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e sustentável para a geração biogás dos aterros sanitários é atu-
almente um combustível cada vez 

mais aproveitado para gerar energia 
elétrica. No Brasil a utilização do biogás 
para geração de energia ainda está pou-
co difundida, porém com a quantidade 
de aterros com potencial para geração e 
com as mudanças climáticas, essa prá-
tica está cada vez sendo mais incenti-
vada pelo compromisso com a redução 
de emissões de gases de efeito estufa, e 
pelo surgimento do mercado de créditos 
de carbono. A falta de energia elétrica é 
uma preocupação, pois em breve pode-
remos ter um novo “apagão” como o de 
2001, devido à falta de investimentos em 
geração de energia. Grandes empresas 
que consomem energia em larga escala, 
já se preparam para a eventual escassez 
de eletricidade a partir de 2009. Nos úl-
timos meses, distribuidores e comerciali-
zadores de energia elétrica vêm sentin-
do uma corrida por contratos de longo 
prazo, com vencimento para o início da 
próxima década.

É nesse contexto que as empresas bra-
sileiras interessadas neste mercado estão 
aprimorando e desenvolvendo novas tec-
nologias para uma geração equilibrada de 
energia nas condições dos aterros em solo 
brasileiro.

O biogás é constituído basicamente por 
metano e dióxido de carbono. 

Em média, 60% do biogás é compos-
to de metano; esta proporção garante ao 

biogás poder calorífico de 7 200 kcal/m³. 
O metano tem um alto potencial explosivo; 
apenas 5% desse gás dissolvido no ar já é 
capaz de formar uma mistura explosiva. 

Disperso na atmosfera, o metano retém 
21 vezes mais energia calorífica do que o 
dióxido de carbono, o que contribui signi-
ficativamente para a ampliação do efeito 
estufa.

Construir uma usina elétrica em um 
aterro sanitário exige altos investimentos, 
mas, em contrapartida, gera créditos de 
carbono. Segundo José Manuel Mondelo, 
presidente da Conestoga-Rovers & As-
sociados, no aterro sanitário Canabrava, 
em Salvador, optou-se apenas pela quei-
ma controlada do biogás, o que também 
permite a geração de créditos de carbo-
no, além de minimizar a emissão de ga-
ses de efeito estufa. Esta é uma solução 
que exige menos investimentos do que 
a construção de uma usina geradora de 
energia elétrica, e pode ser mais vantajo-
sa em aterros sanitários que recebem uma 
pequena quantidade diária de resíduos. 
O sistema de coleta e queima de gás do 
aterro consiste basicamente de poços ver-
ticais de extração de gás (conforme figura 
1), rede de tubulação, sopradores, e um 
queimador – flare (figura 3) com capaci-
dade para queimar a quantidade máxima 
coletável de biogás, instalados de acordo 
com a topografia do terreno.

O aterro sanitário de Canabrava ocu-
pa uma área total de 66 ha, com resíduos 

dispostos em 40 ha, e sua operação está 
encerrada. Recebeu, por mais de 30 anos, 
resíduos sólidos não perigosos munici-
pais, industriais, comerciais e agrícolas. 
Com uma disposição total de mais de 1,5 
milhão de toneladas de resíduos sólidos 
urbanos que foram dispostos ao longo 
dos 30 anos de funcionamento desse 
aterro, deve gerar, em média, 214 000 
toneladas de Redução Certificadas de 
Emissões (RCE) expressas em toneladas 
de CO2, até 2012.

No Aterro Sanitário Bandeirantes, lo-
calizado no município de São Paulo, a em-
presa Biogás Energia Ambiental implantou 
uma usina de captação dos gases gerados 
no aterro, que funciona desde 2004. São 
captados cerca de 12 000 m³/h de biogás, 
com um conteúdo mínimo de 50% de me-
tano, durante 24 horas por dia, nos 365 
dias do ano. Para captar essa quantida-
de de gás foram instalados, pela empresa 
Biogás Energia Ambiental, 43 quilômetros 
de tubos de Polietileno de Alta Densidade 
- PEAD, conectados a 200 drenos verti-
cais, além dos equipamentos necessários 
para sucção, desumidificação e queima 
do gás.

O engenheiro químico e diretor técni-
co da Biogás Energia Ambiental, Antônio 
Carlos Delbin, explica que, apesar do bio-
gás apresentar cerca de 60% de metano, 
para atingir essa concentração é preci-
so haver uma pressão interna suficiente 
para que não entre oxigênio no maciço 

de resíduos. “Te-
mos 220 pontos de 
captação (sucção), 
em que é inseri-
da uma pressão 
negativa (vácuo). 
Cada dreno é co-
nectado a um co-
letor e cada cole-
tor é ligado a uma 
linha principal, que 
segue para a usina 
de onde se faz a 
sucção. É feito um 
controle para que 
o oxigênio nesses 

de energia elétrica

Figura 1 - Perfil típico do maciço sanitário                                                                                                   Fonte: CDR Pedreira
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negativa for muito elevada, o ar entra no 
maciço e o processo passaria de anae-
róbio para aeróbio e entraria em colap-
so”, detalha. Com 3% de oxigênio há um 
alerta, com 6% a usina pára de funcionar 
automaticamente.

O biogás captado alimenta 22 conjun-
tos do tipo motor-gerador (figura 2) de 925 
kW por conjunto; há mais dois conjuntos 
de reserva. Essa quantidade de biogás cap-
tado resulta em uma potência elétrica de 
20 MW que pode gerar até 175 000 MWh 
por ano de energia elétrica, suficiente para 
abastecer uma cidade de até 400 000 ha-
bitantes. A expectativa é de que a geração 
de biogás do aterro mantenha essa capaci-
dade de produção de energia elétrica por 
12 anos.

VIABILIZAÇÃO, LICENCIAMENTO 
E CRÉDITOS DE CARBONO

Além da quantidade de gás gerado há 
vários fatores que justificam a implantação 
de uma central de geração de energia elétri-
ca em um aterro sanitário. 

Os projetos de Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo (MDL) justificam-se 
em aterros que recebem no mínimo cerca 
de 250 a 300 t/dia de resíduos. Esse é o 
critério adotado pela Biogás 
Energia Ambiental. Em todos 
os projetos da empresa são 
realizados estudos de viabili-
dade econômica com muito 
critério, pois devem ser con-
siderados o preço da energia 
elétrica no local, a disponibili-
dade de energia e quem será o 
consumidor final, entre outros 
aspectos práticos.

O retorno do investimento 
também é variável, e devem 
ser considerados o preço da 
energia que está sendo ven-
dida e o preço do crédito de 
carbono, que no início do pro-
jeto da usina de geração de 
energia no aterro Bandeiran-
tes, o valor por tonelada de 
crédito de carbono era de 5 a 

10 dólares e atualmente está entre 12 e 15 
dólares por tonelada, tendo alcançado até 
30 dólares. Este é um mercado que ainda 
está em formação.

A Biogás Energia Ambiental pretende 
atingir o ponto de equilíbrio em cerca de 
sete anos de operação, em função de al-
gumas variáveis. Inicialmente acreditava-
se que o custo operacional iria ser menor, 
mas verificou-se que aterros do porte do 
Bandeirantes possuem movimentações 
ou recalques das cotas superficiais mui-
to grandes e, por isso teve-se que con-
tratar uma equipe maior. Anteriormente 
composta de apenas uma pessoa para o 
monitoramento, hoje ocupa cinco, sendo 
o total da equipe três vezes superior ao 
inicialmente projetado.

Se por um lado, o preço dos créditos de 
carbono aumentou, por outro lado, o custo 
operacional também aumentou. Acresce 
ainda que todo o investimento é feito em 
bancos privados, com as altas taxas de ju-
ros praticadas em nosso país.

Em função dos preços praticados, 
apenas a venda de energia elétrica não 
garante o retorno do investimento. Uma 
das concepções básicas do crédito de 
carbono é que, sem ele, é impossível im-
plantar um projeto. É preciso apresentar 

um estudo de viabilidade que comprove 
que, sem os créditos, o projeto não po-
derá ser executado. O estudo deve fazer 
parte do PDD (Project Design Document), 
que é a primeira etapa no processo de 
registro do projeto para a obtenção dos 
créditos de carbono no United Nations 
Framework Convention on Climate Chan-
ge (UNFCCC), órgão da Organização das 
Nações Unidas (ONU) que cuida do Pro-
tocolo de Kyoto.

O PDD da central elétrica do Aterro 
Bandeirantes previa, em termos de re-
dução de emissões, 8 milhões de tone-
ladas para os primeiros sete anos, mas 
atualmente está em torno de 600 000 
por ano. Embora sejam captados cerca 
de 12 000 m³/h de biogás, há capacidade 
para captar e gerenciar aproximadamente 
18 000m³/h. A Biogás Energia Ambiental 
tem desenvolvido uma série de estudos e 
pesquisas para serem promovidas modi-
ficações tecnológicas para alcançar essa 
totalidade. 

A Prefeitura de São Paulo e a Bolsa de 
Mercadorias & Futuros (BM&F) assinaram 
um contrato para que a instituição efetue 
a venda dos créditos de carbono conferi-
dos à prefeitura paulistana pelos órgãos 
técnicos da ONU, referentes ao controle 

da emissão de gases gerado-
res do efeito estufa no Aterro 
Sanitário Bandeirantes.

Segundo Fabio Zampirollo, 
gerente técnico do Aterro Sa-
nitário/Industrial CDR Pedreira, 
situado a nordeste do muni-
cípio de São Paulo, na divisa 
com Guarulhos, e que recebe 
em média 1 800 t/dia, o ater-
ro possui um volume total de 
21 milhões de metros cúbi-
cos para resíduos classe II-A 
e II-B e vida útil prevista de 
mais 25 anos. Hoje todo o 
biogás produzido no aterro 
é queimado diretamente nos 
poços de drenagem vertical, o 
que atualmente pode ser vis-
to com um desperdício, visto 
que poderia gerar créditos de Figura 2 - Vista dos moto-geradores                               Fonte: Clarke Energy
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carbono e/ou energia elétrica, 
além de reduzir a emissão de 
gás metano na atmosfera.

De acordo com Fabio Zam-
pirollo, encontra-se em im-
plantação no CDR Pedreira um 
sistema de captação e queima 
controlada de biogás por meio 
de flares. O projeto foi desen-
volvido conforme o conceito 
de MDL, já foi aprovado pela 
ONU e deve entrar em opera-
ção. O biogás será captado a 
partir de mais de 80 poços de 
drenagem vertical, sendo con-
duzido até as estações regula-
doras de pressão, por meio de 
tubulação de PEAD, de onde seguirá para 
a central de combustão onde serão insta-
lados, em um primeiro momento, dois fla-
res com capacidade de 2 500 Nm3/h cada 
um. Todo o funcionamento do sistema 
será controlado por uma central compu-
tadorizada, capaz de realizar ajustes auto-
máticos na operação, de modo a garantir 
uma taxa ótima de metano na combustão, 
mediante a abertura ou fechamento de 
válvulas pneumáticas, localizadas nas es-
tações reguladoras de pressão, bem como 
a abertura ou fechamento da entrada de 
oxigênio nos flares, entre outros ajustes. 
Esse mesmo modelo de projeto e equipa-
mentos já foi instalado com sucesso em 
outros dois aterros do Grupo Estre (uma 
das empresas acionistas do CDR Pedreira), 
o C.G.R Paulínia e o C.G.R Itapevi. Os fla-
res serão semelhantes aos da figura 3.

No Aterro Municipal São João, localiza-
do na zona leste de São Paulo já está sendo 
feita a coleta e a queima do gás metano 
gerado no aterro, que deverá alcançar a 
capacidade de 18 000 Nm³/h, e gerar no-
vos créditos de carbono para a prefeitura 
paulistana.

Segundo Antônio Carlos Delbin, os 
grandes desafios da Biogás Energia Am-
biental na concepção e concretização da 
Usina Termoelétrica  Bandeirantes, foram 
lidar com as dimensões do aterro sanitário 
e a implantação de uma central de energia 
elétrica dessa magnitude. O projeto da usi-

na foi desenvolvido baseado em projetos 
da Europa e da Ásia, onde há condições 
diferentes das do Brasil. Foi necessário se 
adequar a uma condição nova, pois nos 
outros países os sistemas eram menores, 
assim como o teor da matéria orgânica, 
conseqüentemente havendo menos recal-
ques internos. “Ocorreu uma mudança de 
equipamentos e conceitos em função da 
realidade nacional, conseguimos formar 
mão-de-obra especializada e nacionalizar 
componentes, como os sistemas de con-
trole de medição de vazão e analisadores 
de gás”, explica.

Considera-se que o licenciamento am-
biental representa a maior dificuldade. 

Com relação aos órgãos internacionais, 
devido ao ineditismo de projetos de utiliza-
ção do biogás, não existem ainda padrões es-
tabelecidos, todos os processos são morosos. 
Na ONU, por exemplo, a cada dúvida, são ne-
cessárias oito semanas para um pronuncia-
mento, cada publicação fica em consulta por 
mais oito semanas. Assim, há muita demora 
e, às vezes, esse tempo pode ser fundamental 
para a sobrevivência do projeto.

José Manuel Mondelo, da Conestoga-
Rovers, informa que a aprovação para pro-
jetos MDL no Brasil passa por criteriosa aná-
lise do Ministério de Ciências e Tecnologia, 
que avalia o Documento de Concepção de 
projeto. Para elaboração deste documento 
são necessários requisitos como as licenças 
ambientais do aterro, palestra de conscien-

Figura 3 - Flares instalados no C.G. R. Paulínia                          Fonte: Estre S.A.

tização em forma de reu-
nião pública, cartas convites 
a todas as entidades partici-
pantes do projeto e termos 
de compromisso. Após a 
validação do projeto, preci-
sam ser indicadas entidades 
operacionais, designados 
responsáveis pela validação, 
verificação e certificação 
das atividades de projeto 
MDL propostas.

Outra dificuldade é em 
relação aos órgãos que su-
pervisionam as concessões, 
que são diferentes. No caso 
do Aterro Bandeirantes, a 

concessão de operação é supervisionada 
pela Secretaria de Serviços do Município 
de São Paulo e a exploração do biogás pela 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Uma 
única secretaria poderia fazer a supervisão, 
o que tornaria mais ágil o processo. 

Em vista da disponibilidade de metano 
nos aterros e da necessidade de redução na 
emissão de gases de efeito estufa, a implan-
tação de novas centrais de geração de ener-
gia deve continuar crescendo, tendo como 
base as centrais já implantadas e a experi-
ência na aprovação do projeto.
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