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RESUMO

A importância de estudos de viabilidade para avaliação do uso de fontes renováveis
de energia é resultado da crescente instabilidade do mercado mundial quanto à suas reservas,
garantia de preços compatíveis e pela crescente preocupação quanto aos impactos ambientais
causados pelo uso demasiado de combustíveis fósseis. Com base nessas observações, esta
dissertação tem o objetivo de apresentar um roteiro de avaliação que facilita os estudos de
viabilidade, oferecendo à gerência de aterros sanitários opções de uma recuperação eficiente
do biogás e perspectivas à adesão de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL) segundo o Protocolo de Quioto. Nesse contexto, este roteiro busca ponderar os dados
de projeto e de funcionamento de um aterro sanitário e analisar os fatores que interferem na
eficiência da produção e captação do biogás. Para desenvolvimento deste roteiro, são
apresentados dois aterros sanitários que possuem conceituados projetos de recuperação de
biogás: Aterro Sanitário Keele Valley - Região Metropolitana de Toronto, Canadá, e Aterro
Sanitário Bandeirantes - Região Metropolitana de São Paulo, Brasil. O roteiro foi aplicado
nesses casos reais servindo para oferecer diretrizes de melhorias na qualidade da recuperação
dos gases e apresentar pontos de elegibilidade para se obter recursos financeiros externos
como MDL. Embora estes dois casos sejam bons exemplos técnicos de recuperação de
biogás, e um deles tenha projeto MDL aprovado, o roteiro também se faz mais eficiente por
concluir questões essenciais quanto à melhoria do gerenciamento de disposição de resíduos
em aterros sanitários e no controle de fugas de biogás.

Palavras-chave: Aterro Sanitário, Biogás, Roteiro de Avaliação, Fontes energéticas
renováveis, MDL-Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

ABSTRACT

The importance of feasibility studies for assessment of renewable sources of energy
results from growing instability in the world market regarding the lack of supply, compatible
price guarantees and due to growing concern about environmental impacts caused by
excessive fossil fuels usage. Based on these observations, this dissertation has the objective
of presenting an evaluation scheme in order to facilitate feasibility studies, offering to the
sanitary landfill manager an option relating to efficient biogas recovery and perception to
adhesion of Clean Development Mechanism (CDM) projects under the Kyoto Protocol. In
this context, this scheme seeks to evaluate project and operation behavior data from sanitary
landfills and analyzes variables that interfere efficiency of biogas recovery. To develop this
evaluation scheme, two sanitary landfills, which already had highly respected project status
regarding biogas recovery, were studied:

Keele Valley Sanitary Landfill – Toronto

Metropolitan Area, Canada; and Bandeirantes Sanitary Landfill – São Paulo Metropolitan
Area, Brazil. This scheme was applied to these real case studies where it is offering
guidelines for quality of gas recovery and highlight eligibility points to obtain international
financial support as CDM. Although these two cases are good technical examples regarding
biogas recovery, one with an approved CDM project, the scheme is more efficient by
concluding essential issues for improving waste disposal management in sanitary landfills
and escaping biogas control.

Key words: Landfill Sanitary, Biogas, Final waste disposal, Resource energy, CDM –
Clean Development Mechanism
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CAPÍTULO 1:
1 Introdução
A busca de novas fontes renováveis de energia é um dos principais focos de discussão
na atualidade acadêmica e empresarial. Essa busca se dá por três questões: o aumento da
demanda de energia pelos modernos sistemas de produção/consumo, a antevisão de uma
provável futura escassez das reservas de combustíveis fósseis e os impactos ambientais
negativos devido ao uso descontrolado desses insumos.
A primeira questão é derivada do aumento populacional e do uso acelerado da
automatização que tem sido introduzida desde o século passado. Segundo Branco (1991), nos
países industrializados, o esforço físico foi substituído pela mecanização, já os países em
desenvolvimento industrial anseiam tais avanços tecnológicos porque acreditam que há uma
melhoria da qualidade de vida. Desta forma, acredita-se que a demanda requerida de energia
aumentará consideravelmente nos próximos anos.
A segunda questão se refere às reservas mundiais de combustíveis fósseis. Esses
combustíveis, segundo Hinrichs et al. (2003), são responsáveis por quase 90 % de toda a
energia consumida no mundo e a sua grande vantagem está na capacidade de ser estocado. No
entanto, a questão das reservas naturais atualmente conhecidas é assunto de grandes
discussões e preocupação. Segundo a pesquisa publicada pela BP Statistical Review of World
Energy (2006), as reservas fósseis conhecidas até o final de 2005 totalizavam cerca de 160
bilhões de toneladas de petróleo. Considerando que, na mesma pesquisa, em 2005, houve um
consumo de 3,8 mil milhões de toneladas de petróleo e taxa média de crescimento do
consumo de 1,3 % ao ano, calcula-se que em 35 anos poderá ocorrer uma crise mundial de
escassez desse combustível.
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A terceira questão, relativa aos impactos ambientais negativos, decorre do consumo
desses combustíveis de forma descontrolada. Segundo Centro Clima (2004), ecossistema
terrestre é o principal afetado por chuvas ácidas, qualidade do ar e mudanças climáticas.
Diversas pesquisas ambientais apontaram que os limites ecológicos do Planeta poderão ser
alcançados muito antes dos limites da energia fóssil.
Em vista disso, esta dissertação busca incentivar o uso de combustíveis renováveis nas
indústrias e, principalmente quanto ao uso do biogás coletado em aterros sanitários. “A
consciência de um mundo com recursos naturais finitos e a demanda de energia em crescimento
obriga a incorporar, no desenvolvimento humano, o entendimento dos mecanismos que degradam a
energia e os recursos e o emprego de metodologias sistemáticas de energia e a redução de danos ao
meio ambiente.” (GRIMONI, 2004, página 19).

Assim, propõe-se uma ferramenta para auxiliar a gerência e os técnicos de aterros
sanitários na avaliação de uma coleta eficaz desse gás e o seu uso como fonte energética. Para
o desenvolvimento dessa ferramenta, denominada nessa dissertação como Roteiro de
Avaliação, foi necessário conhecer o produto sobre o qual ela irá ser aplicada: o biogás; assim
como a fonte da qual ele é gerado: o aterro sanitário.
Para embasamento técnico consideraram-se como referência dois casos reais de aterros
sanitários que possuem um sistema de captação e utiliza o biogás como fonte de energia:
Aterro Sanitário Keele Valley – Região Metropolitana de Toronto, e o Aterro Sanitário
Bandeirantes – Região Metropolitana de São Paulo.
Com a aplicação do Roteiro de Avaliação a esses casos reais, serão analisadas as
técnicas de controle de disposição dos resíduos, o qual verificará a potencialidade de geração
e o aproveitamento do biogás.
Esta pesquisa também busca trazer contribuições para as gerências políticas em órgãos
e agências ambientais, a fim de delinear suas diretrizes e facilitar a aplicação das legislações e
normas vigentes, visto que a “(...) legislação no campo da gestão de resíduos sólidos municipais
tem privilegiado a construção de novos aterros mais seguros do ponto de vista ambiental (...)”

(CONSONI, 2001, página 4).
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CAPÍTULO 2:
2 Objetivos
Este trabalho focaliza as fontes renováveis energéticas. O universo do trabalho são os
aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos em regiões metropolitanas.

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta pesquisa é apresentar um Roteiro de Avaliação os projetos de
captação, geração e operação de biogás oriundo de aterros sanitários de resíduos sólidos
urbanos a fim de avaliar a viabilidade e a oportunidade para a aplicação de projetos de
‘Mecanismo de Desenvolvimento Limpo’.

2.2 Objetivos Específicos

Esse roteiro de avaliação trata de um conjunto de questões, que incluem a coleta de
informações para análise, e define as diretrizes para planejamento de uma captação eficaz de
biogás. Dessa forma, os objetivos específicos desse estudo buscam as informações sobre as
técnicas construtivas empregadas para captação de gases em aterros sanitários, geração dos
gases e técnicas empregadas no aterro sanitário. Portanto, serão esclarecidos os principais
conceitos e definições utilizados no estudo:

16

a. Resgate histórico do uso de biogás como fonte energética, bem como sua relação
com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL);
b. Características técnicas da geração do biogás em aterros sanitários;
c. Projetos de drenagem de gás.
Por fim serão apresentados dois casos reais: Aterro Sanitário Bandeirantes e Aterro
Sanitário Keele Valley, os quais o Roteiro de Avaliação será submetido.
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CAPÍTULO 3:
3 Metodologia da Pesquisa
O método utilizado nesta dissertação é a pesquisa exploratória, pois estará elaborando
um novo método de pesquisa. Entretanto, devido à natureza do produto desta dissertação,
secundariamente, também possui características de pesquisa metodológica. Assim, a pesquisa
utilizada é do raciocínio indutivo, quando do tratamento e análise das informações obtidas
através de pesquisa bibliográfica e visitas em campo.
A natureza deste trabalho terá abordagem quantitativa e qualitativa. A abordagem
quantitativa considera uma visão sistemática da investigação, que requer a coleta e seleção de
dados, aplicação de instrumentos técnicos e políticos para a análise de um problema
previamente formulado. A abordagem qualitativa procurará conhecer o comportamento
intrínseco do problema, que se dá por meio de uma avaliação da administração geral e
organizacional, do planejamento técnico de disposição de resíduos, de drenagem de gases
utilizados e da seqüência dos serviços em campo.
O desenvolvimento da dissertação foi dividido em quatro fases.
Na primeira fase é precedida a avaliação da literatura técnica acerca do biogás de
aterros sanitários e sobre MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
A segunda fase avalia dois casos reais de aterro sanitário:
a.

Aterro Sanitário Keele Valley (ASKV), situado na cidade Vaughan, Região
Metropolitana de Toronto – Canadá;

b.

Aterro Sanitário Bandeirantes (ASB), situado na cidade de Perus, Região
Metropolitana de São Paulo – Brasil.
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Esta fase apresentará os aspectos técnicos, econômicos e sociais de cada aterro
sanitário, bem como o uso do biogás captado. Serão feitas as seguintes avaliações:
a.

Histórico do aterro sanitário;

b.

Volume, tipologia do resíduo disposto e vida útil do aterro;

c.

Avaliação dos impactos ambientais e sociais;

d.

Geração, drenagem e transporte do biogás;

e.

Uso do biogás.

A terceira fase apresenta o Roteiro de Avaliação. Serão descritos os passos para uso
desta ferramenta e as questões que conduzirão o avaliador na direção da análise final da
eficiência do sistema de captação do biogás. O Roteiro de Avaliação seguirá a sistemática:
a. Identificação: é a fase onde se coleta todos os dados para identificação dos problemas
sociais, políticos, financeiros, técnicas empregadas e o cumprimento das normas e leis
vigentes, funcionamento, entre outros;
b. Desenvolvimento: após o reconhecimento pleno do aterro, são atribuídos valores (ou
notas) considerando a análise quantitativa e/ou qualitativa da resposta apresentada;
c.

Atuação/Justificativa: após as definições dos conceitos, são apresentadas as metas de
mitigação para a execução e controle das problemáticas identificadas. São
apresentados os focos econômicos, sociais e ambientais atuais e futuros e sugeridos
planos alternativos.
A Figura 3.1 ilustra os passos dos conceitos que devem ser adotados no Roteiro de

Avaliação.
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Figura 3.1: Interação das etapas do roteiro.

A quarta fase consiste na aplicação do Roteiro de Avaliação aos casos reais
apresentados na primeira fase.
Os dois casos reais analisados são considerados exemplos de práticas adequadas de
construção e operação de aterros sanitários. Dessa forma, eles se mostram casos interessantes
para o teste do desempenho do roteiro proposto.
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CAPÍTULO 4:
4 Revisão Da Literatura
No século XV, o "gás de pântano” atraía particular interesse entre os povos e grupos
religiosos da época, por gerar, subitamente, explosões e chamas. Sem nenhuma explicação
científica, as pessoas acreditavam que estes eram acontecimentos ‘sobrenaturais’. Nos
períodos seguintes, até o século XVII, a associação entre o “gás dos pântanos” e o fenômeno
‘sobrenatural’ entra em suspeita, pois surgem as primeiras investigações técnicas da
existência de um gás inflamável (gás metano), originado da matéria orgânica, que reage com
o ar (oxigênio), sob presença de cargas eletrostáticas no ambiente.
O biogás de aterros sanitários é atualmente conhecido como uma mistura gasosa,
composta por gás metano resultante da fermentação anaeróbia da matéria orgânica presente
no sistema. O gás metano é um insumo energético que poderá ser utilizado em diversos
setores de uma comunidade. Dessa forma, busca-se fomentar o uso desse gás como um novo
combustível, que contribuirá como uma das soluções para as problemáticas apresentadas
nessa dissertação: a futura necessidade e escassez das fontes energéticas fósseis e a proteção
ao meio ambiente. “O desenvolvimento econômico e os elevados padrões de vida são processos
complexos que compartilham um denominador comum: a disponibilidade de um abastecimento
adequado confiável de energia.” (HINRICHS et al., 2003, p.1).

A revisão da literatura está estruturada em três tópicos principais: a apresentação do
biogás quanto à sua história e interesses político-ambientais; a origem e geração do biogás em
um aterro sanitário, no que se refere às técnicas de disposição e de construção para drenagem
de biogás; e por fim, o entendimento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e o interesse
empresarial no desenvolvimento da captação do biogás.
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4.1 CONTEXTO POLÍTICO-AMBIENTAL E EMISSÕES GASOSAS: BIOGÁS
4.1.1 Histórico, Relações Comerciais e Problema Ambiental
No século XIX, Ulysses Gayon, aluno do professor Louis Pasteur, na França, realizou
a fermentação anaeróbia de uma mistura de estrume e água, a 35 ºC, conseguindo obter 100
litros de gás metano por metro cúbico da matéria orgânica. Em 1884, o professor Pasteur teve
o interesse pelo gás salientado pelo aluno e apresentou à academia os trabalhos
desenvolvidos, observando que o gás gerado dessa fermentação podia representar uma fonte
de aquecimento e iluminação.
Conforme Hinrichs et al. (2003), na Índia, na mesma época, já havia o aproveitamento
deste gás como fonte energética. No ano de 1859, técnicos ingleses constataram, em uma
colônia de leprosos de Bombaim, o uso do gás metano para aquecimento de água, devido às
dificuldades de abastecimento de insumos energéticos decorrentes do isolamento geográfico
dessas comunidades. Assim, na Europa, a partir das constatações do professor Pasteur e de
seu aluno, em 1895, foram incentivadas as primeiras experiências com a utilização do biogás
para iluminação de algumas ruas da cidade de Exeter, Inglaterra. O sucesso do trabalho veio a
ser conhecido por diversos cientistas, despertando mais curiosidade na comunidade
acadêmica.
Entretanto, devido aos custos de sua manutenção, infra-estrutura e pelo fato de que o
uso deste insumo não fosse suficientemente desenvolvido tecnologicamente para substituição
das fontes energéticas facilmente estocáveis da época, como o carvão, a exploração do biogás
foi reduzida, limitando-se à utilização apenas em casos esporádicos.
Segundo Tammemagi (1999), na década de 40 do século XX, devido às carências
energéticas provocadas pela II Guerra Mundial, o gás gerado pela digestão anaeróbia volta a
ser utilizado nas residências européias, para preparo de alimentos, aquecimento das
residências e em uso em motores de combustão interna. Mas nas décadas seguintes, a relativa
intensificação do uso dos derivados do petróleo e do carvão mineral desencorajou,
novamente, o uso do gás na maioria dos países europeus. Por outro lado, em países com
poucos recursos de capital para exploração desses insumos fossilizados, como a Índia e a
China, o biogás desempenhava um papel importante, principalmente em regiões rurais.
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Nos Estados Unidos, segundo Ensinas (2003), em 1975, aumenta o interesse pelo uso
do biogás em grande escala. Em Rolling Hills, Califórnia, os gases eram coletados de aterros
sanitários, tratados, purificados e, posteriormente, vendidos para a companhia de gás
“Southern Califórnia”. Ainda nessa década, devido a causas político-sociais, destacando-se
primeiramente o embargo do petróleo em 1973, continuando com a revolução Iraniana em
1979 e a Guerra do Golfo Pérsico de 1991, o conceito do uso do biogás, como fonte renovável
de energia, sofreu uma reavaliação.
Surgiram, também, a partir dessa década, preocupações ambientais associadas ao uso
desses recursos energéticos com os futuros impactos no aquecimento global. Assim, o gás
metano gerado por fontes não-fósseis despertou mais interesse na comunidade científica
internacional.
Atualmente, segundo o censo publicado na BP Statistical Review of World Energy
(2006), o petróleo representa por volta de 36 % da energia global consumida no Planeta, o gás
natural 23 %, e o carvão mineral 28 %, totalizando 86 % de insumos energéticos de natureza
fóssil.
A Figura 4.1 apresenta o fluxo comercial do petróleo no mundo: a ‘direção das setas’
refere-se ao ponto de destino do insumo. Observa-se nessa figura que, no ano de 2005,
somente a China importou cerca de 145 milhões de toneladas de petróleo. Isso representa
cerca de 7 % do petróleo comercializado no mundo.
A Figura 4.2 apresenta o fluxo comercial de gás natural e o GLP nesse mesmo ano.
Observa-se que o Brasil importou por volta de 8,6 bilhões de metros cúbicos de gás natural da
Bolívia, o que representa 1,2 % da comercialização Mundial.
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Æ Petróleo (milhões de toneladas no ano de 2005)

Figura 4.1: Comercio Internacional do Petróleo.
Fonte: BP Statistical Review of World Energy (2006).

Æ Gás Natural - Fossilizado (Bilhões de metros Cúbicos/ano 2005)
Æ Gás liquefeito de Petróleo (Bilhões de metros Cúbicos/ano 2005)

Figura 4.2: Comercio Internacional do Gás Natural.
Fonte: BP Statistical Review of World Energy (2006).
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Segundo Ensinas (2003), mesmo com a utilização de fontes renováveis, as previsões
de escassez dos recursos energéticos agravarão todo o sistema de produção industrial e
consumo mundial. “(...) a Europa (...) contava com vários países que já possuíam projetos de
aproveitamento energético do biogás instalados, entre eles a Alemanha com 112 plantas, a Suécia
com 56 plantas, Holanda com 22 plantas, além da Noruega e Dinamarca com 9 plantas cada.”

(ENSINAS, 2003, página 23).
O problema agrava-se ainda mais, quando o consumo é visto sob aspecto ambiental,
ou seja, as altas quantidades de gases emitidas para a atmosfera. “(...) o homem modificou, e
continua modificando a composição atmosférica, estimulando a liberação de gases como o dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4) e óxidos de nitrogênio (NOX) os quais contribuem para o Efeito Estufa”

(GRIMONI, 2004, página 274).
Conforme Romeiro (2004), os principais gases de efeito estufa - GEE são: dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4), oxido nitroso (N2O), ozônio (O3) e clorofluorcarbonetos
(CFC). Todos esses gases têm a um determinado potencial de aquecimento, que é
determinado pela vida útil e reatividade atômica do composto químico.
Na Figura 4.3 pode-se verificar um aumento sensível a partir da década de 50 e a
relação do aumento da temperatura atmosférica global (Gráfico B) com as concentrações de
carbono (derivados de consumo de petróleo, gás natural e carvão) apresentados no gráfico A.
“(...) Temperaturas globais elevadas podem levar ao derretimento das calotas polares e aumento dos
níveis dos oceanos, o que irá provocar a migração das populações das regiões litorâneas do planeta
para áreas mais altas.” (HINRICHS et al., 2003, página 3). Dispõe ainda Grimoni (2004) que

“(...) o efeito estufa pode ser explicado como o fenômeno causado pela alteração da concentração de
alguns gases presentes na atmosfera (...) Por fundamentar-se no consumo de combustíveis fósseis, a
necessidade de geração de energia é a atividade humana que mais contribui para a emissão de gases
de efeito estufa (...)” (GRIMONI, 2004, página 274).
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(A)

(B)

Figura 4.3: Correlação da temperatura com concentrações de carbono emitidos para
atmosfera.
Fonte: Adaptado de Wikipedia (2006).
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Ainda, segundo o IPCC (1995), o dióxido de carbono contribui em 60 % para o efeito
estufa. Já o gás metano, 15 %. A Figura 4.4 apresenta a contribuição relativa de gases
provenientes das atividades humanas sobre o efeito estufa.

Óxido
Nitroso
5%

CFC
12 %

Origem
Metano
15 %

Cultivo de
Arroz 16 %

Outros; 4 %

Fermentação
Entérica; 22 %
Esterco 7 %
Esgoto; 7 %

Ozônio
8%
CO2
60 %

Aterros; 10 %
Biomassa; 11

Carvão; 8 %

Gás Natural e
Óleo; 15 %

Figura 4.4: Relação de emissões de GEE na atmosfera.
Fonte: Adaptado de IPCC (1995) e Romeiro (2004).
Observa-se ainda na Figura 4.4 a presença do gás metano e sua participação como
agente poluidor. Dentre os 15 % de todas as emissões gasosas de metano, 10 % são oriundas
de aterros sanitários, o biogás. Todavia, essas emissões de GEE dependerão da evolução
tecnológica, da situação econômica e do crescimento populacional.
A fim de determinar os gases e as quantidades emitidas pelo homem e avaliar os
futuros problemas ambientais que poderão surgir, diversas ações internacionais surgiram. A
“Convenção do Clima foi uma das séries de acordos entre as nações do mundo inteiro firmada em
1992 no Rio de Janeiro (...) sobre os riscos de mudança global do clima por causa da emissão os
gases de efeito estufa pelo homem” (GRIMONI, 2004, página 277).

4.1.2 Resposta internacional à mudança do clima: Conferências Mundiais
A primeira Conferência Mundial sobre o Clima aconteceu em 1979, quando foi
reconhecido que havia uma sensível mudança na temperatura global e que esta se tornaria um
grande problema, em longo prazo. A partir dessa data, diversas conferências ocorreram, com
o intuito de sensibilizar a comunidade internacional sobre o tema. Na segunda conferência,
em 1988, foi estabelecido o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima
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(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), grupo internacional de cientistas e
técnicos (1990) que publicou o primeiro relatório das avaliações climáticas: o estado caótico
ambiental quanto ao aquecimento e os seus impactos ambientais, econômicos, sociais,
apresentando possíveis estratégias de mitigação para minimizá-lo. Foi definida, também, a
denominação ‘Partes do Anexo I’1.
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática - CQNUMC, em
1992, no Rio de Janeiro, definiu diversos acordos e compromissos que estabeleceram a base
da política ambiental internacional de mitigação. Esses acordos2, estabelecidos entre 185
países, mais a União Européia, estabeleceram um regime jurídico internacional com o intuito
principal de alcançar a estabilização das concentrações de gases na atmosfera, num nível que
impeça uma interferência do homem no sistema climático. Embora não definida a forma de
atingir este objetivo, ofereciam ao processo de negociação um instrumento para que o
objetivo de redução de emissões de gases fosse alcançado.
Quando se tornou evidente que as metas não seriam atingidas, as Partes da
Conferência decidiram, durante a primeira ‘Conferência das Partes - COP’3, em 1995,
negociar um protocolo a ser aplicado pelos países industrializados com compromissos
jurídicos. Esse protocolo é conhecido como o ‘Mandato de Berlim’. O objetivo central do
Mandato de Berlim foi a estabilização das concentrações dos gases de efeito estufa na
atmosfera, em níveis que possam diminuir a interferência humana no sistema climático.
Dessa forma, na terceira Conferência das Partes, ocorrida na cidade de Quioto, em
1997 no Japão, foi definida a meta de 5 % de redução de emissão para os países
industrializados, tendo como referência os níveis medidos em 1990. Esse documento ficou
conhecido mundialmente como ‘Protocolo de Quioto’. Nessa conferência, ainda, a fim de
atingir os objetivos de redução eficientemente, considerando a situação de cada país, sem, no
entanto, prejudicar o objetivo ambiental em questão, foram adotados ‘mecanismos flexíveis’:

1

O Anexo I da CQNUMC é integrado pelas Partes (países isolados ou blocos econômicos) signatárias da
Convenção pertencentes em 1990 à OCDE e pelos países industrializados da antiga União Soviética e do Leste
Europeu. A divisão entre Partes do Anexo I e Partes não-Anexo I tem como objetivo separar os paises conforme
a sua responsabilidade pelo aumento da concentração de GEE. As Partes do Anexo I possuem metas de limitação
ou redução de emissões e atualmente registra 41 países.
2
Declaração do Rio, Agenda 21, Convenção da Diversidade Biológica e os Princípios da Floresta.
3
A Conferencia das Partes (COP) é a autoridade suprema designada pela CQNUMC. A COP compreende todos
os países que ratificaram a convenção e seu papel é promover e rever a implementação da Convenção nos países
agregados; tem o papel fundamental de examinar periodicamente as obrigações das Partes, as novas descobertas
científicas e a efetividade dos programas nacionais quanto ao clima.
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Comércio de Emissões, Implementação Conjunta (IC) e Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL).
Segundo a Organização das Nações Unidas (1998), foram identificados os países que
respondem por 55 % das emissões de gases para a atmosfera e devem reduzir suas emissões.
A Tabela 4.1 apresenta um ranking entre os países referente às emissões globais conforme
classificação do Protocolo de Quioto.
Tabela 4.1: Top 10 de emissões globais4
Partes do Anexo I e não Anexo I
Emissões
% do
(milhões de
País
mundo
tCO2e)

Partes do Anexo I
País

Emissões
(milhões de
tCO2e)

Partes não-Anexo I
Emissões
(milhões de
tCO2e)

% do
mundo

2.893

13 %

908

4%

Rep. da
Coréia

370

2%

857

4 % México

356

2%

550

2 % África do Sul

354

2%

296

1%

271

1%

% do
mundo

País

1 - Estados
Unidos

5.410

24 %

Estados
Unidos

5.410

24 % China

2 - China

2.893

13 %

Federação
Russa

1.416

6 % Índia

3 - Federação
Russa

1.416

6 % Japão

1.128

5%

4 - Japão

1.128

5 % Alemanha
Reino
Unido

5 - Alemanha

857

4%

6 - Índia

908

4 % Canadá

477

2 % Brasil

7 - Reino
Unido

550

2 % Itália

426

2%

8 - Canadá

477

2 % França

376

2 % Irã

260

1%

9 - Itália

426

2 % Ucrânia

359

2 % Indonésia

209

1%

10 - França

376

2 % Polônia

320

1%

200

1%

Total
% do total
mundial

14.441
64 %

Total
% do total
mundial
% do total
Anexo I

11.319
50 %
85 %

Arábia
Saudita

Rep. Dem.
Coréia
Total
% do total
mundial
% do total
não Anexo I

6.117
27 %
71 %

Fonte: Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (2002).
Na sétima Conferência das Partes, em Marraqueche, foram definidas as regras finais
para os projetos de MDL assim, em 16 de fevereiro de 2005, com a entrada da Federação
Russa, o protocolo foi ratificado, oficializando a principal meta para as nações
industrializadas de reduzir suas emissões médias no período de 2008 a 2012.
4

Ranking apresentado em 2000. Novo ranking será apresentado no dia 02 de Fevereiro de 2007.
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Todos os países participantes poderão tomar ações apropriadas pertinentes com as
melhores informações científicas, técnicas e socioeconômicas disponíveis. Atualmente, tem se
discutido os novos compromissos para o período pós 2012.

4.1.3 O Brasil no contexto Internacional
Segundo MGM INTERNACIONAL (2005), o Protocolo de Quioto trouxe grande
relevância à diplomacia internacional no tratamento dos assuntos relacionados ao clima.
Como decorrência, dada a complexidade e a diversidade desses assuntos, foi necessário
articular uma política nacional para a questão. Assim, em 07 de julho de 1999, o Presidente da
República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso II, da Constituição, fez
promulgar um decreto criando a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima
(CIMGC).
Embora o Ministério da Ciência e Tecnologia (2006) já tivesse exercendo as
atividades nacionais voltadas ao cumprimento do compromisso inicial do Brasil, relativo à
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, coube a esse órgão a
presidência e as funções de Secretaria-Executiva da Comissão.
Como a questão das emissões de GEE incluía os setores de energia, transportes,
indústria, agricultura, silvicultura e tratamento de resíduos, foram integrados à Comissão os
Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes, do Desenvolvimento, da Indústria e do
Comércio, da Agricultura e do Abastecimento, do Meio Ambiente, do Ministério
Extraordinário de Projetos Especiais (atualmente incorporado parcialmente ao Ministério da
Ciência e Tecnologia), do Orçamento e Gestão, bem como a Casa Civil da Presidência da
República, e, finalmente do Ministério das Relações Exteriores.
Além disso, a Comissão pode solicitar a colaboração de outros órgãos públicos ou
órgãos privados e entidades representativas da sociedade civil na realização de suas
atribuições. São atribuições da CIMGC:
a. Emitir parecer sobre propostas de políticas setoriais, instrumentos legais e normas que
contenham componentes relevantes para a mitigação da mudança global do clima e
para a adaptação do País aos seus impactos;
b. Fornecer subsídios às posições do Governo nas negociações internacionais;
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c. Definir critérios de elegibilidade do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL),
conforme estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável;
d. Apreciar propostas sobre projetos que resultem em reduções de emissões e que sejam
considerados elegíveis para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), e
aprová-los, se for o caso;
e. Realizar articulação com entidades representativas da sociedade civil, no sentido de
promover as ações dos órgãos governamentais e privados, em cumprimento aos
compromissos assumidos pelo Brasil perante CQNUMC e instrumentos subsidiários
de que o Brasil seja parte.
A Comissão Interministerial representa, assim, um esforço no sentido de articular as
ações de governo relacionadas à Mudança Global do Clima. Em 11 de Setembro de 2003, a
CIMGC emitiu a Resolução no 1, publicada no D.O.U. de 02 de Dezembro de 2003, e que
define diversas regras e procedimentos aplicáveis a projetos de MDL no Brasil, em particular
aqueles relativos à consulta aos atores envolvidos e relativos ao processo de aprovação de
projetos pela CIMGC. Essa resolução foi parcialmente atualizada e complementada pela
Resolução no 2 da CIMGC, de 10 de agosto de 2005.
Existem atualmente, no Brasil, 192 projetos em desenvolvimento segundo o último
relatório apresentado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, em 2006. Esse número
representa 14 % dos projetos e o Brasil segue na terceira posição entre os países que têm
desenvolvido projetos MDL. Ainda, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia (2006),
esses projetos no Brasil representam 188,9 milhões de tCO2e (9 %) das reduções de emissões
globais no período estipulado pelo Protocolo de Quioto. No caso do Brasil, essas reduções de
emissões correspondem à projetos vinculados aos gases CO2 (63 %) e CH4 (36 %) .
No que se refere aos projetos MDL de aterros sanitários, foram apresentados 24
projetos, dos quais oito foram aprovados pelo Conselho Executivo do MDL. Os outros estão
em processo de aprovação. No total, os 24 projetos representam 69.805.881 tCO2e e
envolvem a redução da emissão direta de metano (oriunda do biogás) para atmosfera e
geração de energia pelo uso do biogás.
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4.2 BIOGÁS ORIUNDO DE ATERROS SANITÁRIOS
Rocca (1993) afirma que um aterro sanitário é a forma de destinação mais econômica
e adequada para destinação de resíduos sólidos urbanos. Segundo o autor, é necessário que
todos os resíduos ali recebidos sejam avaliados e bem definidos, por meio de normas técnicas,
a fim de que seus componentes não impactem o meio ambiente diretamente. “O aterro
sanitário é um método para disposição final dos resíduos sólidos urbanos, sobre terreno natural,
através do seu confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo
normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ao meio ambiente, em particular à saúde e à
segurança pública” (MONTEIRO et al., 2001, página 150).

4.2.1 O que é um Aterro Sanitário?
Um ‘lixão’, segundo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
(2000), é a forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que é caracterizada pela
simples descarga sobre o solo, sem critérios de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.
Um “Aterro Controlado”, segundo a norma técnica NBR 8849/1985, “é uma técnica de
disposição de resíduos sólidos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança
local, minimizando os impactos ambientais” (ABNT, 1985, página 1). Trata-se de uma cobertura

dos resíduos dispostos na área por meio de uma camada de solo na conclusão de cada jornada
de trabalho. Não há impermeabilização de base, não há sistema de tratamento de líquidos
percolados e coleta de gases.
Para o propósito desta pesquisa, as definições acima não serão consideradas como
formas aceitáveis de disposição final de resíduos.
O aterro sanitário, segundo as normas técnicas NBR 8419/1992 e NBR 13786/1989, “é
uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde publica e à
sua segurança, minimizando os impactos ambientais” (ABNT, 1992, página 1). É um

empreendimento onde se utilizam princípios de engenharia e normas operacionais específicas
para o confinamento dos resíduos sólidos urbanos e industriais. Os projetos têm o objetivo
central de isolar e reduzir o resíduo disposto ao menor volume possível. Os projetos são
compostos de: impermeabilização de base, sistema de coleta e tratamento de percolado,
sistema de coleta e tratamento de gás, sistema de segregação de drenagem de águas pluviais,
monitoramento ambiental e geotécnico, controle de chegada e saída de resíduos, controle de

32

dispersão de particulados, isolamento sanitário, segurança, controle e manutenção
patrimonial. A Figura 4.5 ilustra um aterro sanitário.

Figura 4.5: Aterro Sanitário.
Fonte: Adaptado de IPT (2000).
Os aterros podem ser classificados conforme a origem e o tipo do resíduo que recebem
e conforme as normas técnicas. Quanto à origem, os aterros que foram implantados para a
disposição de resíduos sólidos urbanos e/ou domésticos são chamados de aterros sanitários;
quando projetados para recebimento de resíduos específicos de indústrias, são chamados de
aterros industriais. Ambos os tipos de aterros devem seguir as normas técnicas de construção
e serem adequados às exigências das leis ambientais locais. As normas técnicas aplicáveis, da
ABNT, são:
a. NBR 1057; NBR 1025: Apresentam os critérios para projeto, construção e operação de
resíduos perigosos;
b. NBR 8418; NB 842: Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais
perigosos;
c. NBR 8419; NB 843: Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos
urbanos;
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d. NBR 8849; NB844: Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos
sólidos urbanos;
e. NBR 13896: Fixa as condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e
operação de aterros de resíduos não-perigosos, de forma a proteger adequadamente as
coleções hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como as operações e
operadores desse empreendimento e as populações vizinhas.
Os aterros sanitários podem receber somente resíduos não-perigosos conforme a
tipologia definida pela norma NBR10004 da ABNT (2004), que classifica os resíduos sólidos,
quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, nas seguintes
categorias:
a. Classe I: considerados como ‘resíduos perigosos’, aqueles que, em função de suas
características

de

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxicidade

e

patogenicidade, podem apresentar riscos à saúde pública, provocando ou contribuindo
para o aumento de mortalidade ou incidência de doenças e/ou apresentar efeitos
adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada;
b. Classe II-A: são aqueles resíduos considerados não-inertes. São os resíduos que não se
enquadram nas classificações de resíduo Classe I e nem resíduos Classe II-B, podendo
ter propriedades de combustíveis, biodegradabilidade ou solubilidade em água;
c. Classe II-B: resíduos considerados inertes; são aqueles que, quando submetidos a
testes de solubilização, não apresentam concentrações de elementos superiores aos
padrões definidos na listagem numero oito da norma NBR 10006 – Solubilização de
resíduos – procedimentos.
O artigo nono, inciso IV, da Lei Federal no 6938/81, estabelece como um dos
instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente o licenciamento e antevisão de
atividades “potencialmente poluidoras”, em outras palavras, um aterro sanitário. O artigo
décimo da mesma lei, prevê que a construção, instalação, ampliação e funcionamento dos
estabelecimentos que utilizam os recursos ambientais, dependerão da aprovação de órgão
estadual competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA.

34

Para complemento, o Decreto Federal no 99274, de 1990, artigo 17, explica o processo
de licenciamento, determinando que os empreendimentos potenciais de poluição, como
aterros sanitários, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual competente
integrante do SISNAMA, e completa ainda no artigo 19 que o poder público deverá expedir
as licenças prévias, de instalação e de operação.
4.2.1.1 A Implantação e regularização de aterros sanitários
Monteiro et al. (2001) apresentam uma sistemática básica para a escolha e critérios de
um local para a implantação de um aterro sanitário e que estejam de acordo com as normas
técnicas e legislação. Destacam-se ainda os autores que o alto grau de urbanização das
cidades, interagido a uma ocupação intensiva do solo, restringe a disponibilidade de áreas
próximas aos locais de geração de resíduo que possuam as dimensões necessárias para
implantação de um projeto. A sistemática para a implantação de um aterro deverá considerar:
a. Critérios técnicos da natureza: Verificação do uso do solo, checagem da proximidade a
cursos d’água, a núcleos residenciais urbanos, a aeroportos, investigação do lençol
freático, permeabilidade do solo natural, extensão da bacia de drenagem, facilidade de
acesso de veículos pesados e jazidas de materiais de cobertura;
b. Critérios econômico-financeiros: Checagem da distância ao centro geométrico de
coleta, custo de aquisição do terreno, investimento em construção e infra-estrutura e
manutenção do sistema de drenagem e vida útil estimada do futuro aterro;
c. Critérios político-sociais: Checagem da distância de núcleos urbanos, acesso à área
através de vias com baixa densidade de ocupação, existência de problemas com a
comunidade local.
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4.2.1.2 Aterros sanitários no Estado de São Paulo
O Inventário Estadual de Resíduos Sólidos, organizado pelo órgão ambiental do
Estado de São Paulo, CETESB (2004), reflete as condições em que se encontram os sistemas
de disposição e tratamento de resíduos sólidos domiciliares, em todos os municípios do
Estado, totalizando 645. As informações são obtidas a partir da aplicação de um questionário
padronizado, subdividido em três partes, relativas às características locais, estruturais e
operacionais: Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos – IQR, de Qualidade de Aterros em
Valas – IQR Valas, e de Qualidade de Usinas de Compostagem – IQC, com intervalo de
avaliação de 0 a 10, e classificadas em três faixas de enquadramento: inadequada, controlada
e adequada.
A Cetesb avaliou uma melhoria entre a forma de disposição, principalmente devido
aos programas que vem implantando nos últimos cinco anos. Segundo o inventário, 48,5 %
das instalações de disposição e tratamento de resíduos sólidos foram enquadradas na condição
“adequada” no ano em que a pesquisa foi realizada. Para aterros sanitários, a quantidade de
resíduos sólidos passou de 10,9 %, em 1997, para 80,2 % dispostos adequadamente em 2005.
Da mesma forma, a quantidade de municípios com a representação de índice de disposição
inadequada se reduziu, em 1997, de 502, para 152 municípios em 2005. No relatório da
Cetesb apresentado em 2006 (Cetesb, 2006 b) apresenta os resultados comparativos da
qualidade da destinação final de resíduos sólidos urbanos no estado de São Paulo, período
1997-2005. A Figura 4.6 apresenta tal comparativo.

Figura 4.6: Adequação da disposição dos resíduos no estado de São Paulo.
Fonte: Cetesb (2006 b).
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Em nove municípios com mais de 500 mil habitantes do Estado, responsáveis pela
geração de 61,8 % da quantidade diária de resíduo gerada, o IQR médio de 2005 é igual a 9,0,
o que o classifica em condições ‘adequadas’.
Ainda no relatório da Cetesb (2006 b), devido à média do IQR dos últimos três anos
situar-se próximo à nota 7,0, destacou que o órgão ambiental estadual intensificou suas
medidas investigadoras junto aos municípios, a fim de averiguar a qualidade das operações
dos aterros. Atualmente, a média ponderada foi de 7,36.
Em todo o Estado de São Paulo, segundo dados apresentados pelo relatório da Cetesb
(2006 b), a geração de resíduos é de cerca de 28.000 toneladas por dia. A Tabela 4.2
transcreve esses dados por quantidade de resíduos e a relação de municípios.
Tabela 4.2 – IQR Estado de São Paulo.
Quantidade de
População do Município
Municípios
(habitantes)
(unidade)
Até 100.000
575

Resíduos
Gerados
(t/dia)
3698

% de
resíduos

IQR médio
2005

13,2

7,3

De 100.001 a 200.000

35

2380

8,5

7,7

De 200.001 a 500.000

26

4602

16,5

8,1

Maior que 500.000

9

17291

61,8

645

27971

100,0

9,0
7,36
(média
ponderada)

Total
Fonte: Adaptado de Cetesb (2006 b).

O IQR é um índice que busca avaliar os resultados das ações de controle de poluição e
monitorar a eficiência dos programas conforme as políticas públicas estabelecidas no Estado
de São Paulo. Embora o índice permita avaliar parâmetros para a qualificação da adequação
do aterro perante as normas técnicas e exigências legais, ele não avalia a potencialidade para a
captação de gases gerados.
O Anexo 1 reproduz o modelo de planilha utilizado para o cálculo do IQR. Neste
arranjo, elaborado pelo inventário apresentado pela Cetesb (2004), observa-se que há um item
que qualifica o sistema de drenagem de gases (suficiente, insuficiente ou inexistente).
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4.2.2 Origem do biogás: fermentação anaeróbia
Em um aterro sanitário, os resíduos dispostos passam por uma série de etapas
biológicas para sua decomposição, resultando em diferentes tipos de produtos. Segundo
Tammemagi (1999), há três tipos de decomposição biológica em um aterro sanitário, cada
qual com uma única característica. A Tabela 4.3 apresenta essa distinção e também quando
esses processos acontecem em um aterro sanitário.
Tabela 4.3: Quadro de decomposição em um aterro sanitário.
Processo de
Degradação

Aeróbio

Acetogênico

Anaeróbio

Material de
Consumo

Matéria
Orgânica + O2

Matéria
Orgânica

H2 + CO2 +
CH3COOH

Produto

Observação

CO2 + H2O +
Calor

Presença predominante de bactérias
aeróbias. Curto prazo de produção do
produto relacionado, entretanto durante a
vida útil do aterro, poderá haver essa
produção, em baixa escala, em áreas
próximas à superfície onde há possíveis
suprimentos de gás oxigênio.

CO2 + H2O +
Ácidos Orgânicos

Bactérias de transição: do aeróbio para
anaeróbia. Curto prazo de produção do
produto relacionado. O processo envolve
diferentes microrganismos que ainda
dependerá da presença do gás oxigênio.

CH4 + H20 + CO2

Presença predominante de bactérias
anaeróbias. Período longo de produção dos
produtos relacionados. Com a ausência de
gás oxigênio o processo consome matéria
orgânica e ácidos para a produção de gás
metano.

Fonte: Adaptado de Tammemagi (1999).
Em um aterro sanitário, a classificação dos processos é essencial para a captação
eficiente do biogás e, segundo essa dissertação, focalizar-se-á os estudos para o processo
anaeróbio. Segundo Tammemagi (1999), as bactérias anaeróbias utilizam os produtos da
decomposição gerados pelas bactérias acetogênicas do estágio anterior, para seu consumo:
4H2 + CO2 Æ CH4 + 2H2O

(4.1)

CH3COOH Æ CH4 + CO2

(4.2)
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Nitrogênio e gás sulfídrico também poderão ser produzidos no estágio anaeróbio. O
nitrogênio é produzido por um processo chamado “denitrificação”, o gás sulfídrico é
produzido por microorganismos sulfato-redutores. Conforme Rocca (1990), a capacidade de
sobrevivência desses microorganismos dentro de uma variedade de condições ambientais é
uma de suas características.
Para um melhor entendimento do procedimento de degradação dos resíduos em um
aterro sanitário, é possível separá-lo em fases relacionadas com os anos de deposição na área.
POHLAND & HARPER (1985, apud CONSONI, 2001) apresentam um modelo atualmente
aceito para descrever como são produzidos os gases em um aterro sanitário. A Figura 4.7
ilustra esse comportamento.

Figura 4.7: Modelo de decomposição anaeróbia de POHLAND & HARPER.
Fonte: Adaptado de Consoni (2001).
O tempo de produção dos gases varia de acordo com a característica e a quantidade de
resíduos dispostos. As fases apresentadas na Figura 4.7 são descritas abaixo.
A Fase 1, também conhecida como ajuste inicial, é caracterizada pelo início da
decomposição biológica da matéria orgânica em condições aeróbias, devido à presença de
oxigênio no interior do aterro. Trata-se do período de disposição e acúmulo preliminar dos
resíduos, sedimentação inicial e fechamento da célula.
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Segundo Tchobanoglous et al. (1993), a principal origem de microorganismos para o
início do processo de decomposição aeróbia nessa etapa é o próprio resíduo e o solo que é
utilizado como material de cobertura ou divisão entre células do aterro. Nessa primeira etapa
o processo envolve a quebra dos compostos de maior massa (lipídeos, polissacarídeos,
proteínas e ácidos nucléicos) em compostos menores apropriados para o consumo dos
microorganismos.
A Fase 2 é a etapa de transição do processo aeróbio para anaeróbio. Caracteriza-se
pela diminuição de oxigênio no ambiente onde as reações anaeróbias começam a se
desenvolver. Essa fase acontece principalmente nas células mais recentemente construídas em
um aterro sanitário.
Ainda na fase 2, verifica-se a presença de compostos de nitratos e sulfatos que servem
como receptores de elétrons. Segundo Ensinas (2003), esses receptores podem servir como
parâmetro de monitoramento, sendo possível mensurar o potencial de óxido-redução (entre –
50 a –100 mV). A produção do metano (CH4) ocorre com valores entre –150 a –300 mV.
Conforme Tchobanoglous et al. (1993), com o contínuo aumento do potencial de óxi-redução,
os microorganismos iniciam a conversão do material orgânico para ácidos orgânicos.
Essa fase de transição do processo envolve a conversão microbiológica dos compostos
resultantes da primeira etapa em compostos intermediários, com massa molecular menor,
como o ácido acético (CH3COOH), e pequenas concentrações de outros ácidos mais
complexos.
A Fase 3 é caracterizada como ‘não-metanogênica’, ou seja, as reações iniciadas na
etapa anterior são aceleradas com a produção de quantidades significativas de ácidos
orgânicos e voláteis. A grande quantidade de CO2 e de ácido acético acentua a acidez do
ambiente. Tchobanoglous et al. (1993) relata que o dióxido de carbono é o principal gás
gerado durante nesta etapa, devido à presença de bactérias facultativas, ou seja, que são ativas
em ambientes aeróbio e anaeróbio. Os nutrientes liberados (nitrogênio e fósforo) são
utilizados como substrato para o aumento da biomassa.
Na Fase 4 predominam microrganismos estritamente anaeróbios, denominados como
metanogênicos. Estes convertem o ácido acético e gás hidrogênio em metano e dióxido de
carbono. A formação de metano e de ácido acético (da fase anterior) prossegue
simultaneamente, embora a taxa de formação dos ácidos tenda a reduzir.
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A Fase 5 é caracterizada como ‘fase da maturação’, ou seja, esta etapa do ciclo
evolutivo ocorre após o consumo de grande quantidade do material orgânico e conversão em
CH4 e CO2 durante a fase anterior. Trata-se da estabilização da atividade biológica.
Como a quantidade de água continua a migrar pela massa de resíduo, porções de
material biodegradável ainda não convertidas acabam sendo consumidas. Como a matéria que
resta no aterro possui degradação mais lenta, a taxa de geração do gás diminui, pois a maioria
dos nutrientes foi consumida nas fases anteriores. Dependendo do avanço e da forma do
fechamento do aterro, pequenas quantidades de nitratos e sulfatos (fase 2) podem ser
encontradas com o gás do aterro.
Em um aterro sanitário, o biogás é uma mistura essencialmente constituída por
metano, embora haja outros gases e vapor de água. A Tabela 4.5 apresenta as diferentes
frações gasosas.
Tabela 4.4: Composição do biogás de aterro sanitário.
Metano (CH4)
50 a 75 %
Dióxido de Carbono (CO2)
25 a 40 %
Hidrogênio (H2)
1a3%
Nitrogênio (N2)
0,5 a 2,5 %
Oxigênio (O2)
0,1 a 1 %
Sulfureto de Hidrogênio (H2S)
0,1 a 0,5 %
Amoníaco (NH3)
0,1 a 0,5 %
Monóxido de Carbono (CO)
0 a 0,1 %
Água (H2O)
Variável
Fonte: Adaptado de Hinrichs et al. (2003), Tammemagi (1999) e Tchobanoglous et al. (1993).

4.2.3 Características gerais de um aterro sanitário para produção de biogás.
Do ponto de vista das fases apresentadas no item anterior, segundo Tchobanoglous et
al. (1993), o gás depende de diversos parâmetros para sua geração, trata-se de características
básicas que definirão a qualidade e quantidade do biogás assim como seu comportamento
intrínseco.
a. Composição do lixo em um aterro sanitário. Para uma eficiente captação de gases em
um aterro sanitário, esta característica deverá ser a primeira a ser considerada.
Segundo os cálculos de estimativa de gás que serão abordados no item 4.2.5, quanto
maior a porcentagem de materiais biodegradáveis, maior a velocidade de geração. Os
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resíduos destinados aos aterros podem variar no decorrer no ano, dependendo do clima
e dos hábitos de consumo do local. Em uma avaliação mais precisa, segundo IPT
(1982), isso se refere à matéria a ser fermentada, ou seja, a relação carbono/nitrogênio
(C/N) deverá estar compreendida entre 30 e 35. Acima ou abaixo deste valor, segundo
o Instituto, o processo é ineficiente.
b. Umidade do resíduo disposto. Segundo Tchobanoglous et al. (1993), a umidade alta,
entre 60 a 90 %, pode interferir na geração de biogás. A construção do aterro sanitário
deverá prever uma cobertura com baixa permeabilidade para controle da formação de
líquidos percolados e também deverá manter a umidade do resíduo controlada para
que não prejudique a geração de gás.
c. Idade do resíduo. A geração do biogás segue as fases de decomposição do resíduo,
conforme as fases descritas no item anterior. A duração de cada fase e o tempo de
produção de metano dependem das condições específicas de avanço, construção e
disposição de cada aterro.
d. Sistema de drenagem de gás em um aterro sanitário. Em termos gerais, conforme
Hinrichs et al. (2003), o biogás possui baixa densidade, aproximadamente 0,46 kg/m³
nas CNTP, isto representa que é menos denso do que o ar, e, portanto, contribui com a
captação, pois há a tendência do gás percolar pelo maciço de resíduos e alcançar o
topo do aterro. Contudo, um aterro deverá prever as proximidades dos poços para uma
melhor captação e uma boa compactação do solo de cobertura a fim de que esses gases
sejam coletados. O autor ainda afirma que a sua baixa densidade implica, em
contrapartida, na ocupação de um volume maior e liquefação mais difícil, o que lhe
impõe algumas desvantagens para armazenamento e transporte.
e. Temperatura do ambiente. A atividade enzimática das bactérias também depende da
temperatura. A produção do gás metano é relativamente baixa quando a massa de
resíduo está a 10 ºC e nula acima de 65 ºC. A faixa de 20 ºC a 45 ºC corresponde à
fase 3, enquanto que entre os 50 ºC e os 65 ºC, à fase 5. A opção por uma temperatura
ótima (entre 29 ºC a 38 ºC), segundo USEPA (1991), se reflete no volume de gás a ser
produzido, dependendo do grau de fermentação e do tempo de retenção do material a
ser digerido. Na fase 3 apresentada na Figura 4.7, as variações de temperatura são
aceitáveis desde que não sejam bruscas. O mesmo não acontece com a fase 5, onde as
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variações não devem ser elevadas.
f. Acidez do meio. Em meio ácido, a atividade enzimática das bactérias é anulada. Em
um meio alcalino, a fermentação produz anidrido sulfuroso e hidrogênio. Ensinas
(2003) propõe que a digestão pode se efetuar entre pH de 6,6 e 7,6, sendo que o valor
ótimo é 7, índice neutro.
g. Limites de toxicidade por elementos químicos. Conforme Rocca (1993), em virtude da
baixa eficiência de consumo das bactérias no meio, poderá ocorrer um aumento
significativo da quantidade de amoníaco, que pode atingir os limites de toxicidade no
ambiente. O autor também menciona a necessidade da presença do elemento fósforo,
já que a sua ausência conduz à desativação da fermentação. Ensinas (2003), por outro
lado, destaca ainda que a presença de materiais químicos sintetizados, como
detergentes e outros produtos, poderá provocar a morte das bactérias.
A característica do resíduo e a conformidade de operação em um aterro sanitário são
essenciais para o diferencial da produção, qualidade e controle do biogás. Segundo Ensinas
(2003), por exemplo, essas características poderão definir as características do biogás gerado,
como a sua corrosividade. Devido ao seu baixo teor de monóxido de carbono (inferior a 0,1
%), não é tóxico; entretanto, devido à água e ácidos presentes, torna-se corrosivo. O autor
relata ainda, que o componente mais corrosivo desta mistura é o gás sulfídrico (sulfureto de
hidrogênio) que, dissolvido em água, reage com cobre, latão e aço. Outros índices como o
amoníaco, em concentrações muito baixas, também pode ser corrosivo para o cobre. A
corrosividade gera a degradação do material de transporte e poderá causar vazamentos.
No capítulo anterior, foram apresentados os aterros sanitários no Estado de São Paulo,
80 % dos quais são classificados como adequados. Entretanto, o questionário utilizado pela
CETESB não busca avaliar o desempenho da geração do gás, mas sim os aspectos ambientais
gerais que envolvem os aterros sanitários. Nesse sentido, o roteiro proposto nesta dissertação
poderá contribuir para com o desenvolvimento da análise do índice IQR do inventário a
Cetesb, principalmente quanto à geração de biogás e os aspectos a ela associada. No próximo
capítulo, será apresentada a questão técnica da drenagem do biogás.
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4.2.4 Sistema de Drenagem de Biogás
O IPT (2000) define que o sistema de drenagem do biogás tem a função de captar e
drenar os gases oriundos da decomposição da matéria orgânica; “(...) é um sistema que requer
futuro aporte tecnológico para sanar os problemas ambientais que gera, sobretudo em aterros
sanitários de médios e grandes portes” (IPT, 2000, página 287).

O objetivo da drenagem é evitar a migração dos gases por meios porosos que
constituem os resíduos dispostos e a camada de cobertura. IPT (2000) relata ainda haver-se
detectado acúmulo de gases em rede de esgoto, fossas, poços e sob edificações próximas de
aterros, quando nestes não havia algum tipo de coleta de gases.
Ainda, IPT (2000) discute que a migração do biogás deve ser controlada pela
implantação de uma rede de drenagem adequada e eficiente, disposta em pontos estratégicos
do aterro. Monteiro et al. (2001) completa que a drenagem de gases deve ser disposta em
poços verticais de 50 cm de diâmetro, espaçados de 50 a 60 metros entre si. A sua construção
deverá ser feita de acordo com a evolução da disposição de resíduos no aterro.
Destaca ainda Monteiro et al. (2001) que esses drenos podem atravessar toda a
extensão do aterro, desde a sub-base até o topo da camada de cobertura, interligando-se os
drenos horizontais. Quando o poço for instalado em um maciço de resíduo compactado,
deverá ser da atenção ao material utilizado no seu contorno (um raio de cinco metros). Deverá
ser utilizada espessura de argila compactada de 50 cm para evitará fugas de gás pelo topo do
poço dreno instalado. A Figura 4.8 apresenta um esquema de construção dos poços rasos de
drenagem de gás (profundidade de até 6 metros). Recomenda-se, durante a construção,
atenção especial de segurança do trabalho quanto a profundidade a ser escavada.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.8: Execução dos poços de drenagem de gás.
Fonte: Adaptado de Monteiro et al. (2001).
Usualmente, o corpo dos drenos é constituído por linhas de tubos de concreto,
polietileno de alta densidade (PEAD) ou policloreto de vinila (PVC), os quais são perfurados
e envolvidos por um material drenante (rachão combinados com materiais geo-sintéticos) para
facilitar o fluxo do gás. As Figuras 4.9 e 4.10 apresentam dois tipos de sistema de drenagem
desenvolvido pela empresa MGM-International com finalidades de coleta eficiente de biogás
em aterros sanitários.
A Figura 4.9 apresenta um perfil da construção de poço de drenagem com uma área
para a captação controlada do biogás. A Figura 4.10 apresenta uma adaptação do poço já em
áreas construídas para o controle do biogás.
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Figura 4.9: Perfil esquemático de poços de drenagem de gás em
materiais de PEAD e PVC.
Fonte: MGM INTERNATIONA (2006).
A Figura 4.9 apresenta um típico poço instalado em um maciço de resíduo já
assentado e compactado. Nesse caso, a empresa MGM INTERNATIONAL (2006) sugere o
uso de tubos de PVC e PEAD, com diâmetro mínimo de 110 mm, perfurados em 5 a 5
centímetros e envolvidos por uma camada de rachão (pedra de mão).
No topo do poço (cabeça), há um conjunto de entradas acopladas com mangueira de
politetrafluoretileno (conhecido comercialmente como TEFLON), para amostragem de
líquidos e gases em diferentes níveis de profundidade. A construção, para profundidade acima
de seis metros, deverá ser feita com máquinas especificas. A empresa também sugere a
instalação de um cabeçote com equipamentos para o controle do gás: aberturas para retirada
de amostras de gases e válvulas para controle do fluxo do biogás captado.
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Figura 4.10: Poços de drenagem de gás em tubos de concreto com
adaptação.
Fonte: MGM INTERNATIONAL (2006).
A Figura 4.10 apresenta um poço típico já construído no maciço de resíduos, com
corpo de anéis de concreto perfurado e rachão em sua envoltória, assim como no interior dos
anéis. A MGM INTERNATIONAL (2006) sugere a instalação de uma adaptação no topo
desse poço no qual se encontram pontos para amostragem de gases e válvulas para controle.
Entretanto, segundo a empresa, o dimensionamento dos equipamentos para a
drenagem dos gases dependerá da vazão a ser drenada. Assim, segundo Tammemagi (1999), é
vital a importância de modelos matemáticos para o seu dimensionamento.

4.2.5 Metodologias para estimação teórica da geração de biogás
A literatura apresenta diversas metodologias para estimativa teórica da produção de
biogás. Esses métodos diferenciam-se em suas considerações, complexidade e variáveis de
cálculo. Nesta dissertação, serão apresentados os três principais métodos de cálculos.
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4.2.5.1 Método USEPA
Em USEPA (1996a) é apresentado um método conhecido como “Aproximação
Simples”, que utiliza a equação 4.3 para estimativas de produção de biogás. Esse método
possui uma única variável, que é a quantidade de resíduo.

E CH = Gr ∗ MSWd
4

(4.3)

Sendo:
ECH4: geração anual de gás metano (m3/ano);
Gr: geração de gás metano por quantidade de resíduos (m3/kg x ano). USEPA (1996a)
sugere taxas de geração de 0,312 a 1,249 m3/(kg x ano);
MSWd: quantidade de resíduo disposto (kg).
Essa metodologia exige bastante cautela, devido à falta de precisão, pois não há
considerações da redução da quantidade de gás ao longo do tempo. Entretanto, pode ser
utilizada como ponto de partida em um projeto de MDL.
4.2.5.2 Método simplificado do IPCC
O IPCC (1996) apresenta um método de cálculo mais detalhado que o método anterior.
A equação 4.4 descreve o método:

E CH4 = (MSWT ∗ MSWF ∗ Lo − R) ∗ (1 − OX)
Sendo:
ECH4: emissão de gás metano (tCH4/ano);
MSWT: total de resíduos disposto no ano (t/ano);
MSWF: fração de material orgânico no resíduo (%);
Lo: potencial de geração de metano (relação de t de CH4/ t de resíduo);
R: metano capturado (tCH4/ano);
OX: fator de oxidação de metano na superfície do aterro.

(4.4)
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Esse método envolve a quantidade de material orgânico degradável presente nos
resíduos sólidos e permite, assim, o cálculo da quantidade do biogás e, conseqüentemente, do
gás metano a ser gerada. A Equação 4.4 considera as possíveis emissões para a atmosfera,
entretanto, no que se refere aos cálculos que os gases poderão ser captados, deverá ser
considerado o índice R igual a zero.
Para precisão dos cálculos, são necessárias avaliações de dados históricos e estatísticos
da característica dos resíduos sólidos urbanos. O potencial de geração de metano (Lo),
conforme apresentado na equação 4.4, pode ser obtido conforme a equação 4.5.

Lo = FCM ∗ COD ∗ CODf ∗ F ∗ 1,33

(4.5)

Onde:
FCM: fator de correção de metano;
COD: carbono orgânico degradável (tC/tMSW);
CODf: fração de COD dissociada (valor padrão = 0,77);
F: fração em volume de metano no gás gerado (valor padrão = 0,50);
(1,33): fator de conversão de carbono em metano (tCH4/tC).
O fator de correção de metano (FCM) avalia a qualidade do confinamento dos
resíduos depositados: a disposição, a posição e a forma de fechamento. A Tabela 4.5
apresenta os valores recomendados pelo IPCC (1996) para o fator FCM.
Tabela 4.5: Fator de correção de metano para geração de biogás em aterro sanitário.
Tipo de encerramento
Adequado
Inadequado p/ Aterros profundos (> 5 m de lixo)
Inadequado p/ Aterros rasos (< 5 m de lixo)
Fonte: IPCC (1996)

FCM – Fator de Correção
1,0
0,8
0,4

Ainda, IPCC (1996) sugere que o tipo de encerramento está ‘adequado’ quando há a
presença de um material de cobertura eficiente (argila compactada mecanicamente),
nivelamento do terreno (taludes não-íngremes), quantidade de poços instalados, profundidade
das células e um eficiente sistema de coleta de percolado.
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Para estimar a quantidade de carbono orgânico degradável (COD) deve-se utilizar a
Equação 4.6:

COD = (0,40 ∗ A) + (0,17 ∗ B) + (0,15 ∗ C) + (0,30 ∗ D)

(4.6)

Onde os índices A, B, C e D se referem às frações dos componentes principais
encontrados em uma série de amostras de resíduo. Os valores multiplicadores são os índices
de carbono degradável para cada material, conforme segue na Tabela 4.7. O IPCC (1996)
sugere para o Brasil valores padrões de 0,12 para o COD.
Tabela 4.6: Referência para cálculo de COD.
Componente
Papel, papelão e tecidos
Resíduos de parques e jardins
Restos de alimentos
madeira
Fonte: Birgemer e Crutzen (1987)

Porcentagem mássica
no composto
A
B
C
D

Essa metodologia, entretanto, poderá apresentar imprecisões relacionadas às
amostragens e seus dados históricos. Esse método de cálculo pode ser utilizado para avaliar
um projeto de aproveitamento energético de acordo com a população existente e as
características preliminares do material.
4.2.5.3 Método de Decaimento de Primeira Ordem
A fim de padronizar uma forma mais eficiente de cálculo e preocupada com as
avaliações de projetos de MDL em aterros sanitários, as Nações Unidas (UNFCCC), em
cooperação com o Painel de Metodologia do IPCC, apresentaram o ‘Good Practice
Guidance’, que descreve um método conhecido como “Método de Decaimento de Primeira
Ordem”.
Este guia considera a geração do gás metano de acordo com a degradação do resíduo
ao longo do tempo, em função das diferentes características dos resíduos em um aterro
sanitário. A Equação 4.7 apresenta esse método.

E CH4 = ∑ [Lo (x) ∗ MSWT(x) ∗ MSWF(x) ∗ A ∗ k ∗ (e − k(t -x) )]

(4.7)
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Sendo:
ECH4: geração de metano no ano (t/ano);
t: ano inicial de disposição ou de cálculo inicial;
x: ano de interesse para o qual deverá inserir os dados;
A: fator de correção da somatória [A=(1-ek)/k];
MSWT: total de resíduo depositado no aterro no ano x (t);
MSWF: fração de matéria orgânica no resíduo no ano x (t);
k: constante de decaimento (ano-1);
Lo(x): potencial de biogás gerado.
A somatória representa a quantidade de metano gerado até o ano desejado ‘x’. Se ‘x’
for o tempo de encerramento e ‘t’ o início da disposição de resíduos, a equação apresentará o
montante de biogás gerado na vida útil do aterro sanitário.
A constante de decaimento (k) está relacionada com o tempo necessário para a fração
de COD de o resíduo decair para metade de sua massa. Para o IPCC (2006) esta constante é
estabelecida conforme a Equação 4.8:

k=

ln 2
t
1

(4.8)

2

Sendo:
k: constante de decaimento (ano-1);
t1/2: tempo para a fração de COD decair em metade da massa (anos);
Entretanto, o valor de ‘k’ depende de vários fatores: o teor de umidade do resíduo, a
disponibilidade dos nutrientes e o pH. Em geral, teores de umidade até 60 % e pH entre 6,6 e
7,4 promovem o aumento dessa constante. Os valores encontram-se dentro de uma faixa de
0,03 a 0,20/ano (IPCC, 2003).
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4.2.5.4 ‘Programa Biogás’ da Cetesb
A Cetesb (2006 a) desenvolveu um programa de computador para estimativa de
geração de biogás e avaliação de recuperação e uso energético. Trata-se de um dos produtos
desenvolvidos no âmbito de dois Convênios firmados entre o Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental – CETESB, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Ciência
e Tecnologia.
O programa estima as emissões de biogás e as quantidades possíveis de energia e
como uso em aterros sanitários e estações de tratamento anaeróbio de esgotos domésticos ou
efluentes industriais. “Os resultados gerados por ele são as primeiras e menos onerosas
informações que permitirão ao interessado dar início ao extenso processo de obtenção dos benefícios
energético e financeiro pela recuperação e uso energético do biogás.” (CETESB, 2006 a)

O método de cálculo utilizado pelo programa foi o método de decaimento de primeira
ordem, apresentado o item anterior desse capítulo. A grande vantagem do programa, além de
ter sido desenvolvido pelo órgão ambiental do estado são os parâmetros sugeridos que oferece
precisão e garantia de cálculo.

4.3 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL
Conforme relatado no item 4.1.2, na 3a Conferência das Partes foram apresentados três
tipos de “mecanismos de flexibilização” para possibilitar que as taxas de redução de GEE
sejam alcançadas no período de 2008-2012. Assim, segundo United Nations (1998) os
mecanismos são:
a. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (Clean Development Mechanism –
CDM): tem o objetivo de desenvolver projetos de redução de emissões de GEE em
países que estão em desenvolvimento industrial e que não possuam o compromisso de
atingir as metas de redução conforme o protocolo de Quioto. Esses projetos poderão
ser financiados pelas Partes do Anexo I do Protocolo de Quioto que possuem o
compromisso de reduzir as emissões. O MDL possui dois objetivos centrais:
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•

Auxiliar os países considerados ‘Não-Anexo I’ (países que não foram incluídos
nessa relação regida pelo Protocolo de Quioto) a alcançar o desenvolvimento
ambiental sustentável e a contribuir com o objetivo de reduzir as emissões de
GEE para a atmosfera;

•

Auxiliar os países do Anexo I do Protocolo de Quioto a cumprir seus
compromissos quantitativos de redução de emissões de GEE.

b. Implementação Conjunta - IC (Joint Implementation – JI): é um mecanismo que
permite que as reduções verificáveis em projetos individuais e específicos de um
determinado país do Anexo I possam ser transferidas para outro país classificado no
mesmo Anexo I.
c. Comércio das Emissões (Emission Trade Regime): os países do Anexo I do Protocolo
de Quioto poderão negociar taxas de redução entre si, com o objetivo de cumprir os
compromissos quantificados de limitação e redução de emissões assumidas.
Para a transição das emissões propostas, o Protocolo de Quioto estabeleceu uma
unidade de comercialização denominada ‘Reduções Certificada de Emissões’ – RCE
(Certified Emission Reductions - CER) para os países em desenvolvimento industrial que
reduzam suas emissões de GEE voluntariamente. Segundo MGM INTERNATIONAL (2005),
as RCE são expressas em toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e),
calculadas de acordo o potencial de aquecimento global (Global Warming Potencial - GWP)
de cada gás de efeito estufa. Os projetos considerados elegíveis ao MDL estão apresentados
na Tabela 4.8. Os ‘projetos de atividades’ relacionam-se a determinados tipos de gases de
efeito estufa.
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Tabela 4.7: Projetos elegíveis ao MDL
Foco

Especificação

GEE

Fermentação entérica, tratamento de resíduos animais,
Agricultura cultivo de arroz, mudança de solos agrícolas, queimada
prescrita de cerrado e resíduos agrícolas.

Energia

Emissões fugitivas de combustíveis através
combustíveis sólidos, petróleo e gás natural.

CH4 e N2O

de
CO2, CH4 e
N2O

Queima de combustível em setores energéticos,
indústria de transformação, construção, transporte.
Resíduos

Disposição de resíduos sólidos, tratamento de esgoto
sanitário, tratamento de efluentes líquidos e
incineração de resíduos.

CH4

Indústria

Produtos minerais manufatura, indústria química e de
construção civil, metalurgia, redução de emissão de
hidrofluorcarbonos, emissões fugitivas, uso de
solventes etc.

CO2, HFC,
PFC, N2O e
SF6

Sumidouros

Remoção de CO2 através de projetos de florestamento
e reflorestamento

- CO2

Fonte: Adaptado de MGM INTERNATIONAL (2005).
Como se pode observar na Tabela 4.8, a utilização do biogás é um tipo de projeto de
MDL, uma vez que o gás metano recuperado não é emitido para a atmosfera.
A fim de que os países compromissados com a redução possam adquirir RCE em
projetos implementados, a sétima COP, em 2001 em Marraqueche, Marrocos, apresentou as
principais definições de projeto MDL. Essas definições deverão ser seguidas para serem
candidatos às essas certificações.
As definições não restringiram o tipo de tecnologia que poderá ser empregada em um
projeto de MDL, com exceção de energia nuclear e da restrição de projetos de reflorestamento
e quantidade de créditos que esses últimos podem gerar.
O objetivo final de mitigação de GEE é atingido pela implementação de atividades de
projetos nos países em desenvolvimento que resultem na redução da emissão de gases de
efeito estufa ou no aumento da remoção de dióxido de carbono. Tais investimentos são em
tecnologias mais eficientes, no uso racional de energia, na substituição de fontes de energia
fósseis por renováveis, no reflorestamento, entre outras.
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Os projetos de MDL são compreendidos como atividades integrantes de um
empreendimento que tenha por objetivo a redução de gases de efeito estufa para a atmosfera.
Podem participar dessa atividade os países do Anexo I do Protocolo de Quioto, Partes NãoAnexo I ou entidades públicas ou privadas dessas Partes, desde que por elas autorizadas.
No Brasil, poderão atuar nesses projetos empresas nacionais e estrangeiras e
desenvolver projetos nos países em desenvolvimento industrial que resultem em RCE, as
quais poderão ser comercializadas com os países do Anexo I do Protocolo de Quioto.
O setor privado de aterros sanitários tem grande oportunidade dessa participação, pois
a redução das emissões nesse setor é financeiramente atrativa e promove boa imagem da
empresa à seus clientes.
Para a aprovação de um projeto MDL, as atividades, em geral, devem contribuir para o
objetivo primordial da Convenção e observar alguns critérios fundamentais, entre os quais o
da adicionalidade, ou seja, a atividade de projeto deve, comprovadamente, implicar na
redução de emissões de gases de efeito estufa, voluntária e adicionalmente ao que não
ocorreria na ausência da atividade de projeto.

4.3.1 Projetos de MDL em Aterros Sanitários
O International panel on Climate Change (2006b) recentemente apresentou os
projetos MDL para aterros sanitários aprovados. Os dados se referem ao terceiro quadrimestre
de 2006, pois existem diversos outros projetos em processo de aprovação. A Tabela 4.9
apresenta um resumo dos aterros como MDL aprovados no Brasil.
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Tabela 4.8: Aterros sanitários no Brasil, com projetos MDL aprovados:
Nome do Aterro
Sanitário – Estado
Brasileiro

Data de
aprovação
pela comissão

RCE
esperadas

Metodologia Adotada

Nova Gerar – RJ

18 nov. 2004

670.133

AM0003

Salvador da Bahia – BA

15 ago. 2005

664.674

AM0002

Brazil Marca – RJ

23 jan. 2006

231.405

AM0003

Bandeirantes – SP

20 fev. 2006

1.070.649

Estre Paulínia – SP

03 mar. 2006

212.558

AM 0003

Caieiras – SP

09 mar. 2006

700.932

ACM 0001

Lara – SP

15 maio 2006

751.148

AM 0003

02 jul. 2006

816.940

ACM 0001

Sítio São João - SP

ACM 0004

Fonte: Adaptado de IPCC, 2006b.
Como se pode observar na Tabela 4.9, o primeiro aterro a ser aprovado foi o aterro de
Nova Gerar, no Rio de Janeiro. Esse projeto tornou-se referência de todos os projetos MDL
do mundo. Segundo International panel on Climate Change (2006b) as metodologias
aprovadas para desenvolvimento de projetos MDL em aterros sanitários são:
a. AM0002 - Título: Greenhouse Gas Emission Reductions through Landfill Gas
Capture and Flaring where the Baseline is established by a Public Concession
Contract;
b. AM0003 - Título: Simplified financial analysis for landfill gas capture projects;
c. AM0010 - Título: Landfill gas capture and electricity generation projects where
landfill gas capture is not mandated by law;
d. AM0011: Landfill gas recovery with electricity generation and no capture or
destruction of methane in the baseline scenario;
e. ACM0001 - Título: Consolidated baseline methodology for landfill gas project
activities;
f. ACM0004 – Título: Consolidated methodology for waste gas and/or heat for power
generation -Version 2.
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Todas essas metodologias poderão ser aplicadas em aterros sanitários, de acordo com
a descrição da atividade do projeto e as adicionalidades apresentadas. Entretanto, todas
tratam de captura de biogás.
Esses recursos utilizaram a base conceitual das equações descritas no sub-capítulo
4.2.7.3. O que difere as metodologias são suas definições das limitações para projeto, bem
como considerações para uso do gás na geração de energia. Entretanto, todos os projetos
apresentados descreveram o cálculo adotado de emissões da linha de base e suas
adicionalidades, que serão discutidos mais adiante.
No cômputo geral5, particularmente para projetos de recuperação de gases de aterros
sanitários, existem, ao todo, 31 projetos aprovados. A Figura 4.11 apresenta a quantidade de
projetos MDL aprovados em aterros sanitários por país e a Figura 4.12 apresenta a
participação de redução de emissões desses projetos em cada país.

Tunisia
México
Malasia
Israel
El Salvador
Costa Rica
China
Chile
Brasil
Bolívila
Bangladeshi
Argentina

0

2
4
6
8
Quantidade de Projetos por País
(aprovados até dez/2006)

10

Figura 4.11: Projetos MDL aprovados em aterros sanitários no mundo
Fonte: Adaptado de IPCC, 2006.

5

Atualmente há aproximadamente 70 projetos MDL ativos nas Américas, seguidos de 56 na Ásia, 8 na África, 3
na Europa e 1 na Oceania. O Brasil (32) e a Índia (28) totalizam 47,6 % do total de projetos submetidos no
painel de metodologias e 43,5 % das reduções de emissões até 2012.
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Figura 4.12: Participação dos projetos MDL em aterros sanitários em reduções de
emissões.
Fonte: Adaptado de IPCC, 2006.
Todos os projetos apresentados têm como objetivo central a captação do biogás de
aterro sanitário, encaminhamento e queima em “flares” ou uso como fonte renovável de
energia, os quais são controlados, monitorados, qualificados e quantificados.

4.3.2 Linha de Base e Adicionalidades de um Aterro Sanitário
O aterro sanitário que pretende certificar a redução de suas emissões de metano através
de projeto MDL deverá comprová-las sob a condição de que, sem o auxílio financeiro e/ou
tecnológico do MDL, o projeto não poderia ser executado. Linhas de base são “cenários” de
referência das emissões que ocorreriam na ausência da atividade do projeto proposto, ou seja,
continuaria emitindo GEE para atmosfera, sem nenhum controle, mas, seguindo todas as
normas e leis exigidas ambientalmente.
Adicionalidade são os critérios fundamentais apresentados para que o projeto proposto
seja aceito como MDL e que as emissões desse projeto proposto sejam descontadas das
emissões calculadas para o cenário da linha de base, podendo assim, averiguar-se o montante
de reduções.
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O objetivo de demonstrar a adicionalidade de um aterro sanitário, segundo a United
Nations (2006)

6

é provar que as reduções de emissões não seriam possíveis sem a

implementação do projeto de MDL.
O critério de referência é denominado cenário de linha de base e compreende as
emissões da situação atual. A linha de base em um aterro sanitário representa as emissões
atuais de biogás sem nenhum tipo de coleta. Após a implementação do projeto de captação
dos gases, um segundo cenário é avaliado, o qual compreende as emissões de gases de efeito
estufa com o projeto em operação. O segundo cenário é a atividade de projeto.
Da diferença entre os dois cenários resultam as reduções de emissões que
corresponderão às certificações. Um proprietário (particular ou estatal) de um aterro sanitário
deverá demonstrar que as reduções de emissões de um projeto são adicionais àquelas que
teriam ocorrido na ausência do projeto, ou seja, na linha de base.
Para essa demonstração, o elaborador do projeto de MDL em um aterro sanitário
poderá seguir um esquema fornecido pelo Intergovernment Panel on Climate Change (2003
b) que comprovem que as reduções de emissões não teriam ocorrido no cenário de linha de
base. Esses passos podem ser visualizados conforme a Figura 4.13. Todos os passos devem
ser aprovados para o desenvolvimento do projeto, com exceção dos passos 2 e 3, que podem
ser escolhidos conforme sua importância.

Figura 4.13: Fluxograma para comprovação da adicionalidade.
Fonte: Adaptado de Intergovernment Panel on Climate Change (2003 b).
6

O artigo 17, parágrafo 43 da reunião da COP 7 - Acordos de Marraqueche, um aterro sanitário, ou outra
atividade de projeto, para ser considerado um projeto de MDL, é preciso que tenha caráter adicional.
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a. Passo 0: A classificação inicial baseia-se na data de início da atividade de projeto e no
seu principal objetivo. Segundo Intergovernment Panel on Climate Change (2006 b),
todos os projetos MDL deverão estar contidos entre 1º de janeiro de 2000 e a data do
registro de uma primeira atividade de projeto de MDL, bem como fornecer evidências
de que os incentivos financeiros internacionais foram seriamente considerados na
decisão de continuar com a atividade de projeto;
b. Passo 1: Trata-se da verificação das alternativas à implementação do projeto e se as
mesmas estão em conformidade com todos os requerimentos legais e de regulação
aplicáveis. Um elaborador de projeto de MDL de um aterro sanitário deverá analisar
alternativas que seriam possivelmente consideradas como projeto, ou seja, sua
implementação independentemente do MDL, a continuidade do cenário atual, e
alternativas possíveis para reduzir as emissões. O tratamento do biogás através de
pontos centrais (flares) e/ou seu uso para geração de energia elétrica não é regido por
lei ou por norma técnica, portanto é adicional; por outro lado, um aterro sem
cobertura, que viole aspectos de segurança ou de regulamentações ambientais ligadas
a aterros sanitários, não seria adicional;
c. Passo 2: A barreira de investimento corresponde às barreiras econômicas para a
implementação do projeto. Se o projeto de coleta de gases em aterro sanitário não gera
outros benefícios financeiros ou econômicos além da renda relacionada com o MDL,
então, poderá se justificar através de custos simples. Por outro lado, se houver
benefícios financeiros, deverá ser feita um analise de comparação de investimentos ou
de pontos de referência.
•

Análise de custos simples: a atividade da queima do biogás não gera qualquer
benefício econômico ou financeiro adicional;

•

Análise de comparação de investimentos: os custos apresentam dificuldades de
financiamento, taxa interna de retorno negativa ou baixa, razão custobenefício, custo unitário de serviço, entre outros índices;
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•

Análise de ponto de referência: deverá apresentar índices de referência para,
por exemplo: taxas de ações do governo, estimativas do custo de
financiamento e retorno requerido sobre o capital, baseadas na visão dos
banqueiros e no retorno dos investidores/fundos de investidores de equidade
privados sobre projetos comparáveis, pontos de referência internos da
companhia.

d. Passo 3: Se o passo 2 não for escolhido para comprovação, o elaborador do projeto
poderá apresentar as justificativas por barreiras tecnológicas encontradas, ou seja, das
dificuldades deparadas para a implementação do projeto:
•

Apresentar os custos que envolvem tecnologias disponíveis e os riscos
financeiros;

•

Apresentar a carência de técnicos especializados e/ou apropriadamente
treinada para operar e manter inovações tecnológicas;

•

Falta de infra-estrutura para a implementação da tecnologia;

•

Apresentar que a atividade de projeto é a “primeira de seu tipo”, ou seja,
nenhuma atividade de projeto deste tipo está atualmente em operação no país.

e. Passo 4: Neste passo, deverá ser indicado se há barreiras relacionadas à prática comum
e se existe uma “cultura” que dificulta a implementação do projeto, ou seja, se há
dificuldade em convencer os participantes a implementar o projeto porque existe
prática comum;
f. Passo 5: Por fim, deverá ser verificado se há impactos ambientais com a implantação
da atividade do projeto. Apresentar também os benefícios e incentivos em um aterro
sanitário quanto a:
•

Reduções de emissões de gases de efeito estufa causadas pelo homem;

•

Benefício financeiro do rendimento obtido pela venda de RCE;

•

Atração de novos participantes que tragam a capacidade de implementação de
uma nova tecnologia.
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Seguindo esses passos, comprova-se a adicionalidade do projeto. Se as barreiras
identificadas também afetam as alternativas, deverá ser explicado como elas são menos
fortemente afetadas do que a atividade de projeto MDL proposta. Em um aterro sanitário,
deverá se explicar como as barreiras tecnológicas (por exemplo, o flare) podem ser inovações
no país e não impedirão a implementação de outras alternativas.

4.3.3 Documentos para admissão de projetos MDL e certificação
Uma vez identificadas as barreiras para a implantação de projetos MDL, será preciso
demonstrar a sua existência por meio de documentos:
a. Leis, regulamentações ou normas de regulamentação;
b. Estudos ou pesquisas regionais;
c. Dados estatístico-históricos do aterro;
d. Informações do mercado regional e nacional “benchmarking”;
e. Documentação escrita da companhia ou instituição que pretende desenvolver ou
implantar o projeto (minutas, correspondências, estudos de viabilidade, etc.);
f. Documentação escrita de especialistas independentes.
Todos esses documentos deverão ser submetidos ao Comitê Executivo. A UNFCCC
(2006) solicita que as análises de adicionalidade devem seguir uma padronização no que diz
respeito aos documentos a serem apresentados. Esses documentos baseiam-se em avaliações
em que são definidos os cenários de linha de base e os cenários futuros de redução de
emissões.
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4.3.3.1 Project Information Note - PIN
A prévia identificação e comprovação da viabilidade do projeto MDL gera o Project
Information Note (PIN), também conhecido como Feasibility Study. Trata-se de um
documento fundamental para iniciar as negociações de créditos futuros e a tramitação dos
projetos, porém, não é o documento que será submetido ao Comitê Executivo. Segundo a
MGM INTERNATIONAL (2006), a elaboração do PIN deverá conter:
a. Descrição do projeto e avaliação prévia de sua viabilidade;
b. Descrição das tecnologias empregadas;
c. Avaliação da redução de GEE e linha de base;
d. Adicionalidade do projeto MDL;
e. Identificação dos parceiros do projeto;
f. Plano de implantação.
4.3.3.2 Project Design Document - PDD
Segundo MGM-International (2006), a partir das negociações desenvolvidas com
auxílio do PIN, o desenvolvimento para aquisição de RCE passa pela elaboração de um
projeto detalhado, o Project Design Document (PDD), o qual deverá ser submetido à
aprovação de um órgão nacional designado pelo país e pelo Comitê Executivo que validará o
projeto. A elaboração do PDD envolve a exposição dos seguintes aspectos:
a. Metodologia de Cálculo para avaliação da linha de base;
b. Linha de base e considerações de incertezas;
c. Definição do período de obtenção de créditos;
d. Plano de monitoramento;
e. Apresentação e justificativa da adicionalidade das atividades do projeto;
f. Documentos e referência sobre impactos ambientais;
g. Comentários dos atores e comunidade;
h. Informações sobre fontes adicionais de financiamento.
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4.3.4 Mensuração das emissões
Após aprovação e implantação do projeto MDL em um aterro sanitário, deverão ser
mensuradas as emissões considerando o cenário de referência apresentado no PDD. Qualquer
adaptação ou alteração do uso da metodologia deverá ser apresentada ao Conselho Executivo.
Todas as metodologias aprovadas possuem formas de monitoramento que são
passíveis de modificação, para estabelecimento de novos cenários de referência e
monitoramento. Entretanto, para a avaliação deste critério, é necessário que os elementos
justifiquem as alterações pleiteadas.

64

CAPÍTULO 5:
5 Os Aterros Analisados
Esse capítulo aborda dois estudos de caso reais, que contribuirão para alicerçar o
desenvolvimento do presente trabalho. Os aterros sanitários estudados são:
a. Aterro Sanitário Keele Valley – Região Metropolitana de Toronto – Canadá;
b. Aterro Sanitário Bandeirantes – Região Metropolitana de São Paulo – Brasil.

5.1 ATERRO SANITÁRIO KEELE VALLEY
O Aterro Sanitário Keele Valley (ASKV) está localizado na cidade de Vaughan,
província de Ontário, aproximadamente a 10 quilômetros ao norte da Região Metropolitana de
Toronto. O acesso para essa área se dá através da Rodovia 400, localizado a cinco quilômetros
a oeste dela. Atualmente, o aterro encontra-se somente em processo de monitoramento. A
Figura 5.1 apresenta a localização do aterro sanitário.
A área total do aterro é de aproximadamente 380 hectares, dos quais 99 foram
destinados ao aterro sanitário. Suas atividades iniciaram-se no dia 28 de novembro de 1983,
após diversas discussões e negociações no Conselho Intermunicipal de Meio Ambiente.
Atualmente,

o

aterro

não

recebe

nenhum

resíduo

domiciliar

e

possui,

aproximadamente, 33 milhões de metros cúbicos de resíduos domiciliares depositados. Os
dirigentes do aterro estão monitorando e acompanhando todo o seu comportamento
geotécnico e ambiental.
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Figura 5.1: Localização do Aterro Sanitário Keele Valley.
Fonte: (1), (2): Map Link (2004); (3): PMT (2004); (4): Google Earth (2005).
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O aterro sanitário foi planejado conforme as normas técnicas norte-americanas do
Ministério de Meio Ambiente do Canadá (Ministry of the Environment) e “U.S.
Environmental Protection Agency – EPA”. O projeto foi desenvolvido para receber, espalhar,
compactar e cobrir, aproximadamente, cinco mil toneladas de resíduos domésticos ao dia,
oriundos das cidades de Vaughan, Toronto e York City.
O ASKV é de responsabilidade da Prefeitura de Toronto e seu gerenciamento participa
do ‘Programa de Desenvolvimento de Controle, Coleta e Destinação de resíduos da Região
Metropolitana’, que é regido por uma Lei Orgânica Municipal.
A Lei Orgânica da Metrópole de Toronto, segundo a Prefeitura Municipal de Toronto
(2005), visa orientar toda a população sobre como proceder quanto à correta, racional e
sustentável destinação dos resíduos gerados em suas residências. Em linhas gerais, a Lei
Orgânica prevê:
a. Plano Ambiental Municipal – Documento que busca recomendar as políticas,
estratégias, estruturas e processo para a Região Metropolitana;
b. Proteção e Prevenção Ambiental – Documento que apresenta as diretrizes básicas para
conservação, proteção do meio ambiente, antecipação, prevenção e tomada de medidas
de precauções;
c. Redução – Documento que determina as ferramentas de redução de resíduos,
conservação de energia, de água e alimentos;
d. Recuperação – Documento que prescreve a remediação de áreas degradadas (solos,
lençol freático, sedimentos), corpos hídricos e atmosfera.
O ASKV é considerado como ponto final (destino) do processo da Lei Orgânica. A
gerência do aterro é organizada e possui certificação de qualidade ISO9001. Além de seguir
todas as diretrizes regidas pela Lei, possui diversas portarias internas para controle de entrada
dos resíduos. A Tabela 5.1 descreve os materiais recusados no ASKV.
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Tabela 5.1: Resíduos não-aceitos no aterro
Asbestos / fibra de vidro;
Esgoto doméstico ou industrial;
Cinza de incinerador;
Refugos industriais;
Cobertura de casas, restos de agregados, concreto e asfaltos;
Solo limpo e/ou contaminado;
Pneus, borrachas e agregados;
Materiais de varrição de rua;
Resíduos médicos e/ou farmacêuticos;
Tambores metálicos;
Podas de árvores;
Carcaças de animais mortos e subprodutos de animais;
Resíduos de madeiras (acima de 4 metros de comprimento).
Fonte: Prefeitura Municipal de Toronto (2005).

5.1.1 Componentes do Aterro
Um aterro sanitário deve possuir diversos componentes que viabilizem um
funcionamento eficaz, seguro e que atendam as normas de segurança ambientais vigentes.
Segundo a Prefeitura Municipal de Toronto (2001), o ASKV é considerado um dos melhores
aterros já construídos no Canadá, por possuir todos os tipos de controle ambiental.
A Tabela 5.2 detalha os componentes e a Figura 5.2 apresenta uma representação
esquemática do aterro. O Anexo 2 apresenta a documentação fotográfica de todo o aterro
sanitário, obtida durante visita técnica realizada no ano de 2004.
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Tabela 5.2: Componentes do Aterro Sanitário Keele Valley
Componente

Especificação
Todo o acesso do aterro sanitário possui boas condições de tráfego, com

Acesso, sinalização e inclinação abaixo de 5 %, iluminação e sinalização bem orientada. A
iluminação.

iluminação é abastecida pela energia gerada pelo biogás do aterro. O
acesso principal para o aterro é pavimentado em concreto.
O aterro possui um sistema de segurança patrimonial eficiente: brigada
de incêndio, ambulatório e vigias de ronda noturna. O isolamento do

Entrada principal de aterro é feito por telas de aço e arborização (pouca quantidade), e possui
controle, segurança

uma entrada e uma saída de caminhões para controle. Nessa entrada é

patrimonial e

feita uma análise visual e coleta de amostras de resíduos. Há uma

isolamento.

balança para efetuar as pesagens do material e um sistema de controle
onde o motorista é orientado para o correto local de destino na área
conforme planejamento de projeto.
Amostras são coletadas para qualificação dos resíduos que são
dispostos no aterro. A freqüência de coleta de amostras dos resíduos é

Amostragens e

de um frasco de material a cada dois caminhões recebidos. No

Laboratório

laboratório, é analisado o tipo de material que está sendo coletado e os
dados do material são armazenados em um banco eletrônico que
arquiva suas características, bem como a sua localização na área.

Pátio de segregação
de materiais
recusados

Gazebo de controle
meteorológico

Após a análise visual e amostragem do material, os resíduos, caso
recusados, são encaminhados para uma área onde há a segregação dos
materiais, de acordo com sua classificação. Os materiais são dispostos
em baias distintas.

O gazebo de controle meteorológico avalia a direção do vento, umidade
do ar, temperatura, precipitação de chuva e evapo-transpiração local.

Sistema de

Para a impermeabilização da área, o embasamento da área foi todo

impermeabilização

construído com uma camada de argila, com espessura de 1,20 metros e,

basal

durante a construção, foi efetuado controle tecnológico do solo.
(continua)
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Componente

Especificação
O sistema é composto por canais em solo e em concreto. O
sistema tem como objetivo encaminhar a água de chuva e da neve

Sistema de coleta e

derretida para as bacias de decantação, não aumentando o volume

segregação de águas

de líquidos percolados do resíduo para tratamento. As bacias de

pluviais.

decantação possuem a finalidade de reter os materiais carregados
por enxurradas através do sistema de águas. Todo o material
retido é re-encaminhamento para a cobertura da área.
Acima da camada de impermeabilização basal da área, foram

Sistema de coleta de

instalados tubos perfurados envolvidos com britas no3 para coleta

líquidos percolados

do percolado dos resíduos. O líquido percolado é bombeado para
a Estação de Tratamento de Esgoto York-Durham.
Os gases gerados no aterro são coletados e encaminhados para

Sistema de coleta de gás e uma estação de geração de energia termelétrica. Parte da energia
estação de energia elétrica abastece as necessidades do próprio aterro, e o restante é vendido
para companhias de distribuição local.
Durante o processo de disposição do aterro, a cada camada de
cinco metros de resíduos, foram aplicados solos para cobertura
intermediária. Essa cobertura em solo é compactada e bem
Sistema de cobertura

disposta, para recebimentos de resíduos na célula superior. Na
cota de cobertura final, antes da instalação de solo, foram
instalados uma camada para drenagem do gás, solo de proteção e
vegetação. Essa camada é constituída com britas e materiais
filtrantes como geo-sintéticos.
O monitoramento ambiental tem como objetivo a verificação de
fugas de percolado e de gases. O monitoramento de percolado é
composto

Monitoramento ambiental

por

piezométricos,

lisímetros,
sensores

de

poços

de

monitoramento

condutividade

elétrica

e

e
um

amostrador de água abaixo da camada basal de argila. O
monitoramento de gases abrange o controle da eficiência do
sistema de bombeamento através de trincheiras e amostragens de
traços em poços de sucção.

Fonte: Levantamento em campo, pelo Autor, no dia 23/09/2004.
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Figura 5.2: Esquema Geral do aterro sanitário Keele Valley.
Fonte: PMT (2005b).

5.1.2 Construção e logística de recebimento, tratamento e destino dos resíduos.
O ASKV foi instalado sobre uma antiga área de mineração de areia para construção
civil. A característica topográfica da área era de uma cava com profundidade de
aproximadamente 30 metros. A Figura 5.3 apresenta aspecto inicial do aterro.

Figura 5.3: Antiga área de mineração.
Fonte: Engenheiro Lou Cirdaullo (1983).
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A base do aterro foi construída com camadas de argila compactada, de espessura de
1,2 metros, e permeabilidade do solo de 1.10-8 cm/s, para a contenção do percolado para
tratamento.
O desempenho da linha de argila foi intensamente monitorado durante a construção,
através de monitoramento e ensaios geotécnicos; e após sua implantação, através de
equipamentos como lisímetros, sensores de condutividade, amostradores de água e poços
piezométricos.
Entre o resíduo a ser disposto e a camada de argila compactada, foi instalado um
sistema de tubulações de PEAD de diâmetro de 200 milímetros envolvido com brita para
coleta e encaminhamento do líquido percolado para a Estação de Elevação (bombeamento).
Inicialmente, segundo o gerente do aterro, os líquidos percolados eram retornados ao aterro
para degradação natural. Entretanto, constatado que estes interferiam negativamente na
produção de gás de aterro, a gerência do aterro decidiu encaminhá-los para Estação de
Tratamento de Esgoto de York-Durham.
A disposição dos resíduos utilizou a técnica de “lançamento”, pela quais os resíduos
são depositados pelos caminhões basculantes da parte superior para a parte inferior, isto é, da
cota mais alta para a mais baixa.

As células possuíam de 4 a 6 metros de resíduos

compactados e todos os dias eram cobertas com solo de, aproximadamente, 60 centímetros de
espessura.
À medida que os resíduos eram depositados e a cota de base elevava-se, as tubulações
de coleta de gás, verticais e horizontais (trincheiras), eram instaladas e re-conectadas.
A cobertura final do aterro acontece quando a cota de projeto é atingida. Assim, é
instalada sobre o resíduo uma camada de brita envolvendo tubulações perfuradas, a fim de
drenar e coletar os gases. Sobre esta é construída uma camada de solo argiloso compactado,
um solo de proteção e uma cobertura vegetal rasteira.
Após a finalização do aterro sanitário, a Prefeitura de Toronto prossegue com o
monitoramento ambiental, avaliando o solo de cobertura, as condições da vegetação instalada,
a topografia local (recalques e movimentações dos resíduos), eficiência da base do aterro e
geração de gases.
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5.1.3 Gestão Energética do Aterro Sanitário
O Aterro Sanitário Keele Valley tinha como objetivo inicial, coletar os gases a fim de
evitar a liberação de odores para as comunidades vizinhas. Entretanto, com os incentivos
governamentais para geração de energia, o aterro sanitário contratou a empresa Eastern
Power Developers, para efetuar seu aproveitamento.
Atualmente, a produção de energia do aterro sanitário Keele Valley é uma das maiores
nesse tipo de empreendimento. A Tabela 5.3 apresenta a capacidade energética do aterro e a
redução, em toneladas, de CO2 equivalente no que se refere à avaliação de gases de efeito
estufa.
Tabela 5.3: Energia e redução equivalente de GEE em tCO2e no ASKV.
Capacidade de resíduos
Percentagem volumétrica de CH4 (no biogás)
Potencia elétrica gerada (capacidade)

24.000.000 toneladas
± 47 %
33.000 kW

Geração de energia anual

± 274.800 MWh

Redução equivalente de GEE (por ano)

±1.800.000 tCO2e

FONTE: PMT (2005 a, b).
A construção da Estação de Energia Elétrica foi iniciada em abril de 1995. A Figura
5.4 ilustra a planta.

Figura 5.4: Estação de Energia Elétrica
Fonte: Autor, 2004.
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O sistema de geração de energia inclui os seguintes componentes:
a. Coleta e monitoramento de biogás do aterro;
b. Tubulação de encaminhamento de gás;
c. Estação de geração energia elétrica por meio de usina termelétrica e de
alimentação direta de motores a gás;
d. Incineração de gases excedentes.
O sistema de captura de gases do aterro constitui em 40 mil metros de drenos
horizontais (trincheiras) e 80 poços verticais interligados a uma tubulação central que circula
por todo o perímetro do aterro, de aproximadamente 10 mil metros de extensão, que
encaminha todos os gases coletados para a usina termelétrica.
Ventiladores centrífugos localizados próximo à área da usina promovem o escoamento
dos gases coletados para as plantas de geração de eletricidade. Os gases passam,
primeiramente, por um purificador e por um trocador de calor, removendo particulados e
umidade. Assim, o gás limpo é encaminhado parte para motores de alimentação direta e outra
parte para os dois geradores de vapor que, por sua vez, o utilizam em turbinas de geração de
energia elétrica, assim, fornece energia à rede.

5.2 ATERRO SANITÁRIO BANDEIRANTES
O Aterro Sanitário Bandeirantes (ASB) está localizado na cidade de Perus,
aproximadamente 15 quilômetros a noroeste da cidade de São Paulo. O acesso para essa área
se dá através da rodovia BR-348 (Rodovia dos Bandeirantes) no km 26. A Figura 5.5
apresenta a localização do aterro sanitário.
O aterro teve o início de suas operações em setembro de 1979, sendo regularizado
ambientalmente em 1995 e sendo considerado o melhor aterro da América Latina. A área total
do ASB é de aproximadamente 140 hectares e recebe aproximadamente seis mil toneladas de
resíduos por dia da Região Metropolitana de São Paulo.
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Figura 5.5: Localização do Aterro Sanitário Bandeirantes
Fonte: (1) e (2) Map Link (2004); (3) Autor, (2005); (4) Google Earth, (2005).

75

Os resíduos coletados nas residências são encaminhados para áreas denominadas de
“transbordo”, que são pontos intermediários de coleta, distantes do aterro, os quais recebem o
resíduo coletado durante o dia; é feita a segregação visual simplificada dos resíduos e depois
estes são transferidos para carretas e levados até o aterro.
Na cidade de São Paulo, há três estações de transbordo: Transbordo Vergueiro,
Transbordo Santo Amaro e Transbordo Ponte Pequena.
O aterro sanitário foi construído sobre uma área em que já havia disposição de
resíduos, e sua construção seguiu as normas técnicas brasileiras. O propósito do projeto foi
receber, espalhar, compactar e cobrir os resíduos domésticos oriundos da cidade de São Paulo
e municípios vizinhos: Osasco, Guarulhos, Perus e Caieiras.
A Prefeitura Municipal de São Paulo é a proprietária do Aterro Sanitário Bandeirantes
e possui concessões de serviço como transporte, disposição dos resíduos, captação de gás e
geração de energia. O ASB enquadrou-se no desempenho ‘adequado’, segundo o Índice de
Qualidade (IQR), do processo de qualidade da CETESB, com nota final de 9,1 em 2005.

5.2.1 Componentes do Aterro
A Tabela 5.4 detalha os componentes do aterro em questão. O Anexo 3 apresenta
documentação fotográfica do aterro sanitário, obtida durante visita técnica realizada.
Tabela 5.4: Componentes do Aterro Sanitário Bandeirantes
Componente

Especificação

Acesso,

Todo o acesso é iluminado e possui boas condições de sinalização,

sinalização e

com inclinação das rampas abaixo de 5 %. O acesso principal de

iluminação.

Bandeirantes é pavimentado em cimento asfáltico.

Monitoramento
Ambiental

Os monitoramentos são compostos por poços de monitoramento
e piezométricos, inclinômetros e amostrador de água superficial,
solo e ar.
(Continua)
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Componente

Especificação
O aterro possui um sistema de segurança patrimonial, porém há,
em seu redor, uma enorme ocupação populacional que tem
acesso à área interna do aterro devido à falhas no isolamento

Entrada principal de perimetral. O fechamento do aterro é feito por alambrados em
controle, segurança

telas de aço e há pouca arborização. Durante a visita, foram

patrimonial e

detectadas algumas passagens entre essas áreas populacionais e o

fechamento

aterro. O aterro possui duas guaritas para controle de entradas e

perimetral.

saídas de veículos e, durante entrada, os resíduos são vistoriados
visualmente, assim como pesados em uma balança eletrônica.
Ainda nesse controle, o motorista é orientado seguir ao correto
local conforme planejamento.

Sistema de

Para a impermeabilização da área, foi instalado na base camada

impermeabilização

de argila de aproximadamente 1 metro de espessura. Durante a

da base

instalação, houve controle de compactação do solo.
O sistema é composto por canais em solo, concreto e valas de

Sistema de coleta e

gabião. O sistema tem como objetivo encaminhar a água de

segregação de águas chuva para áreas de contenção, reduzindo o volume de líquidos
percolados pelo resíduo.
Acima da camada impermeável basal da área, foram instalados
Sistema de coleta de tubos perfurados envolvidos por brita para coleta do percolado.
percolado

Os líquidos percolados são encaminhados para uma lagoa de
espera e encaminhados para uma estação de tratamento.

Sistema de coleta de Os gases gerados no aterro são coletados e encaminhados para
gás e estação de

uma estação de geração de energia elétrica dentro do

energia elétrica

empreendimento.
Durante o processo de disposição do resíduo, teve-se atenção
quanto à cobertura dos resíduos, com os mesmos sendo cobertos

Sistema de cobertura com solo, diariamente, por máquinas e equipamentos. Na cota
final, foi implantado um sistema de cobertura, composta por
argila compactada, solo de proteção e vegetação local.
Fonte: Autor, 22/06/05 e 07/02/06.
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5.2.2 Construção e logística de recebimento, tratamento e destino dos resíduos.
Historicamente, a área onde está situado o ASB, tratava-se de uma área de disposição
de resíduos sem nenhum controle e preservação ambiental.
A disposição dos resíduos é feita pela técnica de compactação em rampa, isto é, os
resíduos sólidos urbanos são encaminhados para os locais, conforme logística de projeto, e
lançados da cota superior para a inferior, e compactados de baixo para cima, contra uma
camada de resíduo anteriormente disposta. As camadas possuem de 5 a 6 metros de altura. Ao
final de cada camada era coberta com uma camada de solo de 15 a 20 centímetros de
espessura.
À medida que os resíduos foram dispostos, os poços de coletas de gases foram
construídos. Durante um grande período, grande quantidade de gás foi incinerada no topo do
poço. Somente após instalação da Usina Termoelétrica, os poços foram adaptados e
conectados ao sistema de captura de gases. A cobertura do aterro acontece quando a cota de
projeto geotécnico é atingida. Assim, foram instaladas sobre o resíduo uma camada de solo
argiloso compactado e uma cobertura vegetal local.
Após o encerramento das atividades do aterro sanitário, a Prefeitura Municipal de São
Paulo prosseguirá com o monitoramento ambiental, avaliando o solo da cobertura, as
condições da vegetação, a topografia local (recalques e movimentações dos resíduos),
eficiência da base do aterro e geração de gases.

5.2.3 Gestão Energética do Aterro Sanitário
Entre 2003 e 2004, o interesse da exploração do gás proveniente do resíduo disposto
no Aterro Sanitário Bandeirantes demandou investimentos da ordem de US$ 15 milhões,
sendo uma iniciativa conjunta da empresa Biogás Energia Ambiental, responsável pelo
beneficiamento do biogás, e do Banco Unibanco, investidor do projeto.
A estruturação e desenvolvimento do empreendimento ficaram sob responsabilidade
da empresa Logos Engenharia. A energia elétrica gerada equivale ao consumo de 1.000
agências do Unibanco, que terá desconto em sua folha de custos, por ser investidor do projeto.
A eletricidade será distribuída pela AES Eletropaulo.
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Há cerca de 450 poços construídos no aterro, sendo que 249 estão conectados à rede
de coleta de gases e 160 estão ativos (os gases estão sendo captados). Constatou-se também
em visita de campo que aproximadamente 80 poços não estão conectados ao sistema, por
estarem situados em áreas de frente de trabalho e há a queima direta do biogás no topo.
Outros poços não estão interligados ao sistema por se situarem em áreas antigas com baixa
produção de gás.
Em média, 18 poços são interligados em uma sub-central, onde os técnicos monitoram
a percentagem de metano em cada poço e garantem a qualidade do gás que está sendo
capturado e encaminhado para estação de geração de energia elétrica. A Tabela 5.5 apresenta
a potência energética do aterro e a redução em tCO2e.
Tabela 5.5: Redução equivalente de GEE em tCO2e.
Capacidade de resíduos

± 30.000.000 toneladas
± 52%

Percentagem volumétrica de CH4 (no biogás)
Potência elétrica gerada (capacidade)

± 20.000 kW

Geração de energia anual

± 280.000 MWh

Redução equivalente de GEE (por ano)

1.000.000 tCO2e

FONTE: Junqueira, 2006.
A construção da Estação de Energia Elétrica ocorreu no início de abril de 2003. A
Figura 5.6 ilustra os flares da planta.

Figura 5.6: Estação de Energia Elétrica do ASB.
FONTE: Vergara, 2005.
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A planta de produção de energia elétrica do ASB, a partir do biogás, usando motores
de combustão interna, é uma das maiores do mundo. A coleta e utilização do sistema incluem
os seguintes componentes:
a.

Coleta de gases de aterro;

b.

Tubulação de encaminhamento de gás;

c.

Tratamento do gás (limpeza e troca de calor);

d.

Estação de geração elétrica através de alimentação direta de motores a gás;

e.

Queima de gases excedentes.

Bombas centrífugas, localizadas próximo à área da usina, aplicam a sucção e coleta do
gás, direcionando-os às plantas de geração de eletricidade. Inicialmente, os gases atravessam
um condensador, trocador de calor para refrigeração, filtros e são encaminhados para os
motores. Parte dos gases é direcionada à queima no flare.
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CAPÍTULO 6:
6 Roteiro de Avaliação
O Roteiro de Avaliação (RA) é uma ferramenta cujo objetivo é avaliar a
potencialidade do sistema de captura biogás para desenvolvimento de novos projetos, por
exemplo, de MDL.

O RA foi dividido em quatro temas, cada um desses com uma

importância relativa na avaliação global, a qual é quantificada pela aplicação de uma
pontuação que reflete o grau de adequação das várias características analisadas.
O analista também deverá apresentar um ‘parecer técnico final’ com suas avaliações
para os novos projetos, sejam eles de mitigação ou de promoção para recursos como o MDL.
Para o RA desenvolvido neste trabalho, foram definidos os seguintes temas:
a. Conhecimento inicial;
b. Funcionamento do aterro;
c. Avaliação dos poços de drenagem de biogás;
d. Potencialidade de uso de biogás como fonte de energia.
A Tabela 6.1 apresenta todo o Roteiro a fim de que possa ser utilizado pelo avaliador
em campo. Esse capítulo irá abordará como trabalhar com cada tema e oferecerá sugestões
para os resultados finais.
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Tabela 6.1 – Roteiro de Avaliação
ID

Tema

Nota

R1 Conhecimento Inicial
R1.1

Identificação geral

R1.2

Possui licenças ambientais em validade?

R1.3

Verificação do histórico do local.

R2 Funcionamento do Aterro
R2.1

Data de início e encerramento do aterro

R2.2

Capacidade de disposição de resíduos

R2.3

Controle de recepção de resíduo

R2.4

Planejamento e controle da frente de disposição do resíduo

R2.5

Verificação da espessura e permeabilidade da cobertura

R2.6

Verificação da vegetação da cobertura final

R2.7

Verificação do isolamento e segurança patrimonial

R2.8

Verificação do monitoramento geotécnico, ambiental e infra-estrutura

R2.9

Verificação do resíduo disposto

R3 Avaliação dos poços de drenagem do biogás
R3.1

Números de poços de extração de biogás

R3.2

Distância média entre poços instalados

R3.3

Verificação do perfil construtivo do poço

R3.4

Verificação de queima de biogás nos poços

R3.5

Verificação de ligação entre poços e drenagem de percolado

R4 Potencialidades de uso de biogás como fonte de energia
R4.1

Verificação de fornecer energia aos consumidores locais ou na rede

R4.2

Verificação da qualidade de nível de utilização do biogás
Total Pontuação (TP)
Nota ponderada (= TP/8)

Avaliação Final

Nota ponderada

ALTO POTENCIAL

7,5 a 10

MEDIO POTENCIAL

5,0 a 7,4

BAIXO POTENCIAL

2,5 a 4,9

POTENCIAL NULO

0 a 2,4
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6.1 CONHECIMENTO INICIAL
Esse tema aborda todas as informações iniciais de um aterro sanitário. A idéia é
fornecer informações e atribuir responsabilidades nos projetos de captação de gases no aterro
sanitário. O analista, primeiramente, deverá apresentar todas as informações assim como um
histórico da área antes e depois das disposições dos resíduos, os dados de identificação do
aterro sanitário e as validações das documentações pertinentes quanto à legislação e normas
técnicas.
Um ponto muito significante nesse item se refere às licenças ambientais dos aterros,
pois, segundo Intergovernment Panel on Climate Change (2003 b), para a adicionalidade,
caso o aterro estudado não possua a adequação básica exigida por lei, terá dificuldades quanto
à aprovação de um projeto MDL solicitado. Ao apresentar valores nulos na identificação
geral do empreendimento, o analista deverá justificar a escolha.

A quantificação do tema é

apresentada conforme a Tabela 6.2 com os itens a serem avaliados e respectivas notas.
Tabela 6.2 – Conhecimento inicial
Notas
aferidas

Característica Avaliada
R1.1 Identificação geral
R1.2 Licenças ambientais em validade
R1.3 Verificação do histórico do local
Pontuação máxima do tema

0
0
0

1
3
1

5
2
8

A Tabela 6.3 fornece as recomendações e diretrizes para cada nota avaliada.

R 1.1
Identificação geral

Tabela 6.3 – Recomendações de ‘Conhecimento inicial’
Atribuição
Recomendações
das notas
0
Checar as informações coletadas.
O avaliador deverá apresentar as seguintes informações para
aferir essa nota:
• Indicações da localização geográfica do aterro;
• Proprietário e operador do aterro;
1
• Existência de área administrativa e infra-estrutura na
área. (ex. se há existência de vestiário, laboratórios,
oficinas mecânicas, canteiro de obras, áreas de
armazenamentos de produtos, entre outros)

(continua)
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R1.2
Licenças ambientais em
validade

R 1.3
Verificação do histórico
do local

Atribuição
Recomendações
das notas
A gerência do aterro não possui licença ambiental e/ou
0
não foi apresentado. Checar informações com
responsável.
As licenças ambientais apresentadas para o avaliador
3
encontrarem-se fora de validade. Deverá ser apresentado
quando o prazo foi expirado e justificar tal atraso.
Se as licenças ambientais estiverem dentro da validade e
de seus conformes adequados aos parâmetros solicitados
5
às leis ambientais do órgão ambiental local, poderá ser
atribuída a nota ‘5’. Apresentar identificação da norma e
qual sua abrangência.
0
Atribuir nota ‘0’ quando informações forem imprecisas.
Será atribuída a nota ‘1’ quando o histórico da área antes
e depois da disposição de resíduos afetam/afetaram as
atividades do aterro sanitário:
• Problemas sociais: a proximidade de áreas
populacionais ou corpos d’água, áreas preservadas,
entre outros;
1
• Problemas políticos: licitação, legislação e
atribuições legais e administrativo do aterro;
• Problemas econômicos: carência de investimentos
para adequação da operação do aterro.
O Avaliador deverá descrever no ‘parecer técnico final’
o histórico do aterro e os principais acontecimentos que
afetaram o desenvolvimento e operação do aterro.
Será atribuída a nota ‘2’ quando o histórico da área antes
e depois da disposição de resíduos não afetaram/afetam
2
as atividades operacionais do aterro sanitário. Descrever
em relatório final o histórico do aterro e os principais
acontecimentos.

6.2 FUNCIONAMENTO DO ATERRO
Este tema avalia a infra-estrutura e as características de operacional de um aterro e a
interferência com a geração de biogás. O objetivo desse tema é coletar informações para
oferecer novos projetos de melhoramento à operação e, consequentemente, uma melhor
captação de biogás.
Também, pretende-se neste tema, levantar informações iniciais para previsão de custos
e de prazos de instalação das infra-estruturas quando necessárias, por exemplo, instalação de
poços, cobertura, instalação e encaminhamento de tubulação, tratamento dos gases, central de
queima e/ou central de energia elétrica. A Tabela 6.4 apresenta os itens avaliados e as notas
para avaliação.
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Tabela 6.4 – Funcionamento do aterro

Característica Avaliada

Notas aferidas

R2.1 Data de início e encerramento do aterro

0

2

R2.2 Capacidade de disposição de resíduos

0

1

2

R2.3 Controle de recepção de resíduo

0

2

4

R2.4 Planejamento e controle da frente de disposição do resíduo

0

3

5

R2.5 Verificação da espessura e permeabilidade da cobertura

0

2

4

R2.6 Verificação da vegetação da cobertura final

0

2

4

R2.7 Verificação do isolamento e segurança patrimonial

0

1

2

R2.8 Verificação do monitoramento geotécnico, ambiental e
infra-estrutura

0

2

4

R2.9 Verificação do resíduo disposto

0

3

5

Pontuação máxima do tema

32

Este tema possui peso de aproximadamente 40 % em toda a avaliação. A Tabela 6.5
apresenta as recomendações e diretrizes para cada nota avaliada.
Tabela 6.5 – Recomendações de ‘Funcionamento do aterro’.
Nota
Recomendações
Atribuída
Não há informações. Checar as informações coletadas
0
com gerência do aterro.
O avaliador deverá atentetar para os seguintes itens:
R2.1
• Data de início da construção;
Data de início e encerramento
• Data de início das disposições;
do aterro
2
• Data de projeto para encerramento;
• Data de encerramento de disposição;
• Data de fechamento do aterro e monitoramento final.
Não há informações. Checar as informações coletadas
0
com gerência do aterro.
Informações imprecisas. Verificar com a gerência do
1
aterro quais os motivos de não haver controle de
R2.2
entrada do aterro.
Capacidade de disposição de
Atribuir essa nota e quando de posse dos seguintes
resíduos
dados:
• Capacidade de projeto;
2
• Capacidade dispostas no aterro;
• Taxa de crescimento de resíduo.
Apresentar a fonte dessas informações.

(Continua)
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R2.3
Controle de recepção de
resíduo

R2.4
Planejamento e controle da
frente de disposição do
resíduo

R2.5
Verificação da espessura e
permeabilidade da cobertura

R2.6
Verificação da vegetação da
cobertura final

Nota
Recomendações
Atribuída
0
Não há informações. Checar e descrever as falhas.
Há controle de recepção de resíduos. Verificar pontos:
2
• Guarita, balança, sinalização, quadro de avisos;
• Inspeção visual.
Há controle de recepção de resíduos. Verificar pontos:
• Guarita, balança, sinalização e quadro de avisos;
• Inspeção visual e amostral;
4
• Laboratório de amostragens;
• Pátio de materiais não-aceitos no aterro.
0
Não há informações. Checar e descrever as falhas.
Há um planejamento e zoneamento conforme a frente
de disposição que é previamente informada ao controle
de recepção. Apresentar as seguintes informações:
• Área de disposição por altura das camadas das células
3
• Espessura da cobertura diária
• Equipamentos de compactação do resíduo
• Dimensões das etapas descritas em projeto.
Há um planejamento de zoneamento/mapeamento de
disposição de resíduos na área conforme projeto.
Apresentar como a empresa elabora a logística de
disposição e quais os parâmetros para recebimento de
resíduos. Poderá ser atribuída a nota ‘4’ se:
• Área de disposição por altura das camadas das células
maior que 5 m.
5
• Espessura da cobertura diária entre 15 a 30 cm.
• Equipamentos de compactação do resíduo: rolo
compactador pé de carneiro;
• Dimensões das etapas descritas em projeto.
Se o aterro estiver em atividade, apresentar o
planejamento para os próximos anos.
0
Não há informações. Checar e descrever as falhas.
Aplicar essa nota quando não houve uma estimativa do
controle da permeabilidade do material de cobertura
2
superior. O avaliador deverá checar as informações com
a gerencia do aterro e apresentar valor estimado.
Apresentar a espessura e permeabilidade de projeto e
4
explicitar as técnicas de controle da cobertura em
campo.
0
Não há informações. Checar e descrever as falhas.
Aplicar este valor quando há a presença de vegetação
planejada embora haja irregularidades como:
• Diferentes tipos de vegetação;
2
• Falta de cuidados das vegetações;
• Vegetação de raízes profundas.
Apresentar irregularidades encontradas.
Este valor é atribuído quando se detecta homogeneidade
na vegetação. O avaliador deverá apresentar no parecer
4
final os riscos da vegetação à integridade da cobertura e
estimar quanto relacionando à área total.

(continua)
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0

R2.7
Verificação do isolamento e
segurança patrimonial

1

2
0

2

R2.8
Verificação do monitoramento
geotécnico, ambiental e infraestrutura?

4

0

3
R2.9
Verificação do resíduo
disposto
5

Checar as informações e descrever as falhas de suas
causas-raiz.
Explanar para essa nota aferida quais falhas foram
detectadas para que o isolamento e a segurança sejam
consideradas como inadequadas: furos nas telas,
animais presentes na massa de resíduo, iluminação,
segurança televisiva, sistema de alarmes, entre outros.
O avaliador também deverá avaliar e apresentar no
parecer final todos os tipos de danos ocorridos e
possíveis detectados com as falhas encontradas do
isolamento e da segurança para a população vizinha e
para o próprio aterro.
Descrever como é o sistema de segurança do aterro
atual. Levar em consideração também como esse
sistema afeta nas populações de entorno.
Checar as informações e descrever as falhas de suas
causas-raiz.
Há controles e há supervisão técnica para garantir a
avaliação do maciço de resíduos e de impactos
ambientais de solo, água e ar. Checar itens:
• Geotécnico: inclinômetros, medidores de recalque,
pontos topográficos, poços piezométricos;
• Ambiental: lisímetros e poços de monitoramento de
água sub-base.
• Infra-estrutura: canaletas de drenagem pluvial,
acessos e estradas, caixas de passagem e iluminação.
Atribuir a nota 4 quando as ferramentas no item anterior
apresentarem úteis para as seguintes conclusões:
• Adensamento não dificulta o fluxo do biogás;
• Nível de água não dificulta a geração do biogás;
• A movimentação do aterro não é considerável para
danificar os poços/tubulação de captação de biogás;
• As canaletas funcionam adequadamente e/ou não há
aporte de água pluvial para o maciço;
• Não há vazamentos detectados na sub-base do aterro;
• As caixas de passagem, e infra-estrutura encontram-se
adequados e sinalizados.
Atribui-se a nota ‘0’ quando a resposta ‘ausente’ for
eleita e quando não houver nenhuma fonte de consulta.
Atribuir nota ‘3’ quando:
• Taxa de crescimento da deposição anual;
• Umidade nos resíduos entre 50 a 60% da massa;
• Porcentagem total de resíduos biodegradáveis maior
que 60% da massa volumétrica disposta na área.
Atribuir nota ‘5’ quando houver informações relativas
ao item anterior e as seguintes percentagens:
1) Resíduos de alimento domiciliar; 2) Resíduos de
jardinagem e resíduos de materiais como papel e
papelão; 3) Resíduos de materiais plásticos; Resíduos
de materiais têxteis; 4) Resíduos de borracha e couro; 5)
Resíduos de madeira; 6) Resíduos como fraldas e
toalhas higiênicas; 7) Resíduos de metais e vidros.
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6.3 AVALIAÇÃO DOS POÇOS DE DRENAGEM DE BIOGÁS
Este tema avalia o sistema de extração do biogás no aterro sanitário. O avaliador
deverá levantar os dados das características básicas da instalação do poço (perfil do poço), se
há existência de queima de gás no topo dos poços, número e distâncias entre poços etc.
Esse tema atinge o objetivo central de todo o Roteiro de Avaliação, e sendo complexo
e exige maior cautela e experiência do avaliador. A importância deste tema representa cerca
de 38 % de todo o estudo. A Tabela 6.6 apresenta os pontos avaliados.
Tabela 6.6 - Poços de drenagem de biogás
Característica Avaliada:

Nota Aferidas

R 3.1 Números de poços de extração de biogás

0

3

5

R 3.2 Distância média entre poços instalados

0

3

5

R 3.4 Verificação do perfil construtivo do poço

0

3

5

R 3.5 Verificação de queima de biogás nos poços

0

3

5

R 3.6 Verificação de ligação entre poços e
drenagem de percolado

0

5

10

Pontuação máxima do tema

30

Todas as avaliações sugeridas nesse estudo deverão ser justificadas no ‘parecer técnico
final’ feito pelo avaliador. O avaliador deverá ter pleno conhecimento e arbítrio para escolher
qual item será o ponto fundamental para o desenvolvimento de novos projetos de drenagem
ou de mitigação de áreas impactadas.
Por fim, também o avaliador poderá avaliar se o aterro sanitário possui a
potencialidade para solicitar recurso financeiro externo (ex. MDL) para desenvolvimento e
mitigação apresentada. As oportunidades de aplicação de projetos de recuperação de gases e
geração de energia através de projetos MDL nos aterros sanitários estudados deverão ser
vinculadas às leis ambientais que obrigam a queima. Esse tema total complementa os dados
técnicos para definir qual a metodologia dos projetos de MDL será aplicada.
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A nota ‘0’ menciona ausência das informações do item que está sendo avaliado.
Quando as respostas forem elegíveis e críveis, as notas deverão avaliadas quanto à qualidade,
quantidade das informações seguindo as normas técnicas vigentes. Para cada item, esse
roteiro buscou sugerir passos de averiguação e, assim, aprovar a nota conferida.
Em todas as avaliações deverá ser explanado no ‘parecer técnico final’ as dificuldades
encontradas o qual poderá apresentar as principais soluções de mitigação - ou complemento
técnico, ou busca de novas opções de oportunidades - para melhoramento da operação.
A Tabela 6.7 apresenta os itens avaliados e as notas de acordo com a avaliação.
Tabela 6.7 – Recomendações de ‘Poços de drenagem de biogás’.
Nota
Atribuída
0

R3.1
Números de poços de extração
de biogás

3

5

0

R3.2
Distância entre poços
instalados

3

5

Recomendações
Informação não apresentada. O avaliador não obteve
resposta e não verificou nenhum poço de drenagem
instalado no aterro durante a visita técnica.
Deverá apresentar a quantidade total de poços previstos
em projeto e instalados na área. Para atribuição da nota
deverá seguir os parâmetros de análise:
1) Área de atuação dos poços para cada 10.000 m2;
2) Quando a quantidade de poços (NP) enquadra-se no
intervalo NP ≤ 3 e NP ≥ 7 poços.
Valor ‘4’ é atribuído quando a quantidade de poços
(NP) enquadra-se no intervalo 4 ≤ NP ≤ 6 (para mesma
área apresentada no item anterior).
Informação não detectada. Checar com a gerência. O
proprietário não soube definir quais são as distâncias
entre os poços e/ou não há projeto proposto. O avaliador
deverá apresentar estimativa em campo.
Há informações das distâncias entre os poços em projeto
e em campo. O analista deverá apresentar no ‘parecer
final’ um intervalo (mínimo e máximo) da média
calculada entre as distâncias dos poços (DP). Para aferir
nota ‘3’ ou ‘5’ deverá considerar os seguintes
parâmetros:
• Quantidade de poços entre 4 ≤ NP ≤ 6;
• Área de atuação de 10.000 m2;
• Profundidade entre 40 a 60 metros dos poços
O avaliador poderá aferir a nota 3 quando a distância da
média entre os poços apresentados enquadrar-se no
seguinte intervalo: 35 ≤ DP ≤ 65 metros.
O valor 5 será atribuído se a distância média (DP)
encontrar-se no seguinte intervalo: 45 ≤ DP ≤ 55 metros.
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R 3.3
Verificação do perfil
construtivo do poço

Nota
Recomendações
Atribuída
Informação não detectada. Checar as informações. Há
informações, porém imprecisas e/ou não há projeto do
perfil dos poços instalados. Aferir também nota ‘0’
quando maioria dos poços (acima de 75%) estiver
obstruída. Pontos de referências/justificativas são:
0
• Líquidos percolados em nível excessivo;
• Colmatagem nos drenos com materiais sólidos
(areias, britas, plásticos, materiais fibrosos);
• Estrangulamento e/ou quebras de tubulações;
• Apresentar outros detectados.
Há informações de projeto e segue projeto executivo,
entretanto há irregularidades em campo. Deverão ser
avaliados os seguintes itens:
• Conjunto do poço: verificar se eficiência do material
drenante no corpo do poço é adequado e se há
selamento no topo do poço e tubulações para fluxo de
biogás instaladas;
3
• Número de poços inativos menor e/ou igual a 50 %
dos poços instalados (apresentar as anomalias
detectadas).
Essas falhas poderão ser verificadas através de um
monitoramento dos poços. O avaliador deverá apresentar
no parecer técnico final as profundidades dos poços e as
irregularidades detectadas, assim como apresentar um
croqui do perfil.
O valor ‘5’ poderá ser atribuído se no aterro houver um
monitoramento de qualidade dos materiais empregados
no poço. Deverão ser avaliados os seguintes itens:
• Conjunto do poço: verificar se eficiência do material
drenante no corpo do poço é adequada, se há
5
selamento no topo do poço e tubulações para fluxo de
biogás instaladas;
• Número de poços inativos menor e/ou igual a 20 %
dos poços instalados (apresentar as anomalias
detectadas).

(continua)
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R 3.4
Verificação de queima de
biogás nos poços

R3.5
Verificação de ligação entre
poços e drenagem de
percolado

Nota
Recomendações
Atribuída
0
Informação não detectada.
Há queima de biogás nos poços e há um controle dos
poços que se encontra em chama. O analista deverá
checar as informações através de visita técnica local e
deverá apresentar a quantidade de poços em relação à
sua intensidade de queima. Os parâmetros:
• Queima de alta intensidade;
• Queima de baixa intensidade;
• Não há queima. O avaliador deverá estar atendo se,
nos poços onde não há queima, porém há
3
vazamentos biogás (por ex. presença de odor
característico).
Apresentar as quantidades de poços que há no aterro.
Quando houver sistema de captura de gases, apresentar
a quantidade de poços conectados. O avaliador poderá
atribuir a nota ‘3’ quando os poços instalados
apresentarem em sua maioria (acima de 50 %) queima
de baixa mais alta intensidade. Quando há o sistema de
captura de gases, deverá ser apresentada a quantidade
de poços conectados.
Atribuir a nota ‘4’ quando todos os poços estiverem
5
conectados ao sistema de coleta e se o aterro apresentar
um sistema de controle de biogás coletado.
0
Informação não detectada.
O avaliador deverá apresentar no parecer final todos os
dados detectados de projeto como material de
impermeabilização basal, espessura das camadas,
permeabilidade dos materiais, forma de disposição do
projeto, pontos de saída do líquido percolado, entre
outros, bem como o monitoramento dos poços (se
5
existentes) no aterro sanitário. Atribuir a nota ‘5’ para:
• Os poços (profundos) que estiverem conectados ao
sistema de coleta de percolado em 50 % de sua
totalidade; ou
• Quando o aterro possuir malha (ativa) de poços
horizontais (abaixo de 50 % da área).
Apresentar como é feita a interligação das drenagens e
se há alguma relação de líquidos gerados com a geração
dos gases. Atribuir a nota ‘10’ quando:
• 75 % dos poços (profundos) instalados estiverem
conectados ao sistema de coleta e se o aterro
apresentar um sistema de controle de biogás coletado;
10
• Afere-se essa nota, também, quando o aterro possuir
malha (ativa) de poços horizontais (acima de 50 % da
área).
O analista deverá apresentar no parecer final uma
análise das ocorrências da interligação do sistema de
drenagem de líquidos percolados com os poços de
drenagem de biogás.
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6.4 POTENCIALIDADES
Busca-se neste item levantar as potencialidades para uso do biogás como fonte de
energia renovável. O avaliador deverá identificar a presença de área de consumidores locais
de energia, redes elétricas, potência para uso interno na administração, no tratamento dos
líquidos percolados etc.
O objetivo desse tema é verificar a qualidade do nível de utilização do biogás, ou seja,
quanto à sua quantidade, eficiência e usos nobres. A Tabela 6.8 define os itens.
Tabela 6.8 - Potencialidades
Característica Avaliada:

Notas aferidas

R 4.1 Verificação de fornecer energia aos consumidores
locais ou na rede

0

3

5

R4.2 Verificação da qualidade de nível de utilização do
biogás

0

3

5

Pontuação máxima do tema

10

A Tabela 6.9 apresenta os itens avaliados e as notas de acordo com a avaliação.
Tabela 6.9 – Recomendações de ‘Potencialidades’
Nota
Recomendações
Atribuída
Não há consumidores locais detectados. O aterro
sanitário encontra-se muito longe de centros comerciais,
residências e/ou indústrias, dificultando o transporte e
0
fornecimento do biogás tratado ou há resistência
políticos e econômicos para inserir energia gerada na
rede. Apresentar as dificuldades encontradas.
O avaliador atribuirá nota 3 se detectar proximidade de
centros consumidores com o aterro sanitário como:
R 4.1
• Indústrias de pequeno porte,
Verificação de fornecer
• Áreas comerciais,
energia aos consumidores
3
• Pequenas comunidades.
locais ou na rede
Não há informações do interesse no uso do biogás e,
portanto não foram avaliados os custos de implantação
de tratamento ou transformação. Apresentar no relatório
tais barreiras.
Há consumidores que necessitam de energia e estão
promovendo o estudo da sua instalação para consumo.
5
Há consumidores locais com interesses de
investimentos para captação do biogás.
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Nota
Recomendações
Atribuída
A geração de biogás como fonte energética não é
0
suficiente para financiar toda a atividade que o aterro
sanitário necessita, tornando inviável o investimento.
Há interesses financeiros; e a qualidade e a quantidade
do biogás para uso são suficientes para sua aplicação.
Os itens que justificaria os investimentos para a coleta
do biogás seriam:
• Qualidade: gás com qualidade esperada de metano de
3
50 %;
• Eficiência: os gases são eficientes para pagamento
dos investimentos para 10.000 residências;
• Usos nobres: energia limpa.
O avaliador poderá atribuir a nota ‘5’ se o aterro já
possuir proposta para tais investimentos de projeto.
• Qualidade: gás com qualidade esperada de metano de
50 %;
5
• Eficiência: os gases são eficientes para pagamento
dos investimentos para 20.000 residências;
• Usos nobres: tratamento de líquidos percolados.

R 4.2
Verificação da qualidade de
nível de utilização do biogás

6.5 ANÁLISE GERAL DO ROTEIRO DE AVALIAÇÃO
Após a aplicação do Roteiro de Avaliação, o avaliador estará munido para oferecer
diversas diretrizes e determinar uma boa análise, no que se refere à recuperação do biogás
gerado no aterro sanitário. A Tabela 6.10 apresenta a importância para cada tema.
Tabela 6.10 – Importância por tema
Importância de
toda a análise

Tema

Conhecimento inicial;

10 %

Funcionamento do aterro;

40 %

Avaliação dos poços de drenagem de biogás;

37,5 %

Potencialidade de uso de biogás como fonte de energia.

12,5 %

Total

100%

Ao final da avaliação, o avaliador deverá somar todas as pontuações atribuídas e
calcular uma nota ponderada (NP) a fim de poder classificar qual o desempenho do aterro
quanto aos projetos de MDL. A equação 6.1 apresenta como efetuar o cálculo.

NP =

∑ Pontos Aferidos
8

(6.1)
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Após efetuar o calculo, o avaliador deverá buscar em qual intervalo o valor se
encontra e se atende às considerações para cada classificação. A Tabela 6.11, a seguir,
apresenta as classificações padronizadas e pontos para re-avaliação.
Tabela 6.11 – Classificação dos projetos
Considerações:
• Nota ponderada entre 7,5 a 8,0.
• Itens diferentes da nota ‘0’: R1.2, R2.5, R2.9, R3.1 a R3.5 e R4.1 e
R4.2.

Alta
potencialidade Recomendações gerais:
O avaliador deverá atentar para as potencialidades estudadas e
para projetos

verificar novas alternativas de uso do biogás. Poderá haver algumas
dificuldades quanto às potencialidades encontradas.
Se já há sistema de captação de gases, deverá analisar possibilidade
de adquirir desenvolvimento de energia renovável com base no MDL.

Considerações:
• Nota ponderada entre 5,0 a 7,4.
• Itens diferentes da nota ‘0’: R1.2, R3.1 a R3.5.
Recomendações gerais:
Média
Avaliar todos os parâmetros do Roteiro aplicado, a fim de se obter
potencialidade
uma
verificação mais confiável, se possível por um outro avaliador;
para projetos
Priorizar os pontos de maior peso e apresentar as ações de mitigação
desses pontos;
Atentar às definições técnicas dos poços de drenagem de biogás e reavaliar suas qualidades.
Considerações:
• Nota ponderada entre 2,5 a 4,9;
• Itens diferentes da nota ‘0’: R1.2.
Recomendações gerais:

Baixa
O aterro se encontra em diversas dificuldades ou problemas
potencialidade
ambientais (água e solo) e/ou sociais prioritários à coleta de biogás.
para projetos

O aterro sanitário deverá, primeiramente, mitigar os pontos
detectados no Roteiro de Avaliação. Reavaliar a medida de controle de
gases (cobertura, instalação). Desenvolver (ou reavaliar) o projeto de
operação. Desenvolver um planejamento de disposição e instalação de
poços.
Considerações:
• Nota ponderada abaixo de 2,4.

Nula

Recomendações gerais:
Deverão ser conferidos novamente todos os passos por mais dois
avaliadores a fim de que as informações sejam conferidas.

94

CAPÍTULO 7:
7 Aplicação do Roteiro de Avaliação aos casos reais
O roteiro de avaliação proposto no capítulo 6 será aqui aplicado aos casos reais
anteriormente apresentados. Não será apresentado nessa dissertação um ‘parecer técnico final’
dos aterros sanitários, mas sim uma análise sumária da avaliação feita pelo Roteiro proposto.
Entretanto é primordial que para cada aterro estudado, essa dissertação sugere que seja
apresentado um ‘parecer técnico final’ fundamentado em normas técnicas locais e utilizando
as referencias de análise apresentada nesse Roteiro.

7.1 APLICAÇÃO DO ROTEIRO DE AVALIAÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO DE KEELE
VALLEY (ASKV)
Serão aplicadas de forma simples as pontuações, e as justificativas serão breves. A
aplicação baseou-se em visitas técnicas ao aterro sanitário e em dados extraídos da literatura
geral.
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7.1.1 Aplicação do RA no ASKV
Conhecimento Inicial

Justificativa

R1. 1

Identificação geral

1

R1.2

Possui licenças ambientais em validade?

5

R1.3

Verificação do histórico do local.

2

Funcionamento do Aterro

Aterro Sanitário Keele Valley
43º52’12’’N - 79º30’09’’W Fonte: Google Earth (2005)
Altitude: 293 Metros Fonte: PMT (2004).
Cidade de Vaughan, Região Metropolitana de Toronto – Canadá. Prefeitura Municipal de Toronto é a
proprietária e operadora do aterro, entretanto a geração de energia está sob a responsabilidade de uma
empresa particular: Eastern Power Limited. Essa empresa capta os gases e os destina à usina
termelétrica, que fornece energia ao aterro; o superante é vendido para a rede urbana.
O aterro já possui Certificado de Aprovação (CofA n. A230610) que determina a execução de serviços
como cobertura, controle e mitigação de biogás, coleta, controle e disposição de líquidos percolados,
controle e gerenciamento de plumas. Esse certificado também afirma que o aterro está em conformidade
com as diretrizes solicitadas pelo Ministério de Meio Ambiente e Saúde do Canadá (Ministry of the
Environment - MoE).
O aterro sanitário foi construído em uma antiga área mineradora de areia, devido à necessidade de um
local de disposição de resíduos próximos à região metropolitana de Toronto. Após longo período de
discussões, o aterro sanitário foi implantado seguindo um rígido projeto ambiental. Foram feitas diversas
análises do solo, água e ar da região e diversos estudos de Impacto Ambiental (fauna, flora e social). O
aterro encontra-se em fase de fechamento superficial. As comunidades locais ainda contestam a qualidade
da água e do ar. O aterro sanitário é composto por 1 escritório central, refeitório e vestiários,
ambulatório, estacionamento para visitantes, 4 balanças de entradas, 2 guaritas de entrada,
estacionamento para funcionários e clientes.

Justificativa

R2.1

Data de início e encerramento do aterro

2

R2.2

Capacidade de disposição de resíduos

2

R2.3

Controle de recepção de resíduo

4

Inícios em Novembro de 1983.
ASKV não recebe resíduo desde Abril de 2004. Segundo projeto, previa-se encerramento para segundo
semestre de 2002.
Freqüência de disposição = 310 dias/ano
Quantidade (média calculada) = 1.550.000 t/ano
Total disposto: 33.000.000 toneladas.
Total projetado: 24.000.000 toneladas.
Aproximadamente 990.000 m² (99 ha).
São feitas inspeções visuais em todos os transportes municipais.
Um frasco de material é amostrado cada 2 caminhões e encaminhadas para o laboratório a fim de
avaliação físico-química. Quando os resíduos são de origens ETE ou indústrias em geral (lama), o aterro
solicita para o caminhão aguardar no pátio de espera a fim de aprovação laboratorial. São analisados a
solubilidade, lixiviação, umidade e metais pesados.

(continua)
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R2.4

Planejamento e controle da frente de disposição do resíduo

5

R2.5

Verificação da espessura e permeabilidade da cobertura

4

R2.6

Verificação da vegetação da cobertura final

2

R2.7

Verificação do isolamento e segurança patrimonial

2

R2.8

Verificação do monitoramento geotécnico, ambiental e infra-estrutura

4

R2.9

Verificação do resíduo disposto

5

O aterro sanitário é composto por áreas administrativas (escritório central, refeitório e vestiários,
ambulatório, estacionamento para visitante) e operacionais de controle e logística de disposição: 2
guaritas de entrada, 4 balanças, 2 pátios de estocagem de materiais não conformes, 1 pátio de espera,
1 laboratório de análise, 1 galpão de estocagem de materiais e oficina mecânica.
Aterro encerrado, em fase de monitoramento geotécnico e ambiental.
Formato retangular: 800 por 1100 metros. Vide fig. 5.1. Valores aproximados: Taludes: altura = 6
metros, inclinação = 45º;
Patamares de transição = 7 metros. Maquinarias de escavação, tratores pá-carregadeiras e
compactadores pé-de-cardeiro.
Segundo a gerência do aterro, a espessura do material de cobertura da camada final é de 1 metro.
Para cobertura entre camadas de resíduos (cada 6 metros) a espessura (durante a execução) foi de 15
centímetros. Não foram identificados os controles de vazamentos de gases na área. Em campo a
compactação do solo era executada com maquinas e havia um controle operacional.
O aterro sanitário está 90 % coberto com vegetação local adaptada ao clima local. Durante a visita
foram detectadas irregularidades como outros tipos de vegetação e falta de cuidados das áreas.
O isolamento é feito com tela de aço em toda a área. Há um sistema de segurança patrimonial
(policiamento e bombeiro) 24 horas. Durante a visita, não foram detectadas falhas nas telas. Havia um
cinturão verde parcial da área (± 60 %) a fim de barrar particulados das operações.
Controles Geotécnicos: inclinômetros, adensadores e rebaixamentos.
Controles Ambientais: lisímetros, percolado, poços de monitoramento de lençol freático e detectores de
odores, poços piezométricos.
Não foram apresentadas as avaliações de controle.
O aterro possui monitoramento geotécnico e ambiental bem definidos a fim de não prejudicar na
pontuação final. A umidade é relativamente baixa, mas os resíduos são muito bem selecionados devido
à política da prefeitura municipal de Toronto, onde a contribuição da população para a segregação
dos resíduos em suas casas é exigida. Dessa forma, o ASKV acredita que não há outros tipos de
resíduos como pilhas, materiais tóxicos e produtos hospitalares.
Porcentagem total de resíduos biodegradáveis (%)

68,2

Resíduos de alimento (%)

22,7

Papel e papelão (%)

26,6

Plásticos (%)

9,7

Têxteis (%)

6,9

Metais (%)

5,4

Vidros (%)

5,3

Madeira (%)

1,6

Fraldas e toalhas higiênicas (%)

11,4

Fonte: Laboratório do aterro sanitário Keele Valley
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R3 Avaliação dos poços de drenagem do biogás

Justificativa

R3.1

Números de poços de extração de biogás

3

R3.2

Distância média entre poços instalados

3

Número de Poços Totais (NPt) = 80 poços mais 40 mil metros de trincheiras (poços horizontais) para
captação dos gases. Os poços estão distribuídos em taludes e as trincheiras nas plataformas e bermas
sobre a argila compactada de cobertura. Há aproximadamente 2 conjuntos de 20 poços horizontais de
1000 metros de comprimento cada. Dados solicitados:
Área = 900.000 m² (90 ha); NP/10.000 = 1 unidades cada 10.000 m²;
As distâncias entre poços verticais são de aproximadamente 150 metros e entre poços horizontais de 20
metros.
A quantidade de poços por área não se enquadra no intervalo padrão do Roteiro de Avaliação proposto
na dissertação, entretanto, foi atribuída a nota ‘3’ devido o ASKV possuir um controle individual em
cada poço muito bem definido e segundo os estudos apresentados pelo gerente do aterro, o sistema de
poços horizontais tem resultado satisfatórios. Esses resultados não foram apresentados.
Obstruções detectadas:
a) quando líquidos percolados em nível altos o ASKV remedia por meio de sistema de sucção de água;
b) quando a colmatagem nos drenos com materiais sólidos (areias, britas, plásticos, materiais
fibrosos). A ASKV remedia por meio de limpezas com injeção e sucção de água;
Não foram apresentados dados estatísticos dos eventos.
• Interligação com o sistema de líquidos percolados, entretanto a gerência instalou um sistema de
trincheira para coleta eficiente do biogás.
• Material drenante no corpo do poço eficiente.
• A gerência controla o vazamento e selamento no topo do poço.
Topo do poço: Poço ATIVO.

R3.3

Verificação do perfil construtivo do poço

5

Selamento Argila (cobertura) = 1 metro
Interligação com poços horizontais
(trincheira)
• Tubo de PVC ranhurado (d = 110 mm) e
envolvido por um material geotêxtil (linha verde
pontilhada) e camada de rachão (diâmetro de
0,5 a 1 metro);
• Construído acompanhando evolução do
Fonte: ASKV, 2004
O aterro possui ainda um monitoramento de qualidade dos materiais empregados no poço. Através do
cabeçote instalado verifica-se a eficiência do biogás que está sendo controlado. Foi definida em projeto
a avaliação semanal desses poços.

(Continua)
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R3.4

Verificação de queima de biogás nos poços

5

R3.5

Verificação de ligação entre poços e drenagem de percolado

5

R4 Potencialidades de uso de biogás como fonte de energia

Os poços estão conectados ao sistema de captura de biogás. Há um controle individual de cada poço,
verificando-se a qualidade do biogás. Há 4 torres de queima de biogás e apenas uma está ativa.
Durante visita em campo foram detectados os seguintes itens: diversos condensadores; 2 ventiladores;
2 trocadores de calor; filtros, registros, medidor de fluxo; queimadores (flares); e controladores de
composição de biogás.
Aproximadamente 10 % do volume do biogás coletado são encaminhados para a central e 90 % é
encaminhado para termelétrica. Foi calculado em projeto um fluxo de extração de 2300 m³/hora. O
biogás é utilizado como fonte renovável de energia.
Não há interligação, entretanto há instalações de trincheira de britas (poços horizontais) que
funcionam como coletores de gases (em todo maciço de resíduo) e líquidos percolados. Foi atribuída a
nota ‘2’ devido à execução das trincheiras, que estão interligadas aos poços de drenagem de biogás.

Justificativa

R4.1

Verificação de fornecer energia aos consumidores locais ou na rede

5

R4.2

Verificação da qualidade de nível de utilização do biogás

5

O ASKV já fornece energia à rede, provando assim que há a possibilidade de fornecer energia a
consumidores locais. Uma Usina Termoelétrica foi instalada na área em 1995. O controle dessa usina
foi concedido a uma empresa privada: Eastern Power Limited, e prevê operação até 2015.
O biogás, após ‘tratado’ é encaminhado para dois geradores mecânicos de combustão a gás e duas
caldeiras de vapor para geração de energia elétrica.
A energia já está sendo utilizada na rede local por consumidores locais. A energia é vendida a US$
0,12/kWh e a potência gerada é de 33 MWh.
O produtor também fornece energia à administração, iluminação geral do aterro, nas salas de
maquinarias, equipamento em geral e aquecimento. O aterro não considera o tratamento dos líquidos
percolados por queima. Financiamento não apresentado.
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7.1.2 Avaliação final do ASKV
A pontuação final do aterro Sanitário de Keele Valley atinge a nota ponderada de 8,63.
Esta pontuação o classifica como “Alto potencial de projetos para captação de biogás”. Segue
na Tabela 7.1 a somatória por tema.
Tabela 7.1 – Somatória das notas do ASKV
Somatória dos
pontos atribuídos

Tema
Conhecimento Inicial

8

Funcionamento do aterro

30

Avaliação dos poços de drenagem do biogás

21

Potencialidades de uso de biogás como fonte de energia

10

Total de pontos

69

Nota ponderada

8,625

7.2 APLICAÇÃO

DO

ROTEIRO

DE

AVALIAÇÃO

NO

ATERRO SANITÁRIO

BANDEIRANTES (ASB)
A avaliação baseou-se em visita técnica ao aterro sanitário, no mês de Julho de 2005, e
em dados extraídos da literatura em geral.
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7.2.1 Aplicação do RA no ASB
Conhecimento Inicial

Justificativa

R1.1

Identificação geral

1

R1.2

Possui licenças ambientais em validade?

5

R1.3

Verificação do histórico do local.

2

Funcionamento do Aterro

Aterro Sanitário Bandeirantes23º24’14’’S - 46º45’30’’W Fonte: Google Earth (2005)
Altitude = 846 metros
São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo,
Brasil. Prefeitura Municipal de São Paulo é a proprietária do aterro e a operação da disposição,
cobertura e coleta estão sendo executadas por empresas particulares. A empresa que capta o biogás e o
utiliza como combustível para geração de energia é Biogás Energia Ambiental.
O aterro possui todas as licenças ambientais (instalação e operação) emitidas pela CETESB, referente à
sua construção, disposição e cobertura, conforme as normas técnicas e de controle ambiental solicitadas
pelo órgão ambiental estadual. Sua nota IQR é igual a 9.1 (2005).
O aterro sanitário foi construído em uma antiga área onde já havia disposição de resíduos sem controle
ambiental e era conhecido como “lixão de Perus”. Em 1995, essa área foi adequada, sendo construído o
aterro sanitário e denominado como Aterro Sanitário Bandeirantes. A coleta de gás abrange somente as
áreas mais recentes de disposição de resíduos.

Justificativa

R2.1

Data de início e encerramento do aterro

2

R2.2

Capacidade de disposição de resíduos

2

R2.3

Controle de recepção de resíduo

2

R2.4

Planejamento e controle da frente de disposição do resíduo

3

R2.5

Verificação da espessura e permeabilidade da cobertura

4

Freqüência de disposição = 310 dias/ano (não recebe resíduos nos domingos e feriados nacionais)
Quantidade (média calculada) = 6000 toneladas/dia
Início de 1978. Espera-se não receber mais resíduo a partir do segundo semestre de 2006.
Total disposto: 35.200.000 toneladas.
Total projetado: 30.000.000 toneladas.
Aproximadamente 1.400.000 m² (140 ha).
Formato retangular: 700 por 2000 metros. Ver figura 5.5.
Valores aproximados: Taludes: altura = 6 metros e inclinação ± 60º;
Patamares de transição = 7 metros.
São feitas inspeções visuais em todos os transportes municipais. A cada 3 caminhões, amostras de resíduo
são tomadas e encaminhadas para o laboratório a fim de avaliação físico-química. São analisados a
solubilidade, lixiviação, umidade e metais pesados. Não foram apresentados documentos e não possui
área de segregação de resíduos não aceitos.
O aterro sanitário é composto por áreas administrativas (escritório central, refeitório e vestiários,
ambulatório, estacionamento para visitante) e operacionais de controle e logística de disposição: 2
guaritas de entrada, 2 balanças, 1 laboratório de análise, 1 galpão de estocagem de materiais e oficina
mecânica. Aterro em fase de encerramento.
Segundo os técnicos do aterro, a espessura do material de cobertura da camada final é de 0,80 metros.
Para cobertura entre camadas de resíduos (cada 6 metros) a espessura foi de 15 centímetros. Não
foram apresentados controle de vazamentos de gases na área. Verificou-se, também, que a
compactação do solo era executada com máquinas não adequadas embora com controle operacional.

(Continua)
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R2.6

Verificação da vegetação da cobertura final

2

R2.7

Verificação do isolamento e segurança patrimonial

1

R2.8

Verificação do monitoramento geotécnico, ambiental e infra-estrutura

2

R2.9

Verificação do resíduo disposto

5

O aterro sanitário está 70 % coberto com vegetação local. Durante a visita foram detectadas
irregularidades como: outros tipos de vegetação e deficiência no tratamento da vegetação
O isolamento é feito com tela de aço em toda a área. Há um sistema de segurança patrimonial. Durante
visita, foram detectadas falhas nas telas que permitiam a entrada de animais e pessoas, havia um
cinturão verde parcial da área em ± 30 % do perímetro.
Controles Geotécnicos: inclinômetros e rebaixamentos.
Controles Ambientais: poços de monitoramento de água e solo.
Informações imprecisas.
Os resíduos encaminhados para aterro possuem, aproximadamente, 52 % de umidade, entretanto,
diferentes dados de umidade foram encontradas na literatura, dessa forma foi escolhida a informação
mais crível. Fonte: Aterro Sanitário Bandeirantes. Devido à política de limpeza pública do município
de São Paulo, os resíduos passam por transbordos onde são segregados de forma manual.
Porcentagem total de resíduos biodegradáveis (%)

74,5

Resíduos de alimento (%)

57,6

Papel e papelão (%)

12,2

Plásticos (%)

16,8

Têxteis (%)

4,2

Metais (%)

2,2

Vidros (%)

1,7

Madeira (%)

1,0

Fraldas e toalhas higiênicas (%)

1,9

Fonte: Visita no aterro sanitário Bandeirantes (2006)

R3 Avaliação dos poços de drenagem do biogás

Justificativa

R3.1

Números de poços de extração de biogás

3

R3.2

Distância média entre poços instalados

3

Número de Poços Totais (NPt) =246 poços ativos.
Área = 1.400.000 m² (140 ha).
NP/10.000 = 2 unidades cada 10.000 m².
Há uma grande variação da distância entre os poços:
10 ≤ DP ≤ 100 metros
Não foi apresentado um valor médio entre os poços.

(Continua)
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• Há o controle do vazamento e selamento no topo do poço.
Perfil do poço:
Topo do poço: extração ativa. Há uma
‘adaptação’ do concreto com o cabeçote.
A adaptação é feita com material plástico
envolvendo todo o topo e fixando sob a camada
de cobertura (0,8 metros).

R3.3

Verificação do perfil construtivo do poço

• Tubo de concreto perfurado (d = 50 cm) e
envolvido por uma camada de rachão (diâmetro
de 0,5 a 1 metro). Construído acompanhando
evolução do aterro. Altura máxima de 50
metros.
• Envoltória de proteção e drenagem (rachão).
• Drenagem dos líquidos percolados e conexão
com sistema de poços de gases.

5

R3.4

Verificação de queima de biogás nos poços

3

R3.5

Verificação de ligação entre poços e drenagem de percolado

5

R4 Potencialidades de uso de biogás como fonte de energia

Fonte: ASB, 2005
O aterro possui ainda uma central de monitoramento de qualidade dos materiais empregados no poço e
dos gases. O aterro possui uma equipe que avalia diariamente os poços. O ASB possui uma equipe para
averiguar a situação dos poços, entretanto não possui um projeto de mitigação das obstruções
detectadas em campo. Há poços em áreas de operação que não estão interligados ao sistema de
captação e, por esse motivo, sendo queimado os gases no topo dos poços. Não foi apresentada a
quantidade de poços
Todos os poços ativos estão interligados em rede já instalada. Há 2 torres de queima de biogás.
Durante visita em campo foram detectados os seguintes itens: Condensadores; 4 ventiladores;
Trocador de calor; Filtros, registros e medidores de fluxo; Controladores de composição de biogás;
Não foi apresentada a vazão e, assim, foi atribuída a nota ‘3’ por utilizar o biogás como combustível
renovável para energia elétrica.
Segundo os técnicos, há interligação entre poços e o sistema de captação de líquidos percolados. Não
foi apresentado relação da produção dos gases e dos líquidos

Justificativa

R4.1

Verificação de fornecer energia aos consumidores locais ou na rede

5

R4.2

Verificação da qualidade de nível de utilização do biogás

5

O ASB já fornece energia à rede, provando que há a possibilidade na RMSP de fornecer energia aos
consumidores locais. A usina de geração é composta por 24 motores Caterpillar, capacidade nominal
de 925 kW, modelo 3516 A e utilizam o biogás como combustível. A eletricidade produzida é enviada à
rede da Eletropaulo e será utilizada nas filiais do Unibanco, financiadora do projeto.
A energia produzida abastece à administração, iluminação geral do aterro, nas salas de maquinarias,
equipamento em geral e aquecimento. O aterro não considera o tratamento dos líquidos percolados por
queima, entretanto, o ASB está apresentado estudo de financiamento pleiteando a necessidade de dos
créditos de carbono.
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7.2.2 Avaliação final do ASB
A nota ponderada final do aterro sanitário de Bandeirantes foi de 7,5, que o classifica
como “Alto potencial de projetos para captação de biogás”. Segue na Tabela 7.2 a somatória
dos temas:
Tabela 7.2 – Somatória das notas do ASB
Tema

Somatória dos
pontos atribuídos

Conhecimento Inicial

8

Funcionamento do aterro

23

Avaliação dos poços de drenagem do biogás

19

Potencialidades de uso de biogás como fonte de energia

10

Total de pontos

60

Nota ponderada

7,5

7.3 ANÁLISE FINAL DOS ATERROS
Os dois aterros analisados situam-se em áreas metropolitanas com comportamento de
geração de resíduos muito similares, além de tecnologias bastante avançadas e eficientes no
que se refere à geração de energia. Os dois empreendimentos promovem as reduções diretas
de gás metano para atmosfera, e poderiam utilizar esse artefato para melhorar o desempenho
do processo.
Em relação ao Aterro Sanitário Keele Valley, observa-se que ainda há carência quanto
à captação de biogás, apesar de o aterro já possuir um sistema bem desenvolvido (trincheiras
que atravessam todo o complexo), devido à falta integração na rede de coleta. Por tratar-se de
um aterro em que já existe a coleta de biogás e geração de energia com esse combustível
renovável, sua pontuação foi bem cotada, 8,63 da nota ponderada.
Na avaliação para o Aterro Sanitário Bandeirantes, o Roteiro evidenciou diversos
problemas relacionados ao funcionamento do aterro (que poderá influenciar na geração do
biogás) e na coleta. Embora o ASB possua uma rede integrada, não possui um planejamento
adequado das instalações dos poços de captação. Isso pode resultar em possíveis fugas de
gases e perda de qualidade do biogás capturado.
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Isto posto, sugere-se desenvolvimento de estudos complementares em campo, onde o
processo de captação do biogás passa ser melhor avaliado por meio de campanhas de medição
da qualidade da vazão do biogás e verificação de fugas na superfície do aterro. A Tabela 7.3
detalha as conclusões e sugere pontos para mitigação para os problemas encontrados em
ambos os aterros.
Tabela 7.3 – Análise final do Roteiro para os casos reais
Aterro Sanitário Keele Valley
a. Característica do Resíduo: por estar em fase de encerramento, o aterro poderia definir um
valor de taxa de redução de produção de biogás.
b.Características técnicas do aterro: elabora um As Built da área a fim de tornar-se exemplo
para outros projetos.
c. Base do aterro: não foi apresentado nenhum tipo de conexão ou interligação entre poços
sistema de coleta basal.
d.Poços de drenagem de biogás: Há um pequeno número de poços de biogás; por outro
lado, há uma eficiente coleta de biogás através de poços horizontais (trincheiras
escavadas). Sugere-se, ao aterro, que apresente um inventário de avaliação desses poços
quanto à geração de biogás, desempenho de geração, ex. fluxo, composição, temperatura,
a fim de avaliar o empenho das trincheiras.
e. Potencialidades: O aterro sanitário de Keele Valley poderia também analisar a
possibilidade de uso da energia para tratamento de líquidos percolados e projetos com
base nas reduções de emissões de gases de efeito estufa. Outra potencialidade é pleitear o
projeto desenvolvido nas Nações Unidas com o mecanismo Implementação Conjunta e
adquirir os créditos de carbono para o país.
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Aterro Sanitário Bandeirantes
a. Funcionamento do aterro sanitário: falhas quanto à segurança e isolamento da área
poderão causar problemas nos controles geotécnicos e ambientais da área. Problemas que
poderão ocorrer: possíveis vandalismos aos poços; problemas de segurança das pessoas e
animais que entram na área; segurança e garantia ambiental com monitoramento da água,
solo e ar.
b.Característica do Resíduo: As informações fornecidas pelo aterro não foram
comprovados com documentação, e dessa forma, induz a incertezas.
c. Características técnicas do aterro: A espessura e a permeabilidade da cobertura
apresentadas pelo aterro estão imprecisas, devido à insuficiência de informações técnicas.
Nesse ponto, o aterro poderia re-avaliar as características da superfície da cobertura, por
meio de um inventário da permeabilidade no solo de cobertura.
d.Base do aterro: Dados apresentados estão inseguros. Não foi apresentado nenhum tipo de
projeto de dreno de base, por outro lado, há a justificativa de interligação dos poços de
drenagem de biogás com os drenos de líquidos percolados. Sugere-se, ao aterro,
promover um inventário do desempenho dos poços considerando a interligação com os
drenos.
e. Poços de drenagem de biogás: Há um baixo número de poços de captura de biogás
instalados, e acredita-se que o biogás não esteja sendo eficientemente coletado, podendo
assim ocorrer vazamentos. Entretanto, há incertezas quanto à abrangência da área em se o
biogás está definitivamente sendo coletado (nova e antiga área). Também não foi
apresentada a prática de controle dos gases nos poços. Sugere-se ao ASB uma confecção
de um inventário dos poços quanto à área de influência de captação, à geração e
desempenho do metano no biogás e idade da área.
f. Potencialidades: O Aterro Sanitário Bandeirantes, assim como o ASKV, poderia também
analisar a possibilidade de uso da energia para tratamento nos líquidos percolados.
Ambos os aterros sanitários não apresentaram uma estação de tratamento de esgoto e o
Roteiro de Avaliação propõe um estudo do uso eficiente do biogás para tratamento dos
líquidos percolados.
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CAPÍTULO 8:
8 Conclusões e recomendações para os próximos trabalhos
Através da abordagem qualitativa e quantitativa, o Roteiro de Avaliação proposto
procurou conhecer a natureza intrínseca dos problemas de um aterro, ou seja, entender os
conceitos de controle sobre as causas desses problemas. Isso se dá iniciando-se pela avaliação
da própria história e organização do empreendimento, do planejamento de drenagem de gases
utilizados até o desenvolvimento dos serviços em campo.
Sob essa visão sistemática de investigação, é necessária que o avaliador tenha plena
capacidade técnica, como conhecimento para coletar, selecionar, discernir e confrontar os
dados, visando alcançar uma qualidade satisfatória das respostas. O avaliador também terá a
opção de gerir e propor mudanças no Roteiro de Avaliação.
Para uma avaliação imparcial e criteriosa, sugere-se que sejam feitos estudos futuros
para a adequação desse Roteiro às realidades e interesses locais, tais como: dimensão do
aterro, vida útil do aterro, composição do material e apresentação de um sistema de
ponderação de notas, onde o maior peso poderá indicar o melhor critério para a captação do
biogás nos aspectos ambiental, operacional e sócio-econômico.
Dessa forma, sugere-se que o RA seja aplicado tanto para novos projetos de aterros
sanitários (visando prever pontos falhos na fase inicial do empreendimento) como para aterros
já existentes e em operação (contribuindo à gerência operacional com medidas de controles
e/ou corretivas).
A aplicação do roteiro nos casos reais avaliados foi positiva, porque se constatou que
há diversos pontos que danificaria a sua classificação e consequentemente a captura eficiente
do biogás, embora projetos de captura nos aterros já são executados.
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Observa-se, por outro lado, que o RA detectou que, nos dois aterros, se não tivesse já
os pontos máximos para o tema “Potencialidades” ou seja, se já não houvesse a captação e
geração energética, os mesmos abaixariam suas notas e, conseqüentemente, até mesmo sua
classificação do qual foram rotuladas.
A classificação sugerida nessa dissertação foi adequada porque poderão ser avaliados
todos os componentes em questão de cada tema. A partir da aplicação do RA nos casos reais,
conclui-se que não somente dependerá das potencialidades como também dependerá do
funcionamento do aterro, poços e adequações legais.
Por fim, o Roteiro de Avaliação também poderá cooperar com as estratégias de
desenvolvimento sustentável e, nesta dissertação mostrou-se eficiente quando aplicado aos
dois casos reais a fim de derivar as seguintes conclusões:
a. Incentivar novos projetos:
•

Apresentar novos projetos de coleta eficiente de biogás;

•

Desenvolver a produção de energia adequada às novas tecnologias de geração
de energia renovável;

b. Contextualizar aos projetos MDL:
•

Contribuir com a mitigação de impactos ambientais quanto às emissões
atmosféricas;
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ANEXO II
Relatório Fotográfico do Aterro Sanitário Keele Valley

Foto 1: Guarita de Aferimento de Peso
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2004

Foto 2: Baias de espera
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2004
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Foto 3: Acessos ao aterro e cabine de monitoramento
ambiental
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2004

Foto 4: Poços de passagem de gases coletados
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2004
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Foto 5: Estação elevatória de líquidos percolados
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2004

Foto 6: Bacias de decantação de materiais em águas
superficiais
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2004

118

Foto 7: Poço de extração de biogás
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2004

Foto 8: Detalhe de poço de extração.
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2004
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Foto 9: Usina de energia termelétrica.
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2004

Foto 10: Equipamentos de transporte e compactação.
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2004
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ANEXO III
Relatório Fotográfico do Aterro Sanitário Bandeirantes

Foto 1: Disposição de resíduos.
Fonte: Ana Luisa Vergara, 2005

Foto 2: Poço de extração adaptado de biogás.
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2006
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Foto 3: Poço de extração de biogás 2.
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2006

Foto 4: Vegetação, acesso e proximidade com comunidade.
Fonte: Roberto Kenji Fujimoto, 2006
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Foto 5: Poço de extração de biogás desativado.
Fonte: Ana Luisa Vergara, 2005

Foto 6: Queimadores centrais.
Fonte: Ana Luisa Vergara, 2005
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Foto 7: Controlador eletrônico do biogás
Fonte: Ana Luisa Vergara, 2005

Foto 8: Controlador lógico do processo do Biogás
Fonte: Ana Luisa Vergara, 2005

