sua demanda energética.

district
heating

Public Utilities Regulatory Policy Act
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Já os rejeitos de laticínios, diferentemente dos que procedem das agroindústrias sucro-
alcooleiras, são inicialmente transformados em biogás, para só então serem queimados na uni-
dade co-geradora. Assim, esses subprodutos são colocados em biodigestores, nos quais pelo
processo de biodigestão anaeróbia acontece a produção de biogás (Figura 8.2).

Figura 8.2. Biodigestor piloto (tipo indiano) em funcionamento.

A Figura 8.2 mostra um biodigestor tipo indiano em escala piloto, com capacidade de 30
litros e altura máxima de 55 centímetros, operando com a mistura lodo inóculo de laticínios
e estrume bovino produzindo biogás e biofertilizante. O biogás gerado apresentou a seguinte
composição em base volumétrica: 74,30% de CH4; 24,28% de CO2; 0,12% de O2; 1,30% de
H2, o que representa um poder calorífico médio de 6.200 [kcal/kg].

Desse modo, o biogás produzido a partir da inoculação do lodo anaeróbio para o trata-
mento do dejeto bovino no biodigestor mostrado na Figura 8.2 tem poder calorífico maior que
o biogás gerado com o soro lácteo dentro da agroindústria, conforme apresentado comparati-
vamente na Tabela 8.2 com os valores de poder calorífico para outros tipos de combustíveis.

Tabela 8.2. Tabela comparativa entre combustíveis.

Apesar de o biogás, dependendo de sua composição química, apresentar poder calorífi-
co considerável, comparado a outros tipos de combustíveis (Tabela 8.2), é importante ressal-
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tar que poderá ser extremamente danoso ao meio ambiente, em razão de sua composição quí-
mica e de sua forma de utilização.

Além da produção de biogás (combustível alternativo) e de biofertilizante, o processo de bio-
digestão anaeróbia apresenta outra grande vantagem: a redução, ou mesmo em alguns casos, a
eliminação dos agentes patogênicos dos dejetos de animais antes descartados no meio ambiente.

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Sendo um combustível originário dos subprodutos sólidos e líquidos da agroindústria, o

biogás contribui de forma indireta para a melhoria do meio ambiente, mediante a redução dos
agentes patogênicos, ou seja, o processo de biodigestão transforma um elemento altamente
poluidor em biofertilizante e biogás.

A geração de energia a partir da queima de combustíveis pode ser extremamente dano-
sa ao meio ambiente, dependendo das características dos combustíveis e do processo de com-
bustão propriamente dito, podendo vir a lançar na atmosfera gases poluentes como SOx, NOx,
CO-CO2 e material particulado, entre outros.

No Brasil, os órgãos fiscalizadores estão aptos a monitorar, diagnosticar, multar e até
fechar o estabelecimento poluidor. No âmbito nacional essa responsabilidade cabe ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e no Estado de
São Paulo está a cargo da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB).

As principais formas de poluição atmosférica são:
– chuva ácida constituída pelos gases SO2, NOx: age no meio ambiente sob a forma de

chuva, neve ou névoa, destrói a vegetação, afeta monumentos e contamina a água;
– poluição fotoquímica, popularmente conhecida como “smog”, e formada por oxidantes

fotoquímicos, é responsável pela degradação da vegetação e por doenças pulmonares;
– aumento do efeito estufa, produzido pela emissão de CO2, CH4, N2O, entre outros,

causa aquecimento na baixa camada da atmosfera terrestre.
A Tabela 8.3 mostra algumas das principais substâncias nocivas e seus efeitos sobre a

saúde humana e o meio ambiente.

Tabela 8.3. Os grandes vilões da atmosfera.
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Para observar e manter em níveis aceitáveis os limites de emissão de poluentes na atmos-
fera, normalmente se utilizam algumas tecnologias de controle e redução:

Para o NOx:
– Redução catalítica seletiva (SCR, Seletive Catalitic Reduction);
– Combustor seco de baixo NOx (DLN, Dry Low NOx);
– Injeção de água ou vapor (WI, Water Injection, or, SI, Steam Injection);
– Recirculação dos gases de escape (FGR, Flue Gas Recirculation).

Para o CO-CO2:
– Lavadores de gases (scrubbers).

Para o SOx:
– Lavadores de gases (scrubbers);
– Dessulfurização dos gases de escape (FGD, Flue Gas Dessulfurization).

Para o material particulado:
– Câmara de deposição gravitacional;
– Precipitadores eletrostáticos;
– Separadores centrífugos e úmidos.

Existem também sistemas que permitem modificar as características de alguns combus-
tíveis antes de serem usados, como a remoção do H2S e CO2 do biogás que ocasiona a redu-
ção na emissão de poluentes e o aumento do seu poder calorífico (AVELLAR, 2001).

ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA
Descritos a importância, os cuidados necessários com os poluentes e as tecnologias uti-

lizadas para reduzir as emissões na atmosfera, torna-se indispensável a análise da viabilidade
econômica do uso do biogás como combustível alternativo em unidades co-geradoras.

A Tabela 8.4 apresenta segundo Silveira (1994) algumas das principais equações que
governam esse estudo de viabilidade econômica adaptadas por Avellar (1997), para a queima
de biogás em unidades co-geradoras de energia com turbinas a gás, caldeira de recuperação,
juntamente com a utilização de biodigestores e a tecnologia de dessulfurização dos gases de
escape utilizada para controlar e reduzir as emissões de SOx na atmosfera em patamares acei-
táveis pela legislação.
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Tabela 8.4. Principais equações governantes.

FONTE: AVELLAR (2001).

Em resumo, a queima de biogás com o ar atmosférico produz gases de exaustão que acio-
nam as pás da turbina a gás, produzindo energia mecânica que é transferida a um gerador elé-
trico por meio de acoplamentos, onde se produzirá a energia elétrica (eletricidade). Os gases
ao serem expelidos da turbina direcionam-se à caldeira de recuperação, na qual, por troca de
calor, produzirão energia térmica (vapor) para o processo industrial.

Os gases de exaustão na saída da caldeira de recuperação, agora chamados gases de esca-
pe, passam pela tecnologia de dessulfurização dos gases de escape para controlar e reduzir, em
níveis aceitáveis, as emissões de SOx no meio ambiente.

A Figura 8.3 mostra o resultado de estudos realizados por Avellar (1997), e a real e efe-
tiva viabilidade econômica do uso do biogás, mesmo com a adoção de tecnologia para contro-
le e redução da emissão de poluentes na atmosfera, em comparação com a utilização de outro
combustível alternativo, o gás natural, o qual, devido à sua composição química, não necessi-
ta dessa tecnologia de controle.
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Figura 8.3. Custo de produção de eletricidade em uma unidade co-geradora.
FONTE: AVELLAR (1997)

A Figura 8.3 mostra a comparação dos custos de produção de eletricidade, consideran-
do uma taxa anual de juros de 12%. No gráfico estão representados: ( ) preço de compra de
eletricidade da concessionária (0,055 US$/kWh); ( ) custo de produção de eletricidade com
sistema operando com gás natural; e o ( ) custo de produção de eletricidade com sistema ope-
rando com biogás.

Pode-se observar que o custo de produção de eletricidade em sistema empregando o bio-
gás é continuamente mais baixo do que o sistema operando com o gás natural, e ainda que o
custo de produção de eletricidade em sistema de co-geração é menor do que a tarifa pratica-
da pela concessionária para um período de amortização de capital investido de 7,8 anos na
operação com gás natural e a partir de 3,8 anos na operação com biogás, mesmo com a utili-
zação da tecnologia de dessulfurização dos gases de escape para esse caso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De fato, pode-se considerar como contribuição a própria proposta de interligação entre

rejeitos rurais, agroindustriais, biodigestores e unidades co-geradoras de energia, formando os
chamados sistemas integrados, sem deixar de lado os aspectos relacionados à redução da
poluição ambiental e o uso eficiente dos recursos naturais.

O uso apropriado dos nutrientes contidos nos rejeitos orgânicos animais e vegetais e o
aproveitamento de seus potenciais energéticos, anteriormente descartados, podem ser consi-
derados aspectos ambientais favoráveis do sistema de biodigestão anaeróbia. A estes se somam
os inegáveis impactos sociais positivos — disponibilidade de energia, economia de recursos
para a fertilização do solo e criação de ambiente mais saudável para as pessoas envolvidas nas
atividades rurais.
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Alguns aspectos negativos referem-se aos impactos ambientais causados pela instalação
dos biodigestores e à possibilidade de escape de biogás (CH4, CO2, H2S) para a atmosfera.
Outros dizem respeito às unidades co-geradoras de energia, destacando-se a poluição presen-
te nos gases de exaustão originários dos processos de combustão lançados no meio ambiente,
como NOx, SOx, CO-CO2.

Por outro lado, entre os aspectos positivos também se destacam os relacionados à prote-
ção dos corpos d’água e das águas subterrâneas, a melhoria das condições do solo, o uso sus-
tentável dos recursos naturais renováveis, e os aspectos relativos à contribuição, para o meio
ambiente, do aproveitamento dos rejeitos como combustível alternativo em unidades co-gera-
doras de energia.

A introdução da geração de energia com biogás em regiões rurais e isoladas do Brasil
num primeiro instante deve superar as barreiras existentes quanto à utilização do biogás.
Ainda existe a idéia generalizada de que o biogás é um gás pobre e de baixa capacidade calo-
rífica. No entanto, como foi demonstrado na Tabela 8.2, a capacidade calorífica é superior à
de alguns combustíveis convencionais.

Dentro das propriedades rurais ou em comunidades isoladas, a industrialização de pro-
dutos agrícolas como leite, frango, carne, peixe, frutas, verduras etc., aproveitando seus rejei-
tos antes descartados no meio ambiente, seria uma alternativa técnica e economicamente viá-
vel, além de melhorar as condições dos produtos rurais e reduzir a pobreza na área rural.
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9. BIODIGESTORES ASSOCIADOS A SISTEMA DE CO-GERAÇÃO –
ESTUDO DO APROVEITAMENTO DO BIOGÁS EM UMA SUINOCULTURA

Ederaldo Godoy Júnior
Luiz Roberto Carrocci

José Luz Silveira
José Rui Camargo

Giorgio Eugênio Oscare Giacaglia

RESUMO
Este artigo propõe conciliar saneamento com geração de energia, partindo do aproveita-

mento de efluentes de suinocultura. A suinocultura consome eletricidade e Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP) para sua operação e também para conforto térmico dos animais. As matrizes
no verão precisam estar em ambiente condicionado refrigerado e os leitões recém-nascidos em
ambiente aquecido. Os efluentes de suinocultura quando tratados anaerobiamente geram bio-
gás que pode ser aproveitado em co-geradores, produzindo água ou ar frio, água ou ar quen-
te e energia elétrica, reduzindo significativamente os custos operacionais do empreendimen-
to. Os sistemas de Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (RAFA) para tratamento de
efluentes de suinocultura podem ser otimizados para a produção de biogás e a redução da
Demanda Química de Oxigênio (DQO). No Brasil existem mais de 38 milhões de suínos que
produzem em dejetos o correspondente a quase 170 milhões de seres humanos, ou seja, para
efeito de comparação, um potencial para gerar cerca de 2.550.000 m3 de biogás por dia. Este
artigo apresenta um estudo para aproveitamento desse biogás.

INTRODUÇÃO
Analisa-se aqui a viabilidade técnica do aproveitamento do biogás gerado no tratamen-

to de resíduos de suínos para acionamento de sistemas de co-geração de energia.
Lucas Júnior (1994) apresenta vários resultados de estudos do aproveitamento de resí-

duos de suínos (estrume fresco, pré-fermentado e de esterqueiras) por meio de biodigestores
tipo batelada, contínuos e de fluxo ascendente, que mostram o grande potencial de produção
de biogás combustível e biofertilizante, além do aspecto relacionado à redução da poluição
ambiental também no tocante às emissões de metano na atmosfera.

Godoy Júnior (2001) desenvolveu uma planta piloto constituída por quatro reatores
anaeróbios de fluxo ascendente, de Policloreto de Vinila (PVC), e um separador de fases gaso-
sa-líquida-sólida projetado em formato helicoidal, produzindo um vórtex no percurso ascen-
dente do fluxo. Esse sistema foi imerso num reservatório com água aquecida por energia solar,
que elevou a temperatura média de 20,2ºC para 31,27ºC, aproximando-a da temperatura
ótima da metanogênese (35ºC), ou seja, a melhor temperatura para o metabolismo da comu-
nidade bacteriana. O substrato empregado foi o efluente de suinocultura com uma DQO
média de 4.501 mg/L. Os quatro reatores dispostos em série e os separadores de fases com
formato helicoidal ocasionaram maior interação entre o efluente e o lodo, no interior dos rea-
tores, permitindo assim uma melhor desgaseificação dos grânulos e um menor arraste de lodo
para fora do sistema. As modificações no projeto, na disposição e na operação, permitiram
obter redução em média de 81,2% de DQO; de 97,1% e de 92,8% no Número Mais Provável
(NMP) de coliformes totais e fecais, respectivamente, num Tempo de Retenção Hidráulico
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(TRH) médio de 12 horas, dispensando qualquer dispositivo eletromecânico, pois o sistema
operou por gravidade desde a entrada do afluente até a saída do efluente.

BIODIGESTOR ASSOCIADO À CO-GERAÇÃO PARA SUINOCULTURA
Uma vez que na suinocultura se consome energia para sua operação e conforto térmico

dos animais pode-se utilizar os próprios dejetos dos animais em sistemas de reatores anaeró-
bios de fluxo ascendente para gerar o biogás que é aproveitado in situ em sistema de co-gera-
ção de energia gerando simultaneamente água gelada ou ar frio para conforto das matrizes,
água quente ou ar quente para conforto dos leitões no desmame e eletricidade para acionar
bombas d’água para abastecimento e lavagem das instalações.

A Figura 9.1 mostra esquematicamente uma suinocultura com sistema de biodigestão
associado a sistema de co-geração para aproveitamento energético dos resíduos gerados. A
Figura 9.2 apresenta esquematicamente um sistema de biodigestão para saneamento ambien-
tal dos resíduos de suinocultura e que gera o biogás que será aproveitado energeticamente.
Esse sistema é composto por um biodigestor do tipo chinês, 3 RAFAs e 3 AR (Aerador
Rotacional), dispostos em série, formando cascata.

Segundo Avellar, Carrocci & Silveira (2000), o custo de produção de energia elétrica,
com o uso de biogás, é continuamente menor que o do gás natural, e ainda mais baixo que o
do comprado da concessionária. O tempo de amortização do custo do investimento na planta
leva 7,8 anos com gás natural e 3,8 anos com o biogás, mesmo com a utilização de tecnologia
de dessulfurização do biogás.

Figura 9.1. Desenho esquemático de uma suinocultura 
com tratamento dos efluentes associados a sistema de co-geração.

Figura 9.2. Desenho esquemático do sistema de biodigestão 
para saneamento do efluente de suinocultura.
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CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA MICROGERADOR DE ENERGIA
A parte do sistema relativa ao co-gerador utilizará a tecnologia denominada de micro co-

geradores ou ainda co-geradores compactos, que se constituem de motores alternativos de
combustão interna, modificados para funcionar com biogás. A menor capacidade elétrica
comercialmente encontrada para essa unidade é de 7 kW (denominada TOTEM 7). Os prin-
cipais componentes dessa unidade de micro co-geração são um motor alternativo de combus-
tão interna, um gerador elétrico e um sistema de controle que assegure a máxima eficácia da
instalação.

Segundo Silveira (1994), sistemas de co-geração, utilizando motor de combustão inter-
na, podem aproveitar de 50% a 70% da energia do combustível na forma de calor e de 23%
a 30% na forma de eletricidade.

Figura 9.3. Detalhamento esquemático de uma unidade TOTEM.

O rendimento global desses sistemas varia de 70% a 90%, compreendendo a energia elé-
trica produzida, mais a energia térmica produzida, dividida pela energia suprida pelo combus-
tível. O calor produzido por essas instalações é disponível numa faixa de temperatura entre
80ºC e 450ºC. A Figura 9.3 ilustra o funcionamento de uma unidade TOTEM (Total Energy
Module) ou módulo de energia total, apresentando a recuperação do calor dos gases de esca-
pe e da refrigeração do motor. Thomas & Deval (1987), estudaram as características dos bio-
gases obtidos a partir da digestão anaeróbia de resíduos vegetais e dejetos animais como com-
bustíveis em sistemas microgeradores numa suinocultura com 3.000 matrizes em Taiwan. A
composição média do biogás obtido é apresentada na Tabela 9.1. O poder calorífico inferior
varia entre 18 e 26 MJ/Nm3.

Tabela 9.1. Composição do biogás a partir de dejetos suínos.

FONTE: THOMAS & DELVAL (1987).
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O estudo baseou-se em duas alternativas de micro co-geração: a primeira utilizando o
sistema TOTEM mostrado na Figura 9.3; a segunda usando o sistema da Duvant-Crepelle, que
utiliza motores diesel-gás com capacidades de produção elétrica entre 196 a 894 kW. A Figura
9.4 mostra alguns detalhes esquemáticos do sistema Duvant-Crepelle, disponível na Europa,
constituído por um grupo motor/gerador elétrico. Os resultados obtidos do balanço de ener-
gia para a unidade de co-geração TOTEM são mostrados na Tabela 9.2.

Tabela 9.2. Balanço energético para o TOTEM.

FONTE: SILVEIRA (1995).

Figura 9.4. Desenho esquemático do sistema Duvant-Crepelle.

FONTE: SILVEIRA (1994)

O esquema de instalação do sistema de co-geração na suinocultura é mostrado na
Figura 9.5.
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Figura 9.5. Esquema da instalação em Taiwan.

FONTE: SILVEIRA (1994)

A Tabela 9.3 apresenta o balanço energético de sistemas Duvant-Crepelle para bio-
gás com um poder calorífico inferior de 23.020 kJ/Nm3.

Tabela 9.3. Balanço energético de sistemas Duvant-Crepelle.

Como a suinocultura possui cinco digestores com capacidade máxima de 1.650 m3, que
produzem 138 Nm3/h de biogás, observa-se a possibilidade de haver várias alternativas na uti-
lização dos sistemas com motores a biogás, oferecendo perspectivas para economizar energia
primária ou melhorar a rentabilidade da instalação existente.

Suinocultura com 3.000 matrizes

Dejetos

Decantador
Compressor

Biogás

Biodigestor

Cuba aquecimento (35º)

Agitador

Energia
elétrica

Sistema Duvant-Crepelle 4 VJC
(Potência Elétrica: 168 kW)

Utilização anexa

Tanque de
armazenamento

(3bar)

SILVEIRA (1994)

196,0 368,0 460,0248,0
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CONFORTO TÉRMICO DOS ANIMAIS
A eficiência da reprodução animal, bem como da engorda, é fator básico para o aprovei-

tamento industrial. Essa eficiência é diretamente influenciada pelas condições térmicas a que
o animal está sujeito. A queima do biogás com a finalidade de proporcionar conforto térmico,
pode ser muito interessante do ponto de vista econômico. De acordo com Nããs (1989), há evi-
dências experimentais, no caso de suínos, “que mostram um acréscimo de 9,7 a 16 leitões por
leitegada quando a produção se dá em condições ideais de termoneutralidade. Variações
ambientais podem provocar reduções significativas na eficiência reprodutiva”. O mesmo autor
apresenta, ainda, um gráfico no qual se pode verificar o efeito da temperatura do ar na per-
centagem de produtividade de rebanhos suínos e que o máximo se encontra na faixa de 23ºC
a 26ºC para o ambiente condicionado.

O calor dissipado pelo suíno pode ser determinado pelas equações abaixo, apresentadas
por Nããs (1989):

onde Qin é o fluxo de calor produzido por um suíno (W), m é a sua massa viva (kg) e ti é a tem-
peratura interna (C). A carga térmica devida aos animais pode ser, assim, determinada.

Para manter a temperatura interna da pocilga nos níveis desejados, podem ser utilizados
vários sistemas de refrigeração. A seguir, apresenta-se alguns deles.

Uma primeira alternativa é a utilização de um “chiller” por absorção para a produção de
água gelada que é distribuída através de dutos para o ambiente a ser refrigerado. A energia
térmica necessária à operação do ciclo de absorção é obtida diretamente dos gases de escapa-
mento do motor de combustão interna ou da queima direta do biogás.

Outra alternativa é a utilização de sistemas de resfriamento evaporativo para proporcio-
nar conforto térmico. Baêta et al. (1997), avaliaram o efeito do resfriamento evaporativo em
maternidades de suínos durante o verão de 1996 e demonstraram que esse sistema proporcio-
na melhores condições térmicas para as matrizes lactantes.

O resfriamento evaporativo consiste na utilização da evaporação da água através da pas-
sagem de um fluxo de ar, provocando uma redução na temperatura do ar. Pelas suas caracte-
rísticas ele é mais eficiente em locais de clima quente e seco e, nesse caso, pode-se utilizar
tanto sistemas de Resfriamento Evaporativo Direto (RED) quanto Indireto (REI).
Equipamentos de refrigeração evaporativa direta resfriam o ar por contato direto com uma
superfície sólida molhada ou por meio de “sprays”. É um processo que mantém constante a
entalpia e a menor temperatura que se pode obter é a de bulbo úmido do ar que entra no sis-
tema. Em um equipamento de resfriamento evaporativo indireto o ar de insuflamento é man-
tido separado do ar do lado molhado, ou seja, é um processo em que a umidade absoluta é
mantida constante.

Quando os sistemas direto ou indireto não são suficientes para atingir as condições de
conforto térmico, pode-se utilizar sistemas acoplados. A Figura 9.6 (a) mostra um sistema que
utiliza dois equipamentos evaporativos indireto-direto. Nos casos em que a umidade do local
é muito alta pode-se utilizar, ainda, o arranjo mostrado na Figura 9.6 (b), que consiste em dois
resfriadores evaporativos acoplados a um desumidificador por adsorção (DD). Na Figura 9.6

Y = log Qin

Y = 2,47 + 0,0154 . m - 0,577 . (32 + 1,8ti) + 0,30 . m2 + 0,710 . (32 + 1,8ti) - 0,142 . (32 + 1,8ti)
100

(1)
(2)

100 100
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(a) e (b) o ponto (1) corresponde à entrada de ar externo. O ar a ser insuflado no ambiente
corresponde ao ponto (3) na Figura 9.6 (a) e ao ponto (4) na Figura 9.6 (b).

(a)

(b)

Figura 9.6. Sistemas acoplados: indireto-direto (a); com pré-desumidificação por adsorção (b).

Nesse arranjo, a energia térmica necessária à regeneração do material adsorvente é obti-
da dos gases de escapamento do motor de combustão interna ou da queima direta do biogás.
Nesse caso, conseguem-se temperaturas do ar que permitem atingir as condições de conforto
térmico mesmo em regiões de clima equatorial. Além disso, o ar quente utilizado na regene-
ração do material adsorvente pode ser utilizado para o aquecimento das crias.

O material adsorvente é fixado numa estrutura tipo colméia. O adsorvente após satura-
do pela umidade, pode ser regenerado, ou “secado”; a energia gasta para a “secagem” é deno-
minada energia de regeneração.

Tabela 9.4. Condição externa e insuflamento para várias cidades brasileiras.

FONTE: CAMARGO (1999).

A Tabela 9.4 mostra as Temperaturas de Bulbo Seco (TBS) e de Bulbo Úmido (TBU)
externa e de insuflamento do ar para diversas cidades brasileiras caracterizadas por diferen-
tes condições climáticas que podem ser obtidas com a utilização do sistema mostrado na
Figura 9.6 (b), de acordo com Camargo & Ebinuma (2002).
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COMENTÁRIOS
O aproveitamento do biogás gerado a partir de resíduos de suinocultura mostra-se uma

alternativa energética muito atraente, pois permite diminuir significativamente os custos ope-
racionais agroindustriais. O Brasil tem uma população de mais de 38 milhões de suínos que
poluem, cada um, aproximadamente 4,5 vezes mais que um ser humano e, na maioria dos
casos, os dejetos produzidos são descartados in natura diretamente nos corpos d’água recep-
tores. Somente as grandes empresas e alguns médios produtores tratam esses dejetos. Quando
não tratados adequadamente, os dejetos podem provocar doenças e inviabilizar o uso da água
para abastecimento humano, devido às grandes concentrações de nitratos e à presença de
organismos patogênicos.

Considerando que uma suinocultura com uma população de 3.000 animais produza por
dia 138 Nm3/h de biogás, a uma concentração de metano de 62% a partir dos dejetos gerados,
operando com um TRH (Tempo de Retenção Hidráulica) de 15 dias, e que um sistema TOTEM,
conforme a Tabela 9.2, tem um consumo médio de biogás de 8,33 Nm3/h, para uma potência
média de 13,8 kW, a quantidade de biogás gerada por dia na suinocultura é suficiente para ali-
mentar 16 unidades TOTEM, gerando uma potência elétrica total de 220 kW e um fluxo de calor
recuperado na forma de água quente de 470 kW; mesmo assim, comparando-o com outro siste-
ma, no caso Duvant-Crepelle, fica evidente que o segundo sistema melhor se adapta à realidade
da fazenda objeto de estudo, tendo em vista que a disponibilidade de biogás e o nível de inves-
timento específico (US$ / kW) em sistemas de maiores capacidades são mais baixos.

Do ponto de vista de conforto térmico, como se pode verificar na Tabela 9.4, utiliza-se
para análise tanto cidades de latitudes baixas como médias. Das cidades analisadas Brasília
apresenta o clima mais seco e Manaus, o mais úmido.

Utilizou-se uma temperatura de regeneração de aproximadamente 70ºC, o que levou a uma
temperatura máxima do ar de processo, para São Paulo, de 47,3ºC na saída do desumidificador.

Observa-se na Tabela 9.4 que a temperatura de insuflamento mínima foi obtida para São
Paulo (19,2ºC) e a máxima para Manaus (22,7ºC).

Pode-se notar ainda nessa mesma tabela que para todas as cidades estudadas, a condição
do ar de insuflamento permite atingir temperaturas que podem propiciar conforto térmico, o que
demonstra a viabilidade da utilização desse sistema para regiões de clima tropical e equatorial.

Para uma temperatura de reativação de 240ºC e uma relação ar de retorno/ar de proces-
so igual a 0,385 tem-se a potência necessária à reativação igual a 51,7 kW para uma vazão de
ar de insuflamento igual a 1,7m3/s.

Cabe ressaltar a importância deste trabalho no contexto atual. Esse fato decorre funda-
mentalmente, dos estudos que estão sendo realizados sobre o aproveitamento desse tipo de
resíduo agroindustrial com poder calorífico considerável que lançado no meio ambiente agri-
de muitas vezes os corpos d’água de forma avassaladora.

CONCLUSÕES
Do ponto de vista ambiental e energético, pode-se concluir que é muito interessante o

aproveitamento dos efluentes de suinocultura para geração de biogás e seu aproveitamento
por meio de um sistema de co-geração para geração de energia elétrica e para promover o con-
forto térmico aos animais. Essa aplicação promove uma redução nos custos energéticos e no
impacto ambiental causado pelo descarte dos dejetos dos animais.
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No caso de uma suinocultura associada ao sistema de co-geração, a energia gerada
pode ser mais bem aproveitada para o conforto térmico das matrizes, quando se utiliza o sis-
tema evaporativo de refrigeração, do que o sistema por absorção (amônia), pois o sistema eva-
porativo é mais eficiente.

Conclui-se ainda que a associação de biodigestores com sistemas de co-geração aco-
plados a sistemas refrigeradores pode levar a grande economia de energia; contudo, são neces-
sários mais estudos práticos no tocante à aplicação desses sistemas.

AGRADECIMENTOS
Ao Departamento de Energia da FEG/UNESP, pelo apoio logístico.
À UNITAU, pela autorização de parte do experimento na suinocultura do Departamento

de Ciências Agrárias.
À CAPES, pela bolsa de Doutorado.
À FAPESP, pelo fomento do trabalho de mestrado, pré-requisito para o desenvolvimen-

to deste projeto.
Ao CNPq-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pelo supor-

te financeiro que possibilitou a realização deste trabalho.
À TIGRE S.A. Tubos e Conexões, pelo fornecimento dos materiais para a montagem dos

biodigestores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AVELLAR, L. H. N.; CARROCCI, L.; R., SILVEIRA, J. L. A utilização de subprodutos agroin-
dustriais na geração de energia em unidades cogeradoras. In:  Revista Biotecnologia Ciência
& Desenvolvimento nº 13, UNESP/Campus de Guaratinguetá/ Departamento de Energia,
março/abril de 2000.
BAÊTA, F. C. et alii. Efeito do resfriamento evaporativo e da ventilação forçada no conforto
térmico ambiental de verão em maternidades de suínos. In: XXVI CONGRESSO BRASILEI-
RO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 1997.
CAMARGO, J. R.; EBINUMA, C. D. Sistemas de resfriamento evaporativo acoplados a desu-
midificadores dessecantes para diversas cidades brasileiras. In: ANAIS DO CONEM, João
Pessoa, 2002.
__________. Sistema de refrigeração por evaporação. Taubaté, 1999. Dissertação (Mestrado
em Engenharia Mecânica) – Universidade de Taubaté. Taubaté, 1999.
GODOY Jr., E. Sistema otimizado de reator anaeróbio de fluxo ascendente para tratamento de
efluente de suinocultura. Taubaté. 2001. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) –
Universidade de Taubaté.
LUCAS JÚNIOR, J. Algumas considerações sobre o uso de estrume suíno como substrato para
três sistemas de biodigestores anaeróbios. Jaboticabal, 1994. Tese. (Livre-docência) –
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista.
NÃÃS, I. A. Princípios de conforto térmico na produção animal. São Paulo, Ícone Editora, 1989.
SILVEIRA, J.L. Cogeração disseminada para pequenos usuários: estudo de casos para o setor
terciário. Campinas, 1994. Tese (Doutorado) – Faculdade de Engenharia Mecânica, UNICAMP.
THOMAS, D. G.; DELVAL, P. Utilization du biogaz dans les moteurs thermiques. Informations
Chimie nº 283. Paris, 1987. p. 147-149.

Biogas  11.12.06  16:46  Page 175



176
Biogás: pesquisas e projetos no Brasil

PARA SABER MAIS SOBRE O TEMA “BIOGÁS”, CONSULTAR:

REFERÊNCIAS:
ALVES, J.W.S. Diagnóstico técnico institucional da recuperação e uso energético do biogás
gerado pela digestão anaeróbia de resíduos. São Paulo, 2000. Dissertação (Mestrado) –
PIPGE/USP, Universidade de São Paulo.
SÃO PAULO (Estado). Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Manual do usuá-
rio do programa de computador Biogás: geração e uso energético, aterros, versão 1.0.
CETESB/SMA, 2006.
_________. Manual do usuário do programa de computador Biogás: geração e uso energéti-
co, efluentes e resíduo rural, versão 1.0. CETESB/SMA, 2006.

SITES NA INTERNET:
BANCO MUNDIAL. Iniciativa para obtenção de energia a partir do gás de aterro sanitário,
Banco Mundial/IEGAS. Disponível em: http://www.bancomundial.org.ar/lfg/default_po.htm,
[acessado em abril de 2006].
BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS. Informações sobre possibilidade de créditos de carbo-
no na recuperação de biogás, entre outras informações. Disponível em:  http://www.bmf.com.br,
[acessado em abril de 2006].
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Landfill Methane Outreach Program, [site em
inglês]. Disponível em: http://www.epa.gov/lmop, [acessado em abril de 2006].
INSTITUTO PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO
BÁSICO E MEIO AMBIENTE. Documentos para consulta, legislação, fontes de financiamento,
links interessantes, entre outras informações. Disponível em: http://www.web-resol.org, [acessa-
do em abril de 2006].
METHANE TO MARKETS PARTNERSHIPS. Iniciativa internacional com Informações, custos,
recuperação de metano, emissões agrícolas, aterrros, entre outras,  [site em inglês]. Disponível
em: http://www.methanetomarkets.org, [acessado em abril de 2006].
SÃO PAULO (Estado). Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Informações sobre:
aterros no Brasil e emissão de biogás, documentos para consulta, programa de computador para
cálculo de emissões, entre outras informações. Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/bio-
gas, [acessado em abril de 2006]. 
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Metodologias
de projetos de recuperação e queima de biogás além de outros tipos de projetos de MDL. [em
inglês]. Disponível em: http://cdm.unfccc.int/methodologies, [acessado em abril de 2006].
Ministério da Ciência e Tecnologia. Inventário de emissão de metano pelos resíduos no Brasil
nos anos de 1990 a 1994.  Disponível em: http://www.mct.gov.br/clima, [acessado em abril de
2006].

LISTA ELETRÔNICA:
SÃO PAULO (Estado). Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.  Lançada no
Workshop sobre Eletricidade a partir de Biogás, realizado na CETESB (São Paulo), em
26/06/2001. Objetiva fomentar práticas e discussões sobre a recuperação da energia do meta-
no contida em resíduos. Associação livre. Mensagens restritas ao assunto.
http://br.groups.yahoo.com/group/gasdeaterro/
gasdeaterro-subscribe@yahoogrupos.com.br

Biogas  11.12.06  16:46  Page 176



177
Biogás: pesquisas e projetos no Brasil

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

ABIA – Associação Brasileira de Alimentos
ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química e Produtos Derivados
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
AND – Autoridade Nacional Designada
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
BOOT – Built Operation Own and Transfer
CCC – Conta de Consumo de Combustível
CDM/MDL – Clean Development Mechanism / Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
CEG – Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro
CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem
CENBIO – Centro Nacional de Referência em Biomassa
CER/CRE – Certified Emission Reduction / Certificado de Redução de Emissão
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
CIRAD – Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COD – Carbono Orgânico Degradável no Resíduo Sólido Doméstico
COMGÁS – Companhia de Gás de São Paulo
COMLURB – Companhia Municipal de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente
COP – Conference of the Parties to the Convention
COPPE – Centro de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
COV – Compostos Orgânicos Voláteis
CQM – Centro de Química da Madeira
CQNUMC – Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
CSPE – Comissão de Serviços Públicos de Energia
DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio
DOESP – Diário Oficial do Estado de São Paulo
DQO – Demanda Química de Oxígênio
ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
ENERGE – Centro de Estudos de Energia
EOD – Entidade Operacional Designada
EPA – Environmental Protection Agency
EPUSP – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
ET/CE – Emission Trading / Comércio de Emissões
ETE – Estação de Tratamento de Esgotos
ETIP – Energy Technology Innovation Project
FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado
FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
FCM – Fator de Correção de Metano
FE – Fator de Emissão
FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – Rio de Janeiro

Biogas  11.12.06  16:46  Page 177



178
Biogás: pesquisas e projetos no Brasil

FEM – Faculdade de Engenharia Mecânica da UNICAMP 
FET – Fração dos Esgotos Tratada
FGV – Fundação Getúlio Vargas
GDL – Gás do Lixo
GEE/GHG – Gás de Efeito Estufa / Greenhouse gases
GLP – Gás Liquefeito de Petróleo
GTZ – Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH / Cooperação Técnica Alemã
GWP – Global Warming Potential / Potencial de Aquecimento Global
IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
IEA – International Energy Agency
IEE – Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change
IPPUR – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
IQR – Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos
ITAL – Instituto de Tecnologia de Alimentos
IVIG – Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais
JI – Joint Implementation
LFGTE – Landfill Gas to Energy
LMOP/USEPA – Landfill Methane Outreach Program / Programa da Agência Norte-Americana
de Proteção Ambiental para Aproveitamento do Metano em Aterros
MAE – Mercado Atacadista de Energia
MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia
MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
MMA – Ministério de Meio Ambiente
MME – Ministério de Minas e Energia
MOP – Meeting of the Parties
MOU – Memorandum Of Understanding
MSW – Municipal Solid Waste
NFFO – Non-Fossil Fuel Obligation
OECD – Organization for Economic Co-Operation and Development
ONU – Organização das Nações Unidas
PCI – Poder Calorífico Inferior 
PDD – Project Design Document / Documento de Concepção do Projeto
PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro S/A
PIB – Produto Interno Bruto
PIPGE – Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia da USP
PLANASA – Plano Nacional de Saneamento Básico
PNAD – Programa Nacional por Amostragem de Domicílios

Biogas  11.12.06  16:46  Page 178



179
Biogás: pesquisas e projetos no Brasil

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento / Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
PNUMA/UNEP – United Nations Envirommental Program
PNSB – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
PROCEL – Programa de Conservação de Energia Elétrica 
PROCLIMA – Programa Estadual de Mudanças Climáticas Globais
PROINFA – Programa de Incentivo a Fontes Renováveis
PRONACOP – Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial
PRONAR – Programa Nacional de Controle e Qualidade do Ar
PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
PURPA – Public Utilities Regulatory Policy Act
RCRA – Revised Resource Conservation and Recovery Act
RLE – Resíduos de Lodos de Esgotos
RMSP – Região Metropolitana de São Paulo
RSD – Resíduos Sólidos Domiciliares 
RSDO – Resíduos Sólidos Domiciliares Orgânicos
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas
S.D. – Sem Data
SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
SIGRS – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos
SILP – Sistema de Licenças e Penalidades
SINDITEXTIL – Sindicato das Indústrias Texteis do Estado de São Paulo
TIR – Taxa Interna de Retorno 
UASB/RAFA – Up-flow Anaerobic Sludge Blanket / Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UNESP – Universidade Estadual Paulista
UNFCCC/CQNUMC – United Nations Framework Convention on Climate Change /
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
UNITAU – Universidade de Taubaté
URTR – Unidade Receptora e de Tratamento de Resíduos
USAID – United States Agency for International Development
USEPA – United States Environmental Protection Agency
USP – Universidade de São Paulo
UTRs – Usinas Termelétricas a Resíduos
UVIBRA – União Brasileira de Vitivinicultura
VLP – Valor Líquido Presente
WRI – World Resources Institute
WMO/OMM – World Meteorological Organization / Organização Metereológica Mundial
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