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1. RESUMO  

 

O consumismo elevado juntamente com a escassez dos recursos 

naturais nos remete ao quadro de crise energética; esta é a consequência de 

gestão, gerenciamento e investimentos inadequados em energias alternativas. 

Outro problema acarretado pelo consumismo é a alta taxa de geração de 

resíduos sólidos que, dentre suas opções de destinação, foi possível analisar 

que a mais viável são os aterros sanitários levando em consideração os 

aspectos econômicos e socioambientais. Por meio deles é possível fazer a 

disposição adequada dos resíduos domésticos e ao mesmo tempo realizar o 

aproveitamento do produto da decomposição da matéria orgânica, o biogás. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Por meio de pesquisas sobre a destinação dos resíduos sólidos foi 

possível identificar através da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

divulgado através do IBGE (2016) que as principais formas de destinação dos 

resíduos sólidos são os vazadouros a céu aberto (conhecidos popularmente 

como lixões), aterros controlados e aterros sanitários, fazendo destaque às 

regiões Sul e Sudeste com o maior percentual de destinação correta, no 

entanto as demais regiões não contribuem de forma efetiva, sendo 50,8% do 

total de resíduos gerados no Brasil destinados a vazadouros (local onde não 

existe nenhum controle quanto aos tipos de resíduos depositados e quanto a 

disposição dos mesmos), demostrando o índice insuficiente da destinação 

adequada (Tabela 01). No país em que vivemos o modo mais econômico e de 

solução a curto prazo da destinação dos resíduos sólidos domésticos são os 

aterros sanitários, de forma ambientalmente pertinente, tentando diminuir os 

impactos que os mesmos podem causar sendo dispostos inadequadamente. 

(PHILIPPI JUNIOR; AGUIAR, 2005). 

 

 

 



Tabela 01: Destinação dos resíduos sólidos por unidades de destino dos 

resíduos 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 1989/2008.  

 

Ao terem sua destinação final nos aterros, os resíduos sofrem processos 

físicos, químicos e biológicos, denominado de biodegradação, que tem como 

produtos deste processo os gases e o chorume. Em relação aos gases que são 

gerados, conhecidos como biogás, tem-se como principal composição o gás 

metano (CH4) e o gás carbônico (CO2); que intensificam o processo do efeito 

estufa, e com atenção especial ao metano que tem potencial muito superior ao 

gás carbônico. O metano é o segundo gás-estufa em importância, produzido 

durante a decomposição anaeróbica de matéria orgânica; o metano tem um 

potencial de aquecimento global de 63 num período de 20 anos, ou seja, 1 Kg 

de metano nesse período produzirá 63 vezes o aquecimento global de 1 Kg de 

dióxido de carbono, portanto o metano é 20 vezes mais potente que o dióxido 

de carbono. (SILVA; FREITAS; CANDIANI, 2013).  

 

Figura 01: Etapas de construção de um aterro sanitário. 

 

Fonte: Figueiredo (2011).  



De acordo com as Normas Técnicas da ABNT, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas após a estruturação do local com a impermeabilização do 

terreno os resíduos sólidos devem ser dispostos em camadas formando células 

compactadas, de espessura e inclinação pré-definida para a drenagem do 

chorume. É primordial a instalação de drenos horizontais e verticais internos 

interligados para a drenagem dos gases e chorume gerados na decomposição 

anaeróbica dos resíduos sólidos alocados, além dos drenos de águas 

superficiais, para as águas pluviais. Por fim a compactação e a plantação de 

áreas verdes ao final do modulo (FEAM, 2006).  

O biogás, material de estudo deste trabalho teve sua primeira aparição 

em 1667, denominado como gás dos pântanos e só depois de 109 anos foi 

descoberto que o mesmo era composto por metano. Sua composição é 

variável de acordo com o produto metabolizado e do tipo de tratamento que é 

submetido, porém no geral é composto por uma mistura de gases; com 

percentual variável de 50 a 70% de metano, 25 a 50% de dióxido de carbono, 

dentre outros gases em menor porcentagem como hidrogênio, gás sulfídrico, 

oxigênio, amoníaco e nitrogênio. (CETESB, 2016)  

No passado o biogás era considerado apenas um subproduto do 

metabolismo da matéria orgânica, porém com o alto preço dos combustíveis 

fósseis e o grande crescimento populacional e econômico, houve-se a 

necessidade de estimular pesquisas sobre fontes renováveis de forma a reduzir 

o consumo dos recursos não renováveis, concluindo-se assim que a conversão 

do biogás em energia é uma opção viável e barata, solucionando 

simultaneamente o problema com o grande volume de resíduos sólidos que 

são gerados. (FIGUEIREDO, 2011).  

Através do processo exotérmico da degradação da matéria orgânica 

constituinte dos resíduos sólidos, o produto gerado é o biogás na sua forma 

bruta e algumas propriedades devem ser observadas como umidade, 

contaminantes, acidez, pressão e poder calorífico. Segundo Pavan (2010) o 

biogás ao ser produzido sai quente e, ao fluir pela tubulação de coleta de gás, 

perde calor, gerando um condensado que, combinado com o CO2 (dióxido de 

carbono), H2S (ácido sulfídrico) e compostos orgânicos voláteis apresentam 

um alto poder de corrosão.  



 Ainda de acordo com Pavan (2010) fazer as adaptações necessárias é 

essencial para manter a qualidade do combustível de modo a não danificar os 

motores e queimadores, que podem não funcionar corretamente; caso isso 

aconteça pode ocorrer à combustão incompleta do combustível, perda de 

potência, corrosão precoce dos equipamentos e falha na alimentação tornando 

o sistema menos eficiente e elevando o custo operacional. Isso acontece 

devido às substâncias não combustíveis que estão misturadas ao biogás, e 

uma vez inseridas no processo de combustão absorvem parte da energia 

gerada, tornando o rendimento térmico cada vez menor.  

O biogás tem um alto poder calorifico devido à presença de 50 a 80% de 

metano que, puro em condições normais de temperatura e pressão tem um 

poder calorifico de 9,9 kWh/m3 enquanto o biogás varia de 4,95 a 7,9 kWh/m3. 

(Firmo, 2006 apud Alves, 2009 apud Silva 2012).  

Para estimar a quantidade de biogás de um aterro sanitário é necessário 

levar em consideração a composição dos resíduos que são depositados, 

condições do meio e operação, podendo assim fazer a estimativa que, é de 

suma importância para obtenção do balanço energético e econômico da 

recuperação do biogás. (Silva, 2012).  

Há uma diversidade de métodos e modelos matemáticos que calculam a 

estimativa de biogás, Van Elk (2007) expõe os mais usuais como os modelos 

propostos pelo Banco Mundial, pela Agência de Proteção Ambiental Americana 

(EPA) e por fim pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC).  

 

3. OBJETIVOS  

 

O objetivo deste trabalho é corroborar sobre o potencial de 

aproveitamento do biogás advindo de um aterro sanitário para a produção de 

energia alternativa, de forma a auxiliar na redução de poluentes que 

contribuem para a intensificação do efeito estufa, tornando-se uma 

possibilidade para minimizar a crise energética do país enquadrando-se no 

âmbito social, econômico e ambiental.  

 

 



 

4. METODOLOGIA  

 

No presente trabalho busca – se discutir o aproveitamento do biogás 

proveniente de aterro sanitário de modo a compor as fontes alternativas de 

energia atualmente existentes. Foi realizada pesquisa sobre as três principais 

tecnologias de conversão utilizando o gás como combustível detalhadamente, 

não deixando de fora outras opções também viáveis de utilização da energia 

gerada de modo simplificado.  

Conforme apresentado na figura 02, este fluxograma representa as 

possíveis alternativas de utilização do biogás sendo transformando em energia 

útil, dentre elas destacam-se o Motor Ciclo Otto, Microturbinas e Ciclo a Vapor.  

 

Figura 02: Fluxograma das alternativas de aproveitamento de biogás em aterro 

sanitário. 

  

Fonte: ICLEI, 2009.  

 

De acordo com o fluxograma da figura 02 há uma diversidade de 

tecnologias, porem o sistema que abrange todas as etapas da conversão do 

biogás em energia útil são semelhantes conforme apresenta a figura 03. Por 

meio desta planta é possível visualizar o funcionamento da transformação do 

biogás para gerar energia; primeiramente o gás é recuperado através do 

sistema de coleta de gases no aterro sanitário; o mesmo é encaminhado para 

um purificador de gases, para que as impurezas sejam retiradas e não 

atrapalhem o rendimento térmico; logo após o mesmo entra no ciclo Rankine 

que é o processo pelo qual o biogás será utilizado como combustível e; para 



fechar o ciclo, a energia poderá ser utilizada para suprir as necessidades 

energéticas do aterro. É importante deixar claro que o ciclo Rankine pode ser 

substituído por qualquer uma das tecnologias apontadas na figura 02, pois 

mesmo sendo processos diferentes todas tem a mesma função que é utilizar o 

biogás como fonte de energia alternativa.  

 

Figura 03: Planta de aproveitamento de biogás para geração de energia. 

 

Fonte: Produção autoral.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Dentre as opções de conversão de biogás em energia útil a mais viável 

são os motores de combustão interna ou Ciclo Otto, ciclos ideais dos motores 

alternativos de ignição por centelhas, o processo tem esse nome devido ao seu 

criador Nikolaus A.Otto, em 1876 na Alemanha. Este modelo também é 

conhecido como motor de quatro tempos, pois o pistão executa quatro cursos 

completos, ou seja, dois ciclos mecânicos dentro do cilindro e, o eixo de 

manivelas exerce duas revoluções para cada ciclo termodinâmico (gráfico 01). 

(ÇENGEL; BOLES, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 01: Diagrama P-v do ciclo de quatro tempos 

 

Fonte: Çengel e Boles (2013).  

 

A princípio, as válvulas de admissão e de descarga estão fechadas e o 

pistão está posicionado na parte inferior do cilindro. De acordo com Çengel e 

Boles (2013) inicialmente durante o tempo de compressão o pistão move-se 

para cima, comprimindo assim o ar misturado com combustível; logo após o 

pistão atinge a sua altura máxima; a vela libera faíscas e a mistura sofre 

ignição, elevando as taxas de pressão e temperatura do processo. Ainda na 

linha de pensamento dos autores citados os gases com elevadas taxas de 

pressão impulsionam o pistão para baixo, submetendo o eixo de manivelas a 

girar, rendendo assim trabalho útil no tempo de expansão. Conclui-se assim o 

primeiro ciclo mecânico com o cilindro ocupado pelo produto da combustão, o 

pistão desloca-se para cima mais uma vez, ejetando os gases de exaustão 

pela válvula de descarga e descendo novamente (figura 04).  

 

Figura 04: Ciclo real do motor de ignição por centelha. 

 

Fonte: Çengel e Boles (2013).  



 

6. RESULTADOS  

 

Segundo ICLEI (2009) o ciclo Otto tem como vantagem a instalação para 

consumo próprio de energia elétrica, consequentemente possibilita a economia 

de custos em relação à concessionaria, possibilidade de venda da energia 

excedente e a possível obtenção e comercialização de créditos de carbono. 

Entretanto a referência aponta como desvantagem o tamanho do equipamento 

para ser importado, tornando o investimento inicial muito elevado que, tem uma 

variação de R$ 20.000,00 a R$ 5.000.000,00 dependendo do porte do aterro 

sanitário e da potência que será gerada que, pode variar de 5kW a 1,54MW 

para cada unidade; além do baixo rendimento que gira em torno de 28% e das 

altas concentrações de NOx, na qual sua emissão varia de 250 a 3000 ppm 

dependendo do porte do motor.  

Exemplos de sucesso da instalação desta tecnologia no Brasil estão 

localizados no estado de São Paulo, o Aterro Sanitário Municipal Bandeirantes 

localizado em Perus – SP e o Aterro Sanitário São João localizada em São 

Mateus, zona leste de São Paulo. Ambos têm capacidade de geração de 

22MW com 24 grupos de geradores, entretanto o aterro dos Bandeirantes é 

considerado um dos maiores projetos mundiais de conversão de biogás em 

energia elétrica e, estima-se que este aterro reduzirá 8 milhões de toneladas de 

gás carbônico no tempo de 15 anos.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O modelo conhecido como ciclo Otto, ainda necessita de investimentos e 

ajustes para ter um melhor rendimento, principalmente devido ao seu alto valor 

inicial de investimento. As demais tecnologias citadas neste trabalho para 

serem praticáveis no Brasil ainda são necessários avanços consideráveis em 

pesquisa, pois são opções ambiental e socialmente adequadas, entretanto 

economicamente ainda não são viáveis, devido ao custo para instalação, 

operação e manutenção das mesmas, além do fato de importação de peças.  

A princípio é primordial o incentivo pelos governos e municípios da 

utilização dos aterros sanitários para a destinação adequada dos resíduos 



sólidos para que os mesmos não interfiram na natureza e na sociedade. Por 

meio desta ação é possível induzir a recuperação do biogás e utiliza-lo como 

combustível na tecnologia de Ciclo Otto, que dentre as possibilidades de 

conversão em energia útil é a mais viável para o Brasil.  

É preciso frisar que a tecnologia Ciclo Otto necessita de buscas para o 

aprimoramento de novas técnicas, além de ser uma tecnologia substituível por 

outros processos de conversão de biogás aqui apresentados, que futuramente 

com investimentos e pesquisa podem se tornar mais viáveis do que a 

combustão interna com peças nacionais, menos desperdício de potência, 

gerando lucros, melhor qualidade de vida para a população e diminuição da 

contaminação na natureza.  
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