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Glossário

DBO – demanda biológica de oxigênio - é a quantidade de oxigênio necessária para
oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma
inorgânica estável.
DQO – demanda química de oxigênio - representa a quantidade necessária de oxigênio
para que toda a matéria orgânica presente se transforme em água (H2O) e gás carbônico
(CO2).
Sistema Monofásico – mistura de duas ou mais espécies químicas diferentes que
apresentam as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Todo sistema constituído
de apenas uma fase homogênea é monofásico.
Sistema Bifásico – mistura de duas ou mais espécies químicas diferentes que não
apresentam as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Estes sistemas são
considerados polifásicos; bifásicos quando tem apenas duas fases e trifásico quando
possuem três fases distintas.
Temperatura Mesofílica – faixa de temperatura na qual pode ocorrer o processo de
digestão acelerada. A faixa mesofílica fica entre 20oC – 40oC e a temperatura ótima é
considerada entre 30oC – 35oC.
Temperatura Termofílica – faixa de temperatura na qual pode ocorrer o processo de
digestão acelerada. A faixa termofílica de temperatura é entre 50oC – 65oC
Combustíveis Fósseis: carvão mineral, petróleo e seus derivados e gás natural.
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Introdução
Desde o século XIX é discutida a importância da reutilização dos bens de consumo na
sociedade. Nesta época, sabia-se que alguns bens (ou partes destes) podiam continuar a
ser aproveitados em outros produtos ou na elaboração de novos.
O sistema econômico vigente naquela época fazia com que a tendência à geração de
desperdício não fosse um “desvio” em relação ao “espírito do capitalismo” e em relação
aos idealizados, por parte da sociedade, “sensatos princípios econômicos”. Desta forma,
o aumento de produção era bem visto, uma vez que algumas vantagens podem ser
atribuídas à presença das máquinas e da manufatura capitalista. Dentre elas, destacamse a conversão de substâncias aparentemente comuns e sem valor, em produtos valiosos
e a economia de tempo humano para a manufatura de produtos.
A importância da economia de tempo é vista sob uma ótica positivista e quando avaliado
o seu lado capitalista, onde deve-se ter sempre o tempo mínimo, percebe-se que o
homem passa a ser subordinado a este. A mesma tendência que se revela como uma
força que degrada o ser humano, segundo Marx transformando-o numa carcaça do
tempo, aparece do ponto de vista do capital como uma medida objetiva e solução ideal
para todas as possíveis disputas legítimas entre capital e trabalho. (MESZÁROS 2002)
Com a crescente participação das máquinas na sociedade e nos meios de produção, criase a necessidade de sua constante atualização, exigindo que se tornem mais modernas.
Nota-se que, em alguns casos, muito antes do término de sua vida útil elas já se
encontram obsoletas. Uma tendência geral passa a ser que a produção em larga escala e
a competição fazem com que o bem se torne às vezes menos durável e que seja mais
barato comprar um novo do que tentar reaproveitá-lo. Os artigos passam a ser
considerados velhos quando sofrem o desgaste natural do tempo; por melhoria na
maneira de construir; ou por já estarem fora dos padrões da época. Nos dois últimos
casos, o aumento da utilidade do artigo não é questionado, o que ocorre é a redução de
sua utilidade. Sendo assim, os artigos então “obsoletos” passam a ser acessíveis para
uma parte da sociedade que inicialmente não teria poder de compra para adquiri-los.
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Desta forma, gera-se uma nova demanda alimentada de forma contínua sem que a
utilidade marginal dos bens seja igualmente aumentada.
É importante notar que o aumento de produtividade não é mal visto, ele é bom e
desejável. No entanto, o ganho de produtividade provoca alterações nos padrões de
consumo. Existe uma dificuldade para achar o ponto de equilíbrio da “sociedade dos
descartáveis”; encontrar o ponto ótimo entre produção e consumo. Seria desejável que a
sociedade se mobilizasse para que a maior parte dos seus recursos fossem voltados para
a produção de bens reutilizáveis. O que ocorre, segundo Meszáros (idem) é um
desperdício de recursos sob a pressão da taxa de utilização decrescente.

“taxa de utilização decrescente assumiu uma posição de domínio na
estrutura capitalista do metabolismo socioeconômico, ao obstante que no
presente quantidades astronômicas de desperdícios precisem ser
produzidos para que se possa impor a sociedade algumas das suas
manifestações mais desconcertantes.”
Segundo Mandeville (ibdem), as necessidades do homem são inumeráveis, então se
torna ilimitado o suprimento desta. Nesse sentido, o homem passa a não ter limites para o
suprimento das suas satisfações, estabelecendo assim um mercado de consumo muito
além das necessidades elementares. Importa aqui uma reflexão sobre o que são
necessidades elementares, uma vez que o que era “luxo”1 no passado passa a ser
considerado como uma necessidade primordial para o homem do presente. Como já
exposto, a produção e descarte de um bem gera uma nova demanda na sociedade sem
que tenha criado uma utilidade para estes. Assim, de acordo com Mészaros, não importa
quão absurdamente perdulário possa ser o procedimento produtivo dos bens, contanto
que o seu resultado possa ser lucrativamente imposto no mercado.
Conforme já visto, a geração de desperdício é oriunda de uma sociedade de alto padrão
de consumo efetivado a taxas de utilização decrescente. Desta forma esta sociedade é
responsável pela produção contínua de bens (quase) descartáveis e, por outro lado, pelo
excesso destes tornar-se um estorvo para si própria.

1

Segundo Meszáros, luxo é tido com tudo que está acima das necessidades elementares.

2

Um dos resultados negativos inerente ao processo de desenvolvimento pautado na
produção de bens a uma taxa decrescente de utilidade é o que a sociedade denomina
lixo. Neste cenário, a produção de resíduos é imperativamente advinda da crescente
produção do luxo, reconhece-se, porém, a existência de um resíduo fruto das
necessidade elementares do homem.
Aproveitar, tratar ou destinar o que é chamado de lixo (resíduos sólidos urbanos) é uma
responsabilidade da qual a sociedade não tem como se esquivar. Assim, passa ser uma
questão de cidadania propor alternativas para que a sociedade trate de maneira menos
impactante ao meio ambiente e a si mesma o que é atualmente considerado rejeito. Neste
trabalho é dado um tratamento ao que a sociedade hoje considera rejeito sob a ótica de
matéria prima e fonte de recursos, dentre eles energia, para um desenvolvimento social e
econômico mais harmônico entre a natureza e o homem.
Esta dissertação tem como objetivo o estudo de tecnologias disponíveis para a
conversibilidade da energia a partir de resíduos sólidos urbanos. Algumas destas rotas
tecnológicas já encontram-se implementadas em diversos países há algum tempo e,
portanto, foram estudadas com maior profundidade: trata-se da Digestão Anaeróbica
Acelerada, Gás de Lixo (GDL) e Incineração. As tecnologias que ainda estão em fase
incipiente, foram tão somente contextualizadas, a fim de subsidiar uma análise futura:
Biomassa, Energia e Materiais (BEM) e Gaseificação.
A consecução dos objetivos propostos foi possível mediante o levantamento e análise da
bibliografia pertinente à temática em foco, bem como das interações resultantes das
experiências vivenciadas pela autora no âmbito do Instituto Virtual Internacional de
Mudanças Globais (IVIG), destacando-se as participações em alguns trabalhos vinculados
ao tema, a saber: Levantamento das Tecnologias para Aproveitamento Energético do Lixo
para o CENERGIA (Centro de Economia Energética e Ambiental), Análise da Utilização
da Casca de Arroz como Insumo Energético para o FNMA (Fundo Nacional do Meio
Ambiente), Estudo sobre Energia Descentralizada na Amazônia para o CCKN (Climate
Change Knowledge Network) e elaboração do Project Design Document (PDD) sobre a
USINAVERDE, planta piloto para aproveitamento energético do lixo para o convênio SSN
(South-South-North).
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Parte do estudo desenvolvido nesta tese, especialmente no capítulo 4, foi incluido no
projeto CENERGIA, que originou o livro Fontes Renováveis de Energia, no qual a autora
participou na parte de tecnologias alternativas para obtenção de energia, contribuindo
para um dos capítulos do livro. (HENRIQUES 2003)
O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos:
O primeiro capítulo descreve o panorama nacional dos resíduos no Brasil, no que se
refere a volume, tratamento, uso e disposição, bem como os aspectos institucionais que
regulam a dinâmica de funcionamento do setor e a vinculação deste com o debate
mundial sobre gases intensificadores do Efeito Estufa.
O segundo capítulo descreve as tecnologias de produção de gás oriundo da digestão
anaeróbica dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). As rotas de produção analisadas são o
“Gás de Lixo” e a Digestão Acelerada. O capítulo apresenta também as tecnologias de
conversão do poder calorífico do gás em distintas formas de energia, a saber térmica,
elétrica e mecânica.
O capitulo três descreve a tecnologia de conversão de energia através da queima direta
dos RSU, usualmente denominada incineração em distintas formas de energia, a saber
térmica, elétrica e mecânica.
Uma análise entre as tecnologias apresentadas nos capítulos dois e três é feita no quarto
capítulo no que se refere aos aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais.
A conclusão encontra-se no capítulo cinco, coletando os dados discutidos ao longo deste
estudo, aplicando uma visão crítica e propondo alternativas que viabilizem a
implementação destas tecnologias como vias reais de aproveitamento de resíduos sólidos
como fonte de energia elétrica.
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Capítulo 1 – O Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil
A geração de desperdício em âmbito nacional é reflexo da adoção de um
desenvolvimento permeado em um alto padrão de consumo. Desta forma, esta sociedade
é responsável pela produção contínua de bens (quase) descartáveis e que o excesso
destes tornar-se um estorvo para esta mesma sociedade.
A consciência do processo de aproveitamento, tratamento ou destino dos RSU é de
primordial importância quando da elaboração de estudos que objetivem o seu
aproveitamento. No Brasil, o tratamento dado aos resíduos sólidos pode ser bem avaliado
a partir da própria dificuldade em se obter informações confiáveis e detalhadas sobre o
tema.
Este capítulo tem por objetivo descrever o panorama nacional dos resíduos no Brasil, no
que se refere ao seu volume, tratamento, uso e disposição, bem como os aspectos
institucionais que regulam a dinâmica de funcionamento do setor e a sua vinculação ao
debate mundial sobre gases intensificadores do Efeito Estufa.

1.1 Os Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil

O senso comum entende que lixo é qualquer objeto sem valor ou utilidade, ou detrito
oriundo de trabalhos domésticos, industriais etc., o que se joga fora, escória. (HOUAISS
2001). Uma conceituação mais elaborada expressa o lixo como resíduos sólidos urbanos
produzidos individual ou coletivamente, pela ação humana, animal ou por fenômenos
naturais, nocivos à saúde, ao meio ambiente e ao bem estar da população urbana, não
enquadrado como resíduos especiais. (KAPAZ 2001)
De maneira formal, o conceito de lixo está inserido no Brasil dentro da definição de
resíduos sólidos dada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT(ABNT
1987):
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...“resíduos nos estados sólido e semi-sólido que resultam de atividades
da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados
em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou exijam para
isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face de melhor
tecnologia disponível.”
De acordo com Faria (FARIA 2002), esta definição é muito ampla e pode estar
equivocada ao incluir líquidos como resíduos sólidos. Sob sua percepção lixo é todo e
qualquer resíduo resultante das atividades diárias do homem na sociedade. Estes são, na
maior parte das vezes, restos alimentares, papéis e papelões, plásticos, trapos, couros,
madeiras, latas, vidros, lamas, gases e vapores, poeiras, sabões e detergentes, bem
como outras substâncias descartadas de forma consciente.
Os resíduos sólidos definidos como resto das atividades humanas, são considerados
pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. A classificação de resíduos
pode ser feita, ainda, de acordo com a fonte geradora (domiciliar, comercial, industrial,
proveniente de atividades públicas, de vias públicas, de portos, aeroportos e terminais
rodoviários e ferroviários, serviços de saúde, urbano, radioativos, e agrícolas) e com a sua
degradabilidade (facilmente degradáveis, moderadamente degradáveis, dificilmente
degradáveis e não – degradáveis). (FARIA 2002)
A pesquisa sobre diversas formas de conversão de energia tendo resíduos como insumo
vem se desenvolvendo desde a década de 70 (JACKSON 1974). Desde então, os
resíduos sólidos urbanos passaram a serem vistos não apenas como um rejeito da
população e razão de preocupação para os órgãos públicos responsáveis, mas também
como insumos capazes de gerar dividendos para os investidores deste segmento. Ou
seja, os RSU passaram a ter valor de mercado. Além disso, viu-se uma perspectiva para
minimizar os impactos negativos gerados pela sua má disposição.
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O tratamento dado aos resíduos sólidos no Brasil pode ser bem avaliado a partir da
própria dificuldade em se obter informações confiáveis e detalhadas sobre o tema. Os
dados existentes sobre o assunto são escassos, falhos e conflitantes, a começar pelas
estimativas acerca da quantidade de resíduos gerados.
A base de dados nacional de maior abrangência sobre Resíduos Sólidos Urbanos é a
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) feita pelo IBGE. Em sua primeira
versão, realizada em 1983, a PNSB contemplou a questão de limpeza urbana e a coleta
de lixo. Aprimorada ao longo do tempo, tornou-se, a partir da versão publicada em 1989,
uma referência nacional e fonte principal de fornecimento de dados para todos os
trabalhos, palestras e avaliações sobre a gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana em
nível nacional e regional, fornecendo uma visão mais atualizada e confiável da situação
brasileira deste importante segmento. (IBGE 2000)
Em 1989, na PNSB publicada pelo IBGE (IBGE 1989), apurou-se que eram produzidas
diariamente no País 241.614 toneladas de lixo, das quais 75% são lançadas a céu aberto
e 0,7% em vazadouros de áreas alagadas. Somente 23,3% recebem tratamento mais
adequado e cerca de 1% tem destino desconhecido. Do total do lixo hospitalar coletado,
45% não tinham coleta especial, sendo misturados ao lixo comum, 42,3% eram
despejados em vazadouros a céu aberto, 6% jogados em aterros, e só 0,4% eram
dispostos em aterros de resíduos especiais; 6,3% têm outros fins. O lixo industrial, por
sua vez, era coletado em 1.505 Municípios dos 4.425 pesquisados. Desse total, 66% não
tinham coleta especial e os resíduos industriais eram misturados ao lixo comum.
A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo–
CETESB – calculou que a geração de resíduos sólidos municipais, em 1994, era de 59 mil
toneladas por dia, com base na geração média por habitante, estimada em 0,5kg/ hab.dia,
e na população efetivamente atendida pela coleta de lixo. Os dados obtidos são, portanto,
uma sub-estimativa do lixo efetivamente gerado pela população brasileira. (JURAS 2000)
O Anuário Estatístico do Brasil (IBGE 1996), preparado pelo IBGE, apresenta o número
de domicílios e de habitantes que são atendidos por serviço de coleta de lixo. Segundo
tais dados, em 1995, 72% dos domicílios e 69% dos habitantes tinham seu lixo coletado.
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Dados de 1996 da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental revelam
que apenas 3% dos municípios brasileiros tratam seu lixo de forma adequada. Em 63%
dos casos, o lixo é simplesmente jogado nos corpos d’água e, em 34%, dispostos em
vazadouros ou “lixões2” a céu aberto.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD – de 1999, também realizada
pelo IBGE, indica que 79,9% do lixo são coletados e 20,1% têm outro destino. Conforme
dados do Ministério do Meio Ambiente, em 1995, menos de 70% do lixo urbano eram
coletados e 77% eram dispostos incorretamente em lixões, fundos de vale ou queimados
a céu aberto. Dos 23% dispostos em aterros, apenas 10% são caracterizados como
aterros sanitários. (JURAS 2000)
Em sua tese de mestrado Oliveira (OLIVEIRA 2000) estimou o volume total de lixo
produzido no Brasil considerando a produção industrial nacional e a percentagem de
recicláveis presente na composição do mesmo. O número encontrado é cerca de 50%
menor do que é proposto pela PNSB (IBGE 2000), cerca de 20 milhões de toneladas de
resíduos por ano (ou aproximadamente 54,8 mil toneladas diárias) para todo o Brasil.
Como pode ser observado, há uma variedade de números sobre a quantidade de lixo
gerada no Brasil. O número considerado para esta dissertação é o baseado na PNSB
(idem), ou seja, cerca de 160 mil t/dia. A confiabilidade destes dados, pois dados da
indústria tendem a ser maquiados por servirem de base ao recolhimento de impostos,
enquanto as informações da Prefeitura podem superestimar a quantidade de resíduos
gerados com o intuito de obter maiores recursos públicos. (OLIVEIRA 2000)
A PNSB de 2002 fornece dados que permitem conhecimento detalhado sobre a questão
da limpeza urbana em todos os municípios brasileiros em dado momento, mas não
assegura que a qualidade, boa ou má, dos serviços, esteja consolidada, mesmo em curto
prazo. Ao contrário dos sistemas de água e esgoto, onde as instalações físicas, como
barragens, adutoras, redes coletoras e estações de tratamento, dão permanência física
ao sistema, e a continuidade operacional é mais fácil de ser mantida, os sistemas de
limpeza urbana são constituídos essencialmente de serviços, os quais necessitam, para
2

Os lixões são vazadouros a céu aberto, onde o lixo é lançado sobre o terreno sem qualquer cuidado ou
técnica especial.
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sua operação, do pleno engajamento da administração municipal, garantindo um fluxo de
recursos permanente para sua realização. (IBGE 2000)
Este fato confere uma certa fragilidade ao setor, pois depende muito mais do
administrador e da sua capacidade de gerenciamento, do que das instalações existentes.
Em épocas de mudanças de administração e renovações contratuais essa fragilidade é
acentuada, pois nem sempre pode-se confiar que as futuras administrações municipais
darão continuidade aos serviços de limpeza urbana ou irão propor melhorias.
A quase totalidade das avaliações feitas sobre a situação da limpeza urbana no Brasil
com base nos resultados da PNSB – 2000 refere-se a três parâmetros principais: a
população urbana atendida pelos serviços de limpeza urbana, o número de municípios,
sempre se considerando sua região geográfica, e o peso dos resíduos coletados ou
recebidos nos locais de destinação final.
Neste contexto, os primeiros resultados da análise dizem respeito à geração per capita de
lixo urbano nos municípios, segundo os respectivos tamanhos e regiões do Brasil. As
fontes das informações coletadas pelos pesquisadores do IBGE são os órgãos
responsáveis pela execução dos serviços de limpeza urbana, em sua grande maioria a
própria prefeitura da cidade (88% dos municípios). No entanto, alguns informantes podem
ter sido demasiadamente otimistas de modo a evitar a exposição de deficiências do
sistema. A especificação das Unidades de Destino do Lixo indicou uma situação de
destinação final do lixo coletado que é pesado no País, bastante favorável: 47,1% em
aterros sanitários, 22,3% em aterros controlados e apenas 30,5% em lixões, ou seja, mais
de 69% de todo o lixo coletado no Brasil teriam um destino final adequado em aterros
sanitários e/ou controlados. (idem)
Todavia, em número de municípios, o resultado não é tão favorável: 63,6% utilizam lixões
e 32,2%, aterros adequados (13,8% sanitários, 18,4% aterros controlados), sendo que 5%
não informaram para onde vão seus resíduos. Em 1989, a PNSB (IBGE 1989) mostrava
que o percentual de municípios que vazavam seus resíduos de forma adequada era de
apenas 10,7%.
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De qualquer forma, nota-se uma tendência de melhora da situação da disposição final do
lixo no Brasil nos últimos anos, que pode ser creditada a diversos fatores, tais como:
•

maior consciência da população sobre a questão da limpeza urbana;

•

forte atuação do Ministério Público, que vem agindo ativamente na indução à
assinatura, pelas prefeituras, dos Termos de Ajuste de Conduta para
recuperação dos lixões, e na fiscalização do seu cumprimento;

•

a força e o apelo popular do programa da UNICEF, Lixo e Cidadania (Criança
no Lixo, Nunca Mais) em todo o Território Nacional;

•

aporte de recursos do governo federal para o setor, através do Fundo Nacional
de Meio Ambiente; e

•

apoio de alguns governos estaduais.

Apesar de todas estas forças positivas, a destinação final do lixo urbano no Brasil ainda
não atingiu a qualidade desejada, na medida em que estes locais, por estarem
geralmente na periferia das cidades, não despertam interesse da população formadora de
opinião, tornando-se, assim, pouco prioritários na aplicação de recursos por parte da
administração municipal. (IBGE 2000)
Apenas 8,4%, dos municípios, em número, pesam efetivamente em balanças o lixo
coletado. No entanto, 64,7% do lixo urbano no Brasil são pesados, na medida em que as
grandes cidades, que geram a maior parcela da produção de lixo, dispõem deste
equipamento de medição. Sem pesagem, a quantidade de lixo coletada é estimada,
geralmente considerando-se os seguintes fatores:
•

número de viagens realizadas pelos caminhões de coleta;

•

sua capacidade volumétrica; e

•

peso específico do lixo da cidade, dentro do caminhão de coleta (em geral
obtido empiricamente).

Nas cidades com até 200.000 habitantes, pode-se estimar a quantidade coletada,
variando entre 450 e 700 gramas por habitante/dia; acima de 200 mil habitantes, essa
quantidade aumenta para a faixa entre 800 e 1.200 gramas por habitante/dia. A PNSB
2000 informa que, na época em foi realizada, eram coletadas 161.827,1 toneladas de lixo
urbano, diariamente, em todos os municípios brasileiros. Desta quantidade, 125.281,1
t/dia representam o lixo domiciliar e 36.546 t/dia representam o lixo público. Trata-se de
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uma quantidade expressiva de resíduos, para os quais deve ser dado um destino final
adequado, sem prejuízo à saúde da população e sem danos ao meio ambiente. (idem)
A Tabela 1, a seguir, retrata a distribuição municipal do lixo urbano variando com a
população e o tipo resíduo (urbano e domiciliar).
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Tabela 1 – Produção de Lixo por Município e distribuição per capita
Municípios
Lixo
Estratos Populacionais

Distribuição
Total

Percentual

População

(%)
Total

Domiciliar

Público

Urbano

(t/dia)

(t/dia)

(t/dia)

Produção per capita
Lixo

Lixo

Lixo

Domiciliar

Público

Urbano

(kg/dia)

(kg/dia)

(kg/dia)

5 507

100,0

169 489 853

125 281,1

36 546,0

161 827,1

0,74

0,22

0,95

Até 9.999 hab.

2 644

48,0

13 865 155

6 364,1

2 820,7

9 184,8

0,46

0,20

0,66

De 10.000 a 19.999 hab.

1 382

25,1

19 654 601

8 316,0

3 157,1

11 473,1

0,42

0,16

0,58

De 20.000 a 49.999 hab.

957

17,4

28 674 236

13 729,8

4 551,8

18 281,6

0,48

0,16

0,64

De 50.000 a 99.999 hab.

300

5,4

20 836 724

11 625,2

3 082,9

14 708,1

0,56

0,15

0,71

De 100.000 a 199.999 hab.

117

2,1

16 376 710

11 329,5

2 392,2

13 721,7

0,69

0,15

0,84

De 200.000 a 499.999 hab.

76

1,4

23 200 154

17 986,4

3 190,9

21 177,3

0,78

0,14

0,91

De 500.000 a 999.999 hab.

18

0,3

12 554 978

16 210,5

5 434,8

21 645,3

1,29

0,43

1,72

Mais de 1.000.000 hab.

13

0,2

34 327 295

39 719,6

11 915,6

51 635,2

1,16

0,35

1,50

Fonte: (IBGE 2000).

12

Dos 5.507 municípios brasileiros, 4.026, ou seja, 73,1%, têm população de até 20.000
habitantes. Nestes municípios, 68,5% dos resíduos gerados são vazados em lixões e
em alagados. Entretanto, se tomarmos como referência a quantidade de lixo por eles
gerada, em relação ao total da produção brasileira, a situação se apresenta como
menos grave, pois em conjunto coletam somente 12,8% do total brasileiro (20.658
t/dia). Este valor é inferior ao gerado pelas 13 maiores cidades brasileiras, com
população acima de 1 milhão de habitantes. Só estas coletam 31,9 % (51 635 t/dia) de
todo o lixo urbano brasileiro, e têm seus locais de disposição final em melhor situação:
apenas 1,8 % (832 t/dia) é destinado a lixões, o restante sendo depositado em aterros
controlados ou sanitários. (IBGE 2000)
O panorama das principais capitais do país não é animador. Há estimativas que
apontam para a existência de 12.000 lixões a céu aberto espalhados pelo País. A
cidade de São Paulo, por exemplo, com 31.500.000 habitantes em 1997 e 645
Municípios produz 18.232 toneladas de lixo por dia, conforme o Inventário Estadual de
Resíduos Sólidos Domiciliares realizado pela CETESB (CETESB 2001) . Apenas
10,9% desse total são dispostos em sistemas adequados do ponto de vista ambiental
e sanitário; 58,4% são dispostos em sistemas considerados controlados e 30,7% em
sistemas inadequados. Em termos de Municípios, 27 dispõem o lixo domiciliar de
forma adequada (4,2%), 116 em sistemas controlados (18%) e o restante em sistemas
inadequados (77,8%). (JURAS 2000)
Os dados em relação à composição do lixo também são parcos. Segundo a Prefeitura
de Belo Horizonte, o lixo doméstico produzido naquele Município é composto por 65%
de matéria orgânica, 27% de material reciclável (papel, vidro, metal, plástico e
resíduos da construção civil) e 8% de resíduos não recicláveis, incluindo os
provenientes das unidades de serviços de saúde. Embora a cidade possua um
programa de coleta seletiva e reciclagem, não há informações sobre suas respectivas
quantidades. Em Porto Alegre, são recolhidas mensalmente 20 mil toneladas de
resíduos. A coleta seletiva recolhe hoje cerca de 60 toneladas por dia. A meta era
atingir 100 toneladas/dia até o final do ano 2000, mas infelizmente os dados sobre a
efetividade desta expectativa não encontram-se disponíveis. Curitiba é outro exemplo
de capital que possui programa de coleta seletiva, mas não existem dados oficiais
sobre a quantidade de lixo recolhido dessa forma. (JURAS 2000)
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1.2 Coleta Seletiva, Reciclagem e Serviços de Coleta

Os resíduos sólidos oriundos dos setores industrial, comercial e residencial, depois de
recolhidos, passam por um sistema de gerenciamento de resíduos, quando existente,
a partir do qual podem ser destinados para umas das seguintes possibilidades: a
reciclagem, para a compostagem, para um aterro sanitário ou até para uso energético
em centrais de conversão de energia. A reciclagem da fração seca, isto é, vidros,
papéis, plásticos e metais, não exclui que a fração restante, ou seja a fração úmida, se
destine para outras demais possibilidades, porém estas são mutuamente excludentes3.
(MUYLAERT 2000)
No Brasil a coleta seletiva é realizada em apenas 192 dos 5507 Municípios e estes
situam-se principalmente nas regiões Sudeste e Sul. (JURAS 2000) A reciclagem é
outro aspecto sobre o qual há poucas informações e, ainda assim, as mesmas
merecem ser analisadas com muita cautela. O Compromisso Empresarial para a
Reciclagem (CEMPRE4) apresenta estimativas de reciclagem de vários produtos.
Conforme dados veiculados por esta entidade, 15,6% do papel que circulou no País
em 1999 retornou à produção por meio da reciclagem. Em 2002, atingiu-se 41%.
Cerca de 86% do papel destinado à reciclagem é gerado nos setores de comércio e
indústria. No caso do papel ondulado, 71% do volume consumido era reciclado em
1999; em 2002 este volume foi de 77,3%. Para os plásticos rígidos e filme, a
porcentagem de reciclagem é de 17,5%, o que equivale a 200 mil toneladas por ano.
Desse total, 60% provêm de resíduos industriais e 40% do lixo urbano, segundo
estimativa da Associação Brasileira de Recicladores de Materiais Plásticos. (JURAS
2000; CEMPRE 2002)
As embalagens de vidro têm reciclagem de 44%, somando 390 mil t/ano em 2002.
Desse total, 40% é oriundo da indústria de envase, 40% do mercado difuso, 10% do
"canal frio" (bares, restaurantes, hotéis etc) e 10 % do refugo da indústria. Em 1999,
foram recicladas 5,8 bilhões de latas de alumínio, o que representa 87 mil toneladas e
73% da produção nacional. Já em 2001, 85% da produção nacional de latas foi
reciclada. Em 2002, o índice foi de 87%. Para as latas de aço, a reciclagem em 1999
equivalia a 35% do que era consumido e em 2002 este número foi para 45%. A resina

3

Existe uma tecnologia francesa que, após a obtenção do GDL, hidrata o produto resultante e utiliza o mesmo para a
compostagem. Porém, este processo é economicamente inviável e ambientalmente desaconselhável, no caso da
reabertura de um aterro sanitário estabilizado.
4
O CEMPRE é uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção da reciclagem dentro do conceito de
gerenciamento integrado do lixo. Fundado em 1992, o CEMPRE é mantido por empresas privadas de diversos setores.
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PET tinha reciclagem de 21% em 1999 e 35% da resina PET produzida no Brasil foi
reciclada em 2002, totalizando 105 mil toneladas. As garrafas recicladas provêm de
coleta através de catadores, além de fábricas e da coleta seletiva operada por
municípios. A taxa de reciclagem de embalagens longa vida foi de 10% em 1999 e de
15% em 2002, totalizando 30 mil toneladas. Quanto ao lixo orgânico, cerca de 1,5% é
submetido à compostagem. Este valor se mantém inalterado desde 1999. (idem)
Com base nos dados comparativos entre 1999 e 2002 observa-se o crescimento da
prática da reciclagem no Brasil. Dentre os itens mencionados, o papel obteve um
aumento relevante da quantidade reaproveitada. Para o caso do alumínio, os números
brasileiros superam os dos países industrializados, como Inglaterra e Alemanha. É
importante ressaltar que a elevada quantidade de material reciclado se deve
principalmente a fatores sociais, uma vez que este metal possui alto valor no mercado
de recicláveis e há um grande número de catadores que tiram daí a sua sobrevivência.
Verifica-se que boa parte da reciclagem é feita pela própria indústria, uma vez que a
maior parte dos resíduos é oriunda do próprio parque industrial.
A PNSB (IBGE 2000) revelou tendência na terceirização dos serviços de limpeza
urbana, em todas as regiões brasileiras, mais acentuada nos municípios de maior
porte, e com menor intensidade no Nordeste. Embora o percentual de municípios que
adotam os serviços sob administração direta da prefeitura seja ainda muito grande, já
se pode notar uma reversão no quadro entre os municípios que têm alguma forma de
cobrança. O gráfico 1 abaixo ilustra este cenário.
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Gráfico 1 – Municípios que cobram pelos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo
Fonte: (IBGE 2000)
Esta correspondência resulta da necessidade de a prefeitura garantir os recursos
comprometidos para pagamento das faturas das empresas contratadas, por força da
lei de responsabilidade fiscal, o que acaba por induzir a administração pública a
implantar uma taxa específica para cobrir os custos com a varrição, coleta e
disposição do lixo. Observa-se que nas Regiões Sudeste e Sul, a quantidade de
municípios que optou pela terceirização e que instituiu alguma taxa de limpeza é muito
maior do que nas outras regiões. É muito pequena a quantidade de municípios do
Brasil em que a administração dos serviços está sob a responsabilidade dos estados
ou da União, ou em que foram adotadas soluções consorciadas. Esta última
ocorrência está mostrada na tabela 2, por regiões do País.
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Tabela 2 – Municípios onde a entidade prestadora de serviço de limpeza urbana e
coleta de lixo atua na forma de consórcio municipal - 2000
Municípios onde a entidade prestadora de serviço de
limpeza urbana e coleta de lixo atua na forma de
consórcio municipal
Estratos Populacionais
Centro
Brasil
Norte
Nordeste Sudeste Sul
- Oeste
Total
218
4
48
64
101
1
Até 9.999 hab.
49
2
5
42
De 10.000 a 19.999 hab.
25
4
7
14
De 20.000 a 49.999 hab.
36
10
8
18
De 50.000 a 99.999 hab.
46
1
15
17
13
De 100.000 a 199.999 hab.
28
2
5
13
7
1
De 200.000 a 499.999 hab.
26
1
8
11
6
De 500.000 a 999.999 hab.
4
3
1
Mais de 1.000.000 hab.
4
1
2
1
Fonte: (IBGE 2000).
Nos municípios de maior porte ocorre, com alguma freqüência, a contratação de mais
de uma empresa para executar os serviços, provavelmente para estimular a
concorrência entre mais de uma instituição e obter menores preços e melhor qualidade
na operação.
Dentre os resíduos nem todos podem ser considerados insumos para a produção de
gás ou queima direta por incineração. Nesse contexto, a adoção da reciclagem é uma
importante ferramenta para uma política nacional de conservação de energia, uma vez
que reduz o volume de insumos necessários à produção de um bem novo, em
especial metais e vidros.

1.3 A Legislação Pertinente e os Aspectos Sócio-Econômicos

A responsabilidade pela proteção do meio ambiente, combate à poluição e oferta de
saneamento básico a todos os cidadãos brasileiros está garantida na Constituição
Federal, que deixa ainda, a cargo dos municípios, legislar sobre assuntos de interesse
local e de organização dos serviços públicos. A coleta, o transporte e a disposição dos
resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos nos municípios brasileiros têm como ente
legal o Executivo Municipal e, em grande parte, é executada pelas Companhias
Municipais de Limpeza Urbana. (IBGE 2000)
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Segundo a Organização Mundial de Saúde, menos de 3% do lixo doméstico nacional
passa por processos de compostagem e apenas 2% são reciclados. A grave situação
quanto ao tratamento dos resíduos sólidos no Brasil é resultado, por um lado, da falta
de recursos destinados ao setor, bem como do despreparo e desinteresse das
administrações municipais, e, por outro, da falta de cobrança por parte do Ministério
Público e da sociedade como um todo.
A principal fonte de recursos financeiros destinada às empresas municipais de limpeza
urbana provém do orçamento executivo municipal, pelo ressarcimento dos serviços
prestados à municipalidade. A taxa de serviço de coleta é cobrada juntamente com o
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Obtém-se ainda recursos adicionais
advindos da venda de serviços e materiais, por elas fabricados, a terceiros. Os
recursos arrecadados com a cobrança de limpeza urbana, na maior parte dos casos,
são insuficientes para as despesas e muitos Municípios sequer cobram essa taxa.
Convém mencionar que tramitam na Justiça diversas ações questionando a
constitucionalidade de tal cobrança. (JURAS 2000; FARIA 2002)
A disposição dos resíduos sólidos no Brasil poderia estar em outra situação, caso
fosse exigido o cumprimento mínimo da legislação ambiental vigente. A Constituição
Federal determina a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas (art. 23, inciso VI, CF).
Releva, ainda, destacar o art. 225 da Carta Magna, segundo o qual “Todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” No mesmo
artigo, insere-se o § 3º, segundo o qual, “As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.”(JURAS 2000)
A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que “dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências”, a qual determina a obrigatoriedade de licenciamento ambiental junto a
órgão estadual para a construção, instalação, ampliação e funcionamento de
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estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, bem como os
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
Da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências”, é relevante mencionar os artigos 54, 60 e 68, nos quais são
tipificadas como crime as seguintes condutas:

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição significativa da flora: Pena: reclusão, de um ano a quatro
anos, e multa”.
...............................................................................
§ 2º Se o crime:
...............................................................................
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos
ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
regulamentos:
Pena: reclusão, de um a cinco anos.”
“Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do
território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores,
sem licença ou autorização dos órgãos competentes, ou contrariando as normas
legais e regulamentares pertinentes: Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa.”
“Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir
obrigação de relevante interesse ambiental: Pena: detenção, de um a três anos, e
multa.”
Face o arcabouço institucional vigente no país, a Administração Municipal pode ser
acionada legalmente, via Ministério Público ou pelos órgãos estaduais de meio
ambiente, para que execute a limpeza urbana de forma ambientalmente correta
(idem).
Mesmo considerando ser eminentemente municipal a competência para o tratamento
do lixo, a legislação ressente-se de uma política nacional de resíduos sólidos, bem
como de normas gerais e de âmbito nacional, visando não apenas o correto
gerenciamento dos resíduos, mas, principalmente, a redução da sua geração. Isso
requer o estabelecimento de mecanismos que extrapolem as competências municipais
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e estaduais, como, por exemplo, a atribuição de responsabilidades aos fabricantes
pelo ciclo total do produto, incluindo a obrigação de recolhimento após o uso pelo
consumidor, ou tributação diferenciada por tipo de produto.
O projeto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ainda em fase preliminar está
tramitando pela Câmara do Deputados. Esta política tem por objetivo a redução do
volume disposto de resíduos sólidos bem como a sua nocividade; eliminar os prejuízos
à saúde pública e à qualidade do meio ambiente; formar uma consciência comunitária
sobre a importância da opção pelo consumo de produtos e serviços que não afrontem
o meio ambiente; gerar benefícios sociais e econômicos aos municípios que se
dispuserem a licenciar em seus territórios instalações que atendam aos programas de
tratamento e disposição final de resíduos industriais, minerais, radioativos, de serviço
e tecnológicos. Esta política será coordenada pelo governo federal e sua
responsabilidade ficará a cargo dos executivos municipais e do Distrito Federal. Os
recursos que caberão a esta política sairão do Fundo Federal de Resíduos Sólidos.
Deste Fundo fica estabelecida a transferência mínima de 5% dos recursos
orçamentários da área de saneamento básico. (KAPAZ 2001)
É importante ressaltar que esta política veda o lançamento de resíduos sólidos in
natura a céu aberto, em áreas urbanas ou rurais, quando não autorizadas por órgãos
competentes do SISNAMA5; a queima de resíduos sólidos a céu aberto e a queima de
resíduos sólidos industriais em caldeiras não licenciadas pelo órgão ambiental
competente; lançamento de resíduos sólidos no mar, em terrenos baldios, margens de
vias públicas, coleções hídricas, praias, cavidades subterrâneas, áreas erodidas e
poços ou cacimbas, mesmo que abandonadas e em áreas de proteção permanente ou
em áreas não licenciadas para este fim; lançamento de resíduos sólidos em redes de
drenagem de águas pluviais, esgotos, eletricidade, gás e telefone; e por fim o
tratamento de resíduos em áreas de segurança aeroportuária. (idem)

O Estado do Rio de Janeiro promulgou a Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003,
oriunda do Projeto de Lei nº 3.407-A, de 2002 que faz com que o Rio de Janeiro tenha
uma Política para gestão de resíduos sólidos antes mesmo que a Federação tenha a
sua lei aprovada. As premissas da Lei n°4.191 são similares à Política Nacional de
Resíduos, porém existem alguns princípios específicos que visam diminuir problemas

5

SISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente/ MMA
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críticos do Estado e preservá-lo social e ambientalmente. Alguns princípios e objetivos
desta lei estadual são: a minimização da geração de resíduos sólidos através da
adoção de processos de baixa geração de resíduos e da reutilização e/ou reciclagem;
o incentivo à cooperação intermunicipal; a responsabilidade pós-consumo do produtor
pelos produtos e serviços ofertados; o estímulo à implantação de novas tecnologias e
processos não poluentes para tratamento, reciclagem e disposição final dos resíduos
sólidos, dentre outros.(BRAZÃO 2003)

Quanto aos resíduos radioativos, foi aprovado na Câmara dos Deputados um
Substitutivo ao PL 189/91, do Senado Federal, pelo qual todo o controle por esses
rejeitos é atribuído à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. A proposição
encontra-se agora no Senado Federal.(JURAS 2000)
A PNSB (IBGE 2000) revelou, conforme mostra a Tabela 3, que do percentual do
orçamento municipal destinado à limpeza urbana, mostrado no quadro abaixo, na
grande maioria dos municípios com população abaixo de 50 000 habitantes, 5% no
máximo, é destinado à gestão de resíduos sólidos.

Tabela 3 – Orçamento destinado aos serviços de limpeza, por município - 2000
Municípios, total e com serviço de
limpeza urbana e/ou coleta de lixo, por
percentual do orçamento destinado aos
serviços
Total de
Estratos Populacionais
Até
Mais Mais Mais
Municípios
5%
de
de
de
Mais
Total
5%
10% 15%
de
até
até
até
20%
10% 15% 20%
Total
5 507
5 475 4 338 872
123
33
31
Até 9.999 hab.
De 10.000 a 19.999 hab.
De 20.000 a 49.999 hab.
De 50.000 a 99.999 hab.
De 100.000 a 199.999 hab.
De 200.000 a 499.999 hab.
De 500.000 a 999.999 hab.
Mais de 1 000 000 hab.
Fonte: (IBGE 2000).

2 644
1 382
957
300
117
76
18
13

2 619
1 376
957
299
117
76
18
13

2 237
1 080
693
209
70
39
6
4

294
243
198
63
37
24
7
6

43
28
28
12
3
7
2
0

11
5
11
2
2
0
1
1

8
9
9
1
1
3
0
0

É notável a quantidade de pequenos municípios que não cobram nenhum tipo de tarifa
para cobertura destes serviços, retirando de outras rubricas de seus orçamentos todos
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os custos necessários à sua realização. Este fato certamente traz dificuldades na
manutenção da qualidade dos serviços prestados, pois nem sempre a limpeza urbana
é a atividade prioritária na alocação dos recursos municipais.
Em número de municípios, esta situação só se inverte na faixa de população acima de
50 mil habitantes. A quantidade dos que possuem algum tributo específico passa,
então, a ser maior do que naqueles em que não se cobra diretamente pelos serviços.
Nota-se, ainda, que quase todos os municípios acima de 100 000 habitantes têm
instituída uma taxa específica para a limpeza urbana, independentemente da região
onde se localiza. O Gráfico 2 e a Tabela 4 expressam a enorme capacidade de
geração de empregos na limpeza urbana, indicando os percentuais do orçamento
municipal gastos diretamente com o pessoal do setor, o número de empregados nos
diversos segmentos de serviços que compõem a limpeza urbana e a relação, por
classe de população dos municípios, de empregados por habitante e por domicílios
atendidos.
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Gráfico 2 – Distribuição Percentual dos Municípios, por Percentual do Orçamento
Destinado com Pessoal Ocupado nos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo,
segundo as Grandes Regiões – 2000.
Fonte: (IBGE 2000)
Tabela 4 – Pessoal ocupado nos serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo,
segundo Grandes Regiões – 2000
Pessoal ocupado nos serviços de limpeza urbana e/ou coleta de
lixo
Estratos
Populacionais
Total de
Quadro
%
%
Terceirizado
Municípios Permanente Permanente
Terceirizado
81%
19%
Total
317 744
256 053
61 691
70%
Norte
20 719
14 588
76%
Nordeste
105 497
80 639
84%
Sudeste
126 444
105 938
88%
Sul
38 089
33 494
79%
Centro – Oeste
26 995
21 394
Fonte: própria com dados da PNSB (IBGE 2000).

6 131
24 858
20 506
4 595
5 601

3%
24%
16%
12%
21%

A PNSB 2000 revelou que os serviços de limpeza urbana empregam 317.744 pessoas
em todo o Brasil, seja em quadros próprios das prefeituras ou contratados através de
empresas terceirizadas. Adicionalmente, existem 24.340 catadores que se agrupam
em cooperativas, em sua maioria dentro das unidades de triagem. Eles atuam nos
lixões, os quais também sobrevivem de forma relacionada a esta atividade, ainda que
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de forma insalubre. O setor não se mostra forte apenas na geração de empregos e no
setor terciário de prestação de serviços, mas também no estímulo à produção de
equipamentos,

como

caminhões

do

tipo

compactador,

basculante,

pipa

e

poliguindaste, pás carregadeiras, tratores, varredeiras, veículos de tração animal e
outras ferramentas e utensílios, como vassouras, ceifadeiras, papeleiras e
contêineres, cujas quantidades existentes nas prefeituras podem ser visualizadas na
Tabela 5. Vale ressaltar que os municípios com maior número de habitantes possuem
a coleta mais mecanizada que os municípios pequenos. Estes ainda contam com um
grande número de animais participando da coleta de resíduos municipais. (IBGE 2000)
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Tabela 5 – Veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo, por tipo de veículo e equipamento, segundo
os estratos populacionais dos municipais – 2000
Veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo, por tipo de veículo e equipamento
Carro

Poli-

Pá

guin-

Carrega-

daste

deira

50357

558

2704

1330

872

1951

507

8801

34

759

226

115

184

641

10342

59

606

246

809

109

721

11524

64

600

875

388

51

418

5754

67

710

604

241

27

279

2532

De 200.000 a 499.999 hab.

1060

775

247

73

129

De 500.000 a 999.999 hab.

637

422

185

19

Mais de 1.000.000 hab.

1634

972

269

49

Compa

Bascu-

Tração

Carroça

c-tador

lante

Animal

Manual

6561

9237

3464

617

2843

Até 9.999 hab.

259

2051

709

105

De 10.000 a 19.999 hab.

516

1627

616

De 20.000 a 49.999 hab.

933

1911

De 50.000 a 99.999 hab.

812

De 100.000 a 199.999 hab.

Estratos Populacionais

Total

-ceria

Baú

Fixa

Veículo

Ceifa-

Varre-

deira

deira

4368

4131

190

6086

709

1361

637

16

1281

123

441

999

453

21

736

294

181

456

998

675

37

889

265

156

123

139

406

409

19

470

74

143

92

98

41

196

309

20

181

5758

94

156

139

98

49

180

640

37

1491

147

1160

65

66

30

40

32

97

273

8

74

1

4486

101

109

147

94

84

131

735

32

964

Pipa

Hospitalar

Reboque

Trator

Fonte: (IBGE 2000).
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Outros

No que diz respeito à relação com a comunidade, reciclagem e catadores um dos
aspectos sociais mais degradantes nos serviços de limpeza urbana é a catação de
recicláveis nos aterros e lixões, onde pessoas de todas as idades, misturadas ao lixo,
entre animais e máquinas, e em condições de insalubridade e risco, lutam pela
sobrevivência. O programa Lixo e Cidadania, liderado pela UNICEF, vem mobilizando
vários segmentos da administração pública e da sociedade para, numa primeira fase,
encaminhar as crianças que trabalham nesta atividade para escolas e outras atividades
lúdicas e educativas, através de programas “bolsa-escola” e outros similares. Busca ainda
a capacitação dos catadores para que abracem outras atividades profissionais ou
continuem em sua faina recuperadora de materiais recicláveis, mas em melhores
condições de salubridade, organizados em cooperativas ou associações, onde este
trabalho seja valorizado e onde possa ser agregado valor aos produtos recuperados,
conseguindo-se, assim, aumentar a sua renda quando forem comercializados. (idem)
Um número pequeno de municípios (228) vem buscando a integração destes programas
sociais com os catadores, mas verifica-se que é ainda pequena a quantidade de
municípios (apenas 451) com programas em andamento. Mais razoável é a quantidade
daqueles que planejam a sua implantação: 959 municípios. Considerando toda a
população urbana de 169,5 milhões de habitantes, apenas 8 milhões de moradores (cerca
de 5 %), em 8 % dos municípios brasileiros, participam de programas de reciclagem. Bons
resultados na limpeza urbana estão vinculados à participação ativa da população com
práticas adequadas ao serviço, tais como acondicionar adequadamente o lixo, colocá-lo à
disposição para a coleta nos dias e horários pré-estabelecidos, e não lançar resíduos nos
logradouros, rios, canais e praias.
Também é importante o conhecimento da estrutura organizacional e operacional
necessária à execução dos serviços, os custos correspondentes e a diversidade de
serviços que compõem um sistema de limpeza urbana, tais como o acondicionamento, a
coleta, a varrição e a limpeza de logradouros, a transferência e a destinação final. Para
que isto ocorra, entretanto, é necessário que haja um relacionamento estreito entre o
órgão responsável pelos serviços e a população, o que pode ser conseguido através de
canais de comunicação permanentemente abertos, como os conhecidos serviços de
atendimento ao público por telefone, correio comum e eletrônico e ouvidorias.
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Complementarmente, são também importantes as campanhas de sensibilização da
sociedade para estas questões, seja através da mídia, seja diretamente nas ruas, com
apelos para as interfaces com a saúde e com o meio ambiente. A PNSB demonstrou que
o percentual de municípios com campanhas de educação ambiental são ainda pequenos
nas diversas regiões do País, mas, há alguns anos, elas eram quase inexistentes. Os
canais de comunicação têm servido mais para reclamar sobre a qualidade dos serviços
prestados (71%) do que para participar ou colaborar para a implantação do sistema
(29%). Ainda assim, foram declarados 2.030 movimentos reivindicatórios, em vários
municípios, para implantação, ampliação e melhoria dos serviços, promovidos em sua
maioria por associações de bairro ou de moradores (46%), seguidas de partidos políticos
(22%).(IBGE 2000)

1.4 Os Resíduos Sólidos Urbanos e sua Contribuição para a Intensificação do Efeito
Estufa

Como já mencionado, o Brasil produz uma grande quantidade de resíduos sólidos
urbanos e sua gestão encontra-se mal administrada, implicando em diversos danos ao
meio ambiente e à saúde dos trabalhadores ligados diretamente a este tipo de serviço. A
seguir será feito um rápido histórico das iniciativas institucionais e tecnológicas existentes
no país neste sentido.
No passado, durante as crises de oferta do petróleo, várias fontes de energia renovável,
até então economicamente inviáveis, tornaram-se mais competitivas e ganharam um
impulso no sentido do seu desenvolvimento. No Brasil, foram desenvolvidos projetos de
fontes de energia eólica, solar, de pequenas centrais hidroelétricas e de biomassa, mais
especificamente, do álcool de cana de açúcar para combustível veicular. Em relação ao
aproveitamento energético do lixo, dos escassos recursos que foram repassados para
este fim, foram desenvolvidas algumas estações de reciclagem e a coleta de biogás de
aterros sanitários em Natal e no Rio de Janeiro. Especificamente neste caso, a coleta de
gás de lixo chegou a responder por 3% do gás natural distribuído pela CEG (Companhia
Estadual de Gás do Rio de Janeiro) e por parte do abastecimento da frota da COMLURB
(Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro).
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Com a relativa estabilidade que o preço do petróleo alcançou a partir da metade da
década de 80, até mesmo nos casos de conflitos no Oriente Médio, como na guerra de
1991, houve uma diminuição ou paralisação no desenvolvimento de fontes de energias
alternativas.

Como

resultado

do

fortalecimento

das

políticas

ambientais

de

conscientização da progressiva diminuição dos recursos não renováveis do planeta e,
principalmente, do acúmulo de resíduos resultantes do uso desses recursos (dadas às
crescentes limitações ambientais para a sua absorção), as energias alternativas voltaram
a ser desenvolvidas e implantadas obtendo, em muitos casos, vantagens de custos.
Existem, ainda, perspectivas de queda destes custos, através do investimento em
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, pelo ganho de escala e, principalmente, pela
internalização, a ser confirmada, de alguns custos ambientais relacionados às emissões
de gases de efeito estufa e ao Protocolo de Quioto (em vias de ratificação).
A geração de energia a partir de RSU tem a vantagem de prover energia elétrica e de
resolver o problema das emissões de metano decorrentes da decomposição natural do
lixo em GDL. O metano tem um potencial de aquecimento global vinte e uma6 vezes maior
que o do dióxido de carbono, gás a ser emitido como resultado da queima do lixo. Em
outras palavras, quanto ao potencial de aquecimento global, queimar o lixo (emissão de
CO2) é melhor do que deixá-lo em decomposição (emissão de CH4), pois assim se
permite que o balanço de CO2 seja nulo no caso de oxidação completa. (IPCC 2000)
Além das possibilidades de créditos relacionados a estes gases de efeito estufa, o
controle próprio da emissão e migração do GDL de aterros sanitários permite
compensações de emissões de compostos orgânicos voláteis, NOx e SOx, depletores da
camada de ozônio e contribuintes da poluição local.

6

O valor do GWP (Global Warming Potencial – Potencial de Aquecimento Global) do metano em relação ao
dióxido de carbono é 21 vezes maior. No entanto, este número foi recentemente recalculado e chegou-se ao
valor de 23 GWP. Entretanto o valor 21 GWP continua sendo empregado na elaboração de estudos sobre o
tema.[IPCC, I. P. o. C. C.-. (2000). Third Anual Report, Cambridge University Press.
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1.4.1 Gases de Efeito Estufa e Mudança do Clima
Mudança do Clima é uma preocupação ambiental de esfera internacional7. Existe um
crescente consenso cientifico mundial de que grande parte do aumento da temperatura no
planeta foi causado pelas atividades antropogênicas (ver Figura 2), principalmente a
queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) para atividades como a
geração de eletricidade e a condução de veículos. (BAIRD 2002; EPA 2002)
Embora existam incertezas quanto aos rumos das mudanças globais e a variabilidade
climática, a corrente de projeções mais aceita sugere que as mudanças climáticas
atribuídas aos gases de efeito estufa (GEE) de origem antropogênica vai exceder em
muito qualquer mudança climática natural que poderia ter ocorrido durante os últimos
1000 anos.
Estudos elaborados pelo IPCC (IPCC 1996) constatam que a concentração atmosférica
de metano aumentou em 1060 ppb8 desde 1750, que representa um acréscimo de 151%
e continua a crescer. A concentração de metano não havia se excedido nos últimos
420.000 anos. Houve uma redução na velocidade de crescimento das concentrações
anuais de metano, mas estas se tornaram mais variáveis na década de 90, comparada
com a década anterior. Um pouco mais que a metade das emissões atuais de metano são
de origem antropogênica (combustíveis fósseis, gado, agricultura de arroz e aterros
sanitários). Além disso, emissões de monóxido de carbono (CO) foram recentemente
identificadas como causa do aumento da concentração atmosférica de metano.
O IPCC elaborou um modelo climático que pode ser usado para simular as mudanças de
temperaturas ocorridas tanto em decorrência das atividades antropogênicas quanto pelas
causas naturais. A simulações feitas no quadro (a) representa a sobreposição das curvas
do modelo e das forças naturais (variação solar e atividades vulcânicas). As encontradas
no quadro (b) são baseadas nas atividades antropogênicas: gases de efeito estufa e
aerossóis sulfato, e as curvas do quadro (c) é uma combinação das forças naturais e
antropogênicas. Observando somente o quadro (b) pode-se notar que a inclusão das
7

Uma explicação um pouco mais detalhada para este efeito pode ser encontrada no Apêndice I
ppb – partes por bilhão é a taxa do número de moléculas de gás de efeitos estufa no número total de
moléculas no ar seco. Por exemplo, 300 ppb significa que existem 300 moléculas de gás de efeitos estufa por
bilhão de molécula de ar seco.
8
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forças antropogênicas provê uma explicação plausível para uma parte substancial sobre a
mudança de temperatura observada no século passado, mas o melhor ajuste com
observações é obtido no quadro (c) quando as forças naturais e antropogênicas estão
sobrepostas. Isso mostra que as forças observadas são suficientes para explicar as
mudanças ocorridas, mas isso não exclui a possibilidade de que outras forças possam
também ter contribuído.

Figura 1 – Simulação da variação de temperatura da Terra por causas naturais,
antropogênicas e ambas.
Fonte: (IPCC 1996).
As mudanças climáticas globais parecem já estar ocorrendo. A temperatura de superfície
global já aumentou em 0,6 ± 2°C (cerca de 1°F) no último século. A redução nas
coberturas de neve do hemisfério norte, a diminuição no gelo do Mar Ártico, o aumento no
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nível dos mares, e o aumento na freqüência de eventos extremos (tempestades,
inundações, secas, etc.) têm sido documentados.(IPCC 1996; BAIRD 2002)
Em média, cada pessoa, nos países industrializados, é responsável pela liberação de 5
mil kg de CO2 oriundos de combustíveis fósseis a cada ano. Existe uma variação
considerável na liberação per capita entre os diferentes países industrializados. Uma
parte desta produção per capita é direta, por exemplo, aquela liberada nos gases de
exaustão quando os veículos estão em funcionamento, e as casas são aquecidas pela
queima de combustível fóssil. O restante é indireto e tem origem quando a energia é
usada para produzir e transportar bens, aquecer e esfriar fábricas, salas de aula e
escritórios, produzir e refinar petróleo – ou, de fato, para realizar qualquer atividade
econômica construtiva em uma sociedade industrializada. (BAIRD 2002)

Figura 2 – Aumento anual nas concentrações de CO2 atmosférico, baseado em médias
tomadas em 4 anos. A linha representa um ajuste linear dos dados entre 1961 – 1989.
Fonte: (BAIRD 2002).
Segundo Bird, a emissão per capita de dióxido de carbono nos países em
desenvolvimento é cerca de um décimo daquela observada nos países desenvolvidos,
mas está crescendo. Uma quantidade significativa de dióxido de carbono é adicionada à
atmosfera quando as florestas são devastadas e a madeira é queimada para preparar a
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terra para uso agrícola. Este tipo de atividade ocorreu em grande escala em zonas de
clima temperado nos últimos séculos (é o caso do imenso desflorestamento que
acompanhou o progresso nos Estados Unidos e Canadá), mas neste momento tem se
deslocado fortemente para as regiões tropicais. O desmatamento contribui com cerca de
um quarto das emissões anuais de CO2 de origem antropogênica. Os outros três quartos
originam-se principalmente da queima de combustíveis fósseis. Apesar das operações de
cultivo silvícola, a quantidade total de carbono contida nas florestas do Hemisfério Norte
(incluindo seu solo) está aumentando, e nos anos 80 o incremento anual quase igualou-se
ao decréscimo citado anteriormente na Ásia, América do Sul e América Central.
O crescimento no total das emissões anuais, em termos de massa de carbono, ao longo
do tempo para o dióxido de carbono proveniente da queima de combustíveis fósseis e da
produção de cimento está ilustrado na Figura 3. As emissões aumentam de maneira
quase linear de 1885 até o final da Segunda Guerra Mundial, apesar de um declínio
temporário devido presumivelmente à Grande Depressão e às Guerras Mundiais. Desde o
final dos anos 40, as taxas de emissão de CO2 vêm crescendo muito mais rapidamente
com o tempo (detalhe Figura 3); a inclinação da reta a partir deste ponto é cerca de cinco
vezes maior que a verificada no período anterior. O perfil da taxa de crescimento mostrou
um declínio temporário no início dos anos 80, e novamente no início da década de 90,
este último devido em parte ao rápido desaquecimento das economias do extinto bloco
soviético.
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Figura 3 – Emissões anuais globais antropogênicas de CO2 expressas sem termos de
massa de carbono.
Fonte: (BAIRD 2002).
Nos círculos científicos internacionais há um crescente consenso que o aumento de CO2
e outros gases de efeito estufa na atmosfera poderiam acarretar mudanças ambientais,
tais como:
(a) aumento do nível dos mares que pode inundar cidades costeiras e ribeirinhas;
(b) diminuição das geleiras e redução das coberturas de neve no topo das montanhas que
pode diminuir as fontes de água natural;
(c) o alastramento de doenças infecto contagiosas e aumento de mortalidade ligada ao
calor;
(d) possíveis perdas no ecossistema e;
(e) mudanças na agricultura tais como impactos na produção da colheita e produtividade.
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As possíveis mudanças ambientais significam um risco potencial para os seres humanos,
sistemas sociais, e o mundo natural. Muitas incertezas continuam permeando o tempo
preciso, a magnitude, e os padrões regionais de mudanças climáticas e a extensão na
qual a humanidade e a natureza podem adaptar-se a qualquer mudança. É claro, no
entanto, que as mudanças não poderão ser facilmente revertidas em um curto horizonte
temporal, devido ao longo tempo de vida dos gases de efeito estufa na atmosfera e à
inércia do sistema climático.
O IVIG/COPPE/UFRJ, coordenado pelos Prof. Luiz Pinguelli Rosa e Profª.Suzana Kahn
Ribeiro, apresenta várias publicações dos seus coordenadores, juntamente com os
pesquisadores deste instituto, nesta linha tais como: Green House Gas Emissions under
Developing Countries Point of View (ROSA 1996) ; Biomassa Tropical e o Risco de
Mudança Climática Global: Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (ROSA 1997);
New Partinerships for Sustainable Development and Key Issues for Operationalising the
Clean Developing Mechanism (ROSA 1998); Carbon Dioxide and Methane Emissions: a
Developing Country Perspective (ROSA 1996), Airport Contribuitions to Local Air Pollution
Case Study: Rio de Janeiro International Airport (RIBEIRO 2003), O Potencial de Redução
das Emissões de Monóxido de Carbono, através da implementação de Programas de
Inspeção e Manutenção - O Caso do Estado do Rio de Janeiro (RIBEIRO 2003),
Transport and Carbon Dioxide Emissions – The Brazilian Case (RIBEIRO 2003),
Transportation and Climate Change (RIBEIRO 2003), The Importance of the Road
Transport Sector in the Global Warming - The Case of the City of Rio de Janeiro
(RIBEIRO 2003) dentre outros títulos

1.4.2 Os Resíduos Sólidos e o Efeito Estufa

Estudos da EPA (EPA 2002) descrevem a relação entre RSU e emissões de gases de
efeito estufa. Para muitos, o material considerado RSU representa o que é deixado depois
de alguns passos, tais como:
(a) extração e processamento de matéria prima;
(b) manufatura de produtos;
(c) transporte de produtos e materiais para o mercado;
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(d) uso dos consumidores; e
(e) administração de resíduos.
Cada um dos passos acima citados impacta de maneira diferenciada nas quantidades
emitidas de GEE. Decisões sobre a administração de resíduos podem reduzir as
emissões desses gases por afetarem um ou mais dos seguintes mecanismos:
1. consumo de energia (especificamente, queima de combustíveis fósseis) associado
com manufatura; transporte; uso; e disposição dos produtos ou materiais que se
tornarão um resíduo;
2. emissões de fabricação não relacionadas à energia: como as saídas de CO2
quando pedras de cal são convertidas em cal (necessárias à fabricação de aço e
alumínio);
3. emissões de CH4 de aterros onde o resíduo é disposto;
4. seqüestro de carbono que se refere a processos naturais ou antropogênicos.
Os três primeiros mecanismos adicionam GEE na atmosfera e contribuem para o
aquecimento global. A quarta – seqüestro de carbono – reduz as concentrações destes
gases por removerem CO2 da atmosfera. O crescimento de florestas é um dos
mecanismos para seqüestro de carbono; caso mais biomassa esteja crescendo do que
está sendo removida (através de colheita ou diminuição), a quantidade de carbono
armazenado nas árvores cresce e, desta forma, o carbono é seqüestrado.
Diferentes resíduos e opções de administração de resíduos têm implicações diferentes
para o consumo de energia, emissões de CH4, e seqüestro de carbono. Redução na fonte
e reciclagem de produtos de papel, por exemplo, reduzem o consumo de energia,
diminuem a combustão e as emissões em aterro, e aumentam o seqüestro de carbono
nas florestas.
Cada política de administração de resíduo tem efeito direto nos fatores de emissão:
•

Redução da fonte, em geral, representa uma oportunidade de reduzir emissões
de GEE em um meio significativo. Para muitos materiais, a redução em
emissões de CO2 relacionadas à energia de aquisição de matéria prima e
processo de fabricação, bem como o manejo de resíduos combinam-se para
reduzir GEE mais que outras opções.
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•

A reciclagem reduz emissões de CO2 relacionadas à energia no processo de
fabricação (embora não tão enfático como na redução da fonte) e evita a
emissão do manejo de resíduos. Reciclagem de papel aumenta o seqüestro de
carbono das florestas.

•

A compostagem é uma opção de manejo para descarte de comida e podas de
jardim. As emissões líquidas de GEE provenientes da compostagem são
menores que as do aterro para descarte de comida (a compostagem diminui a
emissão de CH4) e maiores para as podas de jardim.

•

As emissões líquidas de GEE provenientes da combustão dos RSU são
menores que a da disposição destes em aterro (sob condições nacionais
médias de recuperação de gás de aterro). As emissões líquidas são
determinadas preferencialmente por fatores tecnológicos (ex. a eficiência do
sistema de coleta de gás de aterro e a conversão da combustão em energia)
que pela especificidade do material. Emissões específicas do material por
aterro e combustão são a base de comparação destas com as reduções por
fonte, reciclagem e compostagem.

Na Tabela 6 abaixo observa-se como as fontes e sumidouros de GEE são afetados por
cada estratégia de manejo de RSU. No topo da primeira coluna, redução na fonte, tem-se
como estratégia para reduzir emissões de GEE pela menor aquisição de matéria prima e
condições de processamento. Na coluna seguinte apresenta-se o crescimento na
absorção de carbono pelas florestas em decorrência da menor extração desta matéria
prima. Assim, este procedimento decorre em emissão nula de GEE. Os outros
procedimentos acompanham este raciocínio. O resumo das emissões e sumidouros por
todos os passos do ciclo de vida representam as emissões líquidas.
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Tabela 6 – Fontes e Sumidouros de Gases de efeito Estufa
Fontes e Sumidouros de Gases de Efeito Estufa
Estratégia de
Manejo com RSU

Redução da Fonte

Reciclagem

Compostagem

Combustão

Aterro Sanitário

Processo e
Aquisição da
matéria prima

Seqüestro de
Carbono por
florestas ou
carbono
estocado no solo

Manejo de
Resíduos

Decréscimo nas
Aumento no
Sem
emissões de GEE
seqüestro de
emissões/sumidouros
relativa a linha de
carbono de floresta
base da fabricação
Decréscimo nas
emissões de GEE
devido à menor
Emissões do
Aumento no
requisição de energia
processo e transporte
seqüestro de
(comparada com a
são contados no
carbono de floresta
fabricação com
estágio de fabricação
matéria virgem) e
processo evitado de
GEE não energético
Emissões do
Sem
Aumento no
maquinário de
emissões/sumidouros*
carbono estocado
compostagem e
no solo
transporte
Emissões da linha de
Emissões não
base do processo e
biogênicas de CO2,
transporte devido à
Nenhuma
N2O, emissões de
fabricação da mistura
Mudança
utilidades evitadas, e
atual de insumos
transporte
reciclados e virgens
Emissões evitadas
Emissões da linha de
de CH4, estoque de
base do processo e
Nenhuma
transporte devido à
carbono de longo
Mudança
fabricação da mistura
período, emissões de
atual de insumos
utilidades evitadas, e
reciclados e virgens
transporte

Obs.: *não são consideradas emissões de GEE para a fabricação e transporte para a compostagem de restos de
comida e poda de jardim pois esses materiais não são considerados como fabricados.

Fonte: (EPA 2002)
O aterro sanitário não é considerado como uma alternativa para a disposição final de
resíduos pois não se configura como uma estratégia condizente com as preocupações
ambientais atuais. Sua utilização como alternativa energética deve-se ao fato deste ser
uma fonte de metano e este possuir um grande potencial energético. A Tabela 7 a seguir
expressa as emissões líquidas de metano comparadas com a destinação de resíduos
para o aterro sanitário. A primeira coluna é um balanço entre as emissões líquidas da
produção deste material utilizando uma mistura de matéria prima virgem e reciclada e as
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emissões decorrentes da decomposição deste material no aterro; a coluna seguinte
apresenta a diferença entre as emissões decorrentes da utilização única de matéria prima
virgem como insumo para a fabricação e as emissões relativas a decomposição do
material em aterro; as três colunas seguintes representam a diferença entre as emissões
relativas a decomposição em aterro e a reciclagem, compostagem e combustão,
respectivamente. Os valores negativos na Tabela 7 expressam que as emissões de GEE
provenientes da decomposição do material em aterro são maiores que as alternativas
apresentadas, exceto em alguns casos de combustão. Isto denota que a destinação de
RSU para aterros sanitários não se configura como uma alternativa coerente com as
considerações atuais acerca do meio ambiente e os impactos das emissões de GEE no
âmbito global.
Ao se comparar às alternativas de destinação ao aterro e combustão, alguns resultados
apresentam um valor positivo. No entanto, deve-se ter em mente que a combustão de
resíduos está diminuindo a demanda de combustíveis fósseis, uma vez que é uma fonte
energética alternativa. Já a utilização do aterro não necessariamente se configura como
uma estratégia para minimizar a esta demanda e os combustíveis fósseis não estão
sendo considerados nesta análise.
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Tabela 7 – Emissões de Gases de Efeito Estufa de RSU: alternativas comparadas ao
aterro1 (MTCO2E/t)

Material

Alumínio
Latas de aço
Vidros
PEAD
PEBD
PET
Papelão
Revistas/cartas
Jornais
Papéis de
Escritório
Listas Telefônicas
Livros Textos
Pedaços de
Madeira
Aparas de fibras de
média densidade
Restos de comida
Podas de Jardim
Mistura de Papel
Definição ‘brusca’
Residencial
Papel de escritório
Plásticos
Misturados
Recicláveis
Misturados
Orgânicos
Misturados
Resíduos
misturados como
dispostos

Emissões
líquidas da
redução na
2
fonte menos
emissões
liquidas do
aterro
(corrente
mista)
-9,18
-2,92
-0,54
-1,82
-2,29
-1,82
-2,17
-3,36
-2,21

Emissões
líquidas de
redução na
fonte menos
emissões
liquidas do
aterro (100%
matéria prima
virgem)
-17,15
-3,72
-0,61
-1,99
-2,38
-2,18
-3,79
-3,94
-4,07

-5,23

Emissões
líquidas por
reciclagem
menos
emissões
liquidas do
aterro

Emissões líquidas
por
3
compostagem
menos emissões
liquidas do aterro

Emissões
líquidas da
4
combustão
menos
emissões
liquidas do
aterro

-15,11
-1,83
-0,32
-1,44
-1,75
-1,59
-2,88
-2,26
-2,72

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

0,02
-1,57
0,01
0,81
0,81
1,00
-0,96
-0,05
-0,01

-5,99

-4,77

ND

-2,94

-3,94
-6,78

-4,37
-7,13

-2,57
-5,03

ND
ND

-0,01
-2,94

-1,63

ND

-2,07

ND

-0,43

-1,82

ND

-2,09

ND

-0,43

ND
ND

ND
ND

ND
ND

-0,82
0,15

-0,81
0,11

ND
ND
ND

ND
ND
ND

-2,84
-2,72
-3,62

ND
ND
ND

-1,06
-0,93
-1,18

ND

ND

-1,55

ND

0,90

ND

ND

-2,99

ND

-0,80

ND

ND

ND

-0,32

-0,33

ND

ND

ND

ND

-0,38

Obs.: NA: não aplicável, ou no caso da compostagem de papel, não analisado.
1
Valores para aterro refletem a projeção americana da média de metano recuperado em 2000.
2
Redução na fonte assume produção inicial usando a mistura atual de insumos de material virgem e reciclado.
3
Cálculo com base que a emissão líquida para a compostagem é zero.
4
Valores são para unidades de combustão em massa com taxa média nacional para recuperação de ferro.

Fonte:(EPA 2002)
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Capítulo 2 – A Digestão Anaeróbica dos Resíduos Sólidos
Urbanos
A geração de energia com resíduos pode se dar de diferentes maneiras devido à
variedade de tecnologias encontradas. Neste capítulo será abordada a digestão
anaeróbica dos RSU. São duas tecnologias distintas que atuam de forma semelhante: a
utilização de gás de lixo (GDL) e a digestão anaeróbica acelerada. Em ambos os casos,
ocorre a geração de uma mistura gasosa, rica em metano e dióxido de carbono que pode
ser utilizada para a obtenção de energia.
A utilização do GDL ou do Biogás é o uso energético mais simples dos RSU. O GDL é um
gás composto em percentual molar de: 40 – 55% de metano, 35 – 50% de dióxido de
carbono, e de 0 – 20% de nitrogênio. O poder calorífico do GDL é de 14,9 a 20,5 MJ/m3,
ou aproximadamente 5.800 kcal/m3. A geração de biogás se dá com a decomposição
anaeróbica dos resíduos orgânicos dispostos em aterros sanitários. A tecnologia
disponível para obtenção de energia com este gás já é conhecida e utilizada amplamente
em todo mundo.
A tecnologia da digestão anaeróbica acelerada é outra técnica abordada neste capítulo.
Este processo consiste basicamente em simular a decomposição que ocorre em aterros
sanitários dentro de um reator. Desta forma, o processo ocorre de maneira análoga ao
aterro, só que em um período de tempo menor e em um ambiente de processo
controlado.

2.1 Histórico da Digestão Anaeróbica

Evidências históricas mostram que a digestão anaeróbica é uma das tecnologias mais
antigas. O biogás era utilizado para aquecer a água de banho na Assíria durante o século
10 A C. e na Pérsia durante o século 16. A digestão anaeróbica avançou junto com as
pesquisas cientificas e, no século 17, Jan Baptista Van Helmont estabeleceu que gases
inflamáveis estavam envolvidos no decaimento de material orgânico. Count Alessandro
Volta também contribuiu, e em 1776 mostrou que haveria uma relação entre a quantidade
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de decaimento do material orgânico e a quantidade de gás inflamável produzido. Em
1808, Sir Humphry Davy demonstrou a produção de metano proveniente da digestão
anaeróbica de esterco de gado.
A industrialização da digestão anaeróbica começou em 1859 com a primeira planta de
digestão anaeróbica em Bombaim, Índia. Em 1895 a digestão anaeróbica fez várias
incursões na Inglaterra, onde o biogás era recuperado de poços projetados das estações
de tratamento de esgoto e abasteciam as luminárias nas ruas de Exeter. Mais tarde os
avanços da digestão anaeróbica foram devido ao desenvolvimento da microbiologia.
Pesquisas feitas por Buswell e outros nos anos 30 identificaram bactérias anaeróbicas e
as condições que promoviam a produção de metano. (VERMA 2002)
Nos inícios dos anos de 1920, muitas das digestões anaeróbicas se realizavam em lagos
anaeróbicos. Com o entendimento do controle de processo da digestão anaeróbica e o
aumento dos seus benefícios, emergiram técnicas operacionais e equipamentos mais
sofisticados. O resultado foi o uso de tanques fechados e equipamentos de aquecimento
e mistura para otimizar a digestão anaeróbica. O primeiro anseio da estabilização de
resíduos em um futuro próximo direcionaram para o digestor básico de lodo municipal.
Este projeto depois foi espalhado por todo o mundo. No entanto, a produção de metano
sofreu uma queda com o baixo custo do carvão e a abundância do petróleo. Sendo assim,
sistemas de digestão anaeróbica ressurgiram durante a Segunda Guerra Mundial com o
déficit de combustíveis para aquecimento na Europa, mas depois do fim da Guerra a
digestão anaeróbica foi mais uma vez esquecida.
Enquanto o mundo desenvolvido evitou a digestão anaeróbica a não ser como técnica
para digestão de lodo de tratamento de água, países em desenvolvimento tais como Índia
e China abraçaram esta tecnologia. Esses países viram um aumento gradual em sistemas
de digestão anaeróbica de pequena escala usados na maior parte das vezes para
conversão de energia e propósitos sanitários. Em paises desenvolvidos, a expansão
industrial e a urbanização juntamente com a eletricidade a baixo custo resultaram na
compostagem aeróbica e o aterro sanitário como sendo as escolhas tecnológicas para
tratamento de resíduos até os dias de hoje. A crise energética de 1973 e a outra em 1979
dispararam o interesse renovado em desenvolver o sistema de digestão anaeróbica
simples para produção de metano como uma fonte de energia. Índia, China e o Sudeste
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Asiático responderam a crise com expansão de mercado para a digestão anaeróbica.
Muitos dos sistemas de digestão anaeróbica eram pequenos digestores usando
conjuntamente resíduos humanos, animais e de cozinha. Muitos digestores comunitários
foram instalados para produzir grandes volumes de biogás para a eletrificação de vilas. A
Europa, América do Norte e União Soviética ficaram envolvidas com pesquisas em
digestores anaeróbicos para produção de metano oriundo de esterco animal. Os Estados
Unidos estabeleceram programas de energia renovável enfatizando a digestão
anaeróbica de biomassa para a produção de energia.(idem)
A corrida para o desdobramento do sistema de digestão anaeróbica para encontrar as
necessidades de energia também conduziram para muitos projetos em que países ricos
ajudam os países em desenvolvimento. Infelizmente o conhecimento sobre a digestão
anaeróbica ainda estava em um estado inicial e houve inúmeras falhas. China, Índia e
Tailândia tiveram falhas da ordem de 50% . Falhas com digestores nas fazendas (zonas
rurais) chegaram a 80% nos Estados Unidos. Europa e Rússia também experimentaram
grandes índice de falhas em digestores nas fazendas. No entanto, aqueles modelos que
obtiveram sucesso encorajaram o interesse em pesquisas e desenvolvimento da digestão
anaeróbica. Aparte da produção de biogás, a digestão anaeróbica achou ampla aceitação
como uma tecnologia barata para a estabilização de resíduos, recuperação de nutrientes,
diminuição da demanda biológica de oxigênio (DBO), e tratamento de lodo. A aplicação
dominante da tecnologia da digestão anaeróbica tem sido em unidades baseadas no
campo. Cerca de seis a oito milhões de digestores de tamanho domiciliar e tecnologia
simples são utilizados provendo biogás para o cozimento e como combustível para as
lâmpadas com diversos níveis de sucesso.
China e Índia adotaram uma inclinação em direção a sistemas com base em fazendas
maiores e mais sofisticadas com melhor controle de processo para a geração de energia.
Com o tempo, o sistema de digestão anaeróbica foi ficando mais complexo e não está
limitado a tratamento de resíduos de agricultura ou animal. A tecnologia foi sendo
ampliada para tratamento de resíduos sólidos municipais bem como para resíduos
industriais. Os flares de Taiwan são na sua maioria de biogás oriundo de tratamento de
resíduos e tem diminuído a poluição em rios, causada pelo descarte direto da produção
animal industrial, simplesmente utilizando o sistema de digestão anaeróbica padrão que
atende a 5000 fazendas. (VERMA 2002)
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2.2 Tecnologia de Gás de Lixo

A tecnologia de gás de lixo advém da necessidade do homem utilizar de maneira
proveitosa os gases oriundos da disposição de resíduos em aterros ou lixões. Esta
tecnologia visa resgatar esses gases e destiná-los a outros fins que não somente a sua
emissão descontrolada para a atmosfera. A destinação dos RSU era feita, primeiramente,
de maneira aleatória e sem sofrer as implicações das leis sanitárias e ambientais que hoje
regem este tipo de atividade. Na atualidade estas restrições institucionais imputam a esta
tecnologia desafios no que concerne a extração do gás e sua aplicação dentro de padrões
estabelecidos pelos entes reguladores do Estado.

2.2.1 Formação do Gás de Lixo no Aterro

Quando resíduos são depositados em aterros, ou seja, são colocados e compactados a
uma densidade específica, uma decomposição anaeróbica se inicia e então surge o gás
de lixo. As camadas geralmente se tornam estratificadas e, uma vez que a atividade
microbiana começa, a produção de GDL se inicia. A formação de metano e gás carbônico
se dá, segundo a equação de Busweel & Mueller da seguinte forma (ETHERIDGE 2003):

a b⎞
⎛
⎛a n b⎞
⎛n a b⎞
C n H a Ob + ⎜ n − − ⎟ H 2 O ⇔ ⎜ − + ⎟CO2 + ⎜ + − ⎟CH 4
4 2⎠
⎝
⎝8 2 4⎠
⎝2 8 4⎠
Ou, tomando como exemplo a molécula de glicose (C6H12O6) para uma reação com
ausência de oxigênio seria:
C6H12O6 Î 3 CO2 + 3 CH4
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Caso esta etapa ocorresse na presença de oxigênio, a quantidade necessária para total
oxidação desta reação seria a quantidade necessária para oxidar toda matéria orgânica
presente em dióxido de carbono e água9. Para a mesma glicose a reação seria:
C6H12O6 + 6O2 Î 6 CO2 + 6 H2O
Segundo Willumsen (WILLUMSEN 2001), o gás contém aproximadamente 50% de
metano, que pode ser utilizado para propósitos energéticos. O restante da composição
contém cerca de 45% de CO2, 3% de nitrogênio, 1% de oxigênio e 1% de outros gases.
(LEONE 2003)

2.2.2 Sistema de Coleta e Extração do Gás de Lixo

Na maior parte das vezes a extração do gás se realiza em lugares através de tubos
verticais perfurados. Esta é a forma mais simples de tirar o gás do aterro quando este já
foi estabelecido. Tubos de sucção horizontais podem ser colocados quando o lixo ainda
está sendo depositado no aterro. Desta forma ele poderá ser extraído mais facilmente
desde o inicio da sua produção, uma vez que o gás pode ser retirado antes do aterro ser
coberto. (WILLUMSEN 2001) Em aterros sanitários construídos conforme as normas
nacionais vigentes, já está prevista a colocação desta tubulação para coleta do gás.
(ABNT 1992; ABNT 1995)
Algumas vezes uma membrana impermeável protetora é colocada sobre o aterro e quase
todo o gás pode ser coletado e recuperado. Esta, no entanto, é uma solução muito cara,
mas é utilizado em países com uma demanda restrita e com cuidados específicos sobre
cobertura de aterro. A colocação da membrana faz com que a entrada de água seja
obstruída impedindo a formação de gás de lixo. Para que haja continuidade na produção
de gás, se faz necessária a injeção de água sob a membrana.

9

DQO é a Demanda Química de Oxigênio, que representa a quantidade necessária de oxigênio para que toda a matéria

orgânica presente se transforme em água (H2O) e gás carbônico (CO2)
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Um sistema padrão de coleta de GDL tem três componentes centrais: poços de coleta e
tubos condutores, um compressor, e um sistema de tratamento. O sistema de coleta
conta com tubos verticais perfurados ou canais e em alguns casos com membrana
protetora. Além disto, a maioria dos aterros sanitários com sistema de recuperação
energética possui um flare para queima do excesso de gás ou para uso durante os
períodos de manutenção dos equipamentos. (MUYLAERT 2000; WILLUMSEN 2001)
a – Tubos de Coleta
A coleta de gás normalmente começa após uma porção do aterro (chamada célula) ser
fechada. Existem duas configurações de sistemas de coleta: poços verticais e trincheiras
horizontais, sendo que os poços verticais são o tipo mais usado de coleta. As trincheiras
podem ser apropriadas para aterros sanitários profundos e podem ser usadas em áreas
de aterro ativo. Independente do sistema de coleta usado, cada uma das pontas é
conectada a uma tubulação lateral, que transporta o gás para um coletor principal.
Preferencialmente, o sistema de coleta deve ser planejado para que o operador possa
monitorar e ajustar o fluxo de gás, quando necessário. (MUYLAERT 2000) O gás é
succionado do aterro por bombas ou é conduzido pelo compressor até a planta de
utilização por meio de pressão nos tubos de transmissão. (WILLUMSEN 2001)
A conecção de um poço com a bomba e o sistema de utilização pode ser feito de várias
maneiras. A maneira empregada desde o princípio talvez seja a ainda mais utilizada nos
dias de hoje. Os poços são ligados a um tubo principal que percorre o aterro. O problema
com este sistema é a dificuldade envolvendo a regulação da quantidade e qualidade do
gás. Uma outra dificuldade está relacionada a achar o local do vazamento quando todos
os tubos estão ligados a um grande sistema. Para uma operação mais segura
economicamente e com melhores condições para os trabalhadores, a melhor solução é
ter um tubo para cada poço ligado a uma bomba e a uma casa de regulagem. (idem)
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b – Compressor
Um compressor é necessário para puxar o gás dos poços de coleta, e este também pode
ser necessário para comprimir o gás antes deste entrar no sistema de recuperação
energética. O tamanho, tipo, e número de compressores necessários dependerá da taxa
do fluxo de gás e do nível desejado de compressão que tipicamente é determinado pelo
equipamento de conversão energética. (MUYLAERT 2000)
c – Sistema de Tratamento de Condensado
Uma importante parte de qualquer sistema de coleta de gás é o sistema de tratamento de
condensado. Quando o GDL (quente) produzido pelo aterro sanitário passa através do
sistema de coleta, este se resfria formando um condensado. Se o condensado não é
removido, ele pode bloquear o sistema de coleta e interromper o processo de
recuperação de energia. O controle do condensado começa normalmente no campo do
sistema de coleta, onde tubos inclinados e conectores são usados para permitir a
drenagem em tanques ou armadilhas de coleta. Estes sistemas são normalmente
complementados por uma remoção de condensado pós coleta. Os métodos para
disposição do condensado são: descarga no sistema público de esgoto, sistema de
tratamento local, ou recirculação para o aterro sanitário. O melhor método para um aterro
em particular dependerá das características do condensado (depende dos componentes
do lixo local), das regulamentações vigentes, e do custo de tratamento e/ou disposição.
(idem)

46

d – Flare
Um flare é um dispositivo simples para ignição e queima do GDL. Flares são
considerados como um componente de recuperação de energia porque ele pode ser
necessário durante as etapas de início e manutenção do sistema. Além disso, o flare pode
ter o maior custo-efetividade para gradualmente aumentar o tamanho do sistema de
recuperação de energia e para queimar o excesso de gás entre upgrades de sistemas,
isto é, antes da adição de um novo motor. Os projetos de flare incluem flares abertos (ou
vela) e enclausurados. Estes últimos são mais caros, mas podem ser preferíveis (ou
requeridos) porque eles proporcionam testes de concentração e podem obter eficiências
de combustão ligeiramente altas. Ademais, flares enclausurados podem reduzir os
incômodos de ruído e iluminação. (idem)

2.2.3 Custo de Investimento em Sistema de Recuperação de Gás de Lixo

O custo total de um sistema de coleta variará largamente dependendo de um número de
fatores específicos do local. Se o aterro sanitário for profundo os custos de coleta
tenderão a ser altos pelo aumento no custo dos poços; e estes também aumentarão se
houver a necessidade de aumentar o número de poços instalados. A Tabela 8 nos mostra
os custos de um sistema de coleta com flare para aterros sanitários de 1, 5, e 10 milhões
de toneladas de lixo no local.(MUYLAERT 2000)

Tabela 8 – Custos do Sistema de Coleta (US $ 1994)
Tamanho do Lixo
Fluxo Estimado
Custos de Capital
Custos de O&M
do Aterro Sanitário de Gás (mcf/dia)
(x 1000 US)
Anual (x 1000 US$)
1 milhão de
642
628
89
toneladas métricas
5 milhões de
2.988
2.088
152
toneladas métricas
10 milhões de
5.266
3.599
218
toneladas métricas
Fonte: (EPA 1996).
Umas das primeiras iniciativas do Brasil neste sentido foi no estado do Rio de Janeiro.
Quando foi feita a planta para extração de gás de lixo do Caju na década de 80, os custos
de investimento foram extremamente baixos, pois os engenheiros da COMLURB
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realizaram um projeto o mais simples e operacional possível, e que utilizava
exclusivamente equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. Além disso, nenhum
trabalho prévio foi realizado para preparação do aterro sanitário do Caju. A Tabela 9
mostra os percentuais envolvidos nos custos de investimento do projeto à época.O valor
total investido foi na ordem de US$ 320.000,00.

Tabela 9 – Percentual de Investimento do Projeto de Recuperação Energética do Caju
(US$ Junho de 1983)
%
Discriminação
Área de Administração:
Prédios da Administração, Mobiliário
8,38%
Área Industrial:
Obras Civis, Iluminação, Estrutura Metálica, Cercas, 12,68%
Muros e Portões
Equipamentos:
Rede de Dutos, Compressores, Unidade
Purificação, Reservatório, Painel de Controle
Subestações
Eletricidade Interna e Eletricidade Aérea

de 67,52%

8,30%

Estação Bombeamento Transferida para COMLURB 3,13%
Total
100%
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da fonte (COMLURB 1999).
Como pode ser observado, o maior investimento é destinado aos equipamentos, onde os
2 compressores são responsáveis por 41,64% dos investimentos totais Os custos
operacionais são de dois compressores trabalhando 20 horas por dia em 24 dias por mês,
conforme cálculos da Tabela 10 abaixo.

Tabela 10 – Custos operacionais
Ítem
Valor
Custos de investimento:
US $ 6.584
Custos operacionais:
US $ 14.530
TOTAL:
US $ 21.114
Produção de Biogás
153.600 Nm3/mês
Custo por m3
US $ 0,137 / Nm3
Fonte: idem.
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O sistema de extração consiste num sistema de coleta (dos resíduos) e um sistema de
sucção, contendo bombas, sistemas de monitoramento e controle. Para uma média de 10
metros de profundidade no aterro, o investimento no sistema de coleta vai variar entre
20.000 – 40.000 US$/ha, e o sistema de sucção varia entre 10.000 – 45.000 US$/ha. A
média do custo de investimento por kWe instalado para um sistema completo de
recuperação de gás de lixo está sintetizado na Tabela 11 abaixo.

Tabela 11 – Custo Médio de Investimento para a Recuperação de Gás de Lixo em
US$/kWe
Componente
Custo em US$/kWe
Sistema de Coleta
Sistema de Sucção
Sistema de Utilização
Planejamento e Projeto
Total

200 – 400
200 – 300
850 - 1200
250 – 350
1.550 – 2.250

Fonte: (WILLUMSEN 2001).
Receita Bruta da Recuperação de Gás de Lixo
Para tornar a recuperação de gás de lixo viável sem subsídios, a eletricidade produzida
nos Estados Unidos e na Inglaterra deveria ser vendida por algo em torno de 0,030 US$/
Whe ou mais. Para pequenos aterros (menos de 500.000 ton) por exemplo, na Dinamarca
a eletricidade produzida deveria ser vendida a 0,055 US$/kWhe ou mais cara para fazer a
recuperação de gás de lixo viável. (WILLUMSEN 2001)
A receita bruta da recuperação de gás de lixo é significativa dependendo do tipo de
energia

produzida.

O

preço

para

venda

de

energia

elétrica

na

rede

varia

significativamente de um país para um outro, mas normalmente este valor encontra-se
estabelecido na média de 0,01 US$/kWhe (no horário fora de ponta) e 0,08 US$/kWhe
(hora de ponta), com uma média de 0,04 US$/kWhe. Como pode ser observado, o preço
de venda é um gargalo para uma imediata aplicação desta tecnologia, uma vez que são
realizados a valores menores do que seu custo, o que torna esta tecnologia dependente
de subsídios governamentais quando da sua expansão. O quadro de dependência dos
subsídios na medida que os aterros são menores e conseqüentemente geram menos gás.
Assim, fica claro que há um ganho de escala e a implementação desta tecnologia em
grandes centros (estes possuindo aterros de grande porte) torna-se mais atrativa.(idem)
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As fontes renováveis de energia apresentam-se com uma opção no abastecimento
energético para os Estados Nacionais. O seu desenvolvimento, face a seus custos ainda
não competitivos, (uma vez que as externalidades positivas das mesmas não sejam
valoradas na formação destes mesmos custos) necessita de uma ação direta do Estado
em forma de subsídios e de um arcabouço regulatório.
Subsídios para a venda de energia elétrica podem variar entre 0,004 US$/kWhe nos
Estados Unidos e 0,04 US$/kWhe na Dinamarca (idem). No Brasil a referência para
valores praticados na comercialização de energia advinda de biogás, está creditada ao
PROINFA - Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia10 que estabeleceu o
VECTE – Valor Econômico Correspondente à Tecnologia Especifica11 para o biogás em
R$170/ MWh. Este valor equivale à cerca de U$ 0,0567/KWh12.

2.2.4 Panorama mundial da geração a partir do GDL

Hoje existem aproximadamente 950 plantas de gás de lixo em todo o mundo, na qual o
gás é utilizado com propósito energético. Na Tabela 12 há um panorama da locação das
plantas mundialmente. No entanto, o número para alguns paises deve ser visto com
reserva, pois não é possível obter dados exatos de todos os países. Como é o caso do
Brasil, que embora esteja presente nesta tabela suas iniciativas para utilização de gás de
lixo ainda estão muito incipientes. (WILLUMSEN 2001)

10

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, tem como objetivo a

promoção do aumento da participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores
Independentes Autônomos - PIA, concebidos com base em fontes eólicas, Pequenas Centrais Hidroelétricas
(PCH´s) e Biomassa.
11

VECTE: “valor de venda de energia elétrica que, em um determinado tempo e para um determinado nível
de eficiência, viabiliza economicamente um projeto de padrão médio utilizando a referida fonte” (IN, I. N.-.
(2002). Diário Ofical da União - DOU, Governao Nacional. 2004.)
12
US$ 1,00 = R$ 2,95 em janeiro de 2004
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Tabela 12 – Distribuição Geral de Plantas de Gás de Lixo pelo Mundo 2001
Países
Número Aproximado
de Plantas
China
3
República Checa
5
Hungria
5
Brasil
6
França
10
Espanha
10
Suíça
10
Finlândia
10
Polônia
10
Áustria
15
Noruega
20
Dinamarca
21
Canadá
25
Austrália
25
Itália
40
Holanda
60
Suécia
70
Inglaterra
135
Alemanha
150
Estados Unidos
325
Total
955
Fonte: (WILLUMSEN 1999).
Durante os últimos 25 anos as plantas para extração e utilização de gás de lixo vêm se
desenvolvendo. Estima-se que os aterros sanitários produzam mundialmente de 20 a 60
Tg (teragramas, ou entre 20 e 60 milhões de toneladas) de metano por ano, como um
resultado direto da decomposição orgânica dos componentes do lixo. Aproximadamente
dois terços destas emissões são oriundas de países desenvolvidos, sendo que os onze
maiores emissores representam 70 por cento das emissões globais. Os Estados Unidos é
o maior emissor, seguido por China, Canadá, Alemanha, Reino Unido e Comunidade dos
Estados

Independentes

(ex-URSS).

A

contribuição

relativa

dos

países

em

desenvolvimento está mudando rapidamente. Devido às tendências de crescimento
populacional e urbanização, bem como às necessidades de crescimento econômico,
estes serão responsáveis por uma parcela cada vez maior das emissões de metano
(MUYLAERT 2000; WILLUMSEN 2001). A seguir pode-se ver a Figura 4 onde está
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ilustrada a área com presença de gás de lixo na Alemanha, com potencial aproveitamento
energético.

Figura 4 – Áreas com biogás na Alemanha.
Fonte: (ETHERIDGE 2003).
Como já mencionado, os aterros sanitários representam uma oportunidade de redução de
emissão de metano em vários países, além de apresentarem oportunidades de geração
ou recuperação de energia e produção de fertilizantes orgânicos (compostagem), que
podem ser associados a um processo de reciclagem, com ganhos econômicos e
ambientais pela matéria prima virgem evitada. Alguns países como os Estados Unidos e o
Reino Unido criaram programas de recuperação de metano que reduzirão suas emissões
de metano em 50% ou mais nas próximas décadas e que têm um ganho econômico pelas
emissões evitadas e, principalmente, pela recuperação ou geração de energia.
Em relação aos países em desenvolvimento, também existe um potencial para expandir
programas de recuperação de metano como o que foi elaborado parcialmente em alguns
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lugares como o Brasil, e para promover tecnologias e práticas apropriadas em regiões
como a Comunidade dos Estados Independentes e a Europa Oriental, e em países como
Índia e China onde limitadas recuperações de metano são realizadas normalmente. Estas
seriam a implantação de programas de reciclagem, compostagem, e de aproveitamento
energético do GDL.
Baseado somente em tecnologias atualmente disponíveis, é tecnicamente viável reduzir
as emissões globais de metano de aterros sanitários a aproximadamente 50% das
emissões atuais, ou seja, 10 a 25 Tg por ano. A maior parte destas reduções é
economicamente viável, visto que normalmente os depósitos de lixo estão localizados nas
proximidades dos grandes centros urbanos, o que assegura consumo para este potencial
energético. A porção de emissões de metano que podem ser viáveis de se recuperar
foram estimadas em vários países e encontram-se na Tabela 13 .(MUYLAERT 2000)

Tabela 13 – Estimativas de redução de metano de aterros sanitários economicamente
viáveis
País
Emissões
Reduções de Curto
Reduções de Longo
Estimadas
Prazo
Prazo
(Tg/ano)
Tg/ano
%
Tg/ano
%
E.U.
8 – 12
4–6
~ 50
4–6
~ 50
Reino Unido
1–3
0.2 – 0.5
15 – 20
0.5 – 1.4
40 – 50
Brasil
0.7 – 2.2
0.2 – 0.6
25 – 30
0.2 – 0.6
25 – 30
Índia
0.2 – 0.8
0.1 – 0.2
25 – 40
0.1 – 0.4
25 – 50
Polônia
0.1 – 0.4
0.1
~ 20
0.1 – 0.3
20 – 60
Outros
11 – 39
4–7
15 – 35
4 – 15
15 – 40
Total
21 – 57
9 – 14
25 – 35
9 – 24
40 – 50
Fonte: (EPA 1993).
A seguir, serão abordados os programas de recuperação de metano dos Estados Unidos
e do Reino Unido, que são os principais programas existentes além do panorama
Brasileiro.

O GDL nos Estados Unidos
Estima-se que os aterros sanitários nos Estados Unidos produzam anualmente 5,6
milhões de metros cúbicos de metano. Se ao invés de serem recuperados, estes forem
simplesmente deixados escapar para a atmosfera ele contribuirá de forma significativa
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para a mudança do clima. Entretanto, podem ser usados, dentre outras coisas, como uma
fonte de energia renovável e substituir combustíveis fósseis. (MUYLAERT 2000)
Visando minimizar este problema da mudança do clima, vários instrumentos de comando
e controle foram implantados nos Estados Unidos, entre eles: as regulações de qualidade
do ar da Federal Environmental Protection Agency (EPA), o Clean Air Act Amendments de
1990, e o Revised Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). Este último definiu
padrões específicos de performance, critérios de operação para aterros sanitários
municipais, e criou limites de concentrações de metano no entorno de aterros sanitários
(requer que as operadoras de aterros coletem e queimem o GDL). Mais especificamente
relacionado com a geração a partir do GDL, em 1994 foi criado nos Estados Unidos o
EPA’s Landfill Methane Outreach Program (LMOP). Desde então, este tem desenvolvido
um esforço contínuo de reunião de informações sobre aterros sanitários municipais
(Municipal Solid Waste Landfills – MSW). O principal objetivo do LMOP é prover os
proprietários e operadores de aterros sanitários municipais, os projetistas, os
consumidores, e outros participantes potenciais, com informações sobre as oportunidades
de aproveitamento energético que os aterros sanitários podem oferecer.
O EPA Landfill Methane Outreach Program (LMOP) é um componente chave do plano de
ação americano para a mudança do clima (U.S. Climate Change Action Plan) que
encoraja o uso do GDL como fonte energética. A EPA assiste aos proprietários municipais
e privados de aterros sanitários, bem como agências de estado na redução das emissões
de metano de aterros através de rentáveis projetos de recuperação energética dos
mesmos. A EPA estima que existam aproximadamente 200 projetos de recuperação
energética do GDL nos Estados Unidos e que poderiam ser instalados projetos de
recuperação economicamente viáveis em mais de 750 aterros sanitários.
Dentro do LMOP foi criado o programa Converting Landfill Gas to Energy (LFGTE) para
incentivar a recuperação energética do lixo. Os projetos LFGTE procuram a melhoria da
qualidade do ar e da qualidade de vida, além da redução das emissões de gases de efeito
estufa. Com a eliminação das emissões de GDL, reduz-se os odores desagradáveis e
explosões espontâneas nos aterros, melhorando as condições de vida local. Alem disto,
evita-se também, o consumo de combustíveis fósseis.(idem)
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O LMOP inclui cinco importantes componentes: os parceiros governamentais (state ally),
os parceiros de energia (energy ally), os parceiros industriais (industry ally), os parceiros
da comunidade (community partner), e os aprovadores de programas (endorser
programs). A EPA estabelece alianças separadas com agências de estado, provedores de
energia (incluindo investidor/proprietário, a esfera municipal e outras esferas do poder
público, e cooperativas), intermediários chaves e associações do setor público, membros
das indústrias de desenvolvimento de geração GDL (incluindo empreendedores,
engenheiros,

vendedores

de

equipamentos

e

outros),

e

comunidades

locais,

municipalidades e proprietários/operadores de aterros através de um memorando de
entendimento (Memorandum of Understanding – MOU).
Pela assinatura do MOU, cada participante assume um compromisso compartilhado de
promover a recuperação energética de GDL de aterros sanitários, de reconhecer que o
uso apropriado do GDL reduzirá as emissões de metano e de outros gases, e de se
comprometer a implantar atividades que levem ao desenvolvimento deste recurso.
Em contrapartida, a EPA13 concorda em prover assistência aos projetos de recuperação
energética a GDL e em reconhecer a participação dos parceiros no programa. A
assinatura é voluntária.
Em nível internacional, o LMOP oferece opções amigáveis de desenvolvimento, educação
e de serviços de assistência técnica para países em desenvolvimento interessados na
implantação de projetos de geração GDL. Nos últimos anos, o LMOP assessorou, técnica
e

economicamente,

projetos

em

aterros

selecionados

de

vários

países

em

desenvolvimento. Algumas cidades foram reveladas como de grande potencial para
desenvolvimento de projetos incluindo São Paulo (Brasil), Manila (Filipinas), Bangkok
(Tailândia) e Cidade do México (México). O objetivo desta assessoria era verificar projetos
potenciais em países em desenvolvimento de interesse a empreendedores americanos. O
LMOP participa ainda de workshops e conferências como em Warsaw (Polônia), Bankok
(Tailândia), Kiev (Ucrânia), Cidade do México (México) e Nanjing (China).

13

Para facilitar o uso das informações disponíveis sobre aterros a EPA classifica os aterros sanitários em cinco categorias
baseadas no status do LFGTE do aterro: projetos em andamento, projetos candidatos, fechados, outros, e de andamento
desconhecido. E ainda divide os Estados Unidos em quatro territórios: território 1, com projetos nos estados de CT, DE, ME,
MD, MA, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VA, VT, and WV; Território 2, com projetos nos estados de IL, IN, KY, MI, OH, e
WI; território 3, com projetos nos estados de AZ, CA, CO, HI, KS, LA, NM, NV, OK, TX, and UT; e território 4, com projetos
nos estados de AK, AL, AR, FL, GA, IA, ID, MN, MO, MS, MT, ND, NE, OR, SD, WA, and WY.
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Figura 5 – Áreas com Biogás nos Estados Unidos.
Fonte: (LEONE 2003).
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O GDL no Reino Unido
O GDL tem se tornado uma das mais baratas fontes de energia renovável no Reino Unido
sendo, em alguns projetos, comparável a geradores convencionais a carvão, a gás ou a
combustível nuclear. Existem aproximadamente 99 aterros sanitários com plantas de
geração, com a capacidade de 189 MW, o que seria suficiente para prover com
eletricidade 354.000 lares (abril 1999). Já foram contratados 314 MW de capacidade
apoiados pelo plano de governo de suporte de energia renovável. O custo médio destas
plantas será de 13,3 centavos de dólar por unidade (m³). Ao final do ano 2000, estima-se
que mais de dois milhões de pessoas possam estar usando eletricidade produzida a partir
do GDL. Isto também trará uma significativa contribuição para a redução de emissões de
gases de efeito estufa no Reino Unido. Estima-se que o retorno do aproveitamento
energético do GDL, no ano 2000, poderia evitar a entrada de 460.000 toneladas de
metano na atmosfera. Com as economias de dióxido de carbono, este total equivaleria ao
benefício da retirada de 2,3 milhões de carros das ruas. Em 2005, o objetivo é aumentar a
capacidade para geração a partir do GDL para 800 MW, o que seria suficiente para suprir
três milhões de pessoas com eletricidade. (MUYLAERT 2000)
The Non-Fossil Fuel Obligation
Desde 1990, o governo do Reino Unido tem apoiado a geração de energia usando
combustíveis não derivados de fontes fósseis, devido às desvantagens ambientais
associadas a estes. O Non-Fossil Fuel Obligation (NFFO) é um plano pelo qual as
companhias de eletricidade são obrigadas a comprar um montante de energia gerada a
partir de fontes não fósseis (renováveis), funcionando de forma similar ao PROINFA no
Brasil. Isto leva a projetos baseados em fontes eólicas, hídricas, de biomassa e do lixo. As
propostas que têm obtido sucesso em licitações têm sido pagas num período de 15 anos
com garantia de preço. Qualquer custo extra para as companhias de eletricidade é pago
por uma pequena taxa para todos os consumidores de eletricidade. No NFFO para
Inglaterra e País de Gales já ocorreram cinco licitações e quatro para Escócia e Irlanda do
Norte.
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2.2.5 Panorama Brasileiro da Geração a partir do GDL

Segundo dados do Inventário Brasileiro de Emissões Antropogênicas de Gases de Efeito
Estufa (MCT 2000), usando a metodologia do IPCC (IPCC 1996), as emissões líquidas de
metano provenientes de resíduos sólidos no Brasil, para os anos de 1990 e 1994, são de
617,95 e 676,89 gigagramas por ano, respectivamente. Atualmente estas emissões não
são recuperadas. Considerando que o potencial de aquecimento global (GWP – Global
Warming Potential) relativo às emissões de metano são equivalentes a 21 vezes o
potencial das emissões do dióxido de carbono, teríamos em 1994 um total de emissões
equivalentes a 14.214,69 Gg/ano de dióxido de carbono. Este montante poderia ser
evitado parcialmente (apenas nos aterros de exploração economicamente viável) através
da geração a partir do GDL, trazendo o duplo benefício de evitar tanto as emissões do
GDL e as que seriam oriundas da geração a partir do gás natural (é a tendência de
expansão da oferta pelo setor privado), para atender as demandas crescentes de energia
necessárias ao desenvolvimento do país. (MUYLAERT 2000)
No passado, após as crises do petróleo, existiram experiências de aproveitamento
energético do lixo em Natal e no Rio de Janeiro. Entretanto, com a estabilidade do preço
do petróleo e com a crise da dívida, estes empreendimentos acabaram por ser
abandonados. Em 1997, foi realizado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), pela Diretoria de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia,
pelo Programa Estadual de Mudanças Climáticas Globais (PROCLIMA), e pela Secretaria
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o Relatório de Emissões de Metano Gerado
no Tratamento e Disposição de Resíduos no Brasil, e o início do Programa de
Recuperação de Metano de Aterros Sanitários no Estado de São Paulo. Este último já
prevê a criação de uma planta de geração a partir do GDL em São Paulo.
A utilização de gás de lixo vem se desenvolvendo no país ao longo da década de 70
principalmente no Rio de Janeiro, Natal e São Paulo. No Rio de Janeiro esta experiência
teve início em 1977, quando a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) em
parceria com a Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro (CEG) deram início ao
primeiro projeto de recuperação energética de GDL de aterros sanitários. Foi
implementado um projeto de coleta de biogás no aterro sanitário do Caju. O transporte do
biogás produzido era realizado por um gasoduto de 4 Km até a planta de gás da CEG em

58

São Cristóvão. Neste local o biogás era adicionado ao nafta e posteriormente craqueado
em gás natural, a fim de ser distribuído para uso residencial no Rio de Janeiro. Em dez
anos de operação, o sistema recuperou 20 milhões de metros cúbicos de GDL, que foram
adicionados ao gás produzido pela planta da CEG, sem nenhum tipo de tratamento
especial, a custos operacionais extremamente baixos (2 bombas de 2 HP operadas por
três técnicos). Em 1980, os engenheiros da COMLURB iniciaram estudos para utilização
do GDL como combustível veicular, utilizando um detalhado projeto de coleta, purificação,
e compressão. O projeto foi desenvolvido e analisado no final de 1985. (MUYLAERT
2000)
O aterro sanitário do Caju está localizado às margens da Baía de Guanabara, a oito
quilômetros do centro da Cidade do Rio de Janeiro. Este foi instalado em 1935 e operou
até 1977, quando foi fechado. Durante sua operação não existia controle sobre a
quantidade e qualidade do lixo. Na verdade, este era um aterro aberto, com uma
cobertura de terra irregular que recebeu aproximadamente 30 milhões de metros cúbicos
de lixo. Este aterro sanitário foi expandido em uma área de aproximadamente um milhão
de metros quadrados e totalmente recoberto por camadas irregulares de argila. Seu ponto
padrão mais alto fica aproximadamente 20 metros acima do nível do mar. Seu sistema de
coleta de biogás ocupa uma área de aproximadamente 250.000 metros quadrados e está
localizado nas últimas áreas aterradas. Devido às altas taxas de pluviosidade e insolação
do Rio de Janeiro, bem como à alta taxa de material orgânico do lixo deste Estado,
existem condições ideais para produção de GDL. Mesmo sem qualquer tipo de tratamento
do lixo e área de coleta de apenas um quarto do total do aterro, doze anos após seu
fechamento, medições realizadas pela COMLURB atestam níveis de produção de gás
ainda aceitáveis para aproveitamento energético economicamente viável.(idem)
A cidade de Natal produzia aproximadamente 500 toneladas de lixo urbano por dia na
década de 80. Estes eram dispostos em um depósito controlado próximo a uma grande
duna de areia. Devido à alta percentagem de matéria orgânica e às altas taxas
pluviométricas e à temperatura da região, um grande potencial de produção de GDL foi
verificado. Em 1983, a administração da cidade decidiu elaborar três projetos para
utilização deste gás:
-em uma cozinha comunitária para moradores de baixa renda da comunidade próxima ao
aterro;
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-em uma rede de distribuição de gás conectada diretamente a uma comunidade próxima
de 150 habitantes;
-em uma ligação para alimentação de uma caldeira de uma indústria de castanha de caju.
O custo do investimento estimado foi de US $ 50.000 e foi apresentado para agências de
investimento federal, não sendo, entretanto, aprovado devido à pequena abrangência do
mesmo. Apesar disto, a administração de Natal decidiu implementar a cozinha industrial
com recursos próprios, o que aconteceu em 1986.
Em São Paulo também houveram programas para aproveitamento do GDL como o
Programa de Recuperação de Metano de Aterros Sanitários no Estado de São Paulo. A
Região Metropolitana de São Paulo apresenta problemas ambientais de grande
magnitude decorrentes de um processo histórico de ocupação e expansão do espaço
urbano sem o devido equacionamento das questões sócio-ambientais e urbanas. Uma
delas diz respeito ao gás metano produzido espontaneamente nos depósitos de lixo, que
afeta negativamente o efeito estufa e pode causar explosões, com conseqüências
mórbidas em decorrência da presença de catadores nos lixões. (ibdem)
Até o final de 2003 não existiam plantas de aproveitamento de gás de lixo em operação
no Brasil, somente algumas em estado final de montagem, como é o caso do Aterro
Bandeirantes em São Paulo. Outras iniciativas são os aterros de Adrianópolis em Nova
Iguaçu/RJ e o Salvador/BA. Foi inaugurado recentemente no aterro de Gramacho,
administrado pela COMLURB (Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro) uma
planta piloto para utilização do gás para conversão em energia elétrica.
O governo brasileiro, utilizando seus institutos de pesquisa, está realizando estudos que
objetiva a exploração do biogás, para geração de energia elétrica, o qual projeta uma
capacidade mínima instalada de 20MW de potência, nos aterros sanitários que, por suas
capacidades de geração e o atual estado da arte, justificarem técnica e economicamente
a ação. Em paralelo, a Prefeitura de São Paulo em pareceria com a USP – Universidade
de São Paulo elabora um documento com o propósito de, através de Convênio específico,
estudar a alternativa de uso de tecnologia nova, em termos nacionais, para o
aproveitamento da energia contida nesses gases. Trata-se da utilização de células de
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combustíveis que permitem a extração da energia do metano sem a geração de outros
gases igualmente prejudiciais à atmosfera, no que tange ao Efeito Estufa.
Ao término do processo de seleção do Subconcessionário para a produção de energia
elétrica, a partir do biogás (GDL), a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente da
Prefeitura de São Paulo – SVMA, estará dando passo decisivo no sentido de equacionar o
problema que surge com a geração do gás oriundo dos aterros sanitários. Além da meta
principal de evitar os reflexos importantes do metano no Efeito Estufa do Planeta, outros
problemas estarão sendo resolvidos relacionados à segurança, tanto dos aterros como
dos ocupantes das cercanias dos mesmos.

2.2.6 Benefícios e Desvantagens da Tecnologia de GDL

De um modo geral o GDL tem as vantagens de: redução da emissão de metano (um dos
gases potencializadores de efeito estufa); baixo custo para o descarte de lixo; permite
utilização para geração de energia ou como combustível doméstico. Algumas de suas
desvantagens são: a ineficiência no processo de recuperação do gás, que permite um
aproveitamento de aproximadamente 40% do total de GDL produzido; a inviabilidade de
utilização do metano para lugares remotos; o alto custo para atualizar a planta;
possibilidades de ocorrência de auto ignição e/ou explosão pelas elevadas concentrações
de metano na atmosfera. Os benefícios da utilização do gás de lixo destacam-se à seguir,
ressaltando sua importância e a necessidade de seu uso urgente. A utilização deste gás
como matéria prima para a sua conversão em energia é um dos assuntos abordados
adiante.

Benefícios Ambientais
O GDL contém compostos orgânicos voláteis, que são os principais contribuintes para
queda do nível de ozônio e que incluem em seu escopo poluentes tóxicos. Quando pouco
ou nada é feito para controlá-los, estes compostos são lenta e continuamente lançados à
atmosfera como produto da decomposição do lixo. Quando o GDL é coletado e queimado
em um sistema de obtenção de energia, estes compostos são destruídos, evitando a
conseqüente perda ambiental.
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Regulamentações governamentais existentes em países industrializados, como nos
Estados Unidos e no Reino Unido, exigem que os aterros sanitários coletem suas
emissões de GDL14. A tendência, pela evolução da questão ambiental no Brasil, é que
estas e novas restrições sejam implantadas, tanto nos países desenvolvidos, quanto nos
em desenvolvimento. Uma vez que o GDL é coletado, o proprietário/operador do GDL tem
algumas opções de escolha, tais como: (1) queimar o gás em flares, ou (2) produzir
energia para uso próprio ou para venda. As outras soluções resolvem o problema da
poluição, mas apenas a segunda recupera o custo de capital pelo valor da energia e ainda
substitui o uso de combustíveis fósseis15 e os impactos ambientais associados a
estes.(MUYLAERT 2000)
A geração a partir do GDL também tem um significante potencial de reduzir o risco de
mudança global do clima. Em alguns países, como os Estados Unidos, o GDL é a maior
fonte isolada de emissões antropogênicas de metano, representando 40% destas
emissões a cada ano. Reduzir estas emissões é uma ação importante na luta contra a
mudança do clima, pois cada tonelada de metano emitida na atmosfera tem um impacto
de aquecimento equivalente16 a 21 toneladas de dióxido de carbono, sobre um período de
tempo de 100 anos. Além disto, o ciclo de vida do metano na atmosfera é de
aproximadamente 20 vezes mais rápido que o do dióxido de carbono, o que significa que
parar as emissões de metano hoje pode trazer um progresso mais rápido na recuperação
do lento processo de mudança do clima global.

Benefícios Econômicos
Partindo da premissa que num futuro próximo existirão regulamentações que obrigarão os
aterros sanitários a coletarem e queimarem o GDL, os proprietários/operadores de aterros
terão a responsabilidade de arcar com os custos de instalação e manutenção de um
sistema de coleta. Assim, o custo extra de se instalar um sistema de conversão de
energia, tornaria o investimento total mais atrativo. A venda ou uso do GDL normalmente
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No Brasil não existe esta obrigação.
Parte-se da premissa de que no Brasil, com o MAE, Mercado Atacadista de Energia, o investidor privado

instalará térmicas pelo menor tempo de retorno e maior flexibilidade de operação.
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Ver Potencial de Aquecimento Global no IPCC, 1990.
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tornará o custo total menor e o empreendimento mais confiável, e, quando as condições
locais do aterro forem favoráveis, o empreendimento poderá trazer lucros. Um uso mais
difundido do GDL para sua conversão em energia trará também a criação de empregos
relacionados ao projeto, operação e fabricação do sistema de geração. As comunidades
locais também serão beneficiadas pelos empregos e ainda terão vantagens relacionadas
ao desenvolvimento de fontes de energia locais nas áreas de aterro sanitário.

2.2.7 Utilização do Gás do Lixo

Nesta seção estarão abordadas as utilizações possíveis de serem efetivadas
especificamente pelo uso do gás de lixo. Aquelas aplicações que podem fazer uso tanto
do gás de lixo quanto do biogás proveniente do processo de digestão anaeróbica,
acelerada serão discutidos em outra seção.
O gás de lixo possui diversas aplicações de caráter energético. Embora sua principal
aplicação seja como combustível em um motor de combustão interna a gás, que conduz a
um gerador de energia elétrica, ele pode ser direcionado para outros fins. Dentre suas
aplicações mais recorrentes, destaca-se o uso do gás de lixo em boiler a gás para a
produção de água quente para aquecimento ou para calor de processo. Sob condições
normais não é necessário limpar o gás, exceto para remover partículas caso o mesmo vá
ser utilizado em um boiler a gás ou motor a gás. (MUYLAERT 2000; WILLUMSEN 2001)
Como o gás é composto em sua maioria por metano, uma vez que ele seja purificado
poderá até ser utilizado na rede de gás natural. Toda a recuperação pode ser feita por
diferentes tipos de sistema de extração e utilização. Assim surgem outras possibilidades
para o uso do gás, como combustível para veículos, uso como combustível para células
combustível, evaporação de chorume, etc. A Figura 6 ilustra algumas dessas
possibilidades.
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Figura 6 – Opções de utilização de Gás de Lixo.
Fonte: (WILLUMSEN 2001).

Sistema de Tratamento de Gás
A utilização do GDL não deve ser feita de forma direta, uma vez que é necessário
remover algum condensado que não foi coletado nos tanques de captura, assim como
particulados e outras impurezas. Este procedimento deve ser feito após sua coleta e
antes da sua aplicação em algum processo. As necessidades de tratamento dependem
da aplicação de uso final. Um tratamento mínimo é requerido para o uso direto do gás em
caldeiras, enquanto um extensivo tratamento é necessário para remover o CO2 para
injeção em um gasoduto de metano. As aplicações de geração de energia incluem uma
série de filtros para remover impurezas que podem danificar os componentes do motor ou
turbina, e reduzir a eficiência do sistema.
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As aplicações abaixo são as que envolvem a utilização do gás de lixo em locais mais
próximos da sua origem, os aterros sanitários. A utilização do gás em processos que
envolvam deslocamento do gás por gasodutos podem ser aplicados também para o gás
proveniente da digestão anaeróbica acelerada. (MUYLAERT 2000)

Uso direto do Gás de Lixo
Unidades de consumo situadas próximas a aterros sanitários com produção de gás de
lixo, podem fazer uso deste diretamente.Como exemplo do que ocorre no Reino Unido,
onde alguns aterros são instalados em velhas minas de barro, próximas a olarias. Muitas
dessas fábricas usam gás natural nas estufas e utiliza, quando disponível, o gás de lixo
diretamente na estufa ao invés de usarem o gás natural. Em alguns casos o gás de lixo é
utilizado em mistura com o gás natural. Uma outra possibilidade consiste em usar o gás
em estufas para a produção de cimento. (WILLUMSEN 2001)

Evaporação de Chorume
O tratamento de chorume é um dos muitos pontos de interesse ambiental quando é
abordada a operação em aterro. O projeto, a construção e os custos de operação podem
influenciar pesadamente devido à necessidade de tratamento do chorume.
O chorume pode ser tratado em uma estação normal de tratamento de água. Em alguns
casos ele é recirculado no aterro, no qual ocorre um processo “auto-limpante” deste
efluente. Uma outra possibilidade é o uso de gás de lixo como combustível para
evaporação do chorume.(idem)
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2.3 Digestão Anaeróbica Acelerada

A tecnologia de digestão anaeróbica acelerada advém da necessidade do homem
otimizar a decomposição dos resíduos de maneira controlada. Esta tecnologia objetiva a
destinação adequada dos resíduos, visando a utilização dos seus sub-produtos, a saber:
biogás e composto orgânico. Analogamente à tecnologia de gás de lixo, a digestão
acelerada contribui para evitar as emissões de metano e destiná-lo a outros fins que não
somente a sua emissão descontrolada para a atmosfera.

2.3.1 Aspectos da tecnologia de Digestão Anaeróbica Acelerada

O presente estudo examinou profundamente o corrente status das tecnologias de
digestão anaeróbica para tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos
(RSU). A digestão anaeróbica consiste na degradação do material orgânico na ausência
de oxigênio. Isto produz principalmente 55% do volume de metano (CH4) e 45% de
dióxido de carbono (CO2) em forma gasosa e um produto composto que serve como
condicionador de solo.
Tanto a digestão anaeróbica quanto compostagem aeróbica oferecem uma rota para
recuperação de nutrientes da fração orgânica dos resíduos sólidos municipais. No
entanto, compostagem aeróbica é consumidor de energia, requerendo entre 50 – 75 kWh
de energia elétrica gerada por tonelada de resíduos que entram. Em contraste, a digestão
anaeróbica é um produtor de energia, produzido entre 75 – 150 kWh de energia elétrica
gerada por tonelada de resíduos sólidos. Usando os dados obtidos e aplicando uma
eficiência de 31% usada nas plantas de energia dos Estados Unidos utilizando
combustíveis fósseis, a eletricidade gerada com metano por tonelada de resíduo
processada pela digestão anaeróbica é calculada para estar entre 48 – 104 kWh/t de
RSU. (VERMA 2002)
Ao avaliar a tendência da capacidade instalada e o tamanho das plantas, se verifica que
nos últimos anos 90 houve um notável aumento no tamanho das novas plantas. Diante
das diferentes alternativas quanto aos processos de digestão anaeróbica acelerada, os
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vários sistemas são comparados, a saber: as operações termofílica vs mesofílica,
fermentação seca vs úmida, fermentação monofásica vs bifásica; co-digestão e sistemas
de digestão anaeróbica tratando resíduos misturados vs coleta seletiva. É também feita
uma descrição em detalhes dos mais importantes processos de digestão anaeróbica
baseados nos sólidos totais (ST) contidos na lama no digestor do reator.
A digestão anaeróbica para RSU é amplamente usada por todo o mundo. Há digestores
disponíveis comercialmente com tamanhos variando de 70 m³ a 5000 m³ de capacidade
do reator. O menor digestor faz uso do biogás gerado (i.e. mistura de CH4 e CO2) para
aquecer o digestor, enquanto os maiores podem apresentar até 2 MW de potência. Muitas
das tecnologias estão sediadas na Europa, com Alemanha e Dinamarca liderando o
campo tecnológico.
A evolução dos vários processos de digestão anaeróbica mostra que o processo de um
estágio simples está liderando. Reatores de múltiplos estágios são mais caros e mais
complexos de operar; no entanto, estes sistemas provém reatores separados para
hidrólise e metanogênese, obtendo condições mais favoráveis para a digestão de
materiais com baixa celulose, como esterco e resíduos de aves. A comparação entre as
operações com reatores de estágio simples, com baixo teor de sólidos (BS) e estágio
simples com alto teor de sólido (AS) indica maior produção de gás das unidades com
maior quantidade de sólidos (AS). Os processos mais conhecidos para digestão
anaeróbica acelerada são: Waasa (Finlandês), Valorga (Francês) e DRANCO (Belga) Por
exemplo, o processo Waasa com baixo teor de sólido obtém a saída de 100 – 150 m³ de
biogás/ t de resíduos e o processo Valorga com alto teor de sólidos de 220 – 250 m³ de
biogás/t de carga para o digestor. (VERMA 2002)
Um bom projeto de digestão anaeróbica favorece o desenvolvimento mais equilibrado
entre o homem e a natureza uma vez que ela recupera energia, e desta maneira reduz a
demanda por combustíveis fósseis e a emissão de gases de efeito estufa. Ela também
permite que os nutrientes dos compostos produzidos voltem ao solo, mantendo o ciclo
fechado para os nutrientes. (idem)
A vantagem da tecnologia de digestão anaeróbica é que ela tem sido apoiada pela
legislação internacional. Muitos dos paises Europeus estão aguardando que o limite para
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disposição de resíduos em aterros sanitários não ultrapasse 5% do total coletado e por
isso aumentaram seus impostos para aterros. Isso vai assegurar que os resíduos irão ser
tratados como combustível e materiais orgânicos não estarão mais sendo descartados
diretamente no solo. O alvo de 15% de energia renovável em 2010 bem como o “Preçoverde” na Holanda e em outros paises Europeus permitem que as unidades de digestão
anaeróbica vendam biogás para os geradores de energia como um prêmio. De maneira
análoga, no Reino Unido, sob o ato “obrigatoriedade de combustíveis não fósseis” (NFFO
- Non –Fossil Fuel Obligation), passa a considerar a eletricidade vinda do sistema de
digestão anaeróbica como algo valioso. (ibdem)
Como já citado, um fator que tem despertado opiniões para a recuperação de energia dos
resíduos é no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa. Há muitas unidades
interessadas em obter créditos de carbono para redução de emissão de gases de efeito
estufa. Essas unidades prevêem o risco de um controle mandatário em gases de efeito
estufa imposto por regulamentações ou legislações futuras. Desta forma, plantas de
digestão anaeróbica serão unidades muito atraentes para obtenção de créditos de
carbono pela redução de gases de efeito estufa. O Instituto Virtual Internacional de
Mudanças Globais (IVIG), da COPPE/UFRJ, já realiza parcerias com algumas empresas
tanto para os que querem comprar quanto com os que querem vender esses potencias
créditos.
Hoje já se acredita que a melhor prática ambiental será a de obter energia de resíduos.
Tecnologias para a recuperação de energia incluem a combustão de resíduos e a
digestão anaeróbica. No entanto, a parte úmida dos RSU não oferece boa recuperação de
energia, e por isso a digestão anaeróbica oferece vantagens para esta fração, e estas
vantagens valem à pena serem exploradas. (VERMA 2002) A Figura 7 mostra um
esquema simplificado de um processo de digestão anaeróbica.
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Figura 7 – Exemplos de Unidades de Processo Comumente Utilizadas com Digestores
Anaeróbicos de Resíduos Sólidos Urbanos.
Fonte: (VERSTRAETE 2002).
2.3.2 Evolução da Tecnologia de Digestão Anaeróbica Acelerada no Mundo

Desde o início da década de 90 ocorre um aumento da capacidade instalada de plantas
de digestão anaeróbica. Durante o período de 1990 a 1995 a capacidade instalada
aumentou a uma taxa de 30 kt/ano e cerca de 150 kt/ano no período seguinte, entre 1996
e 2000. Uma alta de 200 kton estava prevista para o ano de 2001. (OWS 1998)
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O numero de novas instalações no período acima subiu de 2,4 para 7,2 por ano, em 1998
cerca de 10 instalações foram colocadas em operação. A maior parte das instalações foi
construída na Alemanha (30) e representam uma capacidade combinada de 449.605
toneladas, com capacidade média anual por volta de 14.987 toneladas por instalação.
Nove instalações foram construídas da Suíça e juntas tem a capacidade de 78.500
toneladas por ano, com uma capacidade média anual de 8.722 toneladas por ano por
instalação. Essas capacidades são muito modestas comparadas com grandes instalações
construídas na Bélgica, nos Países Baixos (Holanda) e na França que tem uma
capacidade média situada acima de 30 a 50 kt por ano.(idem)
Pode-se observar uma tendência geral que muitos desses projetos são de construções
muito amplas. A construção de pequenas instalações para fermentação de dejetos na
Suíça e na Alemanha, com capacidade média inicial de 24.420 toneladas por ano, foi
diminuindo gradualmente.
Entretanto, a partir de 1998 a capacidade de instalação proposta para os anos seguintes
subiu para uma média de 50.000 toneladas por ano, pois são previstos grandes projetos
de tratamento de resíduos sólidos, cinzas ou mistos. Isto aumentaria a capacidade total
média de 15.632 t/ano em 1997 para 21.704 t/ano em 2001.(ibdem)

Termofílica versus Mesofílica
Todas as instalações de fermentação funcionam inicialmente na temperatura mesofílica.
As primeiras instalações termofílicas foram das instalações à fermentação seca e fizeram
sua aparição em 1992 e 1993. A capacidade de fermentação mesofílica aumentou de
350.000 toneladas no período de 1994 a 1999, cerca de 70.000 t/ano, ao passo que a
capacidade de fermentação termofílica aumenta de 280.000 toneladas, ou seja, 56.000
t/ano. Durante alguns anos foi construído um maior número das instalações mesofílicas,
enquanto que durante outros anos foram instalações termofílicas. Não se tem como
discernir uma tendência clara. Pode-se esperar um crescimento equivalente para os dois
tipos de fermentação, embora haja cada vez mais negócios propondo a fermentação
termofílica. O processo termofílico foi desenvolvido mais recentemente, mas desde então
está se afirmando como um método de fermentação viável e aceitável. O método amplia
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em muito os benefícios de um tratamento a alta temperatura, pois mata grande número de
patogêneses durante a fase anaeróbica. (OWS 1998)

Fermentação seca versus úmida
No começo dos anos 90, a maioria da capacidade de tratamento de rejeitos sólidos foi
assegurada pelo sistema de fermentação úmida (menos de 15% sólidos). A partir de
1993, um maior número de instalações via fermentação seca foram construídas e em
1998, mais de 60% da capacidade de tratamento foi assegurada pelo sistema de
fermentação seca. Neste momento existem algumas instalações de fermentação por via
úmida em construção. Prevê-se uma capacidade de fermentação seca de 561.000 t/ano
no ano de 2000, representando 54% da capacidade total. Por hora talvez não se veja
com clareza a tecnologia preferida. Muito dependerá do sucesso do sistema de
fermentação úmida, relativo ao tratamento de resíduos mistos e cinzas provenientes de
resíduos sólidos municipais.

Fermentação monofásica versus bifásica
Há muita pesquisa acerca da fermentação mono e bifásica. Até uma fermentação trifásica
foi proposta até agora. Mas na prática, a fermentação bifásica nunca foi apta a satisfazer
as vantagens reivindicadas pelo mercado.
Antes de tudo, os benefícios adicionais decorrentes de uma maior eficiência da hidrólise e
do mecanismo de metanização não foram provados. De outro lado, altas taxas de
fermentação são obtidas com o sistema monofásico. Devido ao alto custo de investimento
e a complexidade de funcionamento, a fermentação bifásica adquiriu uma parte
minoritária do mercado. O crescimento da fermentação bifásica foi limitado a não mais de
60.000 toneladas por um período de 10 anos, de uma capacidade existente de 50.000
toneladas a uma capacidade de 110.000 toneladas no ano de 2000. Hoje, somente 10,6%
das capacidades instaladas disponíveis são compostas do sistema de fermentação
bifásico. (OWS 1998)
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Co – digestão
A co-digestão foi menos utilizada que o previsto. É muito comum que o co-substrato
orgânico sólido seja adicionado em pequenas quantidades ao esterco para sua
fermentação, mas na maior parte das vezes este co-substrato é formado por uma lama
industrial com alto conteúdo energético. Dentre os projetos identificados, somente 70.605
toneladas ou 6,7% de resíduos sólidos orgânicos foram tratados pelo sistema de codigestão, e mais freqüentemente junto com esterco líquido.
Os resíduos sólidos necessitam de manutenção e pré-tratamento específico, e assim uma
instalação projetada para o tratamento de resíduos líquidos trata preferencialmente este
tipo de resíduo, necessitando muito pouco da eliminação de inertes ou da redução de
granulometria. Os resíduos sólidos podem contaminar o esterco com diferentes tipos de
metais pesados e de inertes, que de outra maneira não se encontrariam no esterco ou na
lama.
A adição de esterco e lama nas unidades de tratamento de resíduos sólidos é muito
limitada. Os investimentos adicionais para os receptores e bombas não são feitos com
freqüência e o excesso de resíduos líquidos é indesejável pois sobrecarrega o sistema de
tratamento de água dessas unidades.

Resíduos mistos versus Coleta Seletiva
Houve um grande amadurecimento da população com a introdução da coleta seletiva, na
qual a coleta de resíduos orgânicos se faz em recipientes diferentes em residências. A
partir deste momento algumas residências começaram a construir instalações de
compostagem para esses resíduos.
A fermentação de resíduos orgânicos residenciais manteve-se estável, mas nos últimos 2
anos observou-se um interesse crescente para o tratamento de resíduos mistos. Previase que o tratamento de resíduos mistos aumentasse de 79.500 toneladas em 1998 para
374.500 toneladas em 2001, um aumento de quase 100.000 toneladas de capacidade por
ano.(idem)
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2.3.3 Descrição Geral do Processo de Digestão Anaeróbica Acelerada

Geralmente os processos de digestão anaeróbica podem ser divididos em quatro
estágios: pré-tratamento, digestão de resíduo, recuperação de gás e tratamento de
resíduos. Muitos sistemas de digestão requerem pré-tratamento de resíduos para obter
uma carga homogênea. O processamento envolve separação do material não digerível.
Os resíduos recebidos pelo digestor da digestão anaeróbica normalmente vêm de coleta
seletiva ou de seleção mecânica. A separação assegura a remoção de materiais
indesejáveis ou recicláveis, como o caso de vidros, metais, pedras e etc. Na coleta
seletiva os materiais recicláveis são removidos dos resíduos orgânicos na fonte. A
separação mecânica pode ser empregada se a coleta seletiva não está disponível. No
entanto, a fração resultante é mais contaminada, conduzindo então para compostos de
pior qualidade. (VERMA 2002; VERSTRAETE 2002)
Dentro do digestor a carga é diluída para atingir o teor de sólidos desejado e continuar no
digestor pelo tempo de retenção designado. Para diluição, uma ampla variedade de fontes
de água pode ser utilizada, como água limpa, água de esgoto, ou líquido recirculante do
efluente de digestor. Um trocador de calor é normalmente requerido para manter a
temperatura no vaso de digestão. O biogás obtido na digestão acelerada é depurado para
obter gás de qualidade suficiente para passar nos dutos. Caso haja tratamento residual, o
efluente do digestor é desidratado e o liquido é reciclado para ser usado na diluição da
carga que entra. Os bio-sólidos são aerobicamente tratados para obter um composto
como produto.

73

Figura 8 – Diagrama da Digestão Acelerada com baixos sólidos.
Fonte: (VERMA 2002)
Etapas do Processo de Digestão Anaeróbica Acelerada
A biodegradação de materiais orgânicos ocorre na ausência de oxigênio e na presença de
microorganismos anaeróbicos. Digestão anaeróbica é a conseqüência de uma série de
interações metabólicas entre vários grupos de microorganismos. Isso ocorre em três
estágios: (a) hidrólise/liquefação, (b) acetanogênese e (c) metanogênese. O primeiro
grupo de microorganismos secreta enzimas, o que hidrolisa materiais poliméricos a
monômeros como a glicose e aminoácidos. Estes são convertidos na seqüência, por um
segundo grupo – bactérias acetanogênicas – em ácidos graxos de alta volatilidade,
hidrogênio (H2), gás carbônico (CO2) e ácido acético. Finalmente, o terceiro grupo de
bactérias – metanogênicas – convertem o H2, CO2 e acetato em metano (CH4). Estes
estágios estão descritos em detalhes abaixo. A digestão anaeróbia ocorre em grandes
digestores que mantém a temperatura entre 30°C e 65°C. (VERMA 2002)
a – Hidrólise/liquefação
No primeiro estágio da hidrólise ou liquefação, bactérias fermentativas convertem o
complexo insolúvel de substância orgânica, como a celulose, em moléculas solúveis,
como açúcares, aminoácidos e ácidos graxos. A complexa substância polimérica é
hidrolisada por enzimas hidrolíticas (lipases, proteases, cellulases, amylases, etc) em
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monômeros, ex. celulose em açúcares ou álcoois e proteínas em peptídeos ou
aminoácidos, e secretadas por micróbios. A atividade hidrolítica é de fundamental
importância para os resíduos orgânicos e pode chegar a uma taxa limitada. Algumas
operações industriais passam por cima desta limitação com o uso de reagentes químicos
que aumentam a hidrolização. A aplicação de alguns produtos químicos para aumentar
este primeiro passo resulta em um menor tempo de digestão e aumento da produção de
metano. (Rise-AT 1998)
Reações de hidrolise/liquefação
Lipídios Î ácidos graxos
Polissacarídeos Î monossacarídeos
Proteínas Î aminoácidos
Ácidos NucléicosÎpurinas & pirimidinas

b – Acetanogênese
No segundo estágio, a bactéria acetanogênica, também conhecida como formadora de
ácido (acid formers), converte o produto da primeira fase para simples ácidos orgânicos,
dióxido de carbono e hidrogênio. Os principais ácidos produzidos são ácido acético
(CH3COOH), ácido propiônico (CH3CH2COOH), ácido butírico (CH3CH2CH2COOH) e
etanol (C2H5OH). A diversidade dos produtos formados durante a acetanogênese é devido
a um número de diferentes micróbios, ex., syntrophobacter wolinii, um decompositor de
propinatos e sytrophomonos wolfei, um decompositor de butiratos. Outros ácidos
formadores são clostridium spp. Peptococcus anaerobus, lactobacilus e actinomyces. A
reação de acetanogênese é mostrada abaixo: (VERMA 2002)
C6H12O6 Î 2C2H5OH + 2CO2
(etanol)

(dióxido de carbono)
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c – Metanogênese
Finalmente, no terceiro estágio, o metano é produzido por uma bactéria conhecida como
formadora de metano (ou metanogens) de duas maneiras: ou por meio de quebra das
moléculas de ácido acético gerando dióxido de carbono e metano, ou pela redução de
dióxido de carbono com hidrogênio. A produção de metano é maior pela redução do
dióxido de carbono com hidrogênio, mas o limite para concentração de hidrogênio nos
digestores faz com que a reação com acetato seja a principal produtora de metano. As
bactérias metanogênicas são methanobacterium, methanobacillus, methanococcus e
mathanosarcina. Essas bactérias podem se dividir em dois grupos: consumidoras de
acetato e consumidoras de H2/CO2. Methanosarcina spp. e methanothrix spp (ou
methanosaeta) são consideradas importantes na digestão anaeróbica tanto como
consumidoras de acetato quanto de H2/CO2. As reações de metanogênese podem ser
expressas conforme segue (idem):
CH3COOH Î CH4 + CO2
(ácido acético)

(metano) (dióxido de carbono)

2C2H5OH + CO2Î 2 CH3COOH
(etanol)

CO2 + 4H2Î CH4 + 2H2O
(higrogênio)

Importantes Parâmetros de Operação no Processo de Digestão Acelerada
A taxa na qual os microorganismos crescem é de importância fundamental no processo
de digestão acelerada. Os parâmetros operacionais do digestor devem ser controlados de
modo que cresça a atividade microbial e então aumente a eficiência de degradação
anaeróbica do sistema. Alguns desses parâmetros serão discutidos a seguir.
a – Composição dos resíduos/ sólidos voláteis (SV)
O composto tratado por digestão acelerada pode conter a fração orgânica biodegradável,
a fração combustível e uma fração inerte. A fração orgânica biodegradável inclui sobras

76

de cozinha, resíduos de comida, e grama e aparas de árvores. A fração combustível inclui
material orgânico lignocelulósico de degradação lenta encontrado em madeira comum,
papel e papelão. Como esses materiais orgânicos lignocelulosicos não se degradam
prontamente sob condições anaeróbicas, eles se encaixam melhor em plantas que
convertem diretamente energia em resíduos. (waste-to-energy plants). Finalmente, a
fração inerte contendo pedras, vidros, areia, metal, etc. Esta fração deveria ser removida,
reciclada ou usada como aterro. A remoção da fração inerte antes da digestão é
importante já que desta forma isto aumenta a capacidade volumétrica do digestor e o
tempo de vida útil do equipamento. Em correntes de resíduos com grandes quantidades
de esgoto ou esterco, os micróbios crescem de forma saudável e hidrolisarem as
substâncias rapidamente, pois para materiais mais resistentes, como madeira, a digestão
é limitada.
Os sólidos voláteis (SV) em resíduos orgânicos são medidos como os sólidos totais
menos as cinzas contidas, como obtidas pela combustão completa da carga de resíduos.
Os sólidos voláteis compreendem a fração dos sólidos voláteis biodegradáveis (SVB) e a
fração dos sólidos voláteis refratários (SVR). Foi mostrado que o conhecimento da fração
de sólidos voláteis biodegradáveis dos resíduos sólidos urbanos ajuda na melhor
estimativa da biodegradabilidade dos resíduos, da geração de biogás, da taxa de carga
orgânica e na taxa de C/N. A lignina é um complexo material orgânico que não é
facilmente degradado pelas bactérias anaeróbicas e constitui os sólidos voláteis
refratários (SVR) nos RSU. Resíduos caracterizados pelo alto teor de SV e pouco material
não –biodegradável ou SVR são os melhores para a digestão acelerada. A composição
do resíduo afeta tanto a produção quanto à qualidade do gás, bem como a qualidade do
composto.
b – Nível de pH
Bactérias anaeróbicas, especialmente as metanogênicas, são sensíveis à concentração
de ácidos dentro do digestor e o seu crescimento pode ser inibido pelas condições do
ácido. A concentração do ácido em sistemas aquosos é expressa em valores de pH, ou
seja, a concentração de íons de hidrogênio. Em condições neutras, a água contém uma
concentração de 10-7 íons de hidrogênio e tem um pH de 7. Soluções ácidas tem pH
menor que 7 e soluções alcalinas tem pH maior que 7. Foi determinado que um ótimo
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valor de pH para digestão acelerada fica entre 5,5 e 8,5.(VERMA 2002), ou entre 6,8 e 8,0
(ITALIA 1998). Durante a digestão, os dois processos de acetanogênese e metanogênese
requerem diferentes valores de pH para um ótimo controle de processo. O tempo de
retenção do composto digerido afeta o valor do pH e em um reator de batelada a
acetanogênese ocorre em um passo rápido. Acetanogênese pode conduzir a acumulação
de uma grande quantidade de ácidos orgânicos resultando em um pH menor que 5. A
geração excessiva de ácido pode inibir a metanogênese devido a sua sensibilidade ao
meio ácido. Redução em pH pode ser controlada pela adição de hidróxido de cálcio
(Ca(OH)2) ou filtrado reciclado obtido durante o tratamento de resíduos. Na realidade, o
uso de filtrado reciclado pode até eliminar a necessidade de hidróxido de cálcio.
Assim que a digestão atingir o estado da metanogênese, a concentração de amônia
aumenta e o valor do pH pode chegar acima de 8. Uma vez que a produção de metano se
estabilize, o nível de pH fica entre 7,2 e 8,2.
c – Temperatura
Existem duas faixas de temperatura que proporcionam ótimas condições de digestão para
a produção de metano – a faixa mesofílica e termofílica. A faixa mesofílica fica entre 20oC
– 40oC e a temperatura ótima é considerada entre 30oC – 35oC. A faixa termofílica de
temperatura é entre 50oC – 65oC. Foi observado que temperaturas mais altas na faixa
termofílica reduz o tempo de requerido para retenção dentro do digestor. Naturalmente o
processo termofílico tem um consumo de energia maior que o mesofílico. (ITALIA 1998;
VERMA 2002)
d – Taxa Carbono para Nitrogênio (C/N)
A relação entre a quantidade de carbono e nitrogênio presentes nos materiais orgânicos é
representada pela taxa C/N. Taxas ótimas de C/N para digestão acelerada estão entre 20
– 30. Uma alta taxa de C/N é uma indicação de um rápido consumo de nitrogênio pela
metanogênese e resulta em menor produção de gás. Por outro lado, uma baixa taxa de
C/N causa acúmulo de amônia e o valor de pH excede 8.5, o qual é tóxico para a bactéria
da metanogênese. Ótimas taxas de C/N para materiais digeríveis podem ser obtidas pela
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mistura de materiais com alta e baixa taxa de C/N, tais como mistura de resíduos sólidos
orgânicos e esgoto ou esterco animal. (VERMA 2002)
e – Conteúdo de Sólidos Total (ST)/Taxa de Carga Orgânica (TCO)
São considerados sistemas de digestão acelerada de baixo sólido (BS) os que contem
menos de 10% de ST, médio sólido (MS) cerca de 15-20% e alto sólido (AS) processos
na faixa de 22% a 40%. Um aumento no ST no reator resulta em uma queda
correspondente no volume do reator.
Taxa de Carga Orgânica (TCO) é a medida da capacidade de conversão biológica do
sistema de digestão acelerada. Carregando o sistema da sua capacidade de TCO resulta
em baixa produção de biogás devido ao acúmulo de substâncias inibidoras tais como
ácidos graxos na lama do digestor. Neste caso, a taxa de alimentação do sistema deve
ser reduzida. TCO é particularmente um importante parâmetro de controle para sistemas
contínuos. Muitas plantas reportaram falha no sistema devido à sobrecarga. A TCO é
duas vezes maior em AS em comparação a BS. (VERMA 2002; VERSTRAETE 2002)
f - Tempo de Retenção
O tempo de retenção requerido para completa reação varia com as tecnologias,
temperatura do processo e composição dos resíduos. O tempo de retenção para resíduos
tratados em digestores mesofílicos varia de 10 a 40 dias. Tempos de retenção menores
são requeridos para digestores que operam com sistemas termofílicos. Um reator de alto
sólido operando com sistema termofílico tem um tempo de retenção de 14 dias. (VERMA
2002)
g – Mistura
O propósito de mistura no digestor é misturar o material fresco com o digerido contendo
micróbios. Além do mais, misturar previne a formação de escuma e evita gradientes de
temperatura dentro do digestor. No entanto, a mistura excessiva pode destruir os
micróbios, então a mistura lenta é preferível. O tipo de equipamento e a quantidade a ser
misturada variam com o tipo de reator e o total de sólidos dentro do reator. (idem)
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h – Composto
Quando a digestão é completa, a lama residual, também conhecida como composto
digerido é removida, a água contida é filtrada e recirculada dentro do digestor e a torta
que fica retida no filtro é curada aerobicamente, usualmente em pilhas de compostos,
para formar o composto orgânico. O composto produzido é peneirado para retirada de
materiais indesejáveis, (tais como cacos de vidro, pedaços de plástico etc.) e vendido
como adubo orgânico.
A qualidade do composto é dependente da composição do resíduo. Alguns países têm
prescrito padrões para qualidade do composto. O Departamento de Agricultura Americano
tem ajustado padrões para metais pesados no composto. Esses padrões são para
compostos tratados por processo aeróbico, mas podem também ser aplicado para
compostos produzidos pela digestão acelerada.

Tabela 14 - Padrões para metais pesados em compostos do Departamento. de Agricultura
Americano (ppm)
Metais pesados
Padrões*
Cádmio (Cd)
10
Níquel (Ni)
200
Chumbo (Pb)
250
Cobre (Cu)
1000
Cromo (Cr)
1000
Zinco (Zn)
2500
*padrões para compostos produzidos por digestão aeróbica.

Fonte: (HICKMAN L.H. 1999)
Alguns países da Comunidade Européia tiveram seus próprios padrões de qualidade para
os compostos produzidos por digestão anaeróbica de resíduos sólidos.
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Tabela 15 – Limites de concentração (mg/kg sólidos totais) de metais pesados e arsênico
em compostos de acordo com a regulamentação em diferentes países
País
Cd
Pb
Hg
Ni
Zn
Cu
Cr
As
Áustria
1
150
1
60
400
100
70
Dinamarca
0,8
120
0,8 30 4000 1000 100
Finlândia
3
150
2
100 1500
600
50
Françaa
8
800
8
200
b
Alemanha, classe I
1,5
150
1
50
400
100
100
Itáliac
10
500
10 200 2500
600
10d 500d
Holanda “composto superlimpo”e
0,7
65
0,2 10
75
25
50
5
e
Holanda “composto limpo”
1
100
0,3 20
200
60
50
15
Noruega, classe If
0,8
60
0,6 30
400
150
60
Noruega, classe IIf
2
80
3
50
800
650
100
Espanha
40
1200
25 400 4000 1750 750
Suécia (linhas guias)
1
100
1
50
300
100
100
Suíça
1
120
1
30
400
100
100
a)Legislação não-oficial.
b)Classe I – composto é usado para produção de comida.
c)Regulamentação para composto de coleta seletiva varia de acordo com a região.
d)Cromo (III) 500 mg/kg de sólido total; Cromo (VI) 10 mg/kg sólido total.
e)A divisão em duas classes foi feita para estimular e melhorar a qualidade dos compostos. A qualidade em
geral é tão boa que é discutida a mudança para uma só classe.
f)A máxima aplicação para classe I é 40 toneladas/ha durante 10 anos e para classe II é no máximo 20
toneladas/ha durante 10 anos.

Fonte: (VERMA 2002)
Observando as Tabela 14 e Tabela 15 vemos que há grandes variações quanto aos
valores limites segunda a legislação de cada país17. O valor admitido para Cádmio (Cd)
em compostos nos Estados Unidos, por exemplo, se compara ao valor da Itália (10),
porém ambos são totalmente diferentes ao exigido para o “composto superlimpo” da
Holanda (0,7) e ao exigido na Espanha (40). A presença de Chumbo (Pb), Níquel (Ni) e
Cobre (Cu) em compostos é mais tolerada na Espanha (1200, 400 e 1750) e menos na
Noruega, resíduos classe I (60) e na Holanda para o “composto superlimpo” (10 e 25),
respectivamente. A tolerância ao Zinco (Zn) é maior na Dinamarca e na Espanha (4000) e
menor na Holanda para o “composto superlimpo” (75). Em relação ao Cromo (Cr), a Itália
tem a legislação mais rígida (10) e mais flexível nos Estados Unidos (1000).

Neste

contexto pode-se dizer que a Espanha se caracteriza como país com uma legislação
menos rigorosa para a presença de metais em compostos derivados de processos de

17

Pode-se compara os valores em ppm (partes por milhão) e mg/kg pois o mg é milionésima parte do quilo, e
assim as unidades são equivalentes.
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digestão anaeróbica. Em contra partida, o “composto superlimpo” holandês é o que tem
os critérios para a presença de metais mais rígida. Mas vale observar a intensa variação
de valores para o mesmo metal, em cada país.

2.3.4 Tipos de digestores anaeróbicos para resíduos sólidos

Os tipos mais comuns de digestores anaeróbicos para resíduos sólidos são comparados
baseados na performance biológica e técnica e na confiabilidade. A primeira distinção foi
feita entre um estágio, dois estágios e sistema de batelada. O sistema de batelada é o de
tecnologia mais simples entre todos os sistemas e também o mais barato. As maiores
dificuldades são as a grande área ocupada e a baixa produção de biogás devido à baixa
efetividade do processo de filtração, que é canalizando e pode acarretar em entupimento.
O sistema de batelada tem grande potencial de aplicação para países em
desenvolvimento. (VERSTRAETE 2002)
O sistema de dois estágios é o mais complexo e o mais caro de todos os sistemas. Sua
maior vantagem fica na proteção proporcionada pela carga de orgânicos, que é
abastecida no primeiro estágio, permitindo uma taxa de alimentação mais constante no
segundo estágio metanogênico. Esta é uma vantagem substancial no caso de um
substrato cuja degradação é mais limitada pela metanogênese do que pela hidrólise
(como por exemplo papel de lixo de cozinha). Estes resíduos, sendo rapidamente
acidificados, tendem a inibir a metanogênese no reator de um estágio quando a carga não
está adequadamente misturada, protegida ou dosada. Um tipo especial de sistema de
dois estágios, projetado com divisões de acumulo de biomassa no segundo estágio,
dispõe de uma ampla resistência a substâncias tóxicas e inibidoras como amônia. A
desvantagem deste tipo de dois estágios é que as partículas sólidas precisam ser
removidas da alimentação do segundo estágio, o que decresce a produção de biogás. De
fato, a grande maioria das aplicações industriais usa sistema de um estágio e estes ainda
são divididos entre sistemas onde os resíduos são digeridos como recebidos (sistema
‘seco’ ou alto teor de sólidos) e sistemas onde são misturados com água e formam uma
mistura com 12% de sólido denominados ‘úmido’ (ou baixo teor de sólidos). Do ponto de
vista financeiro, o projeto ‘seco’ e ‘úmido’ são comparáveis visto que como o projeto ‘seco’
requer um reator de volume muito menor, tratando-se no entanto de um equipamento
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mais caro, enquanto o sistema ‘úmido’ por sua vez usa um reator maior porém mais
barato. Em termos de performance biológica, o projeto ‘seco’ tem provado produção
confiável para a sua alta concentração de biomassa, controlando alimentação e a
distribuição espacial interna. O projeto ‘úmido’ pode adquirir confiabilidade similar via
diluição de potenciais inibidores com água fresca. Do ponto de vista técnico, no entanto, o
sistema ‘seco’ aparece mais robusto. As falhas mecânicas freqüentes são associadas ao
projeto ‘úmido’ devido à areia, pedras, plásticos e madeira. (VERMA 2002)
Nesta seção o foco será limitado à alimentação consistindo principalmente da fração
orgânica dos resíduos sólidos urbanos separados mecanicamente em centrais de
separação ou por coleta seletiva, referindo-se aqui a resíduos orgânicos (vegetais, frutas
e restos de jardim). Embora seja importante o projeto do reator, deve-se lembrar que
posteriormente têm muitas implicações nas necessidades das unidades de processo de
pré ou pós-tratamento. O pré-tratamento poderá incluir separação magnética, pulverizada
em um tambor ou cortadora, separador, separação por gravidade ou pasteurização. O
pós-tratamento envolve uma seqüência típica que contem uma máquina desidratadora,
maturação aeróbica ou esquemas mecânicos de separação úmido onde muitos produtos
podem ser recuperados.
Uma planta que cuida de resíduos sólidos municipais anaerobicamente é vista como um
complexo de unidades de processo onde resíduos são transformados em dúzias de
produtos. Uma avaliação apropriada de um determinado reator deve direcionar para a
quantidade e qualidade desses produtos, bem como a necessidade de pós e prétratamento. Essas considerações são fatores decisivos para eleger a tecnologia a ser
utilizada para um projeto atual. Os dois principais parâmetros escolhidos para classificar o
projeto do reator são o número de estágios e a concentração total de sólidos (%TS) no
fermentador por que estes parâmetros têm um grande impacto no custo, performance e
confiabilidade do processo de digestão acelerada.
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Como foi discutido previamente, os métodos de digestão usados para tratar resíduos
sólidos urbanos anaerobicamente podem ser classificados de acordo com as seguintes
categorias:
•

Estágio Simples

•

Múltiplo Estágio

•

Batelada

Essas categorias podem ser classificadas com base no percentual de sólidos total (ST)
contidos na lama do reator onde ocorre a digestão. Assim, temos que:
baixo sólido (BS) contém menos de 10% de ST;
médio sólido (MS) contém entre 15 – 20%; e
processos de alto sólido (AS) ficam num range de 22% a 40%.
O estádio simples e o múltiplo estágio podem ser categorizados como estágio simples de
baixo sólido (ESBS); estágio simples alto sólido (ESAS), múltiplo estágio baixo sólido
(MEBS) e múltiplo estágio alto sólido (MEAS). A desvantagem do BS é a grande
quantidade de água utilizada, resultando em um reator de grande volume e uma
tecnologia de pós-tratamento de alto custo. O que faz com que ele fique caro é a
necessidade de tirar a água no final do processo de digestão. Sistemas de alto sólidos
requer um reator de menor volume, por unidade de produção, mas isto é contrabalançado
por requerer equipamentos mais caros (bombas e etc). Tecnicamente, reatores com alto
sólido são mais robustos e tem altas taxas de carga orgânica. Muitas das plantas de
digestão anaeróbica construídas na década de 80 foram predominantemente de baixos
sólidos mas durante a última década o numero de processos com alto sólidos tem
crescido apreciavelmente. Existem indicações substanciais dos dados obtidos que as
plantas de alto sólido estão emergindo como vencedoras.
Reatores de estágio simples fazem uso de um só reator tanto para a fase acidogênica
quanto para a fase metanogênica. Eles podem ser baixo sólido ou alto sólido dependendo
do teor de sólidos que contém o reator.
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2.3.5 Aspectos Econômicos e Ambientais

Dentre as possibilidades de processo apresentadas, suas formas distintas de atuação
produzem impactos ambientais diferentes e possuem características econômicas
diversas. Desta foram, será feita a análise dos aspectos econômicos e ambientais de
cada tipo de processo separadamente. Estas tecnologias propõem que seja feita a
separação da parte orgânica, da inorgânica reciclável e dos plásticos e madeiras para, em
alguns casos, proporcionar a formação dos briquetes. Estes briquetes podem ser
incinerados e devido ao seu alto poder calorífico eles podem servir de insumos para uma
usina térmica.
Nota-se que a queima tanto dos briquetes como de toda a fase orgânica geram
praticamente os mesmos efluentes gasosos que uma incineração (CO, CO2, NOx, vapor
d’água, material particulado, SOx, HCl, entre outras substâncias em menores proporções
como dioxinas e furanos), diferenciando-se apenas as proporções de cada tipo de
substância.
Os gases de saída numa incineração, bem como na queima de briquetes, saem a altas
temperaturas, tornando necessária a etapa de resfriamento. A etapa de neutralização com
bases também é necessária para a queima de briquetes. Os sistemas de filtragem retiram
o material particulado até 0,3µm. Por último, os gases resultantes da queima de briquetes
passam pelo leito de carvão ativado de alta área superficial que retém os óxidos nitrosos;
neutraliza os organoclorados; e, por último, faz a retenção de metais voláteis. Desta
forma, o tratamento gasoso dado aos efluentes de uma incineração deve ser aplicado
também aos efluentes da queima dos briquetes, tendo o cuidado apenas de um estudo
prévio para saber qual tipo de gás está presente em maior proporção.
A queima do plástico, procedente de matéria-prima fóssil presente nos briquetes, pode ser
compensada por algum processo de fixação de carbono. Se não ocorrer o processo de
compensação, esta queima do plástico presente nos briquetes reduzirá o potencial de
redução de emissões de gases do efeito estufa da tecnologia.
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a – Sistema Úmido de Um Estágio
Em contraste com a simplicidade aparente do processo úmido de um estágio, muitos
aspectos técnicos precisam ser levados em conta e resolvidos para garantir um
desempenho satisfatório do processo . O pré-tratamento necessário para transformar os
resíduos em uma lama de consistência adequada e livre de contaminantes grossos ou
pesados pode ser muito complexo, especialmente no caso de coleta seletiva mecanizada
dos RSU. Alcançar o objetivo de remover estes contaminantes e ao mesmo tempo manter
muitos resíduos biodegradáveis dentro do fluxo principal, requer uma planta complicada
que envolve telas, moedores, tambores, prensas, britadores, e unidades de flotação.
Estes passos de pré-tratamento inevitavelmente incorrem na perda de sólidos voláteis de
15 - 25%, com uma queda proporcional no rendimento de biogás.
A lama de resíduos não mantêm uma consistência homogênea porque frações mais
pesadas e contaminantes afundam, e também ocorre a formação de uma camada de
espuma flutuantes durante o

processo de digestão, resultando na formação de três

camadas de densidades distintas, ou fases, no reator. O pesados acumulam ao fundo do
reator e podem danificar as hélices enquanto a camada flutuante, com vários metros de
espessura, acumula no topo do reator e impede a mistura efetiva. É então necessário
prever a necessidade de uma extração periódica das frações leves e pesadas do reator.
Uma vez que os pesados também danificam moedores, eles devem ser removidos o
máximo possível antes de eles entrarem no reator, ou em hidrociclones especificamenteprojetados ou na bomba que é projetada em uma zona de ajuste.
Outra desvantagem técnica do reator de mistura completa é a ocorrência de by-pass, i.e.
a passagem de uma fração do alimento pelo reator com um tempo de retenção mais curto
que o tempo de retenção médio do fluxo padrão. Os by-pass não só fazem com que se
diminua o rendimento de biogás, mas também prejudica o processo de higienização dos
desperdícios, i.e. a eliminação de patogênicos microbianos, que exigem que um tempo de
retenção mínimo seja completado. No processo de Waasa, o advento do by-pass é
aliviado pela injeção do alimento dentro de uma pré-câmara construída dentro do reator
principal. O fluxo de pistão dentro do pré-câmara assegura o tempo de retenção de alguns
dias pelo menos. (idem)
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Uma vez que este compartilhamento impede inoculação adequada do alimento, a
biomassa ativa é tirada do compartimento principal e injetada na pré-câmara para acelerar
o processo de digestão. Como parece, porém, que o projeto da pré-câmara é insuficiente
para garantir uma higienização satisfatória, ainda é necessário que os resíduos sejam
pasteurizados anteriormente. Para este fim, é injetado vapor no moedor para manter o
alimento a 70 °C durante uma hora. A seguir a Tabela 16 com as principais vantagens e
desvantagens deste sistema.

Tabela 16 – Vantagens e Desvantagens do Sistema de um Estágio Úmido
Critério
Vantagens
Desvantagens
Atalho
Frações que flutuam e
Inspirados em processos
afundam
Técnico
conhecidos
Abrasão por areia
Pré-Tratamento Complexo
Particularmente sensível a
choque de cargas, como
jatos de inibidores
Diluição do inibidor com
Biológico
diretamente no reator
água fresca
Perda de sólidos voláteis
com plásticos e inertes
Elevado consumo de água
Equipamento para controlar
lama é mais barato
Elevado consumo de energia
Econômico & Ambiental
(compensado por passos de
para aquecer grandes
pré-tratamento adicionais e
volumes
grande volume do reator)
Fonte: (VERSTRAETE 2002)
Já existe uma grande variedade de meios para assegurar a mistura adequada da lama
digerida dentro do reator. Por exemplo, existe um reator piloto com misturador mecânico
que assegurou essa mistura através de movimento descendente dentro um tubo
centralmente-situado que inclui um parafuso (reator de volta). Uma interessante vantagem
deste modo de mistura é que previne a formação de uma camada de espuma flutuante.
Uma vez que partes móveis dentro de um reator lacrado é tecnicamente desafiador, foram
desenvolvidos vários projetos que assegura a mistura adequada sem qualquer mudança
de partes mecânicas dentro do reator. Modos de mistura que usam uma combinação de
hélices e gás de recirculação também são usados às vezes.
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Aspectos Econômico e Ambiental
A diluição dos resíduos sólidos traz a vantagem econômica que equipamentos mais
baratos podem ser usados, como, por exemplo, bombas e tubulações, quando
comparados a materiais sólidos. Esta vantagem é, porém, equilibrada pelos custos de
investimento mais altos que resultam em reatores maiores com misturador interno,
equipamento de secagem maior, e etapas de pré-tratamento. De maneira geral, custos de
investimento são comparáveis com os sistemas secos de um estágio.
Uma desvantagem de significado ecológico é a recuperação incompleta de biogás devido
à remoção de fermentáveis com a camada de espuma flutuante e a fração pesada. Outro
ponto é o consumo relativamente alto de água necessário para diluição dos resíduos
(aproximadamente 1 m³ de água corrente por tonelada resíduo sólido). O consumo de
água é freqüentemente um fator decisivo no processo de seleção de um projeto de reator
em projetos de larga escala porque o consumo de água mais alto, aparte de
considerações ecológicas, também incorre em custos financeiros mais elevados para
compra de água, tratamento antes da disposição final e taxas de descarga. O aumento de
volume dos resíduos devido à diluição com água resulta em um aumento paralelo de
consumo de vapor para aquecer o volume de reator. Esta exigência de energia adicional
não quer dizer exatamente um consumo interno maior de biogás produzido porque o
vapor é normalmente recuperado da água de refrigeração das máquinas de gás e de
gases exaustos. Em casos onde o vapor produzido é exportado para fábricas perto,
porém, rendimento será mais baixo.(idem)
b – Sistema Seco de Um Estágio
Em razão da sua alta viscosidade, os resíduos fermentados movem-se através de uma
rosca localizada dentro do reator (reator “plug flow”), contrário ao sistema úmido, onde um
sistema completo de reatores é utilizado normalmente. O uso deste reator oferece a
vantagem de simplificar a parte técnica por não necessitar da instalação de aparatos
mecânicos dentro do reator. No entanto, ainda resta o problema de misturar os resíduos
que entram com a massa fermentada, que é crucial para garantir a inoculação adequada
e acima de tudo, prevenir sobrecarga local e acidificação.
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Ao menos três projetos foram demonstrados efetivos para o sistema adequado de
resíduos sólidos em escala industrial. No processo Dranco, Kompogas e Valorga. No
primeiro, a mistura ocorre via recirculação dos resíduos extraídos no fundo, misturando
com resíduos frescos (uma parte de resíduos frescos para seis partes de resíduos
digeridos), e bombeado para o topo do reator. O processo Kompogas trabalha
similarmente, exceto que o “plug flow” é ajudado por rotores de baixa velocidade dentro
do reator, que também serve para homogeneização, degaseficação, e suspendendo
partículas mais pesadas. O sistema Valorga é muito diferente visto que o “plug flow”
horizontal é circular em um reator cilíndrico e a mistura ocorre via injeção de biogás a alta
pressão no fundo do reator a cada 15 minutos através da rede de injetores. Uma
desvantagem técnica deste projeto de misturador é que a ingestão de gases torna-se um
problema e a manutenção deste é obviamente um incomodo. Como no processo
Kompogas, a água de processo é recirculada para alcançar o conteúdo sólido de 30%
dentro do reator. O projeto Valorga é mal dimensionado para resíduos úmidos uma vez
que a sedimentação de partículas pesadas dentro do reator acontece com conteúdos
sólido inferiores a 20%. Devido à restrições mecânicas, o volume do reator Kompogas é
fixo e a capacidade da planta é ajustada por construir muitos reatores em paralelo, cada
um com a capacidade de tratamento de 15 000 ou 25 000 t/ano. Por outro lado, o volume
do reatores da Dranco e Valorga pode ser ajustado em função da capacidade requerida,
embora eles não devam exceder 3300 m³ e altura de 25 metros. A Tabela 17 mostra as
principais vantagens e desvantagens do sistema de um estágio seco.
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Tabela 17 - Vantagens e Desvantagens do Sistema seco de um estágio
Critério
Vantagens
Desvantagens
-Resíduos úmidos (menos
-Não há partes móveis
que 20% de sólidos) não
dentro do reator
podem ser tratados
-Robusto (inertes e plásticos
Técnico
separadamente
não precisam ser
removidos)
-Não há circuito-curto
-Menos sólidos voláteis no
-Pequenas possibilidades de
pré-tratamento
diluir os inibidores com água
fresca
-Maior carga orgânica (mais
Biológico
biomassa)
-Dispersão limitada de picos
de concentração transiente
de inibidores
-Pré tratamento mais barato
-Equipamento para
e reatores menores
tratamento de resíduos mais
robusto e caro (compensado
- Higienização completa
por um reator menor e mais
-Muito pequena quantidade
simples)
Econômico e Ambiental
de água requerida
- Menor requerimento de
calor
Fonte: (VERSTRAETE 2002).
Aspectos Econômico e Ambiental
As diferenças entre sistemas secos e úmidos são pequenas em termos de investimento e
custo de operação. O alto custo para um robusto projeto de tratamento de resíduos tais
como bombas, roscas e válvulas requeridas para o sistema seco são compensadas por
um pré-tratamento e reator mais baratos, sendo o reator muito menos dispendioso
economicamente que o para sistema úmido. O pequeno calor requerido para o sistema
seco não ultrapassa normalmente o ganho final, uma vez que o calor em excesso dos
motores a gás é raramente vendido às industrias vizinhas. No caso do sistema úmido
30% da energia produzida é consumida na planta. (VERSTRAETE 2002)
Diferenças entre sistemas seco e úmido são mais substanciais nos aspectos ambientais.
Enquanto um típico sistema úmido consome um m³ de água fresca por tonelada de fração
orgânica tratada, o consumo de água do sistema seco conta com 10 vezes menos. Como
uma conseqüência, o volume de águia residual a ser descartada é muitas vezes menos
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que no sistema seco. Outra vantagem ambiental do sistema seco é que o “plug-flow”
dentro do reator garante, ao menos sob condições termofílicas, a higienização completa
dos resíduos e o composto livre de patogênese como produto final.

c – Sistema de Dois Estágios
A análise de sistemas de dois ou multi-estágios é que a conversão global do processo de
resíduos sólidos urbanos em biogás é mediada por uma seqüência de reações
bioquímicas as quais não dividem necessariamente as mesmas condições ambientais
ótimas. O aperfeiçoamento destas reações separadamente em diferentes fases ou
reatores podem conduzir a uma maior taxa de reação global e rendimento de biogás.
Tipicamente, dois estágios são usados onde no primeiro ocorre a reações de liquefaçãoacidificação, com uma taxa limitada pela hidrólise da celulose, e no segundo ocorre a
acetanogênese e a metanogênese, com uma taxa limitada pela taxa de crescimento
microbiana lenta (LIU 1997; PALMOWSKI 1999). Com estes dois passos que acontecem
distintamente dentro de cada reator, fica possível aumentar a taxa de metanogênese,
projetando o segundo reator com um esquema de retenção de biomassa ou dentre outros
(KÜBLER 1992; WEILAND 1992). Em paralelo, é possível aumentar a taxa de hidrólise na
primeira fase usando condições microaerofílicas ou de outros meios (CAPELA 1999). A
aplicação destes princípios conduziram a uma grande variedade de projetos de dois
estágios.
A principal vantagem de sistemas de dois estágios não é uma suposta taxa de reação
mais alta , mas uma maior estabilidade biológica para resíduos que causam desempenho
instável em sistemas de um estágio. Deve-se notar porém que, no contexto de aplicações
industriais, até mesmo para o tratamento desafiador de bioresíduos altamente
degradante, a preferência é dada para plantas de um estágio, que são tecnicamente mais
simples. Aplicações Industriais têm até agora exibido pequeno aceitação para sistemas de
dois estágios, pois estes representam só 10% da capacidade de tratamento corrente.
(VERSTRAETE 2002)
Uma distinção deve ser feita entre sistemas de dois estágios com e sem um esquema de
retenção de biomassa na segunda fase. A razão por usar este critério é que a retenção de
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biomassa dentro de um reator é uma importante variável determinando a estabilidade
biológica do digestor. A seguir a Tabela 18 com as principais vantagens e desvantagens
deste sistema.

Tabela 18 – Vantagens e Desvantagens do Sistema de Dois Estágios
Vantagens
Desvantagens
Flexibilidade de Projeto
Complexo
Mais confiável para resíduos de
Menor produção de biogás
cozinha pobres em celulose
(quando os sólidos não
Biológico
sofrem metanogênese)
O projeto só é seguro (com retenção
de biomassa) para C/N < 20
Econômico e Ambiental Menos metais pesados no composto
Alto investimento
(quando os sólidos não sofrem
metanogênese)
Fonte: (VERSTRAETE 2002).

Critérios
Técnicos

d – Sistema Batelada
A característica oficial de sistemas de batelada é a separação clara entre uma primeira
fase onde a acidificação procede muito mais rápido que metanogênese e uma segunda
fase onde os ácidos são transformados em biogás.
No projeto de batelada de um estágio, o chorume é recirculado ao topo do mesmo reator
onde é produzido. O resíduo é carregado com uma pá em quatorze reatores de concreto,
cada de 480 m3 de capacidade e correm em paralelo. O chorume, coletado em câmaras
abaixo dos reatores, é burrificado na superfície de topo dos resíduos fermentados. Uma
falha técnica deste e de outros sistemas de batelada e o entupimento do piso perfurado,
resultando no bloqueio do processo de produção do chorume. Este problema pode ser
aliviado limitando a espessura dos resíduos fermentáveis para 4 metros para limitar a
compactação e misturar o material fresco com o resíduo já presente (uma tonelada de
resíduo desidratado e uma tonelada de cavaco de madeira adicionada por tonelada de
resíduos frescos) a adição de resíduos desidratados, além de funcionar como material
base, também serve para o propósito de inoculação e diluição do material novo. Medidas
de segurança devem ser observadas de perto durante a abertura e esvaziamento dos
sistemas de batelada, onde há condições para a ocorrência de explosões.
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Critérios
Técnicos

Tabela 19 – Vantagens e Desvantagens do Sistema de Batelada
Vantagens
Desvantagens
Simples, tecnologia simples
Entupimento;
robusto
Necessidade de agente de
crescimento;
Risco de explosões durante o
esvaziamento do reator
Processo confiável devido aos nichos e
uso de diversos reatores

Biológico
Barato, aplicável em países em
desenvolvimento;
Pequeno consumo de água
Econômico e
Menos metais pesados no composto
Ambiental
(quando os sólidos não sofrem
metanogênese)
Fonte: (VERSTRAETE 2002).

Baixa produtividade de biogás
devido ao entubamento do
chorume;
Pequeno TCO

Muita quantidade de terra
requerida (comparável com a
compostagem)

No processo de batelada seqüencial, o chorume de um reator recém preenchido,
contendo níveis altos de ácidos orgânicos, é recirculado a outro reator mais maduro onde
acontece a metanogênese. O chorume do último reator, livre de ácidos e carregado com
bicarbonato para proteção do pH, é bombeado atrás ao reator novo. Esta configuração
também assegura inoculação cruzada entre reatores novos e maduros que eliminam a
necessidade para misturar os resíduos frescos com material de base. As características
técnicas do processo de batelada é semelhante aos projeto de um estágio.
Finalmente, no projeto do reator híbrido batelada-UASB, o reator maduro onde o centro
da metanogênese acontece é substituído por um reator upflow (UASB) coberto com lama
para decomposição anaeróbica. O reator de UASB, em que a microflora anaeróbica se
acumula como grânulos, é projetado para tratar efluentes líquidos com níveis altos de
ácidos orgânicos a altas taxas transientes. Este processo é de fato bem parecido aos
sistemas de dois estágios com retenção de biomassa como o sistema de Biopercolat
discutido acima, com a diferença que a primeira fase é um simples encher-e-empurrar
(batelada) em vez de processo misturado completamente.
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Aspectos Econômicos e Ambientais
Como os sistemas de batelada são tecnicamente simples, os custos de investimento são
significativamente (cerca de 40%) menor que dos sistemas de alimentação continua. A
área de implantação requerida por processos de batelada é porém consideravelmente
maior que para sistema seco de alimentação contínua, desde a altura de reatores de
batelada é até cinco vezes menor e sua TCO duas vezes menor, resultando em uma
relação de área/tonelada dez vezes maior por tonelada de resíduo tratado. Custos
operacionais, por outro lado, são comparáveis a de outros sistemas.

2.3.6 Composição do Biogás

O gás obtido durante a digestão anaeróbica acelerada inclui metano, dióxido de carbono,
alguns gases inertes e compostos sulfurosos. Normalmente 100 – 200 m³ de biogás são
produzidos por tonelada de resíduo sólido orgânico digerido.

Tabela 20 – Composição Típica do Biogás
Gás
Composição
Metano
55 -70% por volume
Dióxido de Carbono
30 – 45% por volume
Sulfeto de hidrogênio
200 – 4000 ppm por volume
Teor de Energia do gás de digestão acelerada
20 – 25 MJ/m³ padrão
Teor de CH4 por tonelada de RSU
167 – 373 MJ/ton RSU
Fonte: (VERMA 2002).

2.4 Utilização do Gás Proveniente dos Processos de Digestão Anaeróbica

A composição do biogás advindo dos processos de digestão anaeróbica acelerada e da
decomposição anaeróbica em aterros é similar e por isso pode ser aplicado nos mesmos
sistemas. O biogás pode ser convertido em energia útil de vários modos, incluindo o uso
como combustível para motor de combustão interna ou para turbinas para geração de
energia elétrica, o uso direto do gás como um combustível para queima em fogões ou
caldeiras, e uma depuração para transporte em gasodutos. Cada uma destas opções
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compreende três componentes básicos: (1) um sistema de coleta; (2) um sistema de
tratamento; e, (3) um sistema de geração ou recuperação energética.

2.4.1 Aplicações gerais

A utilização do gás como insumo para a obtenção de energia elétrica é a sua principal
aplicação. No entanto existem outras alternativas que devem ser também avaliadas.
Neste item estarão algumas dessas opções para o emprego do biogás que não a sua
conversão em energia elétrica. Destaca-se (a) a sua utilização em fornos, (b) quando
purificado pode ser canalizado e usado como gás natural (basicamente metano), pode
ainda ser (c) utilizado em veículos e em (d) célula combustível.
a – Sistema Boiler
O segundo sistema mais comum para uso de biogás se realiza em fornos, no qual o gás é
usado para aquecer água no sistema boiler. Este é um sistema simples, e a razão pela
qual esta solução ainda não ter sido adotada amplamente deve-se ao fato que o preço da
energia convertida a partir do gás de lixo ser maior que os preços praticados para energia
elétrica usada para produção de calor. Outra razão é creditada ao fato de que o uso da
energia elétrica é de mais fácil acesso e manuseio. (WILLUMSEN 2001)
b – Purificação o gás
Algumas plantas purificam o biogás para que ele tenha a qualidade equivalente à de gás
natural, constituído basicamente de metano. Conseqüentemente, o biogás pode ser
distribuído através da rede de distribuição de gás natural. Neste sentido, quando o aterro
sanitário possui uma rede de distribuição instalada, esta fica sobressalente. Por outro
lado, grandes investimentos em plantas de purificação de gás serão necessários para que
o sistema seja implementado. Nos Estados Unidos existem aproximadamente 10 plantas
deste tipo, embora, somente 5 dessas tiveram o funcionamento autorizado. Na Holanda
existem 4 plantas, mas deve ser notado que as restrições para a qualidade do gás não
são tão restritas quanto nos Estados Unidos.
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O primeiro procedimento para envio do biogás pela rede de gás natural é se certificar
que ele está isento de partículas e líquidos. Ademais, o gás deve ser odorizado. O passo
principal para o processo de purificação é separar o metano do gás carbônico. Para este
processo três técnicas são aplicáveis:
- Absorção química;
- Pressure Swing Adsorption18 (PSA); e
- Separação por Membrana
Depois desta etapa concluída o biogás, agora rico em metano, pode ser conduzido para o
sistema de distribuição da rede de gás natural
c – Uso de gás em Veículos
Vários lugares no mundo, por exemplo nos Estados Unidos, Brasil e França, etc., existem
plantas nas quais o biogás é comprimido e usado tanto em compactadores, veículos
coletores de resíduos, ônibus ou carros comuns. O sistema de taxas difere entre os
países e é importante para avaliar a rentabilidade deste sistema. Além do mais, a
rentabilidade depende no sistema que é escolhido, e deste modo, será relativamente caro
quando se investe em um sistema que só usado em um pequeno numero de veículos.No
Brasil durante a década de 80 a COMLURB chegou a ter alguns dos seus caminhões
circulando com biogás.
d – Célula Combustível
O biogás também pode ser usado em células combustível. Este sistema foi testado nos
Estados Unidos durante alguns anos com a produção capaz de suprir uma planta desde
25 kW até de 200 kW de potência. O investimento é alto, por esta razão este sistema
ainda não é ainda uma solução rentável.
Células combustível podem ser comparadas a grandes baterias, que promovem um meio
para converter a energia das ligações químicas das substâncias químicas diretamente em
eletricidade. A diferença entre bateria e célula combustível é que na bateria todos os
reagentes estão presentes dentro da bateria e estão sendo esgotados vagarosamente
18

Pressure Swing Adsorption: adsorção por diferença de pressão
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durante o tempo de sua utilização. Numa célula combustível os reagentes (combustível)
são continuamente supridos para a célula. Comparadas com as tecnologias tradicionais
para geração de energia, células combustível têm algumas características que devem ser
mencionadas (idem):
- Alta eficiência em conversão de energia em níveis de 40 a 50%
- Emissões para o ar são extremamente pequenas;
- Baixa necessidade de trabalho e manutenção;
- Baixo nível de ruídos

2.3.2 Obtenção de Energia Elétrica

A utilização do biogás é o uso energético mais simples dos resíduos sólidos urbanos, bem
como mundialmente o mais utilizado. O biogás é um gás composto em percentual molar
de: 40 – 55% de metano, 35 – 50% de dióxido de carbono, e de 0 – 20% de nitrogênio. O
seu poder calorífico do é de 14,9 a 20,5 MJ/m3, ou aproximadamente 5.800
Kcal/m3.(MUYLAERT 2000)
A estimativa da eletricidade anual gerada é calculada multiplicando o potencial de
geração líquido pelo número de horas operadas no ano. Este número de horas é definido
pelo fator de capacidade.
Para os Sistemas de Gás de Lixo
Para o sistema de gás de lixo existe uma estimativa do Potencial de Geração Bruto. Este
potencial é a capacidade de geração que o fluxo de gás pode sustentar, sem contabilizar
as paralisações para carga dos equipamentos e sistemas auxiliares, nem paradas para
manutenção. O Potencial de Geração Bruto é estimado através da seguinte fórmula:
kW = Fluxo GDL (cf/dia) x Pod. Caloríf. (Btu/cf) x [1 / Tx. Aquec. (kWh/Btu)] x 1dia/24hr
Onde:
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- Fluxo de GDL é a quantidade de GDL do aterro sanitário que é capturada por dia pelo
sistema de coleta, processado e distribuído para um equipamento de geração elétrica
(usualmente 75% a 85% do total de gás produzido pelo aterro);
- Poder calorífico do GDL é de aproximadamente 4449,7 kcal por m³;
As taxas de aquecimento são de aproximadamente 12.000 Btu/kWh para motores de
combustão interna e turbinas de combustão (acima de 5 MW), e 8.500 Btu/kWh para
turbinas de combustão de ciclo combinado.(idem)
Estimativa do Potencial de Geração Líquido.
Este é o potencial bruto menos as paralisações para carga de compressores e outros
equipamentos auxiliares. Estas são estimadas em 2% para motores de combustão interna
e 6% ou mais para turbinas de combustão (ciclo aberto ou combinado).
A estimativa do fator de capacidade anual compreende a parte de horas em um ano que o
equipamento de geração está produzindo eletricidade com sua capacidade plena, isto é, a
relação da produção total pela sua produção potencial, ou da produção média pela
produção de pico de uma usina, se operada constantemente a plena capacidade (FC =
energ. prod. kWh/ano ÷ capac. Pico kW x 8760 h/ano ). Os fatores de capacidades típicos
para projetos de GDL variam entre 80 e 95% e estão baseados na disponibilidade de
GDL, no projeto da planta e nas taxas de parada do gerador (4% a 10% das horas
anuais).(ibdem)
Para os sistemas de digestão acelerada
Como existem diferentes tecnologias para a digestão acelerada, os rendimentos serão
variáveis, de acordo com a cada tecnologia empregada. Os sistemas com maior produção
de gás são os de estágio simples com alto teor de sólidos (como por exemplo os
processos DRANCO e Valorga), que produzem entre 100-150 e 220 -250 m³ de biogás /t
de resíduos respectivamente.(VERMA 2002). Para o sistema de estágio simples com
baixo teor de sólidos (por exemplo a tecnologia Waasa) a produção pode ser entre 100 –
150 m³/t de resíduos.
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O sistema de multi-estágio com baixo teor de sólidos (como por exemplo o sistema BTA)
para uma planta de 20.000 toneladas de resíduos por ano produz cerca de 3 milhões de
m³ de biogás, ou cerca de 150m³/t (Rise-AT 1998) . A tecnologia de batelada, como o
Biocel por exemplo, pode ter uma produção de até 70 kg/t de resíduos.

Produção de Energia
A conversão em energia elétrica pode começar assim que a rede coletora esteja
conectada ao motor ou turbina. Este deve ser adequado para o uso com gás de qualidade
pobre de metano (biogás). Com cuidado de manutenção, e não muita experiência, é
possível assegurar que se produza eletricidade a uma confiabilidade de 95%. Um
programa detalhado de manutenção do aparelho de geração, em conjunto com um plano
de manutenção extensivo no sistema de coleta, assegurarão uma produção de
eletricidade otimizada.
O uso mais conhecido do biogás é em motor a combustão interna, acoplado a um gerador
produzindo energia elétrica. Uma planta de típica para disponibilizar energia com motor a
gás atinge potencia entre 350 e 1200 kW por motor. Em alguns países da Europa é
também normal usar o “resto” de calor das torres de resfriamento, sistema de
resfriamento e óleo exausto do motor. Isto é, no entanto, pouco usual no Estados Unidos,
embora mais de 50% da energia disponível seja por isso perdida. (WILLUMSEN 2001)
Em plantas maiores, nas quais a potência situa-se em torno de 4MW, turbinas a gás são
utilizadas algumas vezes, e em plantas muito grandes turbinas a vapor podem ser
utilizadas também. A maior turbina a vapor no mundo movida a gás de lixo possui uma
potência instalada de 45MW.(idem)
A obtenção de energia elétrica é vantajosa porque esta produz valor agregado para o
biogás. A cogeração de eletricidade e energia térmica (vapor) a partir do biogás pode ser
uma alternativa ainda melhor. A eficiência da geração elétrica isolada varia de 20 a 50% e
com o uso da cogeração, obtém-se eficiências mais altas pela disponibilização do vapor
resultante do processo de geração. Este pode ser usado localmente para aquecimento,
refrigeração, para outras necessidades de processo, ou ainda transportado por tubo para
uma indústria ou comércio próximo, obtendo um segundo rendimento para o projeto.

99

Várias tecnologias existem para geração de energia elétrica: motores de combustão
interna, turbinas de combustão, e turbinas com utilização do vapor (ciclo combinado). Em
um futuro bem próximo outras tecnologias, como células combustíveis já mencionadas,
tornar-se-ão comercialmente viáveis. A Tabela 21 nos mostra uma comparação entre
estas tecnologias de geração de energia.

Tabela 21 – Tecnologias de Geração de Energia
Motores
Turbinas de
Turbinas com
Combustão
Combustão
Utilização do
Interna
Vapor
Tamanho Típico do
>1
>3
>8
Projeto (MW)
Necessidades de GDL
> 17,7
> 56,6
> 141,5
(1000 m³/dia)
Custos de Capital
1.000 – 1.300
1.200 – 1.700
2.000 – 2.500
Típicos (US $ / kW)
Custos de O & M Típicos
1.8
1.3 – 1.6
1.0 – 2.0
(US $ / kWh)
Eficiência Elétrica (%)
25 - 35
20 – 28 (CT)
20 – 31
26 – 40 (CCCT)
Potencial de Cogeração
Baixo
Médio
Alto
Necessidades de
Baixo
Alto
Baixo
Compressão (Pressão
(2 – 35)
(> 165)
(2 – 5)
Entrada (psig))
Vantagens
• Baixo Custo
• Resistente
•Resistente
Corrosão
Corrosão
• Alta Eficiência
•
Baixo
Custo
•
Pode
Controlar
• Tecnologia Mais
O&M
Composição e
Comum
Fluxo de Gás
• Pequeno Espaço
Físico
• Baixa Emissão
NOx
Fonte: (EPA 1996)
A geração de energia a partir do biogás tem a vantagem de prover energia elétrica e de
resolver o problema das emissões de metano decorrente da decomposição natural do lixo
em biogás. O metano tem um potencial de aquecimento global 21 (IPCC 2000) vezes
maior que o do dióxido de carbono, gás a ser emitido como resultado da queima do lixo.
Em outras palavras, quanto ao potencial de aquecimento global, queimar o lixo (emissão
de CO2) é melhor do que deixá-lo em decomposição (emissão de CH4).
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Além das possibilidades de créditos relacionados a estes gases de efeito estufa, o
controle próprio da emissão e migração do GDL de aterros sanitários permite
compensações de emissões de compostos orgânicos voláteis, NOx e SOx, que podem
representar ativos em mercados de ozônio.
Planta de Ciclo Combinado
As plantas de Ciclo Combinado quando comparadas com as plantas convencionais, se
mostram mais eficientes para utilização de energia de aterro. Uma vez que o rendimento
das plantas de ciclo combinado situa-se entre 45 - 50% e o das plantas convencionais
entre 30 - 40 %.(GASNET 2004)
A Figura 9 abaixo ilustra o caminho a ser percorrido por um sistema de ciclo combinado,
desde a entrada do combustível (1) até o consumidor (13) passando pelas diversas
etapas do processo.
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Figura 9 – Usina Termelétrica – ciclo combinado.
Fonte: (ELETROBRÁS 2003)
A principio existem dois tipos de plantas de motor a gás: motores alternativos de
combustão interna por centelhamento e motores de dois combustíveis. Motores com
combustão interna por centelhamento podem ser utilizados em plantas de ciclo
combinado com capacidade de 20 kW a 6-8 MW de potência. Motores com dois
combustíveis não foram feitos para pequenas capacidades.
Motores alternativos de combustão interna por centelhamento, são feitos em larga escala
e o projeto é relativamente simples. Conseqüentemente, eles são não tão caros quanto os
motores de dois combustíveis, por esta razão muitos motores usados são do tipo ignição
com faísca.
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Ambos, motores combustão interna por centelhamento e motores de dois combustíveis
são motores com pistão. Em motores de combustão interna por centelhamento, plugs de
faísca são utilizadas para dar ignição no gás, enquanto em motores de dois combustíveis,
5-8% de combustível diesel é injetado para iniciar a ignição. O sistema de injeção implica
naturalmente em uma planta mais complexa, mas oferece maior confiança, pois motores
de dois combustíveis podem ser trocados rapidamente para operações com 100% de
diesel.(WILLUMSEN 2001)
As plantas de ciclo aberto apresentam-se como uma possibilidade para o uso do biogás.
Uma vez que ele esteja separado do CO2 (o que faz com que haja um aumento de
rendimento) ele pode ser usado em turbinas à gás. Essas turbinas têm um desempenho
um pouco inferior as das plantas de ciclo combinado mas também se mostram eficientes
para a conversão em energia. A seguir estão as Tabela 22 e Tabela 23, sintetizando o
potencial de aproveitamento energético das duas rotas tecnológicas.
Tabela 22 - Potencial de Aproveitamento Energético com GDL
Item

Quantidade

Unidades

Fonte de
Referência

(a) Resíduos Sólidos Urbanos
(b) Fator de produção de metano
(t CH4/ t RSU)

59,07

G kg/ano

(IBGE 2000)

6,5
1,40

%
m³/kg

(IPCC 1996)
(PERRY 1999)

10,76

k Wh / m³

(MME 2003)

(e) Fator de Capacidade da
planta

80

%

(MUYLAERT 2000).

(f) Eficiência da planta de ciclo
aberto

35

%

(GASNET 2004)

(g) Eficiência da planta de ciclo
combinado

45

%

(GASNET 2004)

Energia potencial calculada
CICLO ABERTO
(a)x(b)x(c)x(d)x(e)x(f)

16,16

T Wh / ano Elaboração própria

Energia potencial calculada
CICLO COMBINADO
(a)x(b)x(c)x(d)x(e)x(g)

20,77

T Wh / ano Elaboração própria

(c) Densidade
(d) Fator de conversão
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De forma análoga pode ser feito o mesmo cálculo para a tecnologia de Digestão
Anaeróbica Acelerada, considerando que haverá uma tecnologia com produção de 150m³
de biogás por tonelada de resíduos orgânicos (menor rendimento) e outra com 250m³ de
biogás por tonelada de resíduos orgânicos (melhor rendimento) . A Tabela 23 mostra este
potencial.

Tabela 23 – Potencial de Aproveitamento Energético com Digestão Anaeróbica Acelerada
Quantidade

Unidades

Fonte de
Referência

59,07
65

G kg/ano
%

(IBGE 2000)
(IPT 1998)

(c) Fator de produção de biogás

100

m3 / 1000 kg

(VERMA 2002)

(d) Fator de produção de biogás

250

m3 / 1000 kg

(VERMA 2002)

50

%

(VERMA 2002)

10,76

M Wh / k m³

(MME 2003)

35

%

(GASNET 2004)

45

%

(GASNET 2004)

7,23

T Wh/ano

Elaboração
própria

Energia potencial calculada
CICLO COMBINADO/100
(a)x(b)x(c)x(e)x(f)x(h)

9,30

T Wh/ano

Elaboração
própria

Energia potencial calculada
CICLO ABERTO/250
(a)x(b)x(d)x(e)x(f)x(g)

18,07

T Wh/ano

Elaboração
própria

Energia potencial calculada
CICLO COMBINADO/250
(a)x(b)x(d)x(e)x(f)x(h)

23,24

T Wh/ano

Elaboração
própria

Item
(a) Resíduos Sólidos Urbanos
(b) Matéria Orgânica

(e) Percentual de metano no
biogás
(f) Fator de conversão
(g) Eficiência da planta de ciclo
aberto
(h) Eficiência da planta de ciclo
combinado
Energia potencial calculada
CICLO ABERTO/100
(a)x(b)x(c)x(e)x(f)x(g)

De acordo com os resultados obtidos observa-se que existe um grande potencial para a
obtenção de energia com a digestão anaeróbica, variando de 7,23 T Wh, com a digestão
anaeróbica no seu menor rendimento em ciclo aberto, até 20,77 T Wh, obtidos com GDL
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em ciclo combinado. Fica então claro que o potencial energético destas tecnologias é de
extrema relevância para o cenário energético do país.
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Capítulo 3 – Incineração
Esta tecnologia tem como principal atrativo sua possibilidade de diminuir para cerca de
4% do volume total de resíduos a ser destinado ao aterro sanitário, além de ser eficiente
na conversão de energia com resíduos. As cinzas são os sub-produtos deste método e
por serem inertes e já existem alguns estudos que mostram a viabilidade de sua aplicação
na construção civil.

3.1 Histórico

A incineração tem sido utilizada como um método para processar resíduos desde o início
do século. Durante as últimas décadas ela tem sido amplamente utilizada, estabelecendo
tecnologia com confiáveis modernas facilidades operando em base comercial. Modernas
plantas de incineração estão agora quase todas sendo construídas com aproveitamento
energético.
O primeiro incinerador municipal no Brasil foi instalado em 1896 em Manaus para
processar 60 t por dia de lixo doméstico, tendo sido desativado somente em 1958 por
problemas de manutenção Um equipamento similar foi instalado em Belém e desativo em
1978 pelos mesmos motivos. (MENEZES 2000; IPM 2002)
No Município de São Paulo, os serviços de limpeza urbana, entendidos, principalmente,
como a coleta e a remoção do lixo domiciliar e de animais mortos, iniciaram em 1869 e
utilizavam carroças de tração animal. Em 1913 foi instalado em São Paulo, no bairro de
Araçá (Sumaré) um incinerador com a capacidade de 40 t/dia (cerca de 100 carroças por
dia). Este antigo incinerador utilizava a queima de lenha para manter a temperatura de
combustão do lixo e a alimentação do lixo no forno era realizada manualmente. O
incinerador de Araçá manteve-se em operação por cerca de 27 anos, até a década de 40,
quando foi desativado e demolido nos anos seguintes (por volta de 1950). Isto se deu
devido ao aumento da quantidade de lixo coletada que ultrapassava a capacidade do
incinerador e por se encontrar muito próximo de residências. Notícias veiculadas nos
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jornais da época (1940) informam que o Incinerador do Araçá tinha se tornado pequeno
para eliminar o volume de lixo coletado na cidade. Por outro lado, afirmavam que o futuro
incinerador, que seria instalado no bairro de Pinheiros, usaria óleo para manter a
temperatura de queima e eletricidade para acionar os sopradores de ar e o sistema de
mistura do lixo, seria ineficiente e muito dispendioso para a Prefeitura. (idem)
Em 49 foi instalado um incinerador em Pinheiros, SP, hoje desativado, localizado na Rua
do Sumidouro. Este incinerador utilizava tecnologia da empresa americana Nichols
Engineering Corporation, eliminava o lixo em regime de bateladas, tinha capacidade de
200 t/dia e era dotado de um sistema rotativo vertical, denominado “pião“, para
homogeneizar o lixo e assim conseguir uma combustão completa. O incinerador de
Pinheiros operou por 41 anos, até janeiro de 1990.
Dois outros foram também instalados em São Paulo, ambos com capacidade de 300 t/dia.
Em 1959 foi instalado o incinerador de Ponte Pequena localizado na Avenida do Estado, e
em 1968 o do Vergueiro na Rua Breno Ferraz do Amaral . Estes equipamentos
encontravam-se paralisados em 1993. Todos estas instalações contaram com tecnologias
de gerações hoje ultrapassadas, conforme abordado mais adiante, não tendo a
capacidade de atender as exigências das leis ambientais atuais.
Os atuais incineradores distinguem-se das unidades antigas, principalmente, pela forma
como os resíduos são deslocados no interior do forno e pelos volumes de lixo que são
eliminados. Para pequenas quantidades de lixo, entre 100 quilos/hora até 1.000
quilos/hora, são empregados os incineradores do tipo câmaras múltiplas com grelha fixa,
enquanto que, para volumes acima destes valores é adotado o incinerador do tipo grelha
móvel ou do tipo forno rotativo. (MENEZES 2000; IPM 2002)
Em 1994 foi lançado um mega-projeto, também em São Paulo, para a construção de dois
novos incineradores de grande capacidade, cada um com 2.500 t/dia.

Até 1998, no

entanto o projeto continuava em compasso de espera, apesar de já ter sido licitado,
aguardando definições dos esquemas de remuneração pelos serviços prestados, que
ofereçam garantias ao empreendedor pelo longo prazo de concessão oferecido pelo
poder público. Existem também mobilizações da opinião pública através de entidades
ambientalistas, que, desconhecendo as tecnologias atuais e as garantias de não poluição
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do meio ambiente, fazem forte pressão contrária. Enquanto isso o volume de lixo sem
destinação adequada cresce assustadoramente (IPM 2002)
Faz parte também da história da incineração, a proliferação de incineradores residenciais
prediais, ocorrida no Rio de Janeiro, a partir de 1950, com o surgimento da construção de
prédios de vários andares. Estes incineradores foram banidos em 1969/70 porque eram,
em realidade, verdadeiras “caixas de queimar sem controle”.
A partir de 1970 foi iniciada a fase de implantação de incineradores especificamente
desenvolvidos para o tratamento de resíduos especiais, como: aeroportuários,
hospitalares, industriais e outros perigosos. Nesta fase, entre outros, foram instalados os
incineradores das indústrias químicas Ciba, Basf, Hoescht (atual Clariant), Bayer, Cetrel,
Cinal e da Kompac nos aeroportos internacionais de Guarulhos. e no do Rio de Janeiro,
no Banco Central, e em várias Prefeituras, como a de Brasília, além do mais recente
Centro de Tratamento de Resíduos Perigosos, instalado em Fortaleza, que acaba de ter
os testes de emissão de gases aprovados segundo as normas ABNT e CETESB. Alguns
destes incineradores estão listados na Tabela 24 a seguir, com sua características
principais. Esta não tem por objetivo ser exaustiva, nem incluir todos os incineradores
existentes, mas apenas dar uma visão de algumas instalações importantes, que se
mantêm em funcionamento no momento. Estes incineradores têm capacidades de
processar entre 300 kg/hora a 1,8 t/hora. Dados levantados pela CETESB (idem) afirmam
que o Brasil gera cerca de 2,7 milhões de toneladas de resíduos perigosos, entretanto,
muitos técnicos afirmam que o valor real deve ser várias vezes superior a este,
considerando-se as dificuldades em se realizar o levantamentos precisos da geração
destes resíduos, e mais ainda complexo é o conhecimento dos resíduos estocados,
considerados passivos ambientais. Neste ponto é importantes ressaltar a importância da
parceria da Universidade, especificamente o IVIG/COPPE/UFRJ, com o grupo
USINAVERDE para monitoramento das emissões provenientes da incineração de
resíduos, com a tecnologia patenteada por este grupo nacional.
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Tabela 24 – Característica dos Principais Incineradores Instalados no Brasil
Planta

Projeto /
Tecnologia

Tipo

Capac. Resíduos
t/ano
Processados

BASF
Guaratinguetá
– SP

Inter - Uhde

Rotativo

2.700

BAYER
Belford Roxo – Inter - Uhde
RJ

Rotativo

3.200

CETREL
Camaçari
–
Sulzer
Bahia
ISO
14.001

Rotativo

10.000

CETREL
Camaçari
– Andersen
Bahia
ISO 2000
14.001

Rotativo

4.500

CIBA Taboão
Inter - Uhde
da Serra – SP

Rotativo

3.200

CINAL
Marechal
Deodoro – AL

CBC/Nittetu
Chemical
Engineering
(Japão)

Câmara
horizont
al c/ leito 11.500
reciproc
ante

Tratamento
dos Gases
Lavadores
R.S.L.P., exceção
ácido
e
de ascaréis
alcalino
Lavadores
ácido
e
R.S.L.P. incluindo
alcalino,
Difenilas policl.
separador de
gotículas

Efluentes
e
Cinzas
Cinzas:
em
aterro
terceirizado

Contínuo:
O2 CO.

Cinzas: aterro
ind.próprio.
Líquidos: ETE

Cinzas:
Contínuo:
depositadas
e O2, CO2 e
em
aterro
NOX
próprio.
Coletor de pó Contínuo:
Cinzas:
tipo
ciclone, CO,
O2,
depositadas
Resíduos sólidos
CO2, NOX,
lavadores
em
aterro
Classe I
ácido
e SO2,
próprio.
opacidade
alcalino
Contínuo:
Lavadores
Aterro próprio
Res. ind. org. e ácido
e NOx, SOx,
para 10.000 m3
inorg. Exc. ascarel alcalino,
CO,
O2,
de cinzas e
e radioativos.
demister
e temp.,
escórias.
vazão, MP
ciclone
Lavadores
Resíduos líquidos
ácido
organoclorados
alcalino

R.S.L.P.
incl.
PCBs
organoclorados

Lavadores
e ácido
alcalino

Inter - Uhde

Rotativo

2.700

Lavadores
Resíduos sólidos e
ácido
pastosos
alcalino

ELI
LILLY
Cosmópolis – Inter - Uhde
SP

Rotativo

10.400

Resíduos
líquidos
pastosos.

KOMPAC
Fortaleza – CE

Kompac

Câmara
horizont
al c/ leito 10.950
reciproc
ante

RHODIA
Cubatão – SP

RhonePoulanc

Rotativo

18.000

SILICON
Paulínea – SP

Hoval

Leito
Fixo,
pirolitico

3.600

CLARIANT
Suzano – SP
ISO 14.001

Controle de
Emissões
Contínuo:
O2, CO e
SOX.

sólidos, Lavadores
e ácido
alcalino

Resíduos
de Lavadores
serviços de Saúde ácido
alcalino
e Industriais
Lavadores
R.S.L.P., incluindo.
ácido
organoclorados
alcalino
Lavadores
Resíduos
de
ácido
serviços de Saúde
alcalino

Contínuo:
CO,
CO2,
e
Aterro próprio
NOx,
O2,
SOx, MP
Contínuo:
CO,
CO2,
e
NOx,
O2,
SOx, MP
Contínuo:
e O2,
CO,
CO2
Contínuo:
CO2,
CO,
O2
e
Periódico:
SOX, NOX,
HCl, HF, Cl2
Contínuo:
e O2,
CO,
CO2 e NOX
Contínuo:
CO,
e O2,
CO2 e NOX

Cinzas
e
escórias: aterro
industrial
em
Resende (RJ)
e ETE 300
m3/h
Aterro próprio
classe I
Efl.
líquidos
não
descartados.
Cinzas
e
escórias: aterro
industrial
Aterro
industrial
classe I
Aterro
industrial
classe I

Fonte:(IPM 2002)
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A incineração no Brasil ainda se caracteriza pela existência de grande quantidade de
incineradores de porte muito pequeno, instalados em hospitais, casas de saúde, etc.
espalhados pelo país. São equipamentos muito simples, com capacidades inferiores a
100 kg/hora. A grande maioria destes, com honrosas exceções, está hoje desativada ou
incinerando de forma precária, em geral com emissões bastante elevadas. A razão
principal para tanto é que estes equipamentos são geralmente mal operados, e mantidos
de forma inadequada. Isto se deve ao conceito generalizado de que trabalhar com lixo é
uma punição, e as instituições acabam por mandar os piores funcionários para estes
postos e dão atenção mínima para treinamento e reposição de peças. Naturalmente, o
foco principal da administração de um hospital terá que ser sempre no atendimento a
seus pacientes e nos problemas de ordem médica, e não nas técnicas de gerenciar e
tratar lixo. Com raras exceções, a colocação de incineradores em hospitais acaba por não
dar certo, ou daria certo por curto período de tempo. Para que se tenha a garantia da
proteção ao meio ambiente o lixo de serviços de saúde deveria ser gerenciado nas
instituições de saúde, separando-o e acondicionando-o em embalagens padronizadas, e
depois o levando à plantas de destruição térmica operados por equipes qualificadas,
municipais, públicas ou privadas.

3.2 Tecnologia para a incineração

Existem hoje diversas tecnologias para a incineração de resíduos. O desenvolvimento
destas tecnologias reflete o interesse crescente em superar as dificuldades, e usa este
estímulo para propor alternativas que viabilizem esta operação. Dentre as várias
alternativas destacam-se: a combustão de sais fundidos, onde os resíduos são
aquecidos a cerca de 900º C e destruídos ao serem misturados com carbonato de sódio
(Na2CO3) fundido; os incineradores de leito fluidizado, onde o material sólido granulado
– como calcário, areia ou alumina – é suspenso no ar (“fluidizado”) por meio de um jato
de ar e os resíduos são queimados no fluido a cerca de 900º C, e a oxidação dos gases
de combustão é completada em uma câmara de combustão secundária; e os
incineradores de plasma, que podem atingir temperaturas de até 10.000º C por meio da
passagem de uma forte corrente elétrica através de uma gás inerte, como argônio. O
plasma é constituído por uma mistura de elétrons e íons positivos, incluindo núcleos, e
pode decompor compostos com sucesso, produzindo emissões muito menores do que os
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incineradores tradicionais. Apesar da existência de diversas formas de incineração
diferentes, será abordado aqui somente a incineração em unidades modulares, em duas
etapas. (BAIRD 2002)

3.2.1 Evolução da incineração no mundo

A tecnologia de incineração de resíduos sólidos urbanos evoluiu ao longo do tempo. A
evolução deste processo pode ser caracterizada por gerações ou estágios de
desenvolvimento das plantas de incineração (MENEZES 2000)
1ª Geração - 1950 -1965
Anteriormente a 1950 as plantas existentes eram demasiadamente incipientes
caracterizando-se como um primeiro estágio de evolução aquelas instaladas de 1950 a
1965. Nesta fase, a função única era ainda a de reduzir o volume o lixo. Os gases eram
descarregados diretamente na atmosfera sem tratamento algum. Apareceram aí as
primeiras torres de água de refrigeração instaladas sobre a câmara de combustão. A
concentração de poeira atingia níveis de 1000 mg/ Nm3 (os sistemas modernos atuais
atingem até 3 mg/ Nm3). As principais plantas desta geração foram as de Lousanne
(1959), Berna (1954), Bruxelas (1957) -Von Roll.
2ª Geração - 1965 – 1975
Nesta época aparecem os primeiros sistemas de proteção do meio ambiente, que
reduziram as emissões à 100mg/Nm3. Aparecem também os incineradores com câmara
dupla, cujo objetivo era melhorar a eficiência de queima. Surgem os primeiro interesses
em recuperação de calor para a geração de energia e as plantas de grande capacidade.
Surge a Babcock com sistema de grelhas rolantes.
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3ª Geração - 1975 - 1990
A fase de 75 a 90, é caracterizada, no mundo desenvolvido, pelo aumento da
performance energética e desenvolvimento das normas de proteção ambiental. O público
começa a estar mais atento aos problemas de poluição. Aparece a introdução dos
sistemas complexos de lavagem de gases para reduzir as emissões de gases ácidos,
com a neutralização de HCl, SOx, HF e metais pesados. As caldeiras são muito
melhoradas e há a melhoria nos processos de combustão dos orgânicos. A automação
passa a ser centralizada. Multiplicam-se os centros de tratamento com cogeração de
energia.
4ª Geração - 1990 - atual
Ampliam-se as pressões dos movimentos verdes. O tratamento de gases é sofisticado
ainda mais, perseguindo a meta de emissão Zero. Avançam os sistemas para a remoção
de outros poluentes como NOx, dioxinas e furanos. A partir daí surgem as tecnologias
avançadas de tratamento para a produção de resíduos finais inertes, que podem ser
reciclados ou dispostos sem nenhum problema para o meio ambiente, tal como o uso do
plasma térmico. Vários processos estão se sofisticando atualmente no pré-tratamento do
lixo, anterior à incineração, para aumentar a sua homogeneização, baixar a umidade e
melhorar o poder calorífico, de tal forma a transformá-lo em um combustível de qualidade
para a máxima geração de energia. Sofisticam-se também os processos de combustão
com o aumento dos sistemas de turbilhonamento, secagem, ignição e controle da
combustão. A figura 10 dá uma amostra esquemática da evolução de um planta dos anos
50 para os anos 90.(idem)
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Figura 10 – Incineração de resíduos: de 1950 à 1990.
Fonte: (MENEZES 2000)
Abrangência da Incineração
O número de incineradores cresceu muito nas últimas décadas e atualmente existem
sistemas de incineração em quase todo o mundo. As tabelas abaixo, mostram o elevado
percentual de resíduos sólidos urbanos que têm sido processados por incineração nos
países desenvolvidos, bem como a recuperação de energia. Hoje vários países, como
Suíça e Japão, já projetam para breve atingir mais de 90% de seus resíduos processados
em plantas de tratamento térmico.

Tabela 25 – Tendências do tratamento térmico de resíduos sólidos na Alemanha
N.º de pessoas
Capacidade de
Capacidade
N.º de
servidas
Ano
processamento
média por
plantas
1000
% da
1000 t/a
planta
habitantes população
1980 42
6343
17730
28.9
151
1995

52

10870

24300

30

209

1998

54

11900

32400

40

225

2000

63

13933

48600

60

222

Fonte: (MENEZES 2000).
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Tabela 26 - Incineração nos países desenvolvidos
População Produção de
Número de
%
(milhões)
lixo
incineradores incinerado
(milh.t/ano)
Suíça
7
2,9
29
80
Japão
123
44,5
1893
72
Dinamarca
5
2,6
32
65
Suécia
9
2,7
21
59
França
56
18,5
100
41
Holanda
15
7,1
9
39
Alemanha
61
40,5
51
30
Itália
58
15,6
51
17
USA
248
180,0
168
19
Espanha
38
11,8
21
15
Reino Unido
57
35,0
7
5
FONTE: (BNDES 1997; MENEZES 2000)
País

Recuperação de
energia
80 % das usinas
Principais
100% das usinas
100% das usinas
68% da capac.
50% das usinas
30% da capac.
75 % das usinas
24 % das usinas
25 % da capac.

Embora na América Latina o percentual de RSU incinerado seja inferior a 1% (BNDES
1997), a incineração é a maior opção para a disposição final de resíduos sólidos urbanos
em muitos países (Tabela 27), apesar de um grande número das plantas existentes não
tenha a recuperação de energia. (IEA 1997)

Tabela 27– Uso da incineração (e recuperação de energia)para a disposição de resíduos
em vários países
País
Incineração de resíduos como
Fração com recuperação de
tratamento do lixo urbano (%)
energia (%)
Dinamarca
65
100 (maioria aquecimento)
França
42
68
Japão
72
Poucas plantas
Holanda
40
50
Suécia
55
100 (maioria aquecimento)
Estados Unidos
16
60
Reino Unido
8
Poucas plantas
Fonte: (IEA 1997)
Estimativas atuais da capacidade instalada no mundo para incineração é > 5.000 MWe.
Como todas as plantas nova incluem sistema para recuperação de energia, o uso de
incineração para geração de energia elétrica vai continuar crescendo enquanto plantas
antigas vão sendo substituídas. Há também uma preferência para que haja um aumento
da aplicação de níveis do uso da incineração com conversão de energia com lixo para ser
promovido como uma opção para a disposição final de resíduos.(idem)
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3.2.2 Descrição do Processo de Incineração

Incineração de resíduos emprega alta temperatura de fornos para queimar correntes de
resíduos, que entram em combustão completa. Isso garante o tratamento sanitário e a
destruição de componentes orgânicos e minimiza a presença de resíduos combustíveis
nas cinzas resultantes. (ibdem)
Este processo pode aceitar resíduos com pouco pré-processo ou tratamento, embora
esteja havendo um esforço considerável de alguns países para o desenvolvimento de
resíduos destinados a aquecedores industriais. Geralmente isso é requerido para que
haja remoção de itens grandes antes do abastecimento da câmara de combustão.
O atual processo de incineração consiste geralmente em dois estágios. Inicialmente, o
resíduo é queimado na câmara primária, que é a receptora direta do lixo, em uma
temperatura suficientemente alta para que algumas substâncias presentes se tornem
gases e outra assuma a forma de pequenas partículas. Nesse dispositivo, a temperatura
de operação varia tipicamente entre 500ºC e 900ºC. Em todas as configurações, a
alimentação de oxigênio nessa câmara é sub-estequiométrica, evitando-se assim
gradientes elevados de temperatura. Nessas condições controladas, evita-se a
volatilização de grandes quantidades de metais presentes no lixo, como chumbo, cádmio,
cromo, mercúrio, entre outros. Além disso, minimiza-se a formação de óxidos nitrosos,
que surgem apenas sob temperaturas mais elevadas.
Já a fase gasosa gerada na câmara primária é encaminhada para a câmara secundária
Essa mistura de gases e partículas é então queimada a uma temperatura mais alta por
um intervalo de tempo suficiente para que haja a combustão completa. Tempo de
residência representativo para resíduos sólidos é de 30 minutos para o primeiro estágio e
de 2 a 3 segundos para a combustão da fumaça no segundo estágio. Nesse caso, a
atmosfera é altamente oxidante (excesso de oxigênio) e a temperatura de projeto varia
normalmente entre 750°C -1250°C. Os diversos gases gerados na câmara anterior são
oxidados a CO2 e H2O. Nessa temperatura, a probabilidade de existência de moléculas
com grande número de átomos como dioxinas e furanos, compostos altamente nocivos
aos seres humanos, é praticamente zero. (IEA 1997; ARANDA 2001; TOLMASQUIM
2003)
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Os gases provenientes desta segunda etapa passam por um sistema de abatimento de
poluição, que consiste em muitos estágios (por exemplo scrubber para a remoção de
ácido no gás, precipitador eletrostático para a remoção de poeira e/ou filtros para a
remoção de partículas finas), antes de serem enviadas para a atmosfera via uma
chaminé. As restritas regulamentações de emissões algumas vezes requerem o uso de
carvão ativo no sistema de abatimento, para que haja redução da emissão de mercúrio e
dioxinas.
A Figura 11 a seguir ilustra um esquema representativo de uma câmara de combustão.
Como pode ser visto, o lixo entra na primeira câmara onde é injetado ar e, se necessário,
um combustível auxiliar. Os gases sobem para a segunda câmara onde mais ar é
injetado. Após esta etapa os gases seguem para o sistema de tratamento. Os descartes
(ou cinzas) ficam depositados na primeira câmara e são retirados depois.

Figura 11 – Esquema Representativo de Dupla-Câmara de Combustão
Fonte: (ARANDA 2001).
Após a incineração, a parte sólida é tirada da grelha. A quantidade deste material sólido
após o processo de incineração varia de 12 a 30% em massa (de 4 a 10% em volume) do
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material original e tem o aspecto de cinza, sendo um material totalmente esterilizado e
apto para ser aterrado ou mesmo aplicado à construção civil (tijolos, capeamento de
estradas, etc.), mas freqüentemente este é levado para aterros sanitários (embora possa
ser utilizado na construção de aterros). Assim que materiais combustíveis orgânicos forem
removidos, este resíduo não se degrada para formar gás de aterro. O resíduo é
normalmente tratado para que haja a recuperação de materiais ferrosos; não ferrosos,
que podem também ser recuperados em certas circunstâncias. Uma pequena quantidade
de finas partículas é carregada para fora da câmara de combustão pela exaustão dos
gases (freqüentemente leves cinzas aquecidas); isso é coletado no precipitador ou no
filtro.
O lixo brasileiro é composto, por estimativa conservadora, em média, por 65% de restos
alimentares, 25% papel, 5% plástico, 2% vidro e 3% metais (IPT 1998). Toda a parte não
reciclável, ou seja, os 65% de material orgânico servem como combustível para
incineração. No entanto, ambas as câmaras necessitam de injeção de combustível
auxiliar, que pode ser gás natural, GLP ou óleo diesel. Vale dizer que os parâmetros de
projeto e construção do forno tais como: material refratário, isolante térmico, interface
refratário-aço, queimadores, sopradores e a sincronia entre as câmaras são pontos
fundamentais para minimizar a quantidade necessária de combustível auxiliar injetado,
muitas vezes utilizado somente para a partida do incinerador. Dependendo do poder
calorífico do lixo é possível que nenhum combustível seja adicionado. Na UFRJ, em
decorrência do projeto realizado pela parceria do IVIG/COPPE/UFRJ e a USINAVERDE
foi feita uma análise do poder calorífico dos RSU da instituição e obteve-se o valor de
2,66 MWh/t, do material seco, sem umidade. Caso o material fosse incinerado sem a
prévia secagem, seu poder calorífico seria de apenas 0,7 MWh/t de RSU. Este fato
denota a relevância da secagem do material, rico em matéria orgânica, antes de ser
levado para a incineração.
Atualmente, existem incineradores no mercado que apresentam grande eficiência de
queima com baixo consumo de combustível e baixo teor de emissões. De forma
conservadora, os gases que saem da segunda câmara de combustão, apesar da
eficiência da queima, carecem ainda de um tratamento adicional, que em muitos casos
funciona como uma precaução adicional de segurança.(IEA 1997)
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Tratamento dos Gases de Combustão
O tratamento desses gases envolve processos físicos e químicos, havendo uma grande
variedade de opções de conformação e equipamentos. A primeira etapa consiste em
resfriar os gases que saem entre 1000ºC e 1200ºC da câmara secundária. Nessa etapa,
além de resfriarem-se os gases de combustão gera-se vapor d’água que pode ser
utilizado na conversão em energia elétrica, sistema de aquecimento ou mesmo sistema
de refrigeração.
Em seguida, os gases são neutralizados com a injeção de hidróxido de cálcio (dry
scrubber), altamente eficiente na neutralização e captura de SOx e HCl. Os gases já
resfriados e neutralizados passam então por um sistema de filtros (filtros-manga) que
retiram o material particulado (fuligem, sais e hidróxido de cálcio) de dimensão de até 0,3
µm. Em algumas conformações utilizam-se outros sistemas, como precipitadores
eletrostáticos, lavadores venturi, ciclones, etc.
Finalmente, os gases passam por um leito adsorvente, à base de carvão ativado (leito fixo
ou fluidizado), de alta área superficial que possui tripla ação:
- Retenção de óxidos nitrosos: evita-se picos de geração de NOx, eventualmente
formados por distúrbios na câmara secundária, inibindo que sejam emitidos abruptamente
para a atmosfera;
- Retenção de organoclorados: ação preventiva quanto à emissão de dioxinas por algum
problema na câmara secundária;
- Retenção de metais voláteis: O material adsorvente atua como uma “peneira molecular”
retendo metais voláteis. Tanto por injeção, como através de um leito fixo, o material
adsorvente possui comprovadamente altíssima eficiência na retenção de metais.
Tanto os filtros mangas como os leitos de carvão funcionam tipicamente entre 150 e
200ºC. A perda de calor ao longo do próprio tratamento de purificação de gases faz com
que a temperatura na saída da chaminé seja inferior a 120ºC.
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3.2.3 Os Impactos Ambientais Gerais da Incineração de Resíduos

Não se pode deixar de lembrar que um processo de incineração não pode existir sem
estar interconectado a um sistema tecnologicamente avançado de depuração de gases e
de tratamento e recirculação dos líquidos de processo. Os gases efluentes de um
incinerador carregam grandes quantidades de substâncias em concentrações muito acima
dos limites das emissões legalmente permitidas e

necessitam de tratamento

físico/químico para remover e neutralizar poluentes provenientes do processo térmico.
Hoje já existem no Brasil empresas, dentre elas a Grande Morávia e a Kompac, com
sólido know-how, capacitadas para projetar e instalar sistemas de 4ª geração, de forma a
garantir que as emissões para a atmosfera ou corpo líquido sejam feitas bem abaixo do
níveis de exigência da leis ambientais brasileiras (ABNT, Cetesb e Feema) ou
internacionais, mesmo as mais rigorosas. Estes sistemas são desenhados para cada tipo
de resíduo a ser processado. Entretanto, de forma abrangente, estes sistemas estão
normalmente baseados em um sistema quencher, lavagem ácida de halogêneos, lavagem
alcalina e remoção final com lavador de aerossóis (G. Morávia, Sanches, 2000) ou filtros
de manga (Kompac). (MENEZES 2000)
Na lavagem ácida, é feita a retenção inicial do material particulado inerte e a neutralização
dos ácidos, com tecnologias específicas para remoção do óxido de mercúrio Hg(O), HCl,
HF e óxidos, metais pesados classe I, II e III, além de controle das Dioxinas e Furanos
(PCDD/PCDF). A lavagem alcalina neutraliza os poluentes ácidos e contribui para
retenção de outros poluentes com reação em ambiente com pH alto. A conclusão da
remoção da parte muito fina de particulado (menor de 0,7 µm) é feita em Lavador dos
Aerossóis ou em filtros de manga.
Os efluentes líquidos são tratados e reciclados, incluindo processos proprietários de
neutralização de efluentes ácidos, regeneração de soda, sedimentação e dessalinização.
As tecnologias utilizadas no Brasil são similares às mais modernas do mundo,
trabalhando com Sistemas MULTIWIR (G. Morávia) e Kompac, desta empresa.
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Hoje já existem também disponível filtros catalisadores, desenhados para a retenção de
dioxinas e furanos, e que já serão utilizados em breve no Brasil. São apresentadas abaixo
fotos de dois destes sistemas de tratamento.(idem)

Figura 12 – Centro de Tratamento de
Resíduos Perigosos – Fortaleza, Ceará –
Sistema de tratamento de gases.
Fonte: (MENEZES 2000).

Figura 13 – Despoluição de gases dos
incineradores de resíduos hospitalares –
Silcon – Paulínea, S.P.
Fonte: (MENEZES 2000).

Cada etapa da incineração tem um impacto diferente. Os impactos de cada um desses
estágios da incineração são apresentados de forma categorizados. Estudos prévios têm
mostrado que os maiores impactos ambientais da incineração são produzidos por (IEA
1997):
•

Construção da planta (barulho, emissão, acidentes, efeito do ecossistema
local);

•

Coleta e transporte dos RSU (barulho, transporte, emissão, acidentes, odores);

•

Impactos secundários do incinerador (barulho, intrusão visual, odor, etc.);

•

Transporte e disposição das cinzas de resíduos (incluindo tecnologia do
abatimento de resíduo)

•

Combustão de resíduos (emissões atmosféricas, incluindo emissões de traços
de dioxinas e metais pesados);

Os impactos estão descritos abaixo. Os impactos relativos às emissões atmosféricas
serão discutidos separadamente devido à sua magnitude dentro do contexto da
incineração de resíduos. Além disso, um número de outros impactos potenciais que os
méritos e as considerações são discutidos.
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a – Impactos da construção do Incinerador
A fase de construção (escavação, concretagem, trabalho mecânico e elétrico, etc.) é uma
potencial fonte de muitas barreiras ambientais. O impacto resultante será equivalente a
aqueles vindos dos projetos de engenharia civil de escala similar.
-

Haverá emissão atmosférica de toda planta e equipamentos usados na

construção. De toda forma, essas emissões serão baixas quando comparadas com
aquelas vindas durante a operação do incinerador;
-

Barulho deverá ser gerado de veículos e equipamentos utilizados na obra, o que

pode atrapalhar os residentes e o ecossistema local;
-

Haverá aumento de intrusão visual das atividades locais;

-

Haverá emissão de poluentes atmosféricos, poeira e barulho do transporte

rodoviário de pessoas e materiais, assim como o aumento do tráfego. Este fato pode ser
particularmente importante já que muitos incineradores estão locados em áreas urbanas.
b – Impactos da coleta e transporte dos RSU
A maior barreira da coleta e transporte de resíduos irá provir das emissões atmosféricas e
do barulho gerado pelos veículos de transporte. A locação exata relativo à área de coleta
será importante para determinar a escala de todas essas emissões, embora essas
atividades devam ocorrer sem restrições de onde será a disposição final do lixo. Está
assumido que os resíduos são coletados e transportados por veículos rodoviários. O
transporte extra gerado pelo transporte de resíduos vai aumentar o tráfego ao longo de
algumas rotas específicas, muitas vezes em ambientes urbanos, resultando em possíveis
congestionamentos, acidentes e barulho. Além do mais, poderá haver impactos do cheiro
antes dos resíduos serem deixados no incinerador. O material orgânico presente em
resíduos sólidos é altamente putrefato e pode aumentar o odor, mesmo quando os
resíduos estão sendo transportados. (idem)
c – Impactos das Emissões Sólidas e Líquidas
O resíduo sólido e líquido gerado pelo processo de incineração variará com as
tecnologias individuais de abatimento e práticas operacionais, mas pode consistir
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principalmente de cinza de fundo; pó capturado pelos controles de poluição via aérea e.
água residual (para um pouco de tecnologias de abatimento específicas).
Todos estes podem conter poluente. As quantidades de poluente individuais variarão de
acordo com a tecnologia individual e o fluxo específico de resíduos. Em geral, a maioria
dos poluentes inorgânicos (metais pesados) estará presente no fluxo das cinza de fundo
com concentrações mais altas que no resíduo cru (tipicamente 3 - 4 vezes o nível no
resíduo original). A cinza de fundo será geralmente disposta para aterro de lixo. Este
resíduo é essencialmente um material inerte. Então, só será libertado como poeira
(durante transporte e aterramento) ou de liberada acidentalmente no descarregue no
local do aterro de lixo.
Não há nenhum desarranjo micro-biológico adicional no local porque o conteúdo orgânico
foi afastado. Qualquer patogênico apresentado no fluxo de resíduos original também terá
sido destruído pelo processo de incineração.
Os resíduos das cinzas aéreas (as cinzas coletadas precipitadores) têm uma
concentração muito mais alta de metais e necessidades de disposição especial por causa
de seu potencial impacto de ambiental. Tal resíduo é depositado freqüentemente em
locais de aterro de lixo controlados ou perigosos. Além disso, pode haver resíduos de
carbono ativado contaminado. Carbono ativado é usado para reduzir emissões orgânicas
e algum vapor de mercúrio sob rígidos limites de emissões. É provável que esteja
contaminado com um pouco de vapor de metal e orgânicos e também pode precisar de
disposição especial.
Para algumas plantas, o sistema de abatimento coletará cinza aéreas, produtos de
scrubber

e carbono em uma corrente de resíduos que seria então tratado ou seria

disposto de em aterro de lixo perigoso.
Porém, alguns processos de incineração e tecnologias de abatimento podem produzir
efluente líquido proveniente da extinção de cinzas, operação de caldeira e de
equipamento de limpeza de gás. Descargas líquidas são controladas e tratadas antes de
liberação. Além disso, alguns sistemas de limpeza de gás do cano de chaminé produzem
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efluentes líquidos potencialmente prejudiciais (por exemplo sistemas scrubber molhados
vão precisar de tratamento complexo para remover metais).
d – Impactos Secundários
Os impactos secundários da plantas de incineração podem ser significativos. Eles podem
incluir odor dos resíduos, barulho, intrusão visual, vento espalhar o lixo, sobrecarga do
tráfico, estigma social e atração de moscas e animal daninhos.
O odor é minimizado freqüentemente em locais modernos aspirando o ar de combustão
dos resíduos.da área de armazenamento, criando uma baixa pressão leve e prevenindo o
odor de esparramar (ibdem). A boa prática deveria eliminar a maioria dos outros impactos
potenciais como lixo e pestes.
Para os outros itens restantes, é o potencial impacto secundário de qualquer planta de
incineração muito localizado. Como muitos incineradores são situados em locais urbanos
(áreas de alta densidade

populacional), o impacto secundário da planta e o tráfico

associado podem ser alto.
Porém, a seleção cuidadosa de locais pode reduzir a maioria dos impactos, por exemplo
localizando, plantas em áreas industriais.
e – Impactos em Ecossistemas
A planta de incinerador ocupará uma área de terra e isto resultará em uma perda e
mudança de hábitat para espécies locais. Além disso, atividades de planta podem
perturbar ecossistemas locais.
Porém, como notado acima, estas plantas são freqüentemente situadas em locais
urbanos, assim a provável mudança de hábitat é provavelmente

insignificante. Além

disso, incineração provê recuperação de energia de resíduos que teria ido, caso contrário,
para aterro de lixo. Como o volume e massa dos resíduos estão reduzidos do processo de
incineração, menos terra é usada que para dispor os resíduos imediatamente em aterro
de lixo.
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3.2.4 Impactos da Emissão da Combustão

O impacto mais importante da incineração são as emissões da combustão dos RSU. Por
isso esta seção trata somente deste impactos, uma vez que os demais já foram
abordados anteriormente.

Emissões Atmosféricas
A maioria das emissões atmosféricas da combustão de resíduos são típicas para a
maioria dos combustíveis sólidos, consistindo em dióxido de carbono (CO2), óxidos de
nitrogênio (NOx) e dióxido sulfúrico (SO2). De qualquer forma, os níveis de emissões são
geralmente maiores (por kWh produzidos) que a maior parte das fontes fósseis, por que o
RSU é relativamente um combustível menos calórico e a eficiência de ponta a ponta é
baixa (normalmente ~20%). Monóxido de carbono (CO) pode também se produzido,
indicando uma combustão pobre e que a planta não está operando otimamente.
Existem também algumas outras importantes emissões atmosféricas da incineração, que
são liberadas em pequenas concentrações. Essas incluem:
-

Ácido clorídrico (HCl). Este é produzido dos resíduos contendo materiais plásticos

(como PVC) embora materiais não plásticos também possam ser fontes. Com alto grau de
exposição, este composto pode ter efeitos para a saúde mas, nos níveis de emissões das
plantas modernas, a concentração do ar ambiente será bem abaixo do limite para o
impacto a saúde. Emissões são deste modo como efeitos de acidificações locais.
-

Ácido fluorídrico (HF). Níveis de correntes atuais de resíduos com plantas

modernas estão agora extremamente baixas e estão bem abaixo dos níveis no qual eles
causariam impactos ambientais ou de saúde.
-

Metais pesados e compostos orgânicos, incluindo compostos orgânicos semi-

voláteis/voláteis (VOCs, do inglês volatile organic compound). Esses metais e alguns dos
compostos orgânicos podem formar parte das partículas emitidas na combustão. (IEA
1997)
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As emissões individuais dos poluentes acima vindos de uma dada planta de incineração
irão variar de acordo com a tecnologia específica e operações práticas no lugar – muitos
dos poluentes potenciais da incineração podem ser minimizados pela otimização do
processo de combustão; a composição exata dos resíduos – isso vai variar entre e dentro
das regiões, pela estação e com as futuras estratégias de disposição, (políticas de gestão
de resíduos como as iniciativas de reciclagem); o equipamento de abatimento de poluição
presente.
Em geral, os gases ácidos (HCl, HF e SO2) são removidos usando o sistema de scrubbing
(embora NOx seja um gás ácido, ele tem que ser tratado separadamente). Particulados e
gotículas líquidas entranhadas na chaminé (incluindo metais pesados e compostos
orgânicos) são removidos por precipitadores eletrostáticos (para remoção de poeira) e
incrementados com filtros industriais (para remoção de partículas finas).
É difícil conseguir dados acurados e representativos nas emissões “normais” dos
incineradores, particularmente olhando os traços de componentes (especialmente
dioxinas). Ao invés disso, um bom guia para o limite superior podem ser obtidos da
regulamentação standart atual. (idem)
No processo de incineração os gases e substâncias, formados durante a combustão, são
purificados antes de serem lançados na atmosfera, obedecendo a rigorosas normas de
proteção ambiental, conforme pode ser observado na Tabela 28.
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Tabela 28 – Limites de Emissão de Gases (Valores expressos em mg/Nm3, base seca, a
11% de O2, sendo as dioxinas e furanos em ng/Nm3)
ABNT
FEEMA/RJ Cetesb Ato LRV-K
Elemento
Áustria
Alemanha
NB-1265
NT574 de E15.011
1989/90
poluente
RV-K*
17 BIMS**
Dez.89
05.10.93
Dez.92
Europeu
Particulado
70
50
50
15
15
10
total
SOx
280
100
300
50
50
50
NOx
560
560
560
100
100
200
HCl
1,8 kg/h
50
1,8 kg/h
10
10
10
CO
100 ppm
50
125
50
50
50
Hg
0,28
0,2
0,28
0,05
0,05
0,05
Dioxinas e
0,14
0,14
0,1
0,1
0,1
furanos
Obs.: * valores médios de meia hora. ** valores médios de um dia.

Fonte: (ARANDA 2001)
A Agencia Americana de Proteção Ambiental (U.S.EPA) lançou recentemente novos
limites padrões de emissão de gases oriundos de incineradores novos ou já existentes. A
tabela Tabela 29 a seguir mostra esses valores:
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Tabela 29 – Valore Atuais de Emissões de Poluentes EPA/2004
Poluente

unidade

Padrões de Emissão1
Incineradores
Novos
Existentes Incineradores

Dioxinas e furanos fontes equipadas com boilers
aquecidos a resíduos e
sistema de controle de
2
poluição do ar seco

ng TEQ/m³

0,28

0,11

ng TEQ/m³

0,2; ou 0,4 e
temperatura de
entrada do
material
particulado ≤
204,4°C

0,2

Mercúrio
Material Particulado
Metais Semivoláteis
Metais Pouco Voláteis
HCl e Cl23

µg/m³
mg/m³
µg/m³
µg/m³
ppmv

130
34
59
84
1,5

8
1,6
6,5
8,9
0,18

Hidrocarbonetos4,5

ppmv

10

10

(ou 100 ppmv de
CO2)

(ou 100 ppmv de
CO2)

Dioxinas e furanos fontes não equipadas com
boilers aquecidos com
resíduos e sistema de controle
2
de poluição do ar seco

Eficiência de destruição
e Remoção

Para plantas novas ou existentes, 99,999%
para cada constiutinte principal de perigo
orgânico

1 – Todos os padrões de emissões estão corretos em base seca com 7% de oxigênio
2 – Um sistema de controle de poluição de ar úmido seguido por um sistema de controle de poluição de ar seco não é
considerado um sistema de controle de poluição de ar seco para os propósitos destes padrões. Um sistema de controle de
poluição de ar seco seguido por um sistema de controle de poluição de ar úmido é considerado um sistema de controle de
poluição de ar seco para os propósitos destes padrões.
3 – Padrão combinado, equivalente a Cl

(-)

4 – As fontes que desejarem usar padrões de CO2 devem mostrar equivalência durante os testes de performance
5 – De maneira geral, hidrocarboneto é considerado propano

Fonte:(EPA 2004)

Os óxidos nitrosos (NOx) e o monóxido de carbono (CO) são produzidos em qualquer
combustão. Através de um controle da queima e de um sistema de tratamento dos gases
que saem das câmaras de combustão é possível reduzir essas emissões a valores
tecnicamente toleráveis. Quanto às normas brasileiras de emissões de gases
provenientes de incineração, pode-se dizer que são bem mais rigorosas que as de
emissões de veículos automotivos. Por exemplo, a norma para emissões de veículos
(PROCONVE) determina que as emissões de NOx de veículos leves comerciais devem
ser inferiores a 1,4 g/km. Esse valor sobe para 7,0 g/km para veículos pesados (principal
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fonte de transporte no Brasil). Em termos de concentração, teríamos respectivamente
1500 e 6000 ppm na saída do escapamento de veículos leves e pesados contra 560
mg/Nm3 ou 750 ppm de tolerância de NOx na chaminé de uma termelétrica a lixo (Tabela
28). Ainda assim, já existe tecnologia para atingir-se valores ainda mais baixos de
emissões de NOx em usinas termelétricas a lixo, valores que se adequam às normas
norte-americanas e européias (conforme apresentado na Tabela 28). Portanto, pode-se
concluir que as emissões de CO e NOx de uma termelétrica a lixo são pequenas, quando
comparadas às emissões dos veículos automotivos.(ARANDA 2001)
Deve-se avaliar também a questão de formação de dioxinas e furanos devidos ao
processo de incineração. As altas temperaturas de queima quebram as ligações químicas,
atomizando macromoléculas e praticamente zerando a possibilidade de formação de
dioxinas e furanos. Como exposto na descrição da tecnologia, utiliza-se adicionalmente,
carvão ativado em leitos pós-combustão que adsorvem eficientemente qualquer resquício
de dioxinas e furanos, bem como de metais voláteis. Com a utilização de duas câmaras
de combustão, funcionando adequadamente, e com o rápido resfriamento dos gases de
combustão, atingem-se níveis de dioxinas menores do que 0,14 nanogramas/m3.
Nos últimos 10 anos, as modernas usinas termelétricas a lixo conseguiram elevados
índices de eficiência, particularmente na remoção de duas classes de poluentes: os
metais e as dioxinas e furanos. Nos EUA, em 1987, os incineradores eram responsáveis
pela geração de 82% das dioxinas no país. Em 2002, esse número caiu para apenas 3%.
Na Grã-Bretanha, por exemplo, estudos do Departamento de Saúde mostram que, entre
1990 e 2000, as emissões de chumbo caíram 97% e as de dioxinas caíram 99%. Nos
últimos 4 anos, diversas usinas de incineração de lixo inglesas, como a de Edmonton
(Londres), emitiram, em média, 0,04 nanogramas/m3 de dioxinas (mais de 3 vezes menos
do que os exigidos pelos limites brasileiros).
O nível de emissões de dioxinas e furanos permitido em usinas termelétricas a lixo
significa uma chance de contrair-se câncer de 7 em cada 100 milhões de pessoas para a
vizinhança da usina. Esse valor é muito menor do que diversos outros procedimentos
domésticos corriqueiros. Vale destacar ainda que essas chances são cerca de 250 vezes
menores do que teriam os vizinhos de um aterro sanitário. Os valores de risco de câncer a
partir de diferentes exposições são apresentados na Tabela 30.
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Tabela 30 – Risco de Câncer a partir de Diferentes Exposições.
Chance por
Atividade
milhão
5000
Exposição média a radiação em casas (fontes domésticas)
4640
Resíduo de pesticidas em comida fresca
720
Consumo de meia libra por semana de peixe do lago Ontário
250
Consumo de pasta de amendoim por crianças, devido à aflatoxina
180
Níveis aceitáveis de benzeno
20
Média de submissão aos raios-X num diagnóstico
Inalação das emissões de benzeno e cloreto de vinila de um aterro
18
de 150 toneladas por dia
11
Exposição a dioxinas e furanos de lixo não incinerado
Níveis ambientalmente aceitáveis de exposição a gases no estado de
10
Maryland
2,4
Consumo e uso para banho de água clorada
Emissão de dioxinas e furanos em uma planta de incineração de
0,07
1500 toneladas por dia
Fonte: (ARANDA 2001)
Em termos de lixo, quando ocorre um processo de incineração com reciclagem prévia dos
resíduos sólidos, queima-se basicamente matéria orgânica, como restos de alimentos e
animais, ou seja, biomassa cultivada. Assim sendo, a contribuição de gases de efeito
estufa a partir da incineração de resíduos poderia ser considerada nula. Mas caso haja a
incineração de algum material de origem fóssil, esta deve ser contabilizada.

Metais pesados
Os metais principais pesados que podem ser libertados são:
Cádmio: uma combinação que pode causar significantes efeitos à saúde (em ambos os
humanos e ecossistemas naturais). foi ligado a câncer do pulmão e também foi ligado a
vários outros efeitos não- cancerígenos;
Mercúrio e chumbo: têm impactos significantes em saúde pública e ecossistemas. O
Mercúrio pode danificar o fígado humano e rim e também pode poder acumular em
tecidos do cérebro. Chumbo é conhecido por afetar funções de cérebro;
Arsênico, Berílio e cromo: estes são de menos importância, por causa do mais baixo
nível das emissões deles.
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As quantidades emitidas para a atmosfera dependem da:

composição do resíduo,

características químicas e físicas individuais de cada composto e a eficiência de
abatimento da tecnologia adotada.
Por exemplo, mercúrio é o mais volátil e estará presente como um vapor. Então, está
concentrado na corrente de gás do cano de chaminé e, desde que não possa ser coletado
dentro dos sistemas de remoção de partículas, modernos sistemas o coletam com
armadilhas de carbono ativadas. A maioria dos outros metais estará presente como
materiais sólidos, uma proporção grande da qual permanecerá na cinza de fundo, e o
restante estará presente no gás de cano de chaminé como partículas sólidas.
Qualquer emissão de metais pesados é importante, por causa dos possíveis efeitos deles
e porque eles são persistentes (i.e. eles não degradam depressa no ambiente). Porém,
modernas técnicas de abatimento reduzem as emissões destes metais a um nível muito
baixo em comparação com as baixas concentrações naturais no ambiente e níveis de
emissão de combustão de alguns combustíveis fósseis, como carvão. (IEA 1997)

Compostos Orgânicos Voláteis
A maioria dos VOCs produzida no início do processo de incineração é destruída pela
subseqüente alta temperatura combustão . Isto reduz os componentes tóxicos gasosos do
cano de chaminé. No entanto, é possível que algumas combinações tóxicas se formarem
ou re-formarem a jusante da zona de combustão na recuperação de calor e na seção
limpa do gás de cano de chaminé da planta. Outras combinações podem estar presentes
como produtos de combustão incompleta (PIC) ou como o

resultado de reações

complexas entre produtos de combustão e PICs.
Há várias outras emissões orgânicas importantes, enquanto incluindo policiclosaromáticos hidrocarbonetos (PAHs), bifenil poli-clorados (PCBs) e formaldeídos (HCHO).
Formaldeídos e alguns do PAH e PCBs são suspeitos de serem cancerígenos, e muitos
do dois últimos do grupo podem potencialmente acumular em organismos. Embora os
dados de emissões de PAHs, PCBs e formaldeído não estejam bem caracterizados , a
toxicidade deles é mais baixa que da dioxina e eles são emitidos em quantidades muito
pequenas.
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Os orgânicos halogenados (geralmente chamado dioxina) são de preocupação particular.
Estes são formados dos precursores de combinações orgânicas e radicais de cloro a
temperaturas ao redor 300°C. Dioxina é o nome genérico para uma família de
combinações relacionadas que inclui policlorinato-dibenzo-dioxina (pCDD) e policlorinatodibenzo-furano (pCDF). Existem 75 congêneres diferentes do grupo pCDD e 135 de
pCDF, incluindo várias combinações que são provavelmente cancerígenas. Todos eles
mostram semelhantes propriedades químicas, mas a toxicidade difere entre compostos
individuais. O congênere mais tóxico é 2,3,7,8-lambari-clorar-Dibenzo-dioxina (TCDD) e
dados de emissão são geralmente dados em TCDD tóxico equivalente (i-TEQ). Existem
atualmente consideráveis debates sobre o risco atual de dioxina. O EUA-EPA
recentemente liberou um pré-relatório sobre dioxina e compostos afins (EST, 1995). Isto
reafirmou a visão mais anterior que dioxina é provavelmente cancerígena e que também
têm outros efeitos não-cancerígenos. Estes podem surgir de dioxinas que se ligam em
tecido de células, em locais de receptor específicos o qual normalmente são usados por
hormônios e enzimas para regular certas atividades do corpo. Dioxinas rompem assim a
função

das

células

normais

e

podem

potencialmente

afetar

as

funções

de

desenvolvimento, reprodução e imunidade. Alguns destes potenciais efeitos adversos de
dioxina podem acontecer a níveis de concentração muito baixo.
Dioxina são combinações persistentes e podem bio-acumular no ambiente, pois eles são
solúveis em gordura. Dioxinas têm o potencial de impactar diretamente (i.e. de emissões
atmosféricas ou absorção de pele) ou indiretamente (por exemplo pela cadeia
alimentícia). Estes caminhos são discutidos com mais detalhe abaixo.
Impactos diretos. Embora dioxina sejam muito tóxicas, o risco direto de emissões de
dioxina de plantas modernas (i.e. de inalação) é considerado pequeno. Como resultado,
cádmio e emissões de poluente convencionais como dióxido de enxofre, particulados etc.
é provavelmente de maior preocupação global. Isto não é surpreendente porque
modernas emissões de dioxina são extremamente baixas, com padrões controlados e
nivelados a nanogramas (não em miligramas como para outros poluentes). (IEA 1997)
Impactos indiretos. A importância de caminhos de impacto indiretos é difícil calcular
mas eles podem ser tão importantes quanto caminhos diretos por várias razões:
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Foi mostrado que

Dioxina pode persistir durante décadas no ambiente (entretanto o

tempo de vida varia com o congênere);
Dioxinas são transportadas eficazmente pela cadeia alimentícia. Houve preocupações
sobre exposição indireta, particularmente por leite agrícola (fazendas situadas aproximas
à áreas industriais) e mais alto para cima a cadeia alimentícia (por exemplo transmissão
de mãe para criança por leite de peito porque os dioxina podem ser concentrados na
gordura do corpo da mãe). Vários estudos calcularam que mais de 90% de exposição
humana acontece por dieta, com comidas gordurosas (por exemplo comidas derivadas
de leite, peixes e animais) sendo o predominante caminho, entretanto deve ser dada
ênfase a que tal exposição resulta de dioxinas emitidas de todas as fontes e emissões de
incineradores modernos contribuem só uma proporção muito pequena deste total. (idem)
Efeitos indiretos são muito localizados, entretanto eles podem ser pelo menos tão
importantes quanto efeitos diretos. Como um exemplo, um estudo calculou o risco total
que a inalação de TCDD era menos que 5% do risco total de todos os caminhos para o 'a
Maior Exposição Individual' (i.e. o pior caso). Embora o debate científico no impacto do
atual nível de emissão, o público acredita que o risco das emissões de dioxina seja
extremamente alto (desproporcionalmente assim).
Este foi um dos fatores (junto com várias outras razões) na dificuldade em

obter

planejamento de emissões para novos incineradores em vários países. (ibdem)

3.2.5 Benefícios e Desvantagens da Incineração de RSU

Dentre os benefícios da incineração de resíduos, destacam-se a redução do volume
requerido para disposição em aterros; a recuperação de energia durante a combustão
pode ser utilizada para a produção de eletricidade ou combinado calor e energia. Isso
substitui energia e emissões das estações de energia;a recuperação de uma grande
proporção de energia contida no lixo, mais que se o lixo fosse depositado em aterro e a
energia fosse recuperada do gás oriundo do aterro, além do processo evitar a emissão de
metano (um potente gás de efeito estufa) que poderia aumentar com a disposição de lixo
em aterro;
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A incineração de resíduos pode também ter impactos ambientais negativos. Em particular,
tem havido consenso sobre algumas emissões atmosféricas da incineração, notadamente
metais pesados e compostos orgânicos como dioxinas. Isso resultou na introdução de
limites restritos de emissões e avançadas tecnologias de abatimento de gases. Embora
estes passos tenham reduzido consideravelmente o nível dessas emissões, novos
projetos de incineradores ainda podem encontrar grande oposição do público.(IEA 1997)
Entre as vantagens deste uso podemos citar:
Resulta em uso direto da energia térmica para geração de vapor e/ou energia elétrica;
Alimentação contínua de resíduos;
Relativamente sem ruído e sem odores; e
Requer pequena área para instalação.
Entre as desvantagens temos:
Inviabilidade com resíduos de menor poder calorífico e com aqueles clorados;
Umidade excessiva e resíduos de menor poder calorífico prejudicam a combustão;
Necessidade de utilização e equipamento auxiliar para manter a combustão;
Metais tóxicos podem ficar concentrados nas cinzas;
Altos custos de investimento e de operação e manutenção

3.2.6 Obtenção de Energia Elétrica pela Incineração de RSU

Estima-se que 75% dos RSU gerados nos países OECD (após permitirem a reciclagem)
estão disponíveis para serem utilizados como combustíveis. Isto prevê um total (em
termos de energia primária) de 75 Mtep, distribuído por região como mostrado no.
Assumindo uma eficiência típica de geração de 25%, isto é equivalente a 218 TWh por
ano.
Estudos de prospecção feitos pela Agência Internacional de Energia (IEA 1997)
apresentam a evolução da disponibilidade de RSU para uso em incineradores objetivando
a geração em energia elétrica. Pode-se observar que para o ano de 2025 a América do
Norte, Europa e Oceania serão responsáveis por cerca de 29, 31 e 14 Mtep de energia
primária, respectivamente como pode ser visto no Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Estimativa de Obtenção de RSU para incineração e geração de eletricidade
em 2025.
Fonte: (IEA 1997).
A tecnologia atualmente disponível de projeto de incineradores pode prever a geração de
até 0,95 kWh/t processada, sendo que a grande maioria dos sistemas instalados gera de
0,4 a 0,95 kWh/t de capacidade. Naturalmente esta geração dependerá fortemente do
poder calorífico do RSU processado. (MENEZES 2000)
De outra forma, com a incineração controlada dos resíduos sólidos urbanos é também
possível com 500 toneladas diárias, abastecer uma usina termelétrica com potência
instalada de 16 MW, o que representa um potencial energético de cerca 0,7 MWh/t
(TOLMASQUIM 2003) . Dados da EPA (EPA 2002) consideram que a incineração pode
produzir até 550 kWh/t de resíduo, e levando em conta que pode haver perdas na
transmissão de até 5% do total produzido, este valor é de cerca de 523 kWh/t.
A incineração é o aproveitamento do poder calorífico do material combustível presente no
lixo através da sua queima para geração de vapor. É aconselhável o uso de resíduos de
maior poder calorífico como plásticos, papéis, etc.
Para o Brasil, considerando os dados fornecidos pelo IBGE, este total alcança a marca de
160.000 t/dia de resíduos, que caso fossem incinerados, considerando a eficiência de 0,5
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k Wh/t, possibilitariam a geração de 29,43 G Wh / ano. E caso fosse considerado o ponto
de vista mais otimista, com até 523 k Wh / t, este valor poderia ser de 45,44 T Wh / ano.

Item

Tabela 31 - Potencial de Aproveitamento Energético com Incineração
Quantidade
Unidades
Fonte de Referência

(a) Resíduos Sólidos Urbanos
(b) Fator de energia produzida
(c) Fator de energia produzida
(d) Fator de energia produzida
Energia potencial calculada
(a)x(b)
Energia potencial calculada
(a)x(c)
Energia potencial calculada
(a)x(d)

59,07
523,0
769,2
0,5

M t/ano
(IBGE 2000)
k Wh / t RSU
(EPA 2002)
k Wh / t RSU (TOLMASQUIM 2003)
k Wh / t RSU
(MENEZES 2000)

30,89

T Wh/ano

Elaboração própria

45,44

T Wh/ano

Elaboração própria

0,03

T Wh/ano

Elaboração própria

Por estes valores permeiam algumas incertezas à cerca das estimativas de incineração,
incluindo:
Variação regional da quantidade de resíduos;
Variação regional da composição dos resíduos;
Mudanças futuras na regulamentação e prática da disposição final de resíduos
(minimização de geração de resíduos, reuso e reciclagem), que vão alterar a composição
futura dos resíduos e a importância da disposição final de resíduos.
Dados recentes falam na incineração de cerca de 100% do lixo municipal do Japão, em
torno de 80% do lixo da Suíça e da Alemanha, e cerca de 30 milhões de toneladas de lixo
por ano incineradas nos EUA. Em Paris, 100% do lixo é incinerado, dentro da própria
cidade, e fornecendo água aquecida para cerca de 70 mil apartamentos. Nos últimos
anos, plantas de incineração de lixo vêm sendo maciçamente instaladas em países do
leste asiático como Coréia, Taiwan, Filipinas, Índia e China.
No Brasil, atualmente, a incineração é utilizada somente para resolver a questão da
disposição final de resíduos perigosos e parte dos resíduos hospitalares. No entanto, essa
tecnologia utilizada atualmente no país não se faz o uso do aproveitamento energético.
Seriam

necessários

alguns

aprimoramentos

tecnológicos

para

permitir

esse

aproveitamento de forma economicamente viável e ambientalmente correta. Algumas
iniciativas nesse sentido estão sendo implementadas em Campo Grande-MS e Vitória-ES.
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Faz-se importante ponderar as diferenças conceituais existente entre a incineração de
RSU e as demais tecnologias de aproveitamento das fontes renováveis de energia, uma
vez entende-se que uma fonte renovável de energia esta associada a um fluxo contínuo
de produção, já uma fonte não renovável compreende a disponibilidade em uma
determinada quantidade. Nestes termos conceituais, pode-se dizer que a incineração não
agrupa-se como uma tecnologia que faz uso de uma fonte renovável, visto que a fonte
primária da incineração é um produto da dinâmica da sociedade. Além disso, sua
exploração é dominada por considerações não energeticamente relacionadas (i.e. pratica
da disposição de resíduos), verifica-se que o atual uso da incineração como recuperação
energética estando em segundo plano. Por causa disso, muitas das barreiras ambientais
sobre a incineração ocorrem independentemente de qualquer operação para recuperação
de energia.(IEA 1997)
Como notado acima, a incineração ainda é muito mais uma opção para a disposição final
de resíduos, do que uma fonte de energia renovável per se.Sendo assim, quando
olhamos para os méritos da incineração é importante considerar a estratégia global de
disposição de RSU, então os impactos e benefícios da recuperação de energia da
incineração de resíduos podem ser comparados com outros métodos de disposição de
resíduos.(idem)
Centrais Elétricas de Ciclo à Vapor
Conforme já mencionado, o aproveitamento energético através da combustão de resíduos
se dá principalmente com a utilização das turbinas a vapor. Energia é recuperada da
corrente quente de gases por aquecedores convencionais, que normalmente inclui
superaquecedores de alta eficiência para aumentar a recuperação de energia. O vapor
produzido é utilizado tanto para a geração de energia como, se existir infra-estrutura
local, um sistema de geração de calor e energia. Os procedimentos para este fim estão
descritos a seguir.(IEA 1997)
Funcionamento: o calor libertado na fornalha por combustão de combustíveis gasosos,
derivados do petróleo, carvão (caso das centrais clássicas) ou incineração de resíduos ou
libertado no reator por cisão nuclear (caso das centrais nucleares) é transmitido à água
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circulando a alta pressão no gerador de vapor (que nas centrais clássicas também se
designa por caldeira) produzindo vapor. Este vapor é conduzido à turbina (a vapor) onde
se expande, fazendo-a rodar. Da turbina, o vapor passa ao condensador onde circula
água de arrefecimento também designada por água de refrigeração. A água condensada
volta, sob pressão, por efeito dum sistema de bombas, ao gerador de vapor19.

Figura 14 – Ciclo à vapor.
Fonte: (IST 2003)
Geralmente a passagem do vapor na turbina realiza-se em várias fases, nos (2 ou 3)
corpos da turbina. Todos os corpos da turbina estão montados sobre o mesmo veio que é
também o veio do rotor do gerador.(BORDALO 2003)
Centrais térmicas convencional
Tipos de centrais clássicas em funcionamento: as diferenças resultam fundamentalmente
pelo tipo de combustível utilizado (gases combustíveis, óleo combustível ou carvão). Em
algumas centrais existe ainda a possibilidade de queima mista. Uma turbina operando
isoladamente, ou em ciclo aberto, sua eficiência térmica é baixa, da ordem de 36%, ou
seja, mais de 60% do calor gerado pela queima do combustível é perdido nos gases de
exaustão. É verdade que a eficiência térmica pode ser melhorada com temperaturas e
pressões de entrada mais elevadas, mas isto exigiria materiais mais caros ao longo do
caminho do gás, com limitações técnicas e econômicas que podem ser relativizadas em
turbinas para aeronaves, mas são relevantes nas turbinas industriais. Nestas, é
fundamental compatibilizar temperaturas e pressões com custos iniciais e de manutenção,
esta sempre trabalhosa e demorada.

19

Mais detalhes sobre ciclos termodinânicos podem ser encontrados no Apêndice 2.
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Assim, não é de se esperar que, mesmo com os desenvolvimentos técnicos já antevistos,
as turbinas industriais em ciclo aberto venham a ter eficiência térmica acima de 40%, o
que torna este sistema desinteressante para a geração de energia elétrica. A Figura 15
mostra este esquema, com o fluxo numérico de energia da unidade.

Figura 15 – Ciclo convencional
Fonte:(GASNET 2004)
Muitas das centrais existentes possuem quatro grupos com uma potência unitária que
pode ser de centenas de MW. As principais diferenças entre os tipos de centrais reside na
forma de processamento do combustível até ser injetado nos queimadores da fornalha
bem como na necessidade de processamento dos resíduos sólidos da combustão
(cinzas) nas centrais a carvão. A parte referente ao circuito de água é geralmente
bastante semelhante. O calor liberado pela queima do combustível na fornalha da caldeira
é transmitido à água que circula a alta pressão nos tubos do vaporizador e
superaquecedor de caldeira, produzindo-se vapor superaquecido que vai acionar a
turbina. (idem)

3.3 Outras Tecnologias

A urbanização rápida e industrialização aumentou a carga de poluição no ambiente
urbano para intratável e alarmante proporções. Os locais de aterro de lixo existentes
estão cheios além da sua capacidade. A aquisição de novas áreas para serem usadas
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como aterro é difícil e mesmo que existisse disponibilidade, estas áreas são longe dos
centros urbanos e isto acrescenta um custo ao transporte. É tempo das corporações
municipais, governos de estado, e os políticos considerarem o assunto seriamente. A
melhor opção é reduzir o volume através de tratamento efetivo dos RSU. Em anos
recentes, o projeto de uso dos RSU para obtenção de energia ganhou atenção no exterior
devido a seus benefícios e abatimento de poluição. Muitas corporações municipais tem
mostraram interesse na implementação de projetos de aproveitamento de RSU com fins
energéticos, mas, entretanto, o alto custo inicial de tais projetos tem sido os principais
fatores de inibição. Agindo à altura dos acontecimentos, alguns investidores privados
ofereceram a levar tal projeto em base de “constura e operere você mesmo” (do inglês
BOO – Build Own Operate). A principal tarefa é escolher uma tecnologia particular que
seja benéfica e amigável ambientalmente.(KUMAR 2000)
Durante esta dissertação já foram abordadas as tecnologias de gás de lixo, decomposição
acelerada e incineração. Existem outras tecnologias com grande potencial de aplicação à
médio prazo, destacando principalmente a gaseificação e a pirólise realizada pela
tecnologia nacional BEM. Abaixo está uma breve descrição destas tecnologias.

3.3.1 Gaseificação

O processo de gaseificação é baseado em um reator de leito fluidizado operando a
pressão atmosférica acoplado a um vaso. O gás produzido neste processo é então
resfriado e limpo em equipamentos convencionais. Este gás possui alto conteúdo
energético e é limpo o suficiente para ser queimado em boiler a gás (ou até em turbinas a
gás) sem necessitar de uma limpeza externa como é necessário em algumas plantas de
incineração de resíduos convencionais. A produção de gás desta forma possibilita uma
eficiência de até 30% de eletricidade.(MORRIS 1999)
A eficiência das plantas de incineração é limitada por restrições técnicas, como a
temperatura no super aquecedor (e também a temperatura do vapor) no sentido de
prevenir a corrosão causada pelos traços de HCl em temperaturas muito elevadas. Assim,
ocorre uma limitação na temperatura do vapor direcionado para a turbina e em
conseqüência limita também a eficiência geral da planta. Como o gás proveniente da
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gaseificação é limpo antes de ser queimado, ele pode atingir temperaturas mais elevadas
sem comprometer os materiais envolvidos sem que se tenha também o risco de corrosão
e sua eficiência pode aumentar em até 30% em relação a incineração.
A extração de calor máximo de um determinado combustível depende da eficiência de
misturar o abastecimento da carga com oxigênio ou ar. Isto é perfeitamente alcançado no
caso de combustíveis gasosos e por isso a conversão de resíduos sólidos em combustível
gasoso é considerado um das melhores opções. Como descrito de acordo com a Figura
16, os RSU depois que sofre o pré-tratamento, é alimentado na câmara de gaseificação
principal em que biomassa é convertido em gás. Em contra partida, depois de esfriado e
limpo este gás produz energia quando alimenta uma máquina de combustão interna
conectada a um gerador elétrico. Um gaseificador forma pirólise com um volume de ar
controlado, seguida por reações em temperatura mais altas dos produtos de pirólises para
gerar produtos de baixo peso molecular, como CO (monóxido de carbono), CH4 (metano),
hidrogênio, nitrogênio, etc.
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Figura 16 – Diagrama de fluxo de uma planta de energia de RSU baseada na tecnologia
de gaseificação.
Fonte: (KUMAR 2000).
Processo

A tecnologia de gaseificação envolve pirólises com um volume de ar controlado na
primeira fase, seguida por mais reações de alta temperatura dos produtos de pirólises
para gerar substâncias com baixo peso molecular, como CO (monóxido de carbono), CH4
(metano), hidrogênio, nitrogênio, etc., com gás com valor calorífico de 1000 – 1200
kcal/Nm³. Estes gases poderiam ser usados dentro máquinas de combustão internas para
geração de energia direta ou em caldeiras para geração a vapor produzir energia.
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A gaseificação possui dois passos principais. A primeira etapa é a gaseificação do
combustível que ocorre no reator de leito fluidizado, e a segunda etapa é a limpeza do
gás, que acontece em dois estágios. O primeiro é limpeza do gás quente no reator,
seguido da limpeza do gás, ainda quente, no filtro.
O RSU recebido é direcionado para a remoção da fração não combustível. A parte
orgânica remanescente é triturada, e em seguida é classificada segundo o tamanho, que
deve ser menor que 5 cm. É necessário que a umidade máxima de 20% seja mantida
para otimizar a recuperação do calor. O adensamento da carga orgânica não é
necessário, o que faz uma significativa economia de capital e de custos de operação. A
fração orgânica é introduzida no reator e misturada com um agitador e guiada
hidraulicamente . A carga passa então pela principal reator térmico onde a temperatura
alta (900 – 1200ºC) faz a conversão da parte orgânica em gás. As cinzas resultantes
deste processo são afastadas da base do reator por um sistema fechado. Não há emissão
fugitiva de gases do sistema de cinzas. O gás flui do topo do reator por tubos equipados
com limpadores mecânicos internos para um recipiente mais limpo. Em seguida ele passa
por uma série de limpadores mecânicos para remover particulados ou qualquer partícula
sólida que não tenha reagido mas tenha sido levada pelo fluxo do gás. Este é então
resfriado por trocadores de calor para a temperatura requerida pelas máquinas de
combustão interna, turbinas ou caldeiras. Um precipitador eletrostático (de baixa
amperagem e alta voltagem) completa a limpeza do gás e o processo de resfriamento.
Um sistema de separação auto-suficiente de óleo/piche/água recebe o condensado do
precipitador eletrostático. Óleos e piches estão separados e reinjetados no reator. O calor
residual recuperado do reator é utilizado para pré-aquecer a carga e reduzir a umidade
para o limite aceitável. A qualidade do gás é monitorada regularmente. O gás alimenta
máquinas de combustão interna para geração de energia e as emissões destas máquinas
é normalmente bastante baixa. Outra maneira de se obter energia é usar o gás em
caldeiras para a geração de vapor e usar o vapor em turbinas a gás. (MORRIS 1999)
Muitas plantas estão operando prosperamente nos EUA e Canadá. A capacidade varia de
100 a 400 t/dia de RSU e forma instaladas entre 1980 e 1992. Depois de uma década de
experiência, muitas novas plantas comerciais devem estar a caminho. É esperado que
algumas plantas de gaseificação de RSU sejam instaladas pelo sistema BOO.
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Vantagens e Desvantagens

A gaseificação tem como principal vantagem a redução da quantidade volumétrica de
RSU destinadas ao aterro. Redução de peso chega a 75% e redução de volume pode
alcançar até 90%. Produz só 8%–12% cinza enquanto durante a incineração se produz
entre 15%–20%. O gás advindo do processo de gaseificação possui ainda como
vantagem ter 30% a menos de volume do que seria produzido com uma mesma massa
RSU incinerado. Desta forma o material necessário para a limpeza dos gases é menor e
mais barato.
Um outro mérito de gaseificação é que a manipulação gases é mais fácil que a de
combustível sólido. A eficiência térmica global para a gaseificação é mais alta que a da
incineração. No entanto, o mais atraente aspecto é o controle de poluição. Praticamente
nenhum gás perigoso é expelido no ambiente. Além disso, área requerida para a planta é
limitada quando comparada com outras tecnologias contemporâneas.
Um dos principais deméritos é a manutenção regular requerido para o sistema de
limpeza. No caso de ineficácia ou fracasso do sistema de limpeza, o piche e os gases
voláteis podem causar danos nas máquinas de combustão interna. Sendo assim, a
melhor opção é usar o gás para aplicações térmicas. Este projeto foi bem planejado para
fluido e tamanho específicos, e por isso perde versatilidade. O sofisticado sistema de
resfriamento,manutenção manutenção dos sistema de limpeza e manutenção e operação
regular fazem deste um negócio custoso. Em alguns casos o piche e os gases voláteis
não são recirculados para o craqueamento. O vazamento de tais substâncias químicas é
venenosa para o vegetação e ambiente de terra (KUMAR 2000).

Dados gerais

Dependendo da aplicação do gás (boiler, máquinas de combustão interna, turbinas) um
scrubber pode ser ou não adicionado ao fim do processo de limpeza antes do gás ser
queimado. O gás resultante da gaseificação depois de passar pelo processo de limpeza
pode ser usado em uma turbina a gás com ciclo combinado, permitindo um aumento de
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eficiência do processo de até 40%. A utilização em boiler requer menos limpeza do gás do
que quando ele é utilizado em turbinas a gás.

Tabela 32 – Dados de uma Planta de Gaseificação
Dado
valor unidade
Consumo de RSU
600
T/dia
Pressão do Vapor
60
Bar
Temperatura do Vapor
510
ºC
Pressão de Reaquecimento
20
Bar
Potencia Nominal saída
26,5
MW
Eficiência Elétrica líquida
31
%
Fonte: (MORRIS 1999).

3.3.2 Tecnologia BEM
A sigla BEM significa Biomassa – Energia – Materiais. A tecnologia está sendo
desenvolvida desde o final da década de 80, por um grupo de trabalho no interior de São
Paulo, liderado pelo professor Daltro Pinatti e pelo Grupo Peixoto de Castro. Os
detentores da patente desta tecnologia são o Grupo Peixoto de Castro, que é brasileiro e
o Professor Pinatti. (PINATTI 1996)
O Programa BEM tem por objetivo desenvolver as tecnologias dos materiais
lignocelulósicos (madeira, bagaço de cana, capim, resíduos agrícolas, parte orgânica do
lixo, etc.) e de digestão material (monazita, zirconita, etc.). Isto tem sido feito através de
reatores de aço carbono revestido com metais refratários e, neste programa, as
biomassas são transformadas em duas commodities: a celulignina utilizada como
combustível, ração animal e madeira sintética, entre outros produtos e o pré-hidrolisado
(solução de açúcares) usado em produtos químicos tais como furfural, álcool, xilitol.
Nesta tecnologia, a biomassa presente nos resíduos sólidos é picada e compactada no
silo. Uma rosca helicoidal comprime a biomassa dentro de um reator piloto (com cerca de
1m3). Os dois produtos fundamentais desta reação são: uma parte hidrolisada sólida (a
celulignina) e uma parte líquida pré-hidrolisada (solução de açúcares que foi digerida no
processo).
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O processo de fabricação da celulignina em linhas gerais consiste nos seguintes passos
abaixo descritos:
1)

O enchimento do reator é realizado através de um alimentador helicoidal que
compacta a biomassa até a densidade de 300 kg/m3. Adiciona-se ácido sulfúrico
residual industrial diluído. ;

2)

O descarregamento se dá pelo basculamento do reator e a abertura de sua tampa de
grande diâmetro. Nesta tecnologia a parede tem 10 mm de espessura, revestida com
titânio, e uma casca fina de aço carbono. Há vácuo entre as duas camadas;

3)

Depois de adicionado o ácido, é feito um aquecimento direto e o reator fica girando
para que a mistura aqueça de forma homogênea e melhore o processo. A reação
dura cerca de 30 minutos, mas caso o reator fosse estático duraria entre 2,5 a 3
horas. Durante a operação o reator apresenta um movimento rotativo para a
esquerda e para a direita num ângulo de 150º com freqüência de 20 segundos. Tal
oscilação afeta a cinética do processo de pré-hidrólise provocando a substituição das
camadas de solução saturada de açúcar, diminuindo o tempo de hidrólise e
aumentando o teor de açúcares (xilose e glicose) na solução de água (pré –
hidrolisado);

4)

O consumo de energia para a produção de celulignina equivale a 6,3% da energia
contida na celulignina produzida, indicando um valor 5 vezes menor do que os valores
obtidos pelos reatores clássicos utilizados em processos de hidrólise ácida de
biomassa.

A celulignina

Comparada ao material orgânico original – resíduos orgânicos do lixo, através deste
processo o teor de carbono sobe de cerca de 30%. Há duas características importantes
em relação a celulignina. Uma delas é que há uma diminuição nos níveis de potássio e
sódio em relação ao material original para a celulignina. Desta forma ela passa a ser um
combustível possível para ser queimado em turbinas a gás de ciclo combinado. O outro
aspecto é que o processo gera uma porosidade na parede celular do produto, pois o ácido
penetra na parede celular e há uma ruptura das n-celuloses constituintes, gerando um gás
que desencadeia um processo de erupção na parede celular e deixa o material todo
poroso, facilitando, em muito, a difusão gasosa no processo de combustão.
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Acompanhando o teor de açúcar pelo tempo de reação, nota-se que este aumenta muito
depois do aquecimento da mistura e logo depois se estabiliza. Esse aumento repentino se
explica pelo inicio das erupções nas paredes celulares. A celulignina sai do reator úmida,
passa por um secador e é moída. Sua queima ocorre como se fosse gás, pois ela é
pulverizada no combustor.

O pré-hidrolisado

A solução segue para um segundo reator onde é aquecida a 220° C e torna-se furfural. O
furfural possui inúmeras aplicações, dentre elas o PHF, uma mistura combustível utilizada
já na Califórnia por se tratar de um combustível limpo, composto por 20% de furfural, 50%
de álcool e o restante de gasolina. O furfural segue para uma tancagem e depois de
aquecido é feita uma destilação. O vinhoto da planta é transferido para unidade de
tratamento de água onde é retirado o lodo. Este lodo depois de seco é tratado por um
processo de conversão à baixa temperatura (LTC) que gera carvão e óleo que podem ser
queimados. O processo leva de 2 a 2 horas e meia.
O modelo convencional da tecnologia desenvolvido em 1985, possuía reatores e colunas
estáticas com muita água de processo para manipular a biomassa. Houve, então,
mudanças no decorrer da década de 90 e uma nova patente foi gerada em 1999. O novo
processo que começou a vigorar teve a planta piloto construída pelo grupo liderado pelo
Prof. Daltro Pinatti, que vem trabalhando há cerca de 15 anos para desenvolver
comercialmente a pré-hidrólise ácida de materiais lignocelulósicos usando metais
refratários. Esse fato faz com que alguns dados técnicos não estejam detalhados ainda.
A tecnologia BEM enfrentou o desafio de desenvolver uma tecnologia dos reatores
revestidos internamente com materiais refratários, tais como: titânio (Ti), nióbio (Nb),
tântalo (Ta) e suas ligas (patentes em fase de solicitação). Essa tecnologia consiste em
um reator químico para pré-hidrólise de biomassa, bipartido, sendo sua casca
confeccionada am aço ARBL (Alta Resistência Mecânica e Baixa Liga) com o objetivo de
suportar pressão de 0,6 MPa, temperatura de 160º C e diminuir o peso do reator.
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Análises preliminares mostram que o reator em ARBL revestido internamente com titânio
é tecnicamente superior aos tradicionalmente confeccionados em aço inox (podendo
atingir ¼ do preço do fabricado em aço inox), justificando a utilização de tais materiais
mais dúcteis que os hoje empregados (reatores vitrificados), introduzindo maior
segurança e facilidade de engenharia operacional. A planta piloto do reator de préhidrólise ácida com volume de 1,0 m3 está localizada em Lorena – SP na sede da
empresa RM – Materiais Refratários, onde é desenvolvido o Programa BEM. O reator
industrial tem 30 m³ e tem capacidade para 100 toneladas de biomassa seca por dia.
No projeto final o volume do reator será de 15 m3, processará biomassa com 300 kg/m3 de
densidade, o que permite processar 4,5 toneladas de biomassa seca (TBS) por reação,
alcançando 75 TBS por dia por reator. O reator vazio terá o peso de 8,0 t o que possibilita
sua montagem numa carreta padrão podendo ser então transportado para pátios junto
das fontes produtoras de biomassa, o que evitará o transporte de biomassa colhida a
longas distâncias para o seu processamento nos reatores.(idem)
Impactos ambientais da tecnologia BEM

A queima da celulignina ocorre como a queima de qualquer composto de origem
carbônica, gera dióxido de carbono, gás de efeito estufa entre outros, porém ainda não se
tem um estudo detalhado desta combustão. A produção de furfural, caso não tenha
aplicação prevista, passa a ser um inconveniente para esta tecnologia, pois pode causar
problemas ambientais quanto à sua disposição. Os danos ambientais, que o descarte
deste efluente possa vir a causar, ainda precisam ser estudados com mais detalhamento.
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Capítulo 4 – Análise Comparativa das Tecnologias
Após o fim da apresentação das tecnologias para a geração de energia com resíduos, foi
realizada uma comparação entre as tecnologias abordadas para ilustrar as principais
peculiaridades de algumas delas. As tecnologias serão comparadas baseadas em plantas
padrão de cada uma, mas o modelo utilizado para a digestão acelerada será o da
tecnologia DRANCO, pois existem diversas formas diferentes de digestão acelerada,
conforme visto no Capítulo 2.

4.1 Panorama Energético Nacional

De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2003, tendo como ano base 2002, a
geração de eletricidade no Brasil foi de 344,6 TWh, 4,9% superior a 2001.Deste número
41% é de origem renovável, que compreende hidráulica, lenha, carvão vegetal, produtos
da cana entre outros. A oferta total de eletricidade foi de 381,2 TWh, com um consumo
per capita de 2.183 kWh.(MME 2003)
É importante ressaltar que o consumo final de eletricidade em 2002 foi de 3,8% maior
que ao de 2001, com valor de 321,6 TWh. Mesmo assim este ainda foi 3,0% menor que o
de 2000. um dos setores responsáveis por esta performance foi o residencial, que em
2002 consumiu 72,7 TWh, 1,4% a menos que no ano anterior. O consumo comercial (45,8
TWh) reverteu o quadro de 2001 e cresceu 2,4% e o consumo industrial, responsável pelo
consumo de 148,6 TWh foi o que apresentou maior recuperação crescendo 6,6%.
Os agentes do setor elétrico foram frustrados com a queda de consumo de energia
elétrica por dois anos consecutivos no setor residencial, pois esperavam uma
recuperação após o racionamento de 2001. Uma das possíveis razões para este cenário
é o reajuste médio do salário dos trabalhadores abaixo dos índices de inflação, aumento
da tarifa média de eletricidade residencial de 16,3%, sendo esta taxa superior ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE – INPC (14,74%), altas taxas de juros e
retração da economia, que vem coibindo o acesso a bens de consumo duráveis pela
população, além de hábitos de conservação adquiridos durante a crise. (idem)
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O BEN 2003 (MME 2003) apresenta um histórico desde 1970 para alguns itens, dentre os
quais o consumo final de energia e o consumo de eletricidade. Conforme pode ser
observado no Gráfico 4, o setor industrial passou a ser o maior consumidor final de
eletricidade posto ocupado pelo setor residencial na década de 70. Esta grande mudança
engloba a maior eficiência energética dos eletrodomésticos atuais em relação aos
passados e também a mudança de hábito de consumo de energia ocasionada
principalmente após o apagão que atingiu todo o país em 2001.
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Gráfico 4– Consumo Final de Energia (% por setor).
Fonte: (MME 2003).
O consumo de eletricidade sempre foi maior no setor industrial que dentre os demais
setores. Houve um crescimento deste segmento na década de 80, seguido de um
pequeno recuo nos anos seguintes. Os demais setores variaram muito pouco a sua
participação percentual ao longo do tempo, conforme pode ser visto no gráfico seguinte.
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Gráfico 5 – Consumo de Eletricidade (% por setor).
Fonte: (MME 2003).
A oferta de energia elétrica no Brasil vem sendo feita principalmente por fontes hídricas,
no entanto a sua participação percentual vem diminuindo ao longo do tempo devido a
crescente participação de outras fontes na matriz energética nacional. A participação do
carvão mineral diminuiu ao longo o tempo, mas no entanto os percentuais de gás natural
e urânio cresceram. Este crescimento deve-se ao surgimento de termelétricas a gás
(apesar da existência do Programa Prioritário de Termelétricas ter impulsionado a
implantação de algumas usinas, este não foi concluído e nem todas as usinas que
deveriam ter sido implantadas durante este Programa o foram) e das usinas nucleares de
Angra, respectivamente. A maior parte da eletricidade ainda é oferecida pela rede pública.
A Tabela 33 abaixo ilustra este cenário.
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Tabela 33 – Oferta de Eletricidade %
Fonte
1970 1980 1990
Total – Twh
45,7 139,2 249,4
Carvão mineral
3,1
2,0
1,4
Derivados de Petróleo
8,2
3,8
2,0
Gás Natural
0,0
0,0
0,1
Urânio
0,0
0,0
0,9
Hidro
87,0 92,6
82,9
Outras
1,7
1,8
2,1
Importação Líquida
0,0
-0,2
10,6
Geração Pública sobre o total 91,9 94,2
84,6
Fonte: (MME 2003)

2000
393,2
2,1
3,9
1,0
1,5
77,4
2,8
11,3
82,4

2002
381,2
1,6
3,4
3,4
3,6
74,7
3,6
9,6
82,7

A capacidade instalada brasileira é de 82,46 GW e engloba as hidrelétricas e
termelétricas. As centrais públicas ainda são responsáveis por grande parte da potencial
nacional, e a participação dos autoprodutores seja maior nas termoelétricas. A Tabela 34
a seguir mostra estes números.

Tabela 34 – Capacidade Instalada de Geração – %
Especificação
1970 1980 1990 2000 2002
TOTAL – GW
11,05 33,47 53,05 73,71 82,46
Hidro
80,0
82,6
85,9
82,8
79,2
Centrais Públicas
76,8
80,9
84,7
81,5
77,8
Autoprodutores
3,2
1,7
1,2
1,3
1,4
Termo
20,0
17,4
14,1
17,2
20,8
Centrais Públicas
14,7
10,4
9,1
11,6
15,4
Eficiência média - %

25

28

28

30

34

Autoprodutores

5,4

7,0

5,0

5,5

5,4

33

42

40

39

40

Eficiência média - %

Fonte: (MME 2003)
De acordo com as tecnologias já expostas nesta dissertação, e com base nos
rendimentos delas apresentados, pode-se fazer uma estimativa sobre o potencial nacional
energético que não está sendo utilizado por não ser adotada uma política energética para
gestão de resíduos. Caso a incineração fosse adotada para todo o Brasil, e considerando
que todo os RSU seriam destinados para a incineração, poderia-se ter cerca de 45 T
Wh/ano, que corresponde um pouco mais que 7,0% do total de energia consumida no
país em 2002. Mesmo que somente a metade deste valor fosse considerado, já seria
suficiente para substituir a energia proveniente dos derivados de petróleo e de gás
natural, evitando assim uma enorme quantidade de emissões oriundas do consumo de
combustíveis fósseis.
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No caso da digestão anaeróbica, deve-se levar em conta o cenário nacional com gás
natural. A produção de gás natural em 2002 atingiu o montante de 42,7 milhões de m³/dia.
O seu principal uso foi na industria, consumindo 17,6 milhões de m³/dia. A geração
pública consumiu 5,9 milhões m³/dia e a cogeração 2,3 milhões m³/dia, representando um
salto de 39,9% e 7,9% em relação a 2001, respectivamente. O forte crescimento no setor
de transporte, de 71,5%, com consumo de 2,7 milhões m³/dia também deve ser
ressaltado. Do total do gás natural produzido, 14,4% estão destinados a geração elétrica
e somente 3,6% a um uso não energético, conforme mostra Gráfico 6. (MME 2003)

Gráfico 6 – Usos do Gás Natural 2002.
Fonte: (MME 2003).
Levando em conta a existência de cerca de 12.000 lixões em todo o Brasil, a utilização do
GDL passa a ser eminente. Para avaliar o potencial energético do GDL, será adotada a
mesma metodologia utilizada por OLIVEIRA (OLIVEIRA 2003), considerando somente a
quantidade de lixo nacional de 160.000 t/dia. A produção diária de metano oriunda da
decomposição dos resíduos em aterro seria da ordem de 5,4 bilhões de m³/ano.
Anualmente, o consumo nacional fica na ordem de 15 bilhões de m³. Este então é um
valor expressivo quando comparado com o consumo nacional e quanto ao potencial
energético. Com base nesta proposta, e considerando a eficiência das máquinas de 35%,
obtêm-se o valor de aproximadamente 16,16 T Wh/ano. No caso do processo de digestão
152

aaeróbica acelerada, há alguns cenários para serem analisados. Com a produção de
cerca de 100 m³ de biogás por tonelada de resíduo, esta quantidade seria de 1,9 bilhões
de m³/ano e caso fossem 250 m³ de biogás por tonelada de resíduo esta quantidade seria
de 4,8 bilhões de m³/ano. Este número considera que serão enviados ao processo
somente a parte orgânica dos resíduos, cerca de 65%, e que haverá uma produção de
biogás. Com esse gás é possível obter no máximo 23,24 T Wh/ano de energia.

Digestão acelerada

Incineração

GDL

Tabela 35 - Aproveitamento energético com RSU
Tecnologia
T Wh / ano
CICLO
16,16
ABERTO
CICLO
COMBINADO
EPA

20,70
30,89

CENERGIA

45,44

MENEZES

0,03

CICLO
ABERTO/100

7,23

CICLO
COMBINADO/
100

9,30

CICLO
ABERTO/250

18,07

CICLO
COMBINADO/
250

23,24

Fonte: Elaboração própria
Este potencial pode variar com a evolução tecnológica e .caso fossem usados
consorciados, ou seja, aprovitando o GDL já existente e adotando uma política para a
gestão de resíduos, este potencial poderia chegar à 20% da oferta nacional de energia. A
tendência é que este valor fique cada vez maior devido à evoluçao dos processos e à
demanda eminente por gestões mais eficazes quanto aos resíduos.
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4.2 Identificação e análise dos impactos ambientais das tecnologias

Quando o lixo é aterrado, produz-se uma mistura de gases composta basicamente por
CO2 e metano (CH4). O que ocorre, como explicado anteriormente, é que o metano é de
20 a 50 vezes (depende do período adotado) pior do que o CO2 em termos de
aquecimento global. Esse é um dos motivos que levaram países europeus a
sobretaxarem os aterros sanitários, mais poluentes em termos de aquecimento global do
que outros processos como os apresentados. Portanto, estas alternativas apresentadas
reduzem a emissão de metano nos aterros e geram um impacto ambiental positivo, já que
o metano é um potente gás de efeito estufa. Deve ser somado ainda o benefício de se
evitar a emissão de dióxido de carbono oriundo da queima de combustíveis fósseis já que
estes foram substituídos pelo lixo na geração de energia.
A tabela abaixo sintetiza os impactos ambientais das tecnologias analisadas:
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Tabela 36 – Análise Comparativa dos Impactos Ambientais
Processo
Positivo
Negativo
- Ineficiência do Processo (40%)
- Explosões espontâneas
- Elimina gases poluentes
- Emisões fugitivas
Gás de Lixo
- Uso para diversos fins
- Uso de grandes áreas
- Vazamento de chorume
- Pouca água no processo
- Higienização completa
- equipamento é caro
Digestão Acelerada
- Menos sólidos voláteis no pré
- os inibidores podem ser
Seco – 1 estágio
tratamento
diluídos na água
- REQUER MENOS CALOR
- Equipamento para mexer com
- Alto consumo de água
Digestão Acelerada
a lama é mais barato
- Elevado consumo de energia
Úmido – 1 estágio
para aquecer grandes volumes
- flexibilidade do projeto
- COMPLEXO
- mais confiável para resíduos
- alto investimento inicial
Digestão Acelerada
domésticos pobres em celulose
- se não ocorre a metanogênese
– 2 estágios
- menos metais pesados no
completa produz menos biogás
composto orgânico
-simples e robusto
- ENTUPIMENTO
- planta confiável
- barato, aplicável em países - risco de explosão ao esvaziar o
Digestão Acelerada
reator
em desenvolvimento
Batelada
- pequena produção de biogás
- pouca água
- muito espaço
- poucos metais pesados no
composto orgânico
- Alimentação contínua de RSU
- Pequena área para instalação
- gases de combustão
- Redução de material
Incineração
- equipamento é caro
destinado à aterro
- impactos secundários
Fonte: Elaboração Própria
Os processos em geral não tem impactos ambientais tais que inviabilizem a aplicação dos
mesmos. Todos devem, no entanto, ser encarados como uma melhora na condição atual
da disposição final dos resíduos. Alguns tem como desvantagem uma valor elevado de
investimento inicial. Este empecilho poderia ser resolvido com uma política governamental
de incentivo à essas atividades. O consumo de água também é considerado,
principalmente para as plantas de digestão anaeróbica acelerada, pois alguns processos
consomem muita água e este pode ser um entrave para a instalação do mesmo. A
incineração tem uma resistência muito grande de ser aceita por parte da população por
esta acreditar que os gases oriundos deste processo são altamente tóxicos. Como já
mencionado, há uma constante evolução da tecnologia para que este não seja mais um
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entrave para a sua aplicação. A rota tecnológica que apresenta menor impacto é o GDL,
pois a aplicação deste significa uma melhoria nas condições dos aterros. A digestão
aneróbica acelerada tem uma peculiaridade para cada alternativa de projeto e variam
muito com o reator. No entanto, embora a tecnologia de batelada necessite de uma área
muito grande, as demais não apresentam nenhuma característica que impossibilite sua
implantação.

4.3. Análise Econômica

Como os resíduos são produzidos e dispostos nas proximidades dos grandes centros
urbanos, principais consumidores de energia, desconsidera-se o custo de transmissão de
energia elétrica. Quanto ao custo de combustível, este será nulo, se for obtido a partir da
recuperação do gás dos aterros, pois o custo de disposição final já terá sido pago, mas
será negativo no caso dos resíduos serem utilizados por usinas cujas rotas tecnológicas
evitem a disposição final da maior parte dos resíduos sólidos urbanos. Esta análise será
feita tendo como base plantas médias de cada rota. A análise econômica também inclui
uma análise considerando os possíveis créditos decorrentes das emissões evitadas de
CO2.
Os custos de investimento, de operação e manutenção, bem como as quantidades de
combustível utilizadas, diferem de acordo com a tecnologia, como pode ser visto na
Tabela 37.

Tabela 37 - Dados das principais tecnologias
DIGESTÃO
GÁS DO
ACELERADA
LIXO
Toneladas/dia
200
300
MW
3
3
Investimento (US$/kW)
1.500
1.000
Vida Útil (anos)
30
15
Prazo de Instalação (Meses)
9
12
Custo de Combustível
-10.66
0
(US$/MWh)
Custo de Operação e
10,70
7,13
Manutenção (US$/MWh)
Fonte: (TOLMASQUIM 2003).

INCINERAÇÃO
500
16
1.563
30
18
-8.18
7,67
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Algumas das rotas tecnológicas podem gerar sub-produtos que, caso não sejam
comercializáveis, virão a onerar o sistema, reduzindo os custos negativos. Entretanto esta
análise não será realizada neste trabalho, pois requer uma avaliação de mercado futuro,
com vistas a identificar o potencial de escoamento da produção destes materiais. Outra
alternativa que poderia ser considerada é a de doação dos sub-produtos, o que não
incorre em nenhuma receita, bem como em nenhum custo extra ao empreendimento.
Trata-se dos seguintes sub-produtos: o adubo orgânico na digestão acelerada, cinzas
(que podem ser utilizadas na construção civil) na Incineração.

4.3.1 Apresentação da metodologia de análise econômica20

Para calcular o custo da energia gerada é utilizada a metodologia de custo nivelado da
energia, o que é elaborado através do Índice Custo-Benefício (ICB). Para tanto é
considerado:
ICB = CI + COM + CTI + CC
Onde:


CI – custo anual do investimento na usina em $/MWh, dado por:
CI = _IU . FR__
EG . 8760
Onde:
IU – custo total do investimento na usina, inclusive juros durante a construção, em
$;
FRU – fator de recuperação do capital para a vida útil econômica da usina,
expresso por:
FRU = i . (1 + i)v
(1 + i)v – 1
Onde:

20

Para uma análise sob a ótica insumo produto ver PIMENTEIRA, C. A. P. (2002). Aspectos SócioEconômicos da Gestão de Resíduos Sólidos no Rio de Janeiro - Uma Análise Insumo Produto. Programa de
Planejamento Energético. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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i – taxa anual de desconto;
v – vida útil em anos;
EG – energia garantida da usina em MW ano;
8760 – número médio de horas do ano.



COM – custo anual de operação e manutenção na usina em $/MWh, dado por:
COM = OMU . POT
EG . 8760
Onde:
OMU – custo anual de operação e manutenção na usina, em
$/MW/ano;
POT – potência instalada na usina em MW.



CTI – custo anual de investimentos em transmissão em $/MWh, dado por:
CTI = IT . FRT_
EG . 8760
Onde:
IT – investimento em transmissão, inclusive juros durante a construção, em
$;
FRT – fator de recuperação de capital para a vida útil econômica da
transmissão.



CC – custo anual de combustível da usina em $/MWh, dado por:
CC = CUT . REND
Onde:
CUT – custo unitário do combustível em $/t ou $/m3;
REND – consumo específico médio da usina em t/MWh ou m3/MWh.

A aplicação dos dados da Tabela 37, à metodologia apresentada acima, permite obter os
custos da energia gerada por cada tecnologia, que estão apresentados na tabela Tabela
38. abaixo:
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Tabela 38 – Índice custo benefício das tecnologias propostas
Índice Custo Benefício (US$/MWh), com taxa
de desconto de 20% ao ano, sem impostos.
46.34

GÁS DO LIXO
DIGESTÃO
ACELERADA
INCINERAÇÃO

45.70
43.61

Fonte: (TOLMASQUIM 2003).
Uma outra variável importante, por conta dos acordos internacionais que permitem a
comercialização de créditos de carbono, é a que diz respeito à redução de emissões de
gases do efeito estufa. O aproveitamento energético do lixo é reconhecido como uma das
iniciativas com maior potencial neste sentido, por reunir a inibição de duas das principais
fontes poluidoras: o metano oriundo da decomposição do lixo e o dióxido de carbono
proveniente da queima do gás natural para conversão em energia elétrica.
Como cenário de referência foram incluídos dois setores da atividade econômica, sendo
necessário detalhar cada um deles. O primeiro é o setor de tratamento de resíduos, cuja
realidade brasileira exposta pela 2ª Pesquisa Nacional de Resíduos Sólidos (PNSB),
realizada pelo IBGE em 2000 (IBGE 2000), mostrou que o metano raramente é
recuperado e queimado. Utilizando-se a metodologia do IPCC (IPCC 1996) para cálculo
do metano, obtém-se que a cada tonelada de lixo, com a composição típica brasileira,
emite-se 6,5% de metano. O potencial de aquecimento global (GWP) do metano, fator de
normalização com relação ao dióxido de carbono, para o período de 100 anos, é 21.
Entretanto, o GWP pode ser considerado 20, pois uma unidade será reabsorvida pela
fotossíntese quando da próxima safra da biomassa que compõe o lixo e que é
decomposta. Isto significa que cada tonelada de lixo, disposta em aterro sem recuperação
e tratamento do biogás, emite 1,3 tonelada de dióxido de carbono equivalente.
Já a expansão do setor elétrico brasileiro está fundamentada em usinas termelétricas a
gás natural em ciclo combinado, com fator de emissão de 449 toneladas de CO2 por
gigawatthora (La ROVERE 2002).
Para conhecer a emissão evitada pelo aproveitamento energético de cada rota
tecnológica é preciso considerar suas eficiências individuais. Sabendo-se que cada
unidade energética consome uma determinada quantidade de lixo e evita uma unidade
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energética gerada com gás natural, encontra-se a emissão evitada por unidade energética
gerada por rota tecnológica, como mostra a Tabela 39.

Tabela 39 – Emissões evitadas por cada tecnologia

t lixo/ MWh
Emissão evitada pelo consumo do lixo (t CO2 eq/MWh)
Emissão evitada pela substituição do gás natural
(tCO2/MWh)
Emissão evitada (t CO2/MWh) TOTAL

DIGESTÃO

GDL

INCINERAÇÃO

4,2
5,41

1,3
1,50

2,8
3,61

0,449

0,449

0,449

5,87

1,95

4,06

ACELERADA

Fonte: (HENRIQUES 2003)
Considerando-se que cada tonelada de dióxido de carbono, negociada no mercado
internacional, esteja variando entre US$ 1 e US$ 5, pode-se acrescentar uma redução no
custo de cada unidade energética gerada, por cada rota tecnológica, como mostra a
Tabela 40.(TOLMASQUIM 2003)
Tabela 40 – Receita potencial com o carbono evitado (US$/MWh)
GDL

INCINERAÇÃO

DIGESTÃO
ACELERADA

Considerando US$ 1/ t
5,87
1,95
CO2
Considerando US$ 5/ t 29,35
9,75
CO2
Fonte: (HENRIQUES 2003)

4,06
20,30

Estes valores, descontados dos custos apresentados na Tabela 38, permitem a
construção da Tabela 41.
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Tabela 41 – Custos da energia considerando receita do carbono evitado
Índice Custo Benefício (US$/MWh), com taxa de desconto de
20% ao ano, sem impostos, descontada a receita com
créditos de carbono.

Gás do lixo
Digestão
acelerada
Incineração

US$ 1/t CO2
40,47

US$ 2/t CO2
34,60

US$ 5/t CO2
16,99

43,75

41,80

35,95

42,61
41,61
Fonte: (TOLMASQUIM 2003).

38,61

Convém comparar estes valores com os custos da energia gerada nas usinas
termelétricas a gás natural, tanto as usinas já em funcionamento e quanto àquelas que
estão em construção. Os custos de energia gerada por essas usinas apresentam-se na
faixa de US$ 43,32/MWh. Este resultado foi obtido aplicando à metodologia a mesma taxa
de desconto de 20%, custo de investimento de US$ 625,00/kW, com dois anos de
construção e custos de operação e manutenção de US$ 7,00/MWh (idem).
A Tabela 41 mostra que, com a comercialização da tonelada do carbono equivalente a
US$ 2 todas as alternativas de aproveitamento energético do lixo ficam mais baratas que
a energia gerada através de usinas termelétricas a gás natural em ciclo combinado.
A tendência é que os custos de tratamento de resíduos sejam ampliados, já que os baixos
custos atuais de utilização dos vazadouros de lixo devem-se a dois fatores principais:
quando foram iniciados, havia menos exigências ambientais (e, portanto, menos custos) e
suas distâncias dos centros urbanos serem menores que quaisquer das áreas atualmente
disponíveis para futuras expansões. Com isto, as tecnologias que aproveitarem
energeticamente os resíduos, evitando sua destinação final para os vazadouros novos,
aumentarão o impacto do custo negativo de combustível no índice custo benefício.
Por outro lado pode ser considerada a manutenção da tendência de aumento dos preços
dos combustíveis fósseis, particularmente do gás natural, que mesmo quando nãoassociado ao petróleo, costuma acompanhar o seu preço. Estes dois fatores reunidos
consolidarão a oportunidade das tecnologias capazes de aproveitar a energia do lixo.
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4.3.2 Análise de sensibilidade à variação dos parâmetros centrais

As variáveis utilizadas no cálculo do índice custo benefício podem ser agrupadas em dois
conjuntos, aquelas que estão relacionadas ao investimento e as vinculadas ao custeio da
operação. O primeiro grupo é, praticamente todo, adquirido no exterior, com cotação em
dólares americanos, o que aumenta os impactos do câmbio sobre esta parcela, já que a
receita paga pela energia elétrica gerada é em reais. O descasamento das moedas pode
ser um fator de risco para a implementação deste tipo de tecnologia, em que parte dos
equipamentos é cotada em dólar.
No entanto, no caso de uma fonte energética nacional (caso dos resíduos sólidos
urbanos) este impacto será reduzido, uma vez que o gás natural também tem uma parte
do seu preço atrelado ao dólar e conseqüentemente sujeito à variação cambial.
A outra parcela refere-se às peças de reposição e aos serviços de manutenção,
normalmente cotados em dólares americanos, aos serviços de operação e ao
combustível, normalmente cotados em moeda nacional. Os efeitos do câmbio podem
reduzir o impacto desta parcela no cálculo total, acabando por prejudicar o valor final, uma
vez que o custo negativo do combustível passa a ser reduzido.(TOLMASQUIM 2003)
Os principais impactos que podem ser previstos na análise de sensibilidade são
decorrentes do aumento da produção de equipamentos, o que reduzirá os custos de
investimento. Se este ganho de escala permitir a redução de 20% dos custos de
investimentos, os índices custo benefício das tecnologias ficarão como mostra a Tabela
42.
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Tabela 42 – Sensibilidade do Índice Custo Benefício das tecnologias propostas reduzindo
os custos de investimento em 20%
Índice Custo Benefício
Índice Custo Benefício
(US$/MWh) das
(US$/MWh), com taxa de
Redução
tecnologias propostas,
desconto de 20% ao ano,
(%)
com taxa de desconto sem impostos, reduzindo os
de 20% ao ano, sem
custos de investimento em
impostos.
20%.
Gás do lixo
46,34
37,08
19,98
Digestão
45,70
34,96
23,50
acelerada
Incineração
43,61
34,65
20,55
Fonte: (HENRIQUES 2003).
Com esta alteração, todas as rotas tecnológicas passam a ter a energia gerada a um
custo inferior ao das usinas termelétricas a gás natural, caso esta não tenha redução de
custo proporcional, em função das reduções entre 20 e 23,5% oriundas da redução e 20%
do custo de investimento.
No outro caso, analisamos a possibilidade de dobrar o custo do tratamento de resíduos, o
que vai dobrar o custo evitado com combustível, como pode ser visto na Tabela 43.
Tabela 43 – Sensibilidade do Índice Custo Benefício das tecnologias propostas dobrando
o custo evitado de combustível, decorrente do aumento do custo de disposição final dos
resíduos
Índice Custo Benefício
Índice Custo Benefício
(US$/MWh), das
(US$/MWh), com taxa de
Reduçã
tecnologias propostas,
desconto de 20% ao ano,
o (%)
com taxa de desconto
sem impostos, dobrando o
de 20% ao ano, sem
custo de disposição final
impostos.
dos resíduos
46,34
46,34
0
Gás do lixo
45,70
32,37
29
Digestão
acelerada
43,61
34,77
21
Incineração
Fonte: (HENRIQUES 2003)
Como a tecnologia de recuperação de gás do lixo não consegue se apropriar da redução
de custos de combustível, decorrente do aumento do custo de tratamento de resíduos, o
custo de geração da energia não se altera face ao valor original. As demais rotas
tecnológicas têm uma sensível redução, que varia entre 5,5% e 29% a partir da
duplicação do custo de tratamento dos resíduos.
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Tabela 44 – Sensibilidade do Índice Custo Benefício das tecnologias propostas reduzindo
os custos de investimento em 20% e dobrando o custo evitado de combustível, decorrente
do aumento do custo de disposição final dos resíduos
Índice Custo
Índice Custo Benefício
Benefício
(US$/MWh), com taxa de
(US$/MWh), das
desconto de 20% ao ano, sem
Redução
tecnologias
impostos, com redução do
(%)
propostas, com taxa
custo de investimento em
de desconto de 20%
20% e aumento do custo de
ao ano, sem
disposição final.
impostos.
46,34
37,08
19,98
Gás do lixo
Digestão
45,70
21,63
52,67
acelerada
43,61
25,81
40,82
Incineração
Fonte: (HENRIQUES 2003)
No caso acima, a redução de 20% dos custos de investimento acrescida da duplicação
dos custos de tratamento de resíduos, altera os custos finais da energia na faixa entre 20
e 53%. Com isto, os custos ficam muito competitivos com os custos da energia gerada
com o gás natural, a ponto de justificar a priorização desta fonte de energia face à outra.

4.3.3 Descrição dos principais passos do desenvolvimento da tecnologia em
questão

Como estratégia para implementação das tecnologias de aproveitamento dos resíduos
sólidos urbanos apresentadas anteriormente foram identificados alguns pontos que
devem ser desenvolvidos. Dentre estes pontos, pode-se identificar problemas comuns às
três tecnologias e alguns específicos de cada uma delas, conforme apresentado a seguir.
Primeiramente são apresentados pontos a serem trabalhados nas quatro tecnologias
apresentadas e, na seqüência, os pontos específicos a serem trabalhados em cada uma
delas.
Pontos Comuns às Três Tecnologias:


Linhas de pesquisa prioritárias para resolver as pendências tecnológicas atuais:
viabilização tecnológica para fabricação de turbinas no país. O Centro de
Tecnologia da Aeronáutica, em São José dos Campos, já vem desenvolvendo este
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estudo, possui uma turbina piloto, no entanto necessita de mais investimentos
para continuar com a pesquisa.


Construção, operação, teste e avaliação de plantas-piloto: as plantas-piloto, devido
à questão de escala, são economicamente inviáveis, sobretudo na questão das
turbinas. O que deve ser feito é a construção de plantas demonstrativas de cada
uma das tecnologias, pois estas apresentam escala real. Desta forma seria
possível a realização de estimativas e simulações de estudos de viabilidade
técnico-econômica.



Evolução da fabricação de equipamentos: é necessária uma integração dos
equipamentos utilizados no abate de emissões, ou seja, um estudo de todo o
sistema de purificação dos gases (dry-scrubber, filtros-manga, precipitadores
eletrostáticos, lavadores venturi, ciclones, leito fixo ou fluidizado de carvão ativado,
etc.). Deve-se focar no estabelecimento de quais seriam as melhores
conformações de sistemas de pós-queima em cada uma das quatro tecnologias
apresentadas com os sistemas fabricados atualmente no Brasil.



Aplicação dos sub-produtos resultantes das tecnologias apresentadas (adubo
orgânico da digestão acelerada, cinzas da incineração) de forma a que não gerem
um custo adicional de transporte e disposição, ou se possível, gerem algum tipo
de receita, o que melhoraria a viabilidade econômica das tecnologias.

Pontos Específicos de Cada uma das Tecnologias:



DIGESTÃO ACELERADA e GDL: as pendências tecnológicas são o processo de
dessulfurização que deve ser avaliado dada a expectativa de teores maiores de
enxofre do que o encontrado no gás natural.



GDL: Deve-se estudar a utilização da mistura de CH4/ CO2 presente no GDL, para
utilização como matéria-prima dos processos de geração de gás de síntese
intermediário, importante insumo para a indústria petroquímica na geração de
metanol, Acido Fórmico, etc. Essa mistura de CH4/ CO2 presente no GDL serve
também como matéria-prima para síntese de Fischer-Tropsh, para a produção de
diesel sintético que tem como vantagem a menor quantidade de enxofre em sua
composição que o diesel mineral.
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Digestão Acelerada: necessita de avaliação criteriosa do adubo gerado (testes de
solubilidade e lixiviação) para garantir a qualidade deste adubo identificando a não
existência de metais pesados no mesmo.



Incineração: desenvolver tecnologia de fabricação de fornos nacionais, uma vez
que os fornos de alto desempenho têm utilizado tecnologia importada. Os fornos
nacionais têm se mostrado precários quanto à conjunção das propriedades
fundamentais: resistência mecânica, resistência química aos gases ácidos de lixo,
alta eficiência adiabática, o que se traduz em pouca perda de calor e,
conseqüentemente baixo custo operacional pela menor necessidade de utilização
de combustível adicional.

Além desses pontos deve ser estabelecido um estudo do potencial de conservação de
energia através da reciclagem dos produtos. Deve-se focar na pesquisa do número de
ciclos de reciclagem possíveis por material. (TOLMASQUIM 2003)
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Capítulo 5 – Conclusões
Na atualidade a sociedade se depara com um grande desafio a ser mediado entre seus
diversos atores, no que concerne à gestão dos seus RSU. Este foi fruto de um modo de
produção pautado numa crescente valoração do valor de troca em detrimento do valor de
utilidade dos bens. Em face disto, registra-se um aumento de demanda que tem como
resultado o aumento de volume dos desperdícios.
O Brasil, a exemplo de outros países em mesmo estágio de desenvolvimento, tem uma
expressiva produção de RSU, com cerca de 160 000 t/dia de RSU, que representa um
pouco mais de 45 milhões de toneladas por ano. A maior parte destes resíduos ainda tem
destino inadequado, sendo vetores de doenças e de poluição do meio ambiente.
Além disso, os RSU quando dispostos de forma inadequada em lixões geram metano,
cuja emissão para a atmosfera se dá de foram descontrolada, o que vem a contribuir para
o aumento da concentração de gases intensificadores do efeito estufa. Este fato tem
gerado um grande debate mundial no que se refere às mudanças globais provenientes
deste fenômeno.
A gestão eficiente dos RSU orientada ao seu uso energético contribui para diminuir o
consumo de combustíveis fósseis, aliviando este impacto ambiental.
Apesar deste se configurar como um problema socio-econômico-ambiental, a legislação
brasileira não possui um instrumento legal específico para este setor, contando apenas
com iniciativas estaduais e municipais isoladas. Os municípios de maior porte são os mais
afetados por este problema devido a magnitude do volume gerado e o espaço cada vez
mais escasso para descarte dos resíduos.
Neste cenário a coleta seletiva se apresenta incipiente, realizada em apenas 192 dos
5507

municípios

brasileiros.

Em

contrapartida,

a

reciclagem

tem

crescido

significativamente nesses dois últimos anos, mas ainda é feita em pequena escala. Além
de poupar matéria prima virgem, a reciclagem pode ser responsável por uma grande
economia de energia para a produção de um mesmo material.
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Diante deste quadro urge que se crie uma alternativa para a destinação destes resíduos
com alto potencial energético, e que de alguma forma ainda contribua para a melhoria
social, ambiental e econômica.
Neste sentido, em relação aos RSU já alocados em lixões, uma solução que se apresenta
para o cenário atual do país é a tecnologia de gás de lixo, haja vista as suas inúmeras
alternativas de uso. Esta tecnologia deve ser encarada como uma maneira de amenizar
os efeitos negativos do quadro já estabelecido proporcionando melhorias ambientais e
sociais. No entanto, não deve ser encarada como uma solução para o futuro, quando os
RSU devem ter outros fins mais adequados do que o aterro sanitário, resultado de uma
gestão eficiente de RSU.
Como resultado de uma política de planejamento de RSU, a tecnologia de digestão
anaeróbica acelerada deve ser vista como um potencial aproveitamento destes para fins
energéticos. Esta opção tecnológica apresenta ainda a vantagem de gerar como subproduto um composto orgânico. A existência de diferentes meios para a execução desta
tecnologia, variando o número de estágios e o percentual de sólidos presentes mostra sua
flexibilidade e possibilidade de se adaptar a demandas específicas, quanto a produção de
gás e a de composto orgânico.
Já a incineração de resíduos se mostra como a principal escolha sobre o ponto de vista
da eficiência na conversão energética. Outro aspecto importante desta tecnologia é a sua
capacidade de diminuir o volume de resíduos a ser destinado a aterros sanitários,
aumentando a vida útil dos já existentes e diminuindo drasticamente a necessidades de
aterros futuros. A aplicação industrial deste sistema já é executada no Brasil, e com a
crescente modernização das plantas ela tem ficado cada vez mais atrativa. Plantas
modernas de todo o mundo já fazem uso desta tecnologia para a obtenção de energia e
sua contribuição para a matriz energética nacional poderia ser de no mínimo 29,9 GWh.
Importa ressaltar que uma política eficiente para a gestão de RSU no Brasil deverá
contemplar as diferentes necessidades tecnológicas apresentadas nesta dissertação
considerando a adequação destas às variabilidades locais e técnicas. Quanto aos
aspectos ambientais, cada tecnologia tem seu impacto específico, mas vale lembrar que
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independente da tecnologia empregada, o impacto ambiental maior ainda é o destino
irregular dos RSU.
No universo das tecnologias descritas, o uso do gás de lixo se apresenta como uma
tecnologia ambientalmente mais atrativa, considerando a realidade da gestão dos RSU no
Brasil, uma vez que sua aplicação com fins energéticos pode-se dar imediatamente,
devido à existência de inúmeros lixões, os quais disponibilizam metano sem controle.
Apesar da elevada ineficiência da planta (40%) e do seu elevado custo de up grade, a
utilização do gás de lixo ainda tem muito mais efeitos positivos, visto que a conversão em
energia possibilita a recuperação do capital e incrementa a viabilidade econômica da
planta. De maneira geral, pode-se dizer que o seu impacto ambiental negativo é
inexistente em comparação com o benefício global gerado.
Os impactos ambientais da digestão anaeróbica acelerada irão variar de acordo com a
tecnologia utilizada. De forma geral, inclui a área total utilizada para a construção da
planta e a quantidade de água utilizada no processo. A oferta de energia está relacionada
à quantidade de água empregada. Com maior volume de água, demanda uma maior
necessidade de energia para secagem do composto orgânico e o excedente disponível
para comercialização será menor. Os efeitos então devem ser combinados para serem
avaliados globalmente.
As primeiras avaliações dos impactos ambientais decorrentes da incineração de resíduos
fizeram com que este processo fosse visto como uma alternativa ambiental não amigável.
No entanto, este vem se aprimorando nas últimas décadas e atualmente a incineração
possui tecnologia que propicia gases de combustão aptos a atenderem às mais exigentes
leis ambientais européias, americanas ou brasileiras. Alguns impactos associados à esta
tecnologia, como o distúrbio causado pela construção da planta e na coleta de RSU serão
registrados para todas as alternativas tecnológicas, sendo inerentes a qualquer mudança
que venha ocorrer na gestão de resíduos.
O ganho da aplicação destes sistemas deve ser visto também pelo lado social, já que o
aterro sanitário, cenário vigente, propicia a coleta manual local de resíduos e o catador
fica exposto a inúmeros riscos à saúde. A utilização de qualquer uma destas tecnologias
necessita de coleta seletiva, que pode acarretar o surgimento de cooperativa para os
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catadores, onde eles poderão ter condições mais dignas de trabalho. Um dado importante
é que a coleta seletiva quando feita pelo homem é muito mais acurada do que quando
feita mecanicamente, embora isto seja ainda muito pouco valorizado.
O Brasil tem o potencial de obter 45 T Wh de energia oriunda de processos de conversão
de resíduos. Espera-se que o crescimento da economia nacional conduza a uma melhoria
de vida da população e que este venha a ser calcado em bases corretas social e
ambientalmente.
Como sugestão para a continuidade e extrapolação da pesquisa deve-se dar atenção a
estudos com outras tecnologias, como as já citadas gaseificação e BEM, além de verificar
a ajustabilidade de cada rota às condições locais. Outros estudos podem incluir a análise
gravimétrica detalhada de cada município, bem como o ajuste do arcabouço legal
pertinente ao uso dos resíduos sólidos urbanos para fins energéticos e seus ajustes aos
pleitos ambientais hoje postos pela sociedade.
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Apêndice I
Um escudo que ocorre naturalmente de “gases de efeito estufa” (primeiramente vapor
d’água, dióxido de carbono , metano e óxido nitroso), compreendendo de 1 a 2 % da
atmosfera terrestre absorve algumas radiações solares que de outra forma poderiam ser
radiadas para o espaço e ajudam a aquecer o planeta num range de temperatura
confortável e com condições de vida. Sem este “efeito estufa” natural, a temperatura
média da Terra seria de aproximadamente – 18,89°C (-2°F), diferente dos atuais +
13,89°C (+ 57°F).
Muitos cientistas têm alarmado para um aumento significante na concentração de CO2 e
outros gases de efeito estufa na atmosfera. Desde a era pré-industrial, a concentração
atmosférica de CO2 cresceu em aproximadamente 30% e a concentração de CH4 mais
que dobrou
O Balanço de Energia na Terra
Segundo (BAIRD 2002), a superfície e a atmosfera da terra são mantidas aquecidas
principalmente pela energia proveniente do Sol. A quantidade máxima de energia
proveniente do Sol (Figura 17) situa-se na região da luz visível – de comprimento de onda
entre 0,40µm e 0,75 µm (i.e., 400 – 750 nm). A luz visível solar tem limites situados entre
a luz violeta (400 nm) e a luz vermelha (750 nm). Além do “limite vermelho”, ou seja, o
comprimento de onda máximo da luz visível, recebemos luz solar na região do
infravermelho (IR) situada entre 0,8 – 3 µm. de toda energia recebida pelo Sol pelas
camadas superiores da atmosfera, cerca de pouco mais da metade é IR e o restante é luz
visível.
Grande parte da luz ultravioleta solar (comprimentos de onda < 0,4 µm) é removida na
estratosfera e aquece o ar neste local em vez de aquecer a superfície da Terra. Da luz
incidente total envolvendo todos os comprimentos de onda que chegam até a Terra, cerca
de 50% alcança a superfície onde é absorvida. Outros 20% da luz incidente são
absorvidos por gases – UV, pelo ozônio estratosférico e oxigênio diatômico, e IR pelo CO2
e H2O – e pelas gotículas de água presentes no ar; os restantes 30% são refletidos de
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volta ao espaço pelas nuvens, pelo gelo, pela neve, pela areia e por outros corpos
refletores, sem que ocorra qualquer absorção.

Figura 17 – Distribuição de comprimentos de onda (escalas diferentes) da luz emitida pelo
Sol (linha tracejada) e pela superfície da Terra e troposfera (linha continua).
Fonte:(BAIRD 2002)

Figura 18 – Temperatura global média da superfície, relativa à média no período entre
1880 – 1920, desde 1860.
Fonte: (BAIRD 2002)
Uma parte do aumento da temperatura observado no último século até nossos dias (ver
Figura 18) pode ser atribuída diretamente ao aumento (cerca de 0,24%) no fluxo de
energia emitida pelo Sol, especialmente na região ultravioleta – que pode provocar
alterações nos níveis de ozônio estratosférico. O aquecimento resultante do aumento da
radiância solar, que poderia ser responsável por até um terço do aumento da temperatura
do ar observado desde 1970 (detalhe
Figura 19), deve continuar nos próximos 50 anos, segundo a extrapolação das tendências
atuais.
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Como qualquer outro corpo aquecido, a Terra emite energia; de fato, a quantidade de
energia que o planeta absorve e aquela liberada devem ser iguais para que a temperatura
se mantenha constante. A energia emitida (ver parte contínua na curva da Figura 17) não
se situa na região do visível, ou UV, mas na região do infravermelho, apresentando
comprimentos de onda que variam de 4 µm a 50 µm; essa região é chamado
infravermelho térmico porque a energia é uma forma de calor, o mesmo tipo de energia
que é irradiado por uma panela de ferro quando aquecida.
Alguns gases presentes no ar podem absorver temporariamente luz infravermelha térmica
de comprimentos de onda específicos, sendo assim, nem todo IR emitido pela superfície
da Terra e pela atmosfera escapa diretamente para o espaço. Logo após sua absorção
pelas moléculas presentes no ar, como o CO2, a luz infravermelha é reemitida em todas
as direções, de modo completamente aleatório. Deste modo, uma parte do IR térmico é
direcionada de volta em direção à superfície, sendo reabsorvida, e conseqüentemente
provocando um aquecimento adicional tanto da superfície como do ar. Esse fenômeno, o
redirecionamento ou desvio do IR térmico em direção á Terra, como mostra a
Figura 20, é chamado de efeito estufa, e é responsável pelo fato da temperatura média
da superfície da Terra ser de aproximadamente +15o C, em vez de –15o C, temperatura
que predominaria se gases que absorvem IR não estivessem presentes na atmosfera. Na
realidade, o fato do planeta não estar totalmente coberto por uma espessa camada de
gelo deve-se à atividade natural do efeito estufa. A atmosfera funciona do mesmo modo
que um cobertor, que retém na região em sua proximidade uma parte do calor liberado
por um corpo, aumentando assim a temperatura local. O fenômeno que preocupa
cientistas ambientais é que o aumento da concentração de gases traços no ar, que
absorvem luz infravermelha térmica (colocando mais “cobertores” sobrepostos), resultaria
no redirecionamento de uma maior quantidade de energia infravermelha refletida, o que
poderia aumentar a temperatura média da superfície além dos 15o C. Esse fenômeno é
chamado de efeito estufa intensificado, para distinguir seus efeitos daquele que vem
atuando naturalmente durante milênios.
Os principais constituintes da atmosfera, N2, O2 e ar, são incapazes de absorver luz
infravermelha. Os gases atmosféricos que no passado produziram grande parte do efeito
estufa forma a água (responsável por dois terços do efeito) e o dióxido de carbono (que é
responsável por um quarto). De fato, a ausência de água nas zonas secas do deserto
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conduz a baixas temperaturas noturnas, muito embora as temperaturas durante o dia
sejam bastante altas em razão da absorção direta da energia solar. É familiar àqueles que
vivem em climas temperados o resfriamento súbito do ar de inverno nos dias e noites em
que não há nuvens no céu.

Figura 19 – Variações nas temperaturas médias superficiais de 1950-1997, com relação à
média de 14°C verificados no período entre 1951-1980.
Fonte: (BAIRD 2002).

Luz IR
Luz
visível
do sol

Redirecionamento
de IR para o espaço
Moléculas de Gases
indutores do efeito estufa

Redirecionamento
de IR para a Terra

TERRA
TERRA

Figura 20 – Esquema de funcionamento do efeito estufa na troposfera terrestre.
Fonte:elaboração própria com base em BAIRD (BAIRD 2002).
As moléculas de dióxido de carbono presentes atualmente no ar absorvem coletivamente
metade da luz infravermelha térmica refletida que possui comprimentos de onda na região
compreendida entre 14 – 16µm, juntamente com a porção relativamente considerável
daquela compreendida entre 12 – 14µm e 16 a 18µm, que são originárias das variações
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de energia pelos movimentos rotacionais quando a energia vibracional é alterada. É por
este motivo que, na Figura 21, a linha contínua, que representa a quantidade de luz IR
que realmente escapa da nossa atmosfera, cai abruptamente em torno de 15µm; a
separação vertical entre a linha pontilhada e a contínua é proporcional à quantidade de IR
de um determinado comprimento de onda que esta sendo absorvida em vez de escapar.
O aumento de CO2 na atmosfera impedirá que mais radiação IR refletida escape,
especialmente nas regiões de ombro, e deverá produzir maior aquecimento do ar (embora
o gás carbônico também absorva luz IR em 4,3 µm devido à vibração do estiramento
assimétrico, existe pouca energia emitida pela Terra neste comprimento de onda (ver
Figura 17), sendo assim sua absorção potencial não é muito importante).
Medidas feitas com amostras de ar aprisionado no interior de blocos de gelo na Antártida
ou na Groelândia indicam que a concentração atmosférica de dióxido de carbono em
épocas pré-industriais (i.e., antes de 1750) era de cerca de 280 ppm, tendo aumentado
cerca de 30%, para 365 ppm, em 1998. De fato, ela cresce a uma taxa anual de 0,4%, ou
1,5 ppm, quase o dobro que nos anos 60, embora ocorram consideráveis flutuações
anuais de cerca de ± 1 ppm na taxa de aumento. A Figura 22 mostra um gráfico do
aumento da concentração de CO2 atmosférico anual em função do tempo. As variações
anuais nas concentrações médias são apresentadas na Figura 2; como estas variações
aumentam de maneira quase linear entre 1960 e finais de 1980, pode-se dizer que a
concentração de CO2 aumentou de forma quadrática com o tempo – ou seja, em
proporção ao quarado do tempo – durante este período (a curva completa na Figura 22
mostra o melhor ajuste quadrático aos dados deste período). O declínio na taxa de
crescimento no começo dos anos 90, ilustrado na Figura 2.
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Figura 21 – Intensidade de luz infravermelho térmica (linha contínua) medida
experimentalmente, que deixa a superfície da Terra (acima do deserto do Saara)
comparado com a intensidade teórica que seria esperada sem a absorção dos gases
indutores do efeito estufa (linha tracejada). As regiões de comprimento de onda de maior
absorção pelos gases encontram-se indicadas.
Fonte: (BAIRD 2002).

Figura 22 – Tendências anuais das concentrações de CO2 atmosférico nos anos recentes.
O inserto ilustra as oscilações típicas ao longo dos anos. A linha suavizada representa um
ajuste a uma função quadrática dos dados entre 1959 e 1989.
Fonte:(BAIRD 2002).
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As flutuações sazonais na concentração de CO2 ilustradas no detalhe da Figura 22 são
atribuídas ao intenso crescimento da vegetação na primavera e no verão, que remove
CO2 do ar, e ao ciclo de decomposição da vegetação no outono e no inverno, que
aumenta sua quantidade. Em particular, grandes quantidades de CO2 são extraídas do ar
a cada primavera e verão em virtude do processo de fotossíntese realizado pelas plantas:
luz solar

CO2 + H2O

O2 + CH2O polimérico

O termo usado para “CH2O polimérico” na equação acima é um termo geral para as fibras
vegetais, tipicamente celulose, que dão à madeira massa e volume. O CO2 “capturado”
pelo processo de fotossíntese já não se encontra livre para funcionar como um gás estufa,
ou qualquer outro gás, enquanto está armazenado na forma polimérica. O carbono que é
aprisionado deste modo é chamado carbono fixado. Entretanto, a decomposição biológica
deste material vegetal, que representa a reversão total desse processo, principalmente no
outono e no inverno, repõe o gás carbônico retirado. Observe que as flutuações globais
de dióxido de carbono seguem as estações do Hemisfério Norte, dado que este apresenta
uma extensão de terra muito maior, e portanto mais vegetação, quando comparada com o
Hemisfério Sul.
Das emissões antropogênicas adicionais de CO2 ocorridas em décadas recentes apenas
cerca de metade foi removida de modo efetivo, e assim, a curto e a médio prazo, o gás
continua a acumular-se na atmosfera. Cientistas descobriram que 56% das emissões
ocorridas nas últimas décadas ainda estão no ar. A curto prazo,

a capacidade das

camadas superficiais dos oceanos de absorver dióxido de carbono pode diminuir caso a
água de aqueça de maneira relevante, dado que a solubilidade dos gases na água diminui
com o aumento da temperatura. O aumento das temperaturas do ar também deve induzir
a uma maior liberação de dióxido de carbono dos solos, devido a um aumento na taxa de
decomposição da matéria orgânica.
O tempo de vida de uma molécula de dióxido de carbono liberada na atmosfera é um
parâmetro de quantificação complicado uma vez que, em contraste com a maioria dos
gases, ela não se decompõe química ou fotoquimicamente. Em média, após alguns anos
da sua emissão no ar, uma molécula de CO2 se dissolverá na superfície da água do mar
ou será absorvida, tornando-se parte de uma planta em crescimento. Contudo, muitas
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dessas moléculas de dióxido de carbono serão liberadas de volta ao ar, em média, alguns
anos mais tarde, de modo que este sumidouro é apenas temporário. O único sumidouro
permanente para a sua decomposição são as águas profundas do oceano e/ou sua
precipitação na forma de carbonato de cálcio insolúvel. Contudo, a camada superior das
marés com centenas de metros de profundidade misturam-se lentamente com as águas
mais profundas; assim o dióxido de carbono recém-dissolvido em águas superficiais
requer centenas de anos para penetrar nas profundezas oceânicas. Portanto, embora os
oceanos vão dissolver grande parte do CO2 adicionado ao ar, a escala de tempo
associada a esse sumidouro permanente é muito longa.
Pelo fato do processo envolvendo o intercâmbio entre o dióxido de carbono do ar e a
biomassa e as águas superficiais oceânicas, e entre as águas superficiais e as águas
profundas ser complicado, não é possível fixar um valor de tempo de residência médio
significativo apenas para o gás no ar. Em vez disso, deve-se pensar nas novas emissões
de CO2 derivadas da queima de queima de combustíveis fósseis como sendo, de certo
modo, rapidamente repartidas entre o ar, as águas superficiais dos oceanos e a
biomassa,

com

um

intercâmbio

entre

esses

três

compartimentos

ocorrendo

continuamente. Então, após um período de muitas décadas e mesmo séculos, quase todo
esse dióxido de carbono terminará sendo depositado nas profundezas do oceano. De
fato, a atmosfera libera-se de quase metade do dióxido de carbono novo em uma década
ou duas, mas requer um período muito mais longo de tempo para depositar o restante.
Este período é habitualmente determinado como variando entre 50 e 200 anos, até que o
nível de dióxido de carbono se ajuste totalmente à sua nova concentração de equilíbrio,
se uma fonte aumenta. Em resumo, o tempo de vida do CO2 adicional na atmosfera deve
ser considerado como sendo longo, na ordem de muitas décadas, enquanto apenas
alguns anos são necessários para a sua dissolução inicial na água do mar ou absorção na
biomassa.
As quantidades anuais de dióxido de carbono que aportam e são removidas pela
atmosfera até a metade da década de 80 estão resumidas na Figura 23. A queima de
combustíveis fósseis e a produção de cimento liberam cerca de 5,5 gigatoneladas (i.e.,
bilhões de toneladas) de carbono por ano, das quais 3,3 Gt, ou 60% não encontraram um
sumidouro. As camadas superficiais dos oceanos absorvem cerca de 92 Gt, mas liberam
90 Gt, desta maneira a absorção anual líquida deste depósito principal foi de 2,0 Gt.
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Apenas 1,6 Gt foi removida das camadas superficiais para as camadas intermediárias e
profundas, e apenas 0,2 Gt depositaram-se nos sedimentos mais profundos. Embora o
desflorestamento tropical tenha contribuído anualmente com 1,6 Gt de carbono no ar, este
valor foi ligeiramente foi ligeiramente superado pela retirada de cerca de 1,8 Gt ocorrida
nas zonas de floresta temperada. Uma análise das quantidades produzidas e absorvidas
no inicio dos anos 90 indica que as emissões antropogênicas aumentaram (para 6,0 Gt),
mas isso foi superado por uma retirada acelerada pela biosfera, explicando assim a
desaceleração temporária na taxa de crescimento atmosférico apresentado na Figura 2.
Existem algumas evidências de que o súbito aquecimento global em razão do fenômeno
El Niño ou outros fatores resultam em aumento da absorção de dióxido de carbono pela
vegetação e pelo solo cerca de dois anos depois. Contudo, em meados dos anos 90, o
incremento atmosférico anual em dióxido de carbono voltou ao valor médio observado até
a metade dos anos 80, provavelmente devido a uma diminuição na absorção de CO2 pela
biosfera acompanhada de um aumento devido a um período climático quente em torno de
1990.

Figura 23 – Fluxos anuais de CO2 antropogênico para dentro e fora da atmosfera
verificados para meados dos anos 80, em unidades de gigatoneladas de carbono. O fluxo
ar/oceano representa o total de todas as fontes, natural e antropogênica.
Fonte:(BAIRD 2002)
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A elevação do índice de crescimento de alguns tipos de árvores devido ao aumento da
concentração de dióxido de carbono no ar é chamado fertilização por CO2. Alguns
cientistas suspeitam que a taxa de fotossíntese é acelerada conforme o nível de CO2 e a
temperatura do ar aumentaram, e que a formação de maiores quantidades de carbono
fixado representa um importante sumidouro para o gás. De fato, um aumento de
biomassa das florestas temperadas setentrionais é o sumidouro mais provável para o
desaparecimento anual do CO2 atmosférico, cuja causa os cientistas não haviam sido
capazes de determinar. Esse aumento na atividade da fotossíntese foi confirmado
recentemente por dados de satélite para a região entre 45o N e 70o N. Nos anos 70 e 80,
as florestas européias acumularam cerca de 100 milhões de toneladas de carbono por
ano. Recentemente, descobriu-se que grande parte do aumento na biomassa das
florestas temperadas a maiores latitudes ocorre no solo, especialmente na forma de turfa.
As emissões antropogênicas de CO2 contribuem apenas com cerca de 4% das enormes
quantidades produzidas pela natureza, e assim uma variação muito pequena na taxa em
que o carbono é absorvido para formar biomassa poderia ter um efeito importante na
quantidade residual de CO2 que se acumula na atmosfera. Infelizmente, os cientistas
ainda não compreendem bem o ciclo global do carbono. Entretanto as Figura 2221 e
Figura 2 indicam que não existem dúvidas de que a concentração do CO2 atmosférico
está aumentando.
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ver figura no Apêndice I
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Apêndice 2
Ciclos Termodinâmicos e a transformação em energia

Dizemos que um gás executa um ciclo termodinâmico quando ele é submetido a
transformações repetitivas de condições termodinâmicas, retornado de cada vez às suas
condições originais.Na prática os ciclos termodinâmicos são usados para produzir
trabalho (motores, turbinas), aquecimento ou refrigeração. Lembrar que não é necessário
que a mesma massa de gás execute cada ciclo. O principal é que os estados
termodinâmicos sejam repetitivos. Exemplo: num equipamento de refrigeração (circuito
fechado), a mesma massa de gás retorna para o início de cada ciclo mas em um motor de
combustão interna ela é renovada a cada ciclo.

Ciclo de Carnot

1-2: expansão isotérmica na temperatura Ta.
2-3: expansão isentrópica. Temperatura cai de
Ta para Tb.
3-4: compressão isotérmica na temperatura
Tb.
4-1: compressão isentrópica. Temperatura
sobe de Tb para Ta.

Figura 24 – Ciclo de Carnot.
Fonte:(CPUNET 2003).

Consideramos:
Qa: calor que é fornecido ao gás na expansão isotérmica (área 1256).
Qb: calor que o gás fornece na compressão isotérmica (área 4356).
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E o trabalho resultante será W = Qa - Qb.
Demonstra-se que Qa/Qb = Ta/Tb.
E a eficiência η = W/Qa = (Qa-Qb)/Qa ou
η = 1 - Qb/Qa = 1 - Tb/Ta.
De todos, é o que apresenta maior eficiência
A Figura 25 ilustra o esquema de uma máquina ideal que funcionaria segundo o ciclo de
Carnot:
Uma massa de gás dentro de um conjunto
cilindro-pistão. O material destes é isolante
térmico perfeito e o fundo do cilindro é
considerado de uma chapa fina, condutora
perfeita de calor, de forma que possam ser
colocados uma fonte de calor Ta) ou um
isolante perfeito (cor cinza) ou um dissipador
perfeito de calor (Tb).
Figura 25 – Máquina Ideal segundo o Ciclo de Carnot. Fonte:(BORDALO 2003)
Inicialmente, no gás com volume v1 é colocada uma fonte de calor na temperatura Ta.
Assim, ele se expande isotermicamente até o volume v2, quando a fonte é retirada e
colocado um isolante perfeito. A expansão continua, agora de forma adiabática, até o
volume v3, quando o isolante é substituído pelo dissipador na temperatura Tb. O gás é
comprimido de forma isotérmica até o volume v4, quando o dissipador é substituído pelo
isolante perfeito, e a compressão se dará de forma adiabática até o volume v1.O
movimento do pistão é usado para fornecer o trabalho externo.
Notar que o ciclo de Carnot é perfeitamente reversível, isto é, no sentido contrário
funcionaria como uma máquina que receberia trabalho externo e faria a troca de calor
entre dois corpos (refrigerador).
Observar também que a eficiência nunca poderá ser 1. Isto significa que a 2ª Lei da
Termodinâmica pode ser enunciada também como: "É impossível uma máquina térmica
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que converta todo o calor da fonte quente em trabalho. Sempre haverá uma parcela que
será retornada para o ambiente".

Ciclo de Joule

Ciclo teórico de uma turbina a gás. Também chamado de ciclo de Brayton,
1-2: expansão isobárica mediante adição de
calor Qa (queima do combustível).
2-3: expansão adiabática (trabalho fornecido
pela a turbina).
3-4: compressão isobárica mediante remoção
de calor Qb (exaustão dos gases).
4-1: compressão adiabática.
Figura 26 – Ciclo de Joule (Brayton). Fonte: (BORDALO 2003)
Eficiência: η = 1 - T4/T1 = 1 - (pb/pa)(x-1)/x.

Ciclo Otto

Ciclo teórico dos motores movidos à gasolina.
1-2: compressão adiabática.
2-3: adição isocórica de calor Qa.
3-4: expansão adiabática.
4-1: remoção isocórica de calor Qb.
Eficiência: η = 1 - T1/T2 = 1 - (v2/v1)(x-1).
A relação v1/v2 = c é chamada taxa de
compressão.
Assim: η = 1 - c(1-x).
Figura 27 – Ciclo Otto. Fonte: idem
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Notar que, no modo real, 1-2 corresponde à compressão da mistura ar-combustível, 2-3 é
a ignição da mistura, 3-4 é a expansão dos gases (a parte do ciclo que fornece trabalho) e
4-1 exaustão dos gases e admissão de nova mistura ar-combustível.

Ciclo Rankine
O ciclo Rankine opera de forma parecida com o ciclo de Joule, com algumas diferenças
devido às mudanças de estado (líquidovapor e vapor-líquido).
É usado principalmente em instalações de
turbinas movidas a vapor (Figura 28).
Entretanto, notar que o ciclo Rankine
invertido é um ciclo comum de refrigeração,
tendo no lugar da bomba o compressor, da
turbina, a válvula de expansão e da
caldeira, o evaporador (congelador).
Figura 28 – Ciclo Rankine.
A Figura 29mostra um ciclo Rankine ideal, no
diagrama T-S com a curva líquido-vapor da
página anterior.
Trabalho introduzido na bomba:
Wa = h2 - h1
Calor introduzido na caldeira:Qa = h3 - h2
Figura 29 – Ciclo Rankine Ideal. Fonte: ibdem
Trabalho fornecido pela turbina:
Wb = h3 - h4
Calor fornecido pelo condensador:
Qb = h4 - h1
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Trabalho líquido W = Wb - Wa = (h3-h4) - (h2-h1)
Eficiência η = W / Qa = 1 - (h4-h1)/(h3-h2)
O ciclo Rankine
O ciclo Rankine é semelhante ao ciclo Brayton, diferenciando-se pelo uso de gás formado
pela evaporação de um líquido. Os componentes da instalação são: a caldeira, onde o
líquido é aquecido para mudar de fase (usualmente em três estágios - aquecedor 22’,
evaporador 2’3’ e superaquecedor 3’3); a turbina, onde o gás realiza trabalho; o
condensador, onde o gás retorna à fase líquida (eventualmente, em dois estágios resfriador 44’ e condensador 4’1); bomba hidráulica, para pressurizar o líquido ao nível da
caldeira. Note que, se o gás não estiver suficientemente aquecido (s3 < s4’), poderá
ocorrer formação de líquido na turbina.
Normalmente, o fluido utilizado neste ciclo é água, e a instalação é denominada usina a
vapor, quando empregada para geração de eletricidade, ou motor a vapor quando
empregada para locomoção. Em ambos os casos, é a instalação típica para grande
demanda energética. No caso de transporte, foi suplantada por motores mais eficientes e
compactos, mas já foi muito comum em trens e navios. A fonte térmica pode advir da
energia química de combustíveis como lenha, carvão, óleo de petróleo, óleos vegetais,
matéria orgânica em geral, gás de petróleo, energia solar e energia nuclear. A fonte fria
para arrefecimento do condensador pode ser a atmosfera, ou a água de fontes naturais
(mar, rios e lagos).
Ciclo Termodinâmico simples associado: p - s - p - s (Ciclo de Rankine)
O ciclo termodinâmico é semelhante, quer se trate de centrais clássicas, de centrais
nucleares ou de concentração de energia solar térmica.

Tipo de evolução do ciclo simples: p - s - p - s
Este ciclo também é designado por ciclo de turbina a vapor e corresponde ao ciclo
termodinâmico simplificado em relação ao que tem lugar nas centrais elétricas de turbina
a vapor para produzir geralmente eletricidade de base. O ciclo termodinâmico é
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semelhante,

para

quaisquer

dos

combustíveis

utilizados:

combustíveis

fósseis,

combustível nuclear e energias renováveis (solar e geotérmico).
Não confundir com o ciclo com o mesmo nome para a produção de frio e que é o ciclo
frigorífico de compressão de vapor.(IST 2003)
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