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Os portos possuem grande importância na economia nacional e na formação 

e ocupação das cidades. Cerca de 90% dos produtos que são importados e 

exportados pelo país passam pelo sistema portuário brasileiro. Sua operação 

também está associada a um grande volume de resíduos orgânicos que podem ser 

aproveitados energeticamente. Uma das tecnologias disponíveis para tratamento 

dos resíduos orgânicos e geração de biogás, cujo pode ser utilizado como 

combustível em motores de combustão interna adaptados para gerar energia 

elétrica. Essa dissertação sugere a prática de digestores anaeróbicos no setor 

portuário, testando a viabilidade técnica e econômica dessa tecnologia no Porto de 

Paranaguá/PR. A ferramenta utilizada para a análise foi o RETScreen e a partir dos 

resultados gerados pelo programa, o custo nivelado da energia gerada pelo sistema 

proposto foi de RS 98,50/MWh, operando na base e R$ 310,93/MWh no horário da 

ponta. Nos dois casos, o custo da energia foi inferior à tarifa de energia elétrica já 

paga pelo porto, contudo, devidos aos altos custos de investimento para atender a 

ponta, a tecnologia se torna mais viável quando utilizada na base. 

Independentemente da estratégia adotada, a tecnologia se mostrou viável 

economicamente e pode ser implementada no porto de Paranaguá, evidenciando 

seu potencial para ser aplicado em outros portos.
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The national ports are of great importance to the Brazilian, regional and local 

economies. Around 90% of products are imported and exported to and from the 

country through the port system. Its operation is associated with a large amount of 

organic waste that can be used energetically. One of the technologies available for 

the treatment of organic wastes is the anaerobic digestion, to generate biogas, which 

can be used as a fuel in internal combustion engines adapted to generate electricity. 

This thesis studies the practice of anaerobic digesters in the port sector, testing the 

technical and economic feasibility of such technology. A case study was conducted 

in the Port of Paranaguá/PR. The tool used for the analysis was RETScreen module. 

From the results generated by the module, the leveled cost of electricity generated 

by the proposed system was RS 98.50/MWh, operating as baseload, and R$ 

310.93/MWh during peak hours. These values are lower than the electricity rates 

paid by port. However, due to the high investment costs to meet the peak demand, 

the technology is more feasible operating as baseload. Regardless of the strategy, 

the technology was economically feasible and can be implemented in some national 

ports to treat organic waste and generating electricity  
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1.  INTRODUÇÃO 

O setor portuário brasileiro teve início logo após o descobrimento Brasil, 

quando contava com apenas instalações rudimentares para atender o transporte de 

pessoas e mercadorias entre as regiões da Colônia e Coroa Portuguesa. Em 1808, 

Dom João VI permitiu a abertura dos portos à países amigos o setor passou a contar 

com melhores instalações. No final do século XIX, a exploração dos portos e das 

ferrovias que os acessam foram concedidos a iniciativa privada e o setor passou a 

ter mais destaque na economia nacional. 

As atividades portuárias eram executadas por empresas privadas e 

encaradas como um fator pontual de desenvolvimento, até que em 1934, o governo 

brasileiro passou a encarar o setor portuário como um fator econômico importante 

no cenário nacional. Posteriormente, durante o regime militar (1964 – 1985), o 

enfoque objetivava a segurança nacional e não a movimentação de mercadorias, 

com isso as empresas privadas perderam autonomia na operação e deixaram de 

investir em infraestrutura no setor.  

Na década de 90 vários portos no mundo passaram a investir em 

infraestrutura com a finalidade de atender o mercado internacional e no Brasil não 

foi diferente. Itamar Franco, em 1993, promulgou a Lei de Modernização dos Portos1 

e possibilitou investimentos e concessões privadas no setor portuário. Esses 

investimentos foram importantes, pois permitiram melhorias em infraestrutura que 

impediam o aumento da competitividade dos produtos nacionais.  

Em 2001, foi criada pela Lei nº 10.233/2001 a ANTAQ 2  que tem como 

finalidade, regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços 

de transportes aquaviários. Mais tarde, em 2007, dispondo-se a elevar a qualidade e 

eficiência na movimentação das cargas e passageiros nos portos nacionais, foi 

instituída a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (SEP/PR)3. 

Até então, a SEP/PR vem recebendo recursos para obras de melhorias em 

infraestrutura visando solucionar alguns gargalos, para que no futuro os portos 

brasileiros sejam equiparados aos mais avançados do mundo.  

Navios do mundo inteiro atracam nos portos brasileiros proporcionando 

ligações diretas de outros países com as cadeias produtivas nacionais. Entretanto, a 

                                                
1 Lei 8.630/93. 
2 Agência Nacional de Transportes Aquaviário. 
3 Lei 11.518/2007. 
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atividade portuária está associada à impactos ambientais, como por exemplo, um 

grande volume de resíduos orgânicos originados na movimentação de graneis 

sólidos, principalmente soja, milho, açúcar e trigo. 

Dessa maneira, a administração portuária deve estar alinhada também à 

diretrizes ambientais4 e de eficiência energética5, e para tanto, faz-se necessário 

avaliar rotas tecnológicas de aproveitamento energético como alternativa destinação 

final dos resíduos.  

Vale ressaltar que ações conjuntas de geração de energia elétrica de fontes 

renováveis nos portos, com intuito de promover a independência energética e 

melhorar a gestão da oferta de energia elétrica. A geração de energia elétrica 

próximo ao consumidor já foi bastante comum, mas a partir da década de 40, os 

ganhos de escala na geração em centrais de grande porte tornaram o sistema 

centralizado mais viável economicamente.  

No Brasil, o Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE) caracteriza a 

geração junto ao consumidor como Geração Distribuída (GD). Segundo o INEE 

(2014), GD “é uma expressão usada para a geração elétrica realizada junto ou 

próxima do(s) consumidor(es) independente da potência, tecnologia e fonte de 

energia”. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2004) a define como 

“aquela localizada próximo aos centros de carga, conectados ao sistema de 

distribuição, de pequeno porte e não despachada pelo Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS)” e considera como fontes de GD: geradores de emergência 

ou de horário de ponta; painéis fotovoltaicos; pequenas centrais hidrelétricas - 

PCH's; turbinas aerogeradoras de pequeno porte e; geradores de energia que 

utilizam resíduos como combustíveis de processo. 

O interesse pela geração de energia elétrica junto ao local de consumo 

ressurgiu em 1978 nos Estados Unidos, com alterações na legislação para 

promoção de fontes alternativas e mais eficientes de energia, com a intenção de 

reduzir a dependência por petróleo. Essas alterações foram ampliadas pelo Energy 

Policy Act em 1992. Desde então, outros países também passaram a modificar sua 

legislação aplicada ao setor elétrico e os investimentos em fontes renováveis têm 

sido cada vez maiores, com perspectiva favorável para os próximos anos. Na Figura 

1 é demonstrada a perspectiva de investimentos acumulados (2014 - 2035) do setor 

                                                
4 Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010) e a Política Nacional de 
Saneamento Básico (Lei Federal 11.445/2007).  
5 Política Nacional sobre Mudanças do Clima (Lei Federal 12.187/2009). 
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de energia mundial, por tipo, no novo cenário de políticas. Segundo o World Energy 

Outlook (IEA, 2014), estima-se que 27% (4,42  trilhões de dólares) dos investidos 

em energia no mundo, serão em energias renováveis. 

 
Figura 1: Estimativa de investimento acumulado do setor de energia mundial, por tipo, no 

novo cenário de políticas, 2014-2035. 
Fonte: Adaptado, World Energy Outlook, IEA, 2014. 

Incentivados por políticas governamentais, diversos empreendimentos de 

geração de energia provenientes de usinas de processamento de biomassa, 

principalmente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Resíduos Agrícolas vem se 

estabelecendo no mercado internacional. O porto, por sua vez, oferece condições 

favoráveis à instalação desses empreendimentos, pois contam com infraestrutura 

terrestre própria que fornece integração com ferrovias e rodovias, maximizando a 

logística e eficiência energética. 

 No ano de 2011, o aproveitamento energético de 90 milhões de toneladas de 

RSU, produzidos em todo o mundo, gerou cerca 90 TWh de eletricidade (WORLD 

BANK, 2012; CEWEP, 2008; EPE, 2014; EPA 2007a). As duas mil usinas usadas 

para processar todo esse resíduo estão localizadas, principalmente, nos Estados 

Unidos, Alemanha e Japão (IEA, 2011). Além de energia elétrica, os resíduos 

também podem gerar o biometano e ser usado para produção de calor, como 

combustível veicular ou até mesmo ser injetado na rede de gás do munícipio (EPE, 

2014). 

A movimentação de cargas nos portos brasileiros vem aumentando a cada 

ano, atingindo 968 milhões de toneladas no ano de 2014. Desse total, cerca de 590 

16% 
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US$16,4 trilhões de dólares 
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milhões de toneladas são de graneis sólidos, em destaque os grãos como soja e o 

milho, que encerraram o ano com 119 milhões de toneladas (ANTAQ, 2015).  

Segundo a ANTAQ (2014a), além da soja e do milho, os portos brasileiros 

também movimentam trigo e açúcar e farelos. Os principais portos que 

comercializam esse tipo de carga são Santos (SP), Paranaguá (PR), Rio Grande 

(RS), São Francisco do Sul (SC) e Santarém (PA). Por serem comercializados a 

granel, esses produtos são mais susceptíveis à dispersão e geram uma grande 

quantidade de resíduos orgânicos ao longo do seu percurso no porto, como por 

exemplo, o Porto de Paranaguá que gera anualmente mais de seis mil toneladas de 

resíduos orgânicos (SEP, 2014a).  

Para atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 6 , esses 

resíduos devem ser coletados e destinados de acordo com sua categoria. 

Entretanto, para promover a reciclagem e o reaproveitamento energético dos 

resíduos, a lei preconiza que apenas os rejeitos devem ser destinados ao aterro 

sanitário. Assim, deve se considerar a parcela passível de reciclagem e 

reaproveitamento energético contida no resíduo para aumentar a vida útil dos 

aterros e diminuir o uso de recursos naturais, como água e energia. 

Umas das tecnologias utilizadas para reaproveitamento energético dos 

resíduos sólidos é a digestão anaeróbica. Nessa tecnologia, é gerado um gás a 

partir da decomposição do resíduo orgânico, chamado de biogás, que 

posteriormente pode alimentar turbinas a gás ou motores adaptados para gerar 

eletricidade. Além do benefício energético, a geração de energia elétrica a partir da 

queima do biogás tem a vantagem de mitigar os problemas das emissões de metano 

(CO2), cujo potencial de aquecimento é 21 vezes maior do que o dióxido de carbono 

(CH4) (IPCC, 2000). 

A energia elétrica gerada pode ser utilizada para abastecer equipamentos e 

instalações portuárias como: armazéns, edifícios administrativos, contêineres 

refrigerados, shiploaders, esteiras ou até mesmo, ser exportada para a rede para 

que posteriormente possa ser compensada, segundo a Resolução Normativa 

ANEEL 482/12. Entretanto, o potencial de implementação dessa tecnologia nos 

portos brasileiros depende das características da geração dos seus resíduos 

(frequência, quantidade e composição) e das tarifas de energia elétrica pagas pelo 

porto.  

                                                
6 Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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Após a compatibilização técnica do sistema, é fundamental obter o máximo 

de informações sobre as características do consumo de eletricidade do porto, como 

histórico do consumo, tarifas na ponta e fora da ponta, projeções de aumento de 

demanda, etc. Dessa maneira, é possível elaborar diferentes estratégias de inserção 

da tecnologia no cenário atual e avaliar a melhor alternativa. 

Preocupada com a melhoria das atividades portuárias e questões ambientais 

correlatas, a SEP vem investindo no levantamento de informações relacionadas ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, efluentes líquidos e fauna sinantrópica nociva 

nas dependências dos portos marítimos brasileiros. Além de apresentar o panorama 

atual do gerenciamento e geração dos resíduos portuários, essas informações 

permitem tratar os resíduos como insumo e avaliar a parcela com potencial de 

aproveitamento energético. Assim, à medida que os portos brasileiros se adequam 

aos padrões de gerenciamento dos resíduos exigidos pela PNRS, essa dissertação 

pode fornecer, preliminarmente, o potencial para seu aproveitamento energético, 

destacando particularidades do setor portuário.  

O aproveitamento energético dos resíduos orgânicos portuários promove 

alguns benefícios para o setor, como: maior controle dos resíduos sólidos gerados 

na atividade portuária; valoração dos resíduos sólidos portuários; definição de rotas 

tecnológicas aplicadas à recuperação energética dos resíduos sólidos orgânicos 

gerados nas zonas portuárias; desenvolvimento de tecnologias de geração 

distribuída na matriz energética brasileira; redução da dependência por energia 

elétrica nos portos brasileiros; geração de emprego e renda nas atividades de 

gerenciamento de resíduos e geração de energia; ganhos com publicidade e 

marketing a partir da geração e uso de energias renováveis; adequação e 

alinhamento às PNRS, Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal 

11.445/2007), Política Nacional sobre Mudanças do Clima (Lei Federal 12.187/2009) 

e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 56/2008 – da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA).  

 OBJETIVO DO TRABALHO 1.1.

O objetivo desse trabalho é propor a digestão anaeróbica e o uso do biogás 

em motores de combustão interna, adaptados ao combustível, como tecnologia de 

tratamento de resíduos orgânicos e geração de energia elétrica, principalmente, nos 

portos brasileiros que movimentam grãos e outros alimentos em granel, como soja, 

milho, trigo, açúcar e farelos.   
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2. SETOR PORTUÁRIO BRASILEIRO 

  EVOLUÇÃO DO PANORAMA INSTITUCIONAL E REGULATÓRIO 2.1.
DO SETOR PORTUÁRIO BRASILEIRO. 

A história do Brasil está diretamente relacionada com o mar. Várias cidades 

às margens de rios ou mares têm importante papel na história da economia 

brasileira. Os portos, assim como essas cidades, passaram por grandes mudanças 

que envolvem transformações físicas, econômicas e também legais. 

Na época do seu descobrimento, com o comercio do pau Brasil com o 

mercado europeu, o Brasil realizava a movimentação de mercadorias em 

instalações portuárias simples como trapiches ou em ancoradouros naturais. 

A história dos portos brasileiros teve seu primeiro marco no ano de 1808 com 

a Carta Régia, promulgada por D. João VI, que abria os portos brasileiros às nações 

amigas. A partir deste fato surgiram as primeiras e principais concessões para 

exploração das atividades portuárias no país.  

Essa tendência ficou mais evidente em 1869, a partir da promulgação da Lei 

das Concessões que objetivava permitir o financiamento privado de obras de 

expansão nos principais portos nacionais. Esse modelo privado de investimento 

durou até a década de 1930, quando o Estado assumiu o papel de financiador e 

operador desses ativos. O ápice desse processo foi a criação e a ampliação da 

empresa Portos do Brasil S/A (Portobras) em 1975 (IPEA, 2010). 

A Portobras explorava o cais comercial como operador portuário e atuava ao 

mesmo tempo como autoridade portuária nacional, administrando os 35 principais 

portos comerciais do país por meio de subsidiárias – Companhias Docas – tendo 

assumido também a fiscalização das concessões estaduais e até mesmo dos 

terminais privativos de empresas estatais e privadas (CURCINO, 2007). A empresa 

não obteve sucesso em adequar os portos nacionais às demandas do mercado 

internacional e em 1990, mediante a Lei n° 8.031, foi extinta deixando a 

administração dos portos, hidrovias e da navegação ao cargo da Secretaria Nacional 

dos Transportes e do Departamento Nacional de Transportes Aquaviários. 

Em 1993, um marco importante no setor portuário foi a promulgação da Lei 

de Modernização dos Portos7. Essa Lei iniciou o maior processo de privatização na 

                                                
7 Lei 8.630 de1993. 
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operação portuária, com a finalidade de desenvolver os portos nacionais. Segundo 

Santos (2005), esse processo de privatização por meio de arrendamentos e 

execuções de operações foi fundamental para a sobrevivência do setor, pois limitava 

os privilégios da administração, trabalhadores e usuários portuários e visava buscar 

recursos para modernização dos portos.  

A Lei 8.630/1993 foi um marco regulatório positivo, pois atualizou o 

arcabouço jurídico do setor portuário brasileiro, originado na década de 1930 

(TOVAR e FERREIRA, 2006), permitindo investimentos de iniciativas privadas em 

infraestrutura, a fim de aumentar a capacidade de movimentação de cargas e 

passageiros nos portos nacionais.  

Dessa maneira, os portos passaram a ser categorizados, segundo o artigo 

4º, inciso 2º da Lei 8.630/1993, em Instalações Portuárias de Uso Público e 

Instalações Portuárias de Uso Privado. Para o uso privado, foram classificados 

quatro tipos de terminais de acordo com a titularidade da carga, a saber: Terminais 

de Uso Privado, para uso exclusivo ou de terceiros; Instalações Portuárias de 

Pequeno Porte, para movimentação de cargas e passageiros no interior; Instalações 

Portuárias de Turismo, para movimentação de passageiros, e; Estações de 

Transbordo de Cargas, para transbordo de mercadorias em navegações de interior e 

cabotagem (AZEVEDO, 2014). 

Outro fato importante de alterações institucionais do setor portuário e 

hidroviário foi a Lei 10.233 de 2001. Esta Lei teve o objeto de “reorganizar o 

gerenciamento do Sistema Federal de Viação e regular a prestação de serviços de 

transporte sobre a ordenação dos transportes aquaviário e terrestre, nos termos do 

art. 178 da Constituição Federal”, e criou três novas instituições para desempenhar 

diversas funções no setor portuário e hidroviário brasileiro (BNDES, 2012): 

• O CONIT – Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, 

responsável pela formulação de políticas públicas de integração dos 

diferentes modais de transporte de cargas e pessoas;  

• A ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários, agência 

reguladora responsável pela implantação de políticas formuladas pelo MT e 

pelo CONIT e pela regulação, supervisão e fiscalização das atividades de 

prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da 

infraestrutura portuária e aquaviária;  

• O DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, responsável 

pela implantação da política de infraestrutura do Sistema Federal de Viação, 
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compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, 

adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e 

terminais.   

Em 2007 foi criada a Secretaria Especial de Portos da Presidência da 

República (SEP/PR). A SEP/PR é uma autoridade portuária, cujo objetivo é melhorar 

a infraestrutura e eficiência dos terminais portuários brasileiros. Possui 34 portos 

públicos sob sua gestão e suas principais atribuições são: formulação de políticas e 

diretrizes para o fomento do setor; execução de medidas, programas e projetos de 

apoio ao desenvolvimento da infraestrutura portuária (SEP/PR, 2010). A criação da 

SEP/PR proporcionou uma reorganização do setor portuário e hidroviário, uma vez 

que o foco da Secretaria é exclusivo nos portos e terminais portuários marítimos 

fluviais.  

A última das alterações significativas na estrutura organizacional do setor 

portuário brasileiro foi a Lei 12.815/2013, considerada a “Nova Lei de Modernização 

dos Portos”. A nova Lei tem o objetivo aumentar a participação da iniciativa privada 

na operação portuária, por meio da reformulação das regras de abertura. A 

exploração e administração dos Portos Organizados e demais instalações portuárias 

podem ser realizadas diretamente ou indiretamente pela União. A direta, comumente 

feita pela Companhia das Docas, e indiretamente a partir de arrendamentos e 

autorizações, principalmente em instalações fora do porto. 

Assim, percebe-se que o setor portuário brasileiro, nas últimas décadas, tem 

facilitado a entrada do capital privado para adequar seus portos aos padrões 

internacionais. Possibilitando maior eficiência na movimentação de mercadorias e 

qualidade e segurança no transporte de passageiros. 

  CARACTERÍSTICAS DO SETOR PORTUÁRIO 2.2.

É considerado um porto, qualquer abrigo natural ou artificial para os navios, 

provido de acomodações indispensáveis ao embarque e desembarque de 

mercadorias e de passageiros. Os portos de maior movimentação dispõem de 

estruturas e equipamentos apropriados para receber, armazenar e reembarcar os 

produtos. 

Segundo a ANTAQ (2011), para operar, o porto deve ter as seguintes 

instalações e equipamentos: 
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• Terminal portuário: menor unidade do porto, geralmente, especializado em 

alguns tipos de navios ou cargas. São classificados com terminais de granéis 

sólidos (grãos, açúcar, minérios e fertilizantes), terminais de granéis líquidos, 

terminais de carga geral não conteinerizada (produtos siderúrgicos, papel e 

celulose), terminais de múltiplo uso, terminais não especializados e terminais 

de contêineres e de roll on roll off (veículos), 

• Berço de atracação: cada terminal possui no mínimo um berço de atracação, 

também chamado de Cais ou Píer. É uma plataforma onde são realizados os 

embarques e desembarques de cargas e passageiros. Possuem diferentes 

profundidades e extensões para suportar diferentes tipos e tamanhos de 

navios. 

• Instalações de estocagem: locais destinados à acomodação de cargas a 

serem embarcadas ou desembarcadas, como pátios ou armazéns de carga 

geral, de cargas frigoríficas, de grãos, silos, pátios de contêineres e de 

veículos. 

• Equipamentos portuários: estruturas destinadas à movimentação de cargas e 

pessoas, como os guindastes, empilhadeiras, tubulações, esteiras, 

shiploaders (carregadores de navios), tratores de terminal, caminhões, 

reboques, reach stackers, carretas, elevadores e outros, com as respectivas 

capacidades nominais.  

• Recepção rodoferroviária: formas de recepção das cargas, podendo receber, 

ao mesmo tempo, quantidades diferentes de veículos que frequentam o 

terminal e o modal de transporte utilizado. 

No Brasil, os portos não são exclusivos e podem ser considerados, exceto os 

privados, recursos de propriedade comum. Mayer (2009) diferencia o setor portuário 

dos demais segundo aspectos geográficos e econômicos. A autora ressalta que, 

para um porto se instalar, deve existir características geográficas específicas que 

proporcionem boas condições para sua operação, e considera o seu local, um “dado 

da natureza”. Devido a esta peculiaridade, os portos são considerados recursos 

naturais escassos.  

Economicamente, a autora aponta as características dos investimentos e da 

concorrência no setor portuário. Para o terminal se instalar e suprir sua demanda 

sem ociosidade são necessários altos investimentos e de longa maturação e 

ressalta que a concorrência no setor portuário ocorre entre portos (interporto) e 

dentro do porto (intraporto). A concorrência entre portos se configura pela escolha 

do porto no qual os comerciantes irão escoar ou receber seus produtos, levando em 
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consideração questões técnicas e financeiras. Internamente, a concorrência no porto 

acontece devido ao seu fracionamento em terminais e às concessões de territórios à 

iniciativa privada. Além disso, há determinadas atividades portuárias que 

apresentam características de bem não disputável, como a dragagem do canal de 

atracagem e a infraestrutura de transporte intermodal. 

Um conceito importante sobre os portos no Brasil é o de Porto Organizado. 

De acordo com a Lei de Modernização de Portos, os portos organizados são 

aqueles explorados pela União e que tem seu tráfego e suas operações sob 

jurisdição de uma Autoridade Portuária (LEI 8.630/1993). 

Já a Nova Lei de Modernização dos Portos8 caracteriza um Porto Organizado 

(PO) como “bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de 

navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem 

de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de 

autoridade portuária”. 

Os Portos Organizados têm sua área definida por Decreto Federal e 

abrangem as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso, 

podendo ser explorados diretamente pela União, delegados a Estados e Municípios, 

ou concedidos ao capital privado, por meio de concessões (AZEVEDO, 2014). 

  PORTOS MARÍTIMOS DO BRASIL 2.3.

Com uma costa de 8,5 mil quilômetros e diversos rios navegáveis, o Brasil 

possui um setor portuário que movimentou em 2014, aproximadamente, 970 milhões 

de toneladas de mercadorias e é responsável por mais de 90% das exportações 

(ANTAQ, 2015). O sistema portuário brasileiro é composto por 37 portos públicos, 

entre marítimos e fluviais, 42 terminais de uso privativo e três complexos portuários 

que operam sob concessão à iniciativa privada.  

Os portos fluviais e lacustres são de competência do Ministério dos 

Transportes (SEP, 2015). A SEP/PR adota classificação de porto marítimo ou fluvial 

o tipo de navegação longo curso ou interior, e não por localização geográfica. Por 

exemplo, o Porto de Manaus, que é geograficamente fluvial, porém, a SEP o 

considera marítimo por atender embarcações de linhas oceânicas. 

                                                
8 Cf. art. 2º, I, Lei 12.812/2013. 
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Exceto os Portos de Cachoeira do Sul e Estrela no Estado do Rio Grande do 

Sul e o Porto de Porto Velho em Rondônia que são fluviais, o sistema portuário 

marítimo brasileiro é composto por 34 portos públicos, sendo 16 delegados a 

Estados ou Municípios e 18 administrados diretamente pelas Companhias Docas, 

sociedades de economia mista, tendo como acionista majoritário o Governo Federal 

e, portanto, estão diretamente vinculadas à Secretaria de Portos (SEP, 2015). 

Juntas, são sete Companhias Docas responsáveis por 18 portos, a saber: 

Companhia Docas do Pará (CDP) com os Portos de Belém, Santarém, Vila do 

Conde; Companhias Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) com os Portos de 

Natal, Areia Branca e Maceió; Companhias Docas do Ceará (CDC) com o Porto de 

Fortaleza; Companhias Docas do Estado da Bahia (CODEBA) com os Portos de 

Aratu Candeias, Salvador e Ilhéus; Companhias Docas do Espírito Santo (CODESA) 

com o Porto de Vitória e Barra do Riacho; Companhias Docas do Rio de Janeiro 

(CDRJ) com os Portos do Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis e Itaguaí, e; 

Companhias Docas do Estado de São Paulo (CODESP) com o Porto de Santos e 

Laguna.  

Para completar a lista dos 34 portos marítimos vinculados a SEP, seguem os 

16 portos delegados a Estados ou Municípios: Porto de Suape e Porto do Recife em 

Pernambuco; Porto de Imbituba, Porto de São Francisco do Sul e o Porto de Itajaí 

em Santa Catarina; Porto de Pelotas, Porto de Porto Alegre e o Porto de Rio Grande 

no Rio Grande do Sul; Porto de Cabedelo na Paraíba; Porto de Itaqui no Maranhão; 

Porto de Macapá no Amapá; Porto do Forno no Rio de Janeiro; Porto de Paranaguá 

e Antonina no Paraná; Porto de São Sebastião em São Paulo, e; Porto de Manaus 

do Amazonas.  

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC, 2013) e da ANTAQ (2013a), a movimentação nos portos brasileiros 

abrange a maioria das cargas exportadas, como produtos primários (minérios, 

grãos, combustíveis, carnes, açúcar, entre outros) e bens de maior valor agregado 

(equipamentos, eletrônicos, veículos e alimentos processados). Na importação, as 

mercadorias mais movimentadas são os bens intermediário, máquinas e 

equipamentos utilizados na atividade produtiva, além de bens de consumo 

(AZEVEDO, 2014). 

 O setor portuário marítimo brasileiro tem apresentado crescimento 

expressivo. Segundo aos Anuários Estatísticos Aquaviário da ANTAQ, em 15 anos a 

movimentação de cargas praticamente dobrou, passando de 485 milhões de 
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toneladas no ano 2000, para 968 milhões de toneladas em 2014, como pode ser 

observado no gráfico da Figura 2.  

 
Figura 2: Evolução no transporte de cargas em portos marítimos brasileiros, de 2000 a 2014. 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos Anuários Estatísticos Aquaviário, ANTAQ, 2001-2015. 

A Tabela 1 a seguir, elaborada a partir do Anuário Estatístico Aquaviário de 

2013, mostra que das 931 milhões de toneladas de cargas movimentadas em portos 

públicos e Terminais de Uso Privado (TUP`s) em 2013, 61% foram de graneis 

sólidos, seguidos pelo graneis líquidos (23%) e cargas gerais (15%). Outro destaque 

que o Anuário Estatístico Aquaviário de 2013 apontou foi o “Complexo Soja”, que 

compreende na exportação de grãos, óleos e farelos do vegetal, e representou, no 

ano em questão, 31% das exportações do país (ANTAQ, 2014a).  

Tabela 1: Natureza da carga movimentada em terminais privados e públicos em 2013. 

TERMINAL  GRANEL 
SÓLIDO 

 GRANEL 
LÍQUIDO 

CARGA GERAL 
TOTAL 

SOLTA CONTEINERIZADA 

Privado 369.364.235 171.502.556 29.384.414 22.516.387 592.767.592 

Público 199.743.081 48.428.773 14.603.129 75.502.618 338.277.601 

Total 569.107.316 219.931.329 43.987.543 98.019.005 931.045.193 

Fonte: Anuário Estatístico Aquaviário de 2013, ANTAQ, 2014a. 

Em 2014 houve um aumento de 4,25% em relação a 2013. Do total 

movimentado (968 milhões), 590 milhões de toneladas foram de graneis sólidos, 231 

milhões de toneladas de graneis líquidos, 101 milhões de toneladas em contêineres 

e 46 milhões de toneladas de carga geral solta (ANTAQ, 2015). A ANTAQ destacou 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Série1 485 506 529 571 621 649 693 755 768 733 834 886 904 931 968
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ainda que 89,6% dos graneis líquidos foram referentes à movimentação 

de combustíveis e óleos minerais e 58,6% dos graneis sólidos foram relativos à 

movimentação de minério de ferro.  

A soja, o milho, o trigo, bem como e seus farelos e o açúcar encerraram o 

ano de 2014 com 119 milhões de toneladas movimentadas. Os portos que mais se 

destacaram na movimentação desses produtos foram Santos (37 milhões de 

toneladas), Paranaguá  (21,50 milhões de toneladas), Rio Grande (15,83 milhões de 

toneladas), São Francisco do Sul (6,32 milhões de toneladas) e Santarém (2,58 

milhões de toneladas). Juntos, esses cinco portos foram responsáveis por 

aproximadamente 70% da movimentação desse tipo de carga (ANTAQ, 2015). 

Ao analisar o total de cargas movimentadas, ainda em 2014, os portos mais 

representativos dentre os 34 vinculados à SEP foram: Santos com 94,04 milhões de 

toneladas, Itaguaí com 63,85 milhões de toneladas e Paranaguá com 41,6 milhões 

de toneladas. Seguidos por Rio Grande, Itaqui e Suape com aproximadamente 20 

milhões de toneladas em cargas movimentadas cada (ANTAQ, 2015). 

  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO SETOR PORTUÁRIO 2.4.

Quanto ao desenvolvimento sustentável do setor portuário, há um grande 

problema de informação entre as administrações portuárias e as prefeituras 

municipais, por meio dos seus Planos de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário 

(PDZP) e Planos Diretores Urbanos (PDU). Como não existe, na maioria dos casos, 

uma sintonia entre estes dois instrumentos, o entorno do porto está sempre 

congestionado com habitações desordenadas e com contingente populacional de 

baixa renda, trazendo dificuldades para a desocupação destas áreas. Este último 

aspecto tornou-se relevante nas últimas três décadas, principalmente a partir do 

estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, as regiões 

portuárias apresentam cenários de conflito entre os aspectos ambientais, sociais e 

econômicos, constituindo um desafio para a sociedade e administradores nos 

distintos níveis do poder. 

Tais conflitos só poderão ser minimizados ou resolvidos a curto, médio e 

longo prazo mediante a realização de estudos de cunho técnico, científico e social 

que caracterizem os problemas e necessidades locais, propondo-se então, a 

implementação de tecnologias ou inovações necessárias para os portos.  

Os principais problemas detectados em portos são a falta de dragagem, 

problemas de vias de acesso, congestionamentos de trens e caminhões e a geração 
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de resíduos sólidos e efluentes líquidos oriundos de atividades portuárias, 

operações de limpeza de embarcações, armazenamento e desembarque de 

produtos, serviços geradores de resíduos que necessitam tratamento adequado, 

entre outras. Do ponto de vista da saúde pública, a adequada gestão de resíduos e 

efluentes é procedimento fundamental para o controle e eliminação de situações de 

risco para operadores portuários e a população local, uma vez que os resíduos 

sólidos e líquidos estão relacionados a riscos ambientais e à saúde pública. 

No Brasil, a ANTAQ iniciou, em 2000, proposições para um Sistema 

Integrado de Gestão Ambiental (SIGA) nos portos brasileiros. Posteriormente, em 

2011, publicou sob o título “Porto Verde”, uma série de questões e direcionamentos 

ambientais relativas às áreas portuárias (ANTAQ, 2011a). Em 2009, a SEP/PR por 

meio de normativa 9 , remeteu aos portos e terminais marítimos a obrigação de 

possuir um Sistema de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho e 

implantar um Sistema Integrado de Gestão Ambiental que inclua ações relativas à 

Proteção do Meio Ambiente, à Segurança e à Saúde Ocupacional (AZEVEDO, 

2014). Entretanto, Murta (2012), ao analisar os portos brasileiros, averigua que o 

gerenciamento de resíduos sólidos ainda não está solidificado, mesmo sendo tema 

de convenções internacionais e de políticas nacionais, como legislação para o meio 

ambiente e vigilância sanitária. 

Os portos brasileiros encontram-se em estágios distintos quanto à 

elaboração, aprovação e implantação de seus Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), sistemas de gerenciamento de efluentes líquidos e de 

seus programas integrados de controle e monitoramento de Fauna Sinantrópica 

Nociva (FSN). Tais instrumentos de gestão contemplam as etapas de levantamento 

e classificação dos resíduos sólidos e efluentes líquidos; caracterização das 

medidas, equipamentos, instalações e procedimentos para controle e 

gerenciamento; caracterização da destinação final adequada dos resíduos e 

efluentes, com definição de estrutura física e logística para a operação das unidades 

de tratamento de resíduos e efluentes; especificação dos procedimentos de controle 

e monitoramento de parâmetros de saúde pública e qualidade ambiental; 

especificação de programa de capacitação de pessoal para todas as etapas do 

gerenciamento (COPPE/UFRJ, 2014). 

                                                
9 Resolução da Diretoria Colegiada, RDC Nº 56, Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
ANVISA, 6 de agosto de 2008. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/6b0d00804e5eefdc9657ded762e8a5ec/RDC_5
6_RESIDUOS_SOLIDOS.pdf?MOD=AJPERES>. 
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Desde 2011, a SEP/PR em parceria com o IVIG10, vem desenvolvendo o 

“Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes 

nos Portos Marítimos Brasileiros”, no intuito de inventariar os resíduos dos portos 

marítimos e propor melhores práticas de gestão (Magrini et al., 2012). A elaboração 

de estudos e pesquisas são ferramentas básicas para a criação de um diagnóstico 

preciso da atual situação dos portos, no que tange o gerenciamento de resíduos 

sólidos, efluentes líquidos e FSN. A partir do diagnóstico é possível definir ações e 

proposições necessárias à otimização da gestão portuária, além de contribuir para o 

surgimento de instrumentos inovadores de controle ambiental nos portos 

organizados nacionais, bem como os voltados à geração de energia a partir dos 

resíduos gerados na atividade. 

2.4.1. GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PORTUÁRIOS 

Os resíduos sólidos são gerados a partir de diversas atividades humanas, 

sendo geralmente caracterizados como rejeitos com baixo ou nenhum valor 

agregado. Nos portos, a intensificação das atividades portuárias acelera a produção 

de resíduos. Por outro lado, alguns resíduos passam a ser valorizados como 

insumos em processos produtivos, em especial aqueles ligados à reutilização, 

reciclagem e recuperação energética. 

O gerenciamento inadequado desses resíduos pode ocasionar problemas de 

saúde pública e qualidade ambiental. Uma vez tratados inadequadamente, os 

resíduos sólidos podem favorecer condições para a proliferação de vetores de 

doenças, causando danos aos sistemas de limpeza e saúde pública. Ainda, 

representam ameaças à qualidade de vida da população, por meio de redução da 

qualidade ambiental de solos e corpos hídricos superficiais e subterrâneos, além de 

poluição visual, desvalorização imobiliária, entre outros impactos negativos. 

O avanço das atividades portuárias e áreas de entorno, vinculado ao seu 

desenvolvimento econômico, acarreta num aumento da geração de resíduos sólidos. 

Tais fatos, aliados à escassez de áreas adequadas para tratamento e disposição 

final do resíduo, são alguns dos fatores que dificultam o seu gerenciamento. 

De acordo com o Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

(IBAM, 2001), os resíduos sólidos são classificados quanto aos riscos de 

contaminação do meio ambiente, quanto à sua natureza e origem e seu 

                                                
10 Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais. 
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gerenciamento dividido entre as etapas de geração, acondicionamento, coleta, 

transporte, transferência, tratamento e disposição final. 

As ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que 

envolvem os resíduos devem se processar de modo articulado, segundo a visão de 

que todas as ações e operações envolvidas encontram-se interligadas e 

comprometidas entre si. Além das atividades operacionais, o gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos destaca a importância de se considerar as questões 

econômicas e sociais envolvidas no cenário portuário e, para tanto, as políticas 

públicas que possam estar associadas ao gerenciamento do resíduo, sejam elas na 

área de saúde, trabalho e renda ou  planejamento urbano. 

É comum constatar uma ampla variedade de resíduos nas áreas portuárias, 

como sucatas, entulhos, madeira, resíduos orgânicos, cargas mal acondicionadas 

ou até mesmo com alguma pendência judicial. Além destes, há os resíduos 

diretamente associados às operações administrativas e de manutenção das 

instalações, como materiais de escritório, plásticos, pilhas, baterias, lâmpadas, etc.  

A partir de embarcações que realizam transporte de carga ou passageiros 

são originados resíduos de taifa (cozinha, refeitório, varreduras em geral), resíduos 

dos serviços de bordo e resíduos contaminados com óleo, resultantes das 

operações de manutenção do navio (embalagens, estopas, panos, papéis, papelão, 

serragem, etc.) ou provenientes da mistura de água de condensação com óleo 

combustível. 

 O acúmulo de grãos e resíduos de cargas nos pátios, devido ao 

acondicionamento e limpeza inadequados durante carga e descarga para transporte 

ou armazenamento temporário tem provocado a concentração de animais 

sinantrópicos nocivos, principalmente pombos, ratos e insetos. A ocorrência desse 

tipo de resíduo é observada, principalmente, nos portos que movimentam soja, 

milho, trigo e farelos. De acordo com os Relatórios de Diagnóstico dos Portos de Rio 

Grande, Santos e Paranaguá (SEP, 2014b, 2014c, 2014a) estes geraram em média 

mil, três mil e seis mil toneladas por ano de resíduos orgânicos, respectivamente. 

Diferentemente do conceito de gerenciamento integrado, os portos 

organizados, costumam considerar o lixo produzido apenas como um material não 

desejado, a ser recolhido, transportado, podendo no máximo, receber algum 

tratamento manual ou mecânico para ser finalmente disposto em aterros sanitários. 

Trata-se de uma visão distorcida em relação ao foco da questão socioambiental, 
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encarando os resíduos mais como um desafio técnico no qual se deseja receita 

política que aponte eficiência operacional e equipamentos especializados. 

A implementação de um gerenciamento integrado dos resíduos sólidos 

requer algumas informações fundamentais para que tenha sucesso (EPE, 2014):  

• Quantidade de resíduo gerado; 

• Composição do lixo; 

• Local e características da disposição final do resíduo; 

• Impactos associados causados pelos resíduos; 

• Oportunidades de reaproveitamento do resíduo. 

Essas informações permitem tratar os resíduos gerados no setor portuário 

como insumo para outros processos, e assim, destinar aos aterros sanitários o 

menor volume possível. Nesse sentido, algumas rotas existentes já foram 

hierarquizadas pela PNRS11 (2010), a saber: 

(i) Reciclagem: aproveitamento dos restos de vidros, plásticos, papéis e 

metais que não estejam contaminados; 

(ii) Compostagem: aproveitamento dos restos alimentares e demais resíduos 

orgânicos para produção de adubo; 

(iii)  Recuperação energética: aproveitamento energético dos resíduos; 

(iv)  Aterro sanitário: disposição final dos rejeitos inservíveis a outros 

processos. 

Assim como no Brasil, a prática de alternativas de destino final dos resíduos, 

com o intuito de aumentar a vida útil dos aterros sanitários, também observada em 

outros países, principalmente nos desenvolvidos. A Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos - United States Environmental Protection Agency (EPA) - 

hierarquiza diferentemente a destinação final do resíduo orgânico. Na Figura 3, pode 

se observar que após a redução do desperdício, os alimentos impróprios para 

alimentação humana e animal devem ser incorporados pela indústria para que 

sejam aproveitados energeticamente.  

                                                
11 Lei 12.305/10, art. 3º - Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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Figura 3: Hierarquia da recuperação do alimento. 
Fonte: Adaptado, “The Food Recovery Hierarchy”, EPA, sd. 

Dessa maneira, o resíduo orgânico pode ser encarado como biomassa e sua 

energia aproveitada no próprio local, gerando benefícios pelo uso da energia e 

reduzindo custos associados ao transporte e destinação. É recomendado destinar 

os resíduos orgânicos à compostagem apenas quando o seu aproveitamento 

energético não seja viável. 

2.4.2. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A classificação mais convencional para os resíduos está relacionada aos 

riscos potenciais de contaminação ao meio ambiente e quanto à sua natureza ou 

origem. De acordo com a NBR 10.004 (ABNT, 2004a), os resíduos sólidos podem 

ser classificados em: 

• CLASSE I ou Perigosos: São aqueles que, em função de suas características 

intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública através do aumento da 

mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio 

ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

• CLASSE II ou Não Perigosos: 

• CLASSE II A – Não Inertes: São os resíduos que podem apresentar 

características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com 

possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se 
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enquadrando nas classificações de Resíduos Classe I – Perigosos – ou 

Classe II B – Inertes. 

• CLASSE II B – Inertes: São aqueles que, por suas características 

intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente e que, quando 

amostrados de forma representativa, segundo a norma NBR 10.007 (ABNT, 

2004b), e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada 

ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme teste de solubilização 

segundo a norma NBR 10.006 (ABNT, 2004c), não tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade da água, conforme listagem nº 812, excetuando-se os padrões 

de aspecto, cor, turbidez e sabor. 

A origem é o principal elemento para a caracterização dos resíduos sólidos. 

Segundo este critério, os diferentes tipos de resíduos podem ser agrupados em 

cinco classes: Resíduo doméstico ou residencial; Resíduo comercial; Resíduo 

público; Resíduo domiciliar especial 13 ; Resíduo de fontes especiais 14 ; Resíduo 

agrícola e; Resíduos de serviços de saúde. 

As características dos resíduos podem variar em função de diferentes 

aspectos, entretanto, no setor portuários a natureza do resíduo está, principalmente, 

relacionada a ao tipo carga movimentada no terminal. Dessa maneira, grandes 

terminais de graneis sólidos são potenciais grandes geradores de resíduos 

orgânicos. 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC Nº 56) da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), de 6 de agosto de 2008, que dispõe sobre o 

Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos 

Alfandegados também classifica os resíduos sólidos quanto ao seu grau de 

contaminação à saúde pública. 

Segundo o Art. 7º da RDC Nº 56, os resíduos sólidos serão classificados da 

seguinte forma: 

I. Grupo A: Resíduos que apresentem risco potencial ou efetivo à saúde 

pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos 

                                                
12 Anexo H da NBR 10.004. 
13 Entulho de obras, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus. 
14 Industrial, radioativo, resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários. 
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consideradas suas características de virulência, patogenicidade ou 

concentração; 

II. Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente; 

III. Grupo C: Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos; 

IV. Grupo D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiativo 

à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares; 

V. Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 

pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; micropipetas; lâminas e 

lamínulas; espátulas; todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório 

(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

Para cada grupo, a RDC Nº 56 dispõe boas práticas de coleta, transporte, 

armazenamento e disposição final. No caso dos restos de alimentos, pertencentes 

ao grupo D, o Art. 66 preconiza que só podem ser utilizados para fins de ração 

animal, se forem submetidos a processo de tratamento que garanta a inocuidade do 

composto, devidamente avaliado e comprovado por órgãos competentes. 

Entretanto, o Art. 64 ressalta que devem ser reaproveitados e reciclados quando 

possível ou quando não houver disposições contrárias de outros órgãos 

competentes. Dessa maneira, não há nenhum impedimento legal em reaproveitar os 

resíduos orgânicos por meio da decomposição, seja ela aeróbica ou anaeróbica. 
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3. APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS ORGÂNICOS PORTUÁRIOS 

Esse capítulo tem o intuído de ressaltar a importância de encarar os resíduos 

orgânicos gerados nos portos como biomassa e sua energia utilizada em outros 

processos produtivos. Aponta a digestão anaeróbica como uma das rotas possíveis 

de tratamento e geração de biogás, ressaltando suas principais características como 

o seu funcionamento e tipos de plantas.  

 BIOMASSA 3.1.

Segundo a ANEEL (2008), “qualquer matéria orgânica que possa ser 

transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica é classificada como 

biomassa”. Pode ser de origem florestal (principalmente madeira), agrícola (soja, 

arroz e cana-de-açúcar, etc.) e urbano/industrial (resíduos sólidos ou líquidos).  

Até meados do século XIX, a energia utilizada para atender as necessidades 

humanas era, principalmente, calor obtido por meio da queima da biomassa. A partir 

da revolução industrial, houve um aumento na procura de fontes energéticas de 

maior qualidade, e assim, a biomassa passou a ter menos importância na matriz 

energética, dando lugar ao carvão e posteriormente ao petróleo (MATIAS & 

DEVEZAS, 2007). 

Após o primeiro “Choque do Petróleo” em 1973, os principais países 

demandantes de petróleo começaram a encarar as fontes alternativas de energia 

como uma boa opção para diminuir a dependência de combustíveis fósseis 

(KLAUSS, 1998). Nos últimos vinte anos, o que vem alavancando a inserção de 

fontes renováveis de energia, como solar, eólica e biomassa, é o esforço global em 

diminuir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), gerados principalmente pelo 

uso de combustíveis fósseis. 

Nesse sentido, a biomassa é uma das fontes de energia com maior potencial 

de crescimento nos próximos anos. Entre as fontes renováveis de energia, ela é 

considerada uma ótima alternativa para a diversificação matriz energética, pois de 

acordo com a rota de conversão, podem ser obtidos combustíveis líquidos, 

combustíveis gasosos, calor e eletricidade (IEA, 2007). 

As tecnologias de recuperação energética incluem tratamentos térmicos 

como a incineração, pirólise, criogenia e gasificação, além de processos não 

térmicos como hidrólise, a fermentação e a digestão anaeróbia, para a produção de 
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biogás em biodigestores ou em aterros sanitários. Tecnologias inovadoras 

promovem melhorias na recuperação de materiais e na eficiência da recuperação 

energética, além de contribuírem para o aumento da vida útil dos aterros sanitários. 

Para tanto, é necessário o conhecimento da composição e das propriedades dos 

resíduos, para que possa ser selecionada a melhor alternativa de recuperação 

energética para o caso em questão (melhor tecnologia disponível e aplicável - 

BREF, 2006).  

Na Figura 4, é apresentado o fluxograma com as possíveis rotas 

tecnológicas para conversão da biomassa e uso de energia.  

 
Figura 4: Fluxograma das principais rotas tecnológicas para a conversão e utilização da 
energia da biomassa. 
Fonte: Elaborado a partir de IEA Bioenergy, 2009 e Moura, 2011. 

O Brasil possui vários portos que movimentam milhões de toneladas de 

grãos por ano, principalmente soja, milho, trigo e farelos. Pela natureza dessa carga, 

a logística de embarque e desembarque acaba gerando uma grande quantidade de 

resíduos. Estes, geralmente são destinados à compostagem aeróbica ou aterro 

sanitário, entretanto, em muitos casos sua geração permite a instalações de rotas de 

conversão, como alternativas de destinação final. 

De acordo com Figura 4, uma das rotas tecnológicas possíveis de conversão 

da energia química contida nos resíduos de culturas energéticas, resíduos agrícolas 

e os resíduos de alimentos é a digestão anaeróbica. Além de minimizar os impactos 
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ambientais com o tratamento dos resíduos, permite a recuperação de energia 

através do aproveitamento do biogás. (IEA, 2007).  

Por possuir uma operação relativamente simples, essa tecnologia tem sido 

utilizada no mundo inteiro. Na Europa, uns dos projetos mais interessantes está 

localizado no estado da Saxônia-Anhalt, na Alemanha. Operando desde 2009 e com 

um investimento de 30 milhões de Euros, a usina de biogás Könnern fornece 15 

milhões m³ de biometano por ano à rede de gás. Seu principal emprego é na 

conversão do biometano em energia elétrica em sistemas industriais e residenciais. 

A usina foi construída para tratar os rejeitos do setor agrícola e criação de animais 

de 30 agricultores e pecuaristas locais que fornecem 120 mil toneladas de rejeitos 

por ano. Sem Könnern, seria necessária a construção de uma usina com potência 

de 17 MW para atender a mesma demanda (BURGERMEISTER, 2008).  

Assim como esse caso na Alemanha, os portos podem utilizar digestores 

anaeróbicos para tratar seus resíduos orgânicos e gerar energia elétrica para o 

próprio porto. Dessa maneira, além do beneficio energético, a administração 

portuária consegue melhorar a gerenciamento dos resíduos e cumpre as exigências 

legais preconizadas na PNRS15 e ANVISA16.  

  DIGESTÃO ANAERÓBICA 3.2.

China, índia e Alemanha foram os países pioneiros na utilização de 

biodigestores anaeróbicos para geração de biogás. Na China, a utilização biogás 

iniciou na década de 50, quando as primeiras unidades de biogás foram construídas 

por famílias bem sucedidas. A partir de 1970, o governo chinês passou a incentivar 

o uso do biogás, tornando a tecnologia mais accessível, desde então, milhões de 

pequenos digestores foram construídos (KOSSMANN et al., 1999). 

Na Índia, o desenvolvimento de simples plantas de biogás para as famílias 

rurais começou na década de 1950. Um grande acréscimo no número de unidades 

de biogás ocorreu na década de 1970 por meio de um forte apoio do governo. Na 

Alemanha, a primeira planta de tratamento anaeróbico de efluentes líquidos foi 

construída em 1906, e sete anos mais tarde, o primeiro biodigestor anaeróbico com 

geração de calor. Contudo, foi apenas em 1974 que o governo alemão passou a 

incentivar a geração de biogás em biodigestores, principalmente no setor agrícola 

                                                
15 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei 12.305/10, art. 3º.  
16 Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. Resolução da Diretoria Colegiada, RDC 
Nº 56, 6 de agosto de 2008. 
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(KOSSMANN et al., 1999).  

A Alemanha é reconhecida com uma das potências mundiais na produção de 

energia a partir do biogás gerado por biodigestores. Até o ano de 2022, a meta 

alemã é desativar todas as suas usinas nucleares, que atualmente correspondem a 

uma potência instalada de 20 mil MW, substituindo-as por fontes renováveis e mais 

seguras, sendo uma delas o biogás (BURGERMEISTER, 2008). 

Além da China, índia e Alemanha, diversos outros países tem investido em 

digestores anaeróbicos para tratar resíduos orgânicos e gerar energia. Na América 

Latina, um projeto bem sucedido está instalado no Chile. A usina La Farfana opera 

desde 2008, custou cerca de cinco milhões de dólares e é responsável por tratar 

60% do esgoto de Santiago e gera em torno de 60 mil m³ de biogás por dia, Após 

um processo de purificação, o biometano é utilizado para abastecer a frota de 

automóveis da Capital.  

No Oriente Médio, na região leste de Israel, a usina de biogás Be’er Tuviya, 

com capacidade de quatro MW, foi inaugurada em 2012, custou 2,6 milhões de 

dólares e visa a geração de energia elétrica. A região da usina é composta por 

produtores de pequeno porte que sofreram durante muitos anos com a destinação 

incorreta de dejetos animais e rejeitos de agricultura. Logo, instalação da usina 

trouxe não só energia, mas também melhoria nas condições socioambientais da 

população. No final do processo o biofertilizante retorna aos fornecedores de dejetos 

como compensação pela parceria (LAYLIN, 2012). 

No Brasil, os biodigestores, principalmente rurais, tiveram maior 

desenvolvimento na década de 1980, quando contaram com o apoio dos Ministérios 

da Agricultura e de Minas e Energia. Até 1988, cerca de 8.000 unidades, 

principalmente os modelos chinês e indiano, tinham sido construídos (COELHO et 

al., 2000). Entretanto, essa tecnologia enfrenta dificuldades decorrentes da carência 

de recursos financeiros, custo relativamente elevado dos biodigestores e 

principalmente, pelo fato de associarem os biodigestores como uma opção de 

famílias de baixa renda, e não como uma tecnologia que promove o aproveitamento 

energético e ciclagem dos nutrientes (IEA, 2007). 

Em 2009, a empresa Itaipu Binacional, em parceria com o Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Companhia 

Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, 

Embrapa, Movimento Nacional dos Pequenos Agricultores (MPA), Instituto de 

Tecnologia Aplicada e Inovação (ITAI) e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu 
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(FPTI) vem desenvolvendo um projeto de geração de energia elétrica, a partir do 

biogás gerado pelos produtores de suínos do noroeste do Paraná. Esse projeto, 

além de gerar energia elétrica para as unidades produtoras, trata os dejetos que 

contaminavam a água abastecia a usina de Itaipu.  

Basicamente, o biodigestor é uma câmara fechada onde a biomassa é 

fermentada, pela ação de bactérias metanogênicas, sem a presença de ar. Como 

resultado da fermentação anaeróbica, é gerado biogás e um material que pode ser 

usado como fertilizante. Como mostra a Figura 5, o biodigestor anaeróbico é 

composto, essencialmente, por uma caixa de entrada do material orgânico, um 

recipiente para abrigar e permitir a digestão da biomassa, o gasômetro para 

armazenar o biogás e a caixa de saída. 

 
Figura 5: Esquema básico de um biodigestor. 

Fonte: GATE-GTZ, 1998. 

As etapas de digestão anaeróbia, em geral, podem ser descritas 

tecnicamente em quatro estágios (BNDES, 2014):  

(i) Pré-tratamento;  

(ii) Fermentação dos resíduos; 

(iii) Recuperação do biogás, e;  

(iv) Tratamento dos resíduos digeridos. 

Apesar do processo de biodigestão anaeróbica ser simples, a biomassa a ser 

utilizada no processo deve passar por um pré-tratamento. Esse processo consiste 

na separação dos materiais recicláveis, contaminantes e não combustíveis, e na 

homogeneização dos materiais orgânicos que serão introduzidos no digestor (EPRI, 

2011). Dessa maneira, plantas de pré-tratamento de resíduos heterogêneos tendem 

a serem mais complexas, devido à necessidade de mais equipamentos para 

segregar o material.  

Nos casos dos portos de graneis sólidos brasileiros, o resíduo orgânico é 

gerado, principalmente, na movimentação das cargas (embarque e desembarque da 
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soja, milho, trigo, açúcar, farelos e etc.). Essa particularidade promove uma relativa 

homogeneidade e conhecimento da composição do resíduo, o que permite redução 

de custos associados ao pré-tratamento e riscos de contaminação de materiais 

indesejáveis. 

Após o pré-tratamento, o resíduo orgânico servível ao processo de 

biodigestão pode ser introduzido na câmara de fermentação, ou também chamado, 

reator anaeróbico.  

3.2.1. TIPOS DE PLANTAS DE DIGESTÃO ANAERÓBICA 

Entre os modelos de biodigestores utilizados no mundo, destacam se: o 

biodigestor balão (a); o biodigestor com cúpula fixa (Modelo Chinês) (b), e; o 

biodigestor com campânula flutuante (Modelo Indiano) (c). 

a)  Biodigestor balão 

Também conhecido como Modelo da Marinha ou Canadense, é um modelo 

horizontal com sua área de exposição ao sol ampliada, o que proporciona maior 

produção de biogás. Como mostra a Figura 6, sua cúpula é de plástico maleável, 

tipo PVC17, que infla com a produção de gás. Pode ser construído enterrado ou não. 

Esse modelo com cobertura em lona de PVC, em substituição às campânulas 

(metálica ou fibra de vidro), vem sendo bastante utilizada devido aos menores 

custos e facilidade de implantação (LINDEMEYER, 2008).  

• Vantagens: produção constante de biogás que é relacionado com a carga 

diária de sólidos voláteis; baixo custo; facilidade de transporte, limpeza 

simples e de esvaziamento e de manutenção; funciona bem em altas 

temperaturas. 

• Desvantagens: vida curta (cerca de 10 a 15 anos); menos resistentes do que 

outros tipos de tipos de biodigestores, devido ao PVC e ocupa maior área. 

Plantas do tipo balão são recomendadas sempre que o revestimento do 

balão não for susceptível a danificações e que a temperatura seja uniforme e 

elevada (SASSE, 1998). 

                                                
17 Polyvinyl chloride, em português significa Policloreto de polivinila. 
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Figura 6: Biodigestor balão instalado na Escola Técnica Estadual Astor de Mattos Carvalho 

(ETEC), em Cabrália Paulista (SP). 
Fonte: Blog VERDEfato18, 2009. 

b) Biodigestor com cúpula fixa (Modelo Chinês) 

O biodigestor Modelo Chinês, representado na Figura 6, é um sistema 

vertical de produção de biogás, de cúpula fixa, e construída abaixo do nível do solo 

e de alvenaria. A pressão no gasômetro não é constante, variando de acordo com a 

produção e consumo do biogás (SGANZERLA, 1983; KOSSMANN et al., 1999; 

VERMA, 2002).  

 
Figura 7: Esquema biodigestor modelo Chinês (cúpula fixa). 

Fonte: Torres, 2012. 

                                                
18 Blog VERDEfato, disponível em  http://verdefato.blogspot.com.br/search/label/biodigestor. 
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• Vantagens: baixo custo de construção; não possui partes móveis; vida útil 

prolongada, pois não possui peças de aço para oxidar (20 anos ou mais); 

construção subterrânea para ocupar menor espaço e para isolamento 

térmico no inverno, e; cria empregos localmente. 

• Desvantagens: as plantas geralmente apresentam rachaduras; a pressão do 

gás flutua substancialmente; necessidade do uso de equipamentos auxiliares 

para estabilizar a pressão, e; baixa temperatura de biodigestão.  

Apesar de criar empregos locais, a construção desse tipo de biodigestor 

requer supervisão de profissionais capacitados para que se evite rachaduras e 

vazamentos. 

c)  Biodigestor com campânula flutuante (Modelo Indiano) 

O biodigestor com campânula flutuante, ou também conhecido como Modelo 

Indiano, ilustrado na Figura 8, é composto de uma câmara de digestão e de um 

depósito de gás móvel. Este flutua diretamente sobre o lodo em digestão ou em um 

selo hídrico, o que torna possível manter constante a pressão do gás. Este modelo 

pode ser operado como um biodigestor contínuo com descarga automática, 

dispensando o tanque de compensação. 

É o modelo mais construído no Brasil e tem-se obtido bons resultados com 

campânulas flutuantes de fibra de vidro, devido ao desenvolvimento destes materiais 

que atualmente são acessíveis no comércio, apresentando custo final da obra mais 

barato que a alternativa de chapa de aço (BNDES, 2014). 

• Vantagens: fácil operação; pressão do gás constante; know-how sobre a 

tecnologia;  

• Desvantagens: maior custo de instalação, quando comparado aos 

biodigestores balão e com cúpula fixa; maior frequência de manutenção.  
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Figura 8: Esquema tridimensional de um biodigestor modelo indiano. 

Fonte: Portal resíduos sólidos. 

Esses três tipos de biodigestores apresentados anteriormente são modelos 

básicos e convencionais que foram desenvolvidos para atender necessidade de 

pequenos e médios produtores rurais. Para atender escalas maiores de geração de 

resíduos, diversas empresas vêm desenvolvendo sistemas de biodigestão que 

maximizam a geração de biogás, reduzem custos de implementação e aumentam a 

vida útil da planta.  

As empresas que mais se destacam no cenário mundial são: Kompogas; 

Valorga; BTA Internacional; DRANCO; WAASA, e; Linde (OSTREM & THEMELIS, 

2004). Apesar da EPE (2008) indicar que, em média, são gerados 50 m3 de biogás 

por tonelada de resíduo orgânico, essas empresas apontam que seus sistemas 

podem gerar até 200 m3/t. A produção de biogás estimada, de acordo com cada 

fabricante, pode ser observada na Tabela 2. 
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Tabela 2: Produção de biogás indicado pelas empresas 

Empresas fabricantes de biodigestores Biogás produzido (m³/t) 

BTA 80-120 

Valorga 80-160 

WAASA 100-150 

DRANCO 100-200 

Linde 100 

Kompogas 130 
Fonte: Ostrem & Themelis, 2004. 

A eficiência e a estabilidade dos sistemas de digestão anaeróbica podem 

variar, expressivamente, dependendo do tipo do biodigestor utilizado e dos 

parâmetros de sua operação. Biodigestores podem variar de simples parafernálias 

cilíndricas até instalações totalmente automatizadas. Os mais simples, usados na 

China e na Índia, são relativamente fáceis de construir e manter, mas exigem um 

acompanhamento constante e são menos eficientes. Os mais complexos, por sua 

vez, são planejados para detectar automaticamente qualquer variação nas 

condições ambientais e alertar os operadores.  

3.2.2. CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DIGESTÃO ANAERÓBICA 

Como visto anteriormente, há diversas tecnologias no mercado para 

tratamento dos resíduos orgânicos e geração de biogás. Esses sistemas se 

diferenciam, basicamente, pelo desenho do seu reator e pelos parâmetros 

operacionais. 

Segundo Ostrem & Themelis (2004), os sistema de digestão anaeróbica são 

classificados de acordo com: o conteúdo de sólidos totais (CST) presente no 

insumo; o número de estágios no processo de biodigestão; temperatura de operação 

do sistema, e; tipo de alimentação do reator. 

a)  Sistemas “secos” ou “úmidos” 

O que difere um sistema seco do úmido é o Conteúdo de Sólidos Totais 

(CST) presente no material que será fermentado no reator anaeróbico.  

Sistemas “úmidos”, também conhecidos como de baixo conteúdo de sólidos 

(BCS), processam materiais com CST abaixo de 15%. Esses sistemas demandam 

muita água para operar e, consequentemente, necessita de um grande reator 

(KOSSMANN et al., 1999; VERMA, 2002). 
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Os sistemas de alto conteúdo de sólidos (ACS), os “secos”, por sua vez, 

processam materiais com CST entre 25% e 30%. Os reatores anaeróbicos desses 

sistemas podem ser menores, pois não necessitam de tanta água para o processo 

de fermentação, mas carecem de equipamentos mecânicos mais complexos para 

tratar e misturar o insumo dentro do reator (OSTREM & THEMELIS, 2004). 

O dimensionamento do reator deve ser levado em consideração o volume de 

água a ser adicionada, para que o insumo atinja a CTS desejada. Dentro do digestor 

anaeróbio, a carga é diluída para atingir o teor de sólidos desejado e ali permanece 

durante o tempo de retenção designado. Para a diluição, uma ampla variedade de 

fontes de água pode ser utilizada, como água limpa, água de esgoto ou líquido 

recirculante do efluente do digestor. 

b)  Sistemas de Estagio Simples (ES) ou Múltiplos Estágios (MS)  

De acordo com a configuração do digestor anaeróbico, os sistemas podem 

operar em um único estágio, ou em múltiplos estágios.  

Nos sistemas de ES, o processo de digestão anaeróbica do resíduo orgânico 

acontece em apenas um reator, enquanto que, nos sistemas de MS, a acetogênese 

a metanogênese acontecem em reatores diferentes.  

As bactérias acetogênicas e metanogênicas se desenvolvem em ambientes 

com PHs e temperaturas distintas, dessa maneira, a ocorrência da acetogênese e 

metanogênese em diferentes reatores pode promover um melhor rendimento na 

geração de biogás.  Apesar dos sistemas MS serem mais eficientes, são mais caros 

e podem apresentar, com mais frequência, problemas na operação (VERMA, 2002). 

c)  Temperatura dos sistemas 

De acordo com a temperatura no interior do reator, os sistemas podem ser 

classificados como sistemas de temperatura Mesofílica ou Termofílica. 

Sistemas Mesofílicos são aqueles onde as bactérias atuam em ambientes 35 

e 40°C. Necessitam de um input menor de energia e sua faixa de temperatura é 

recomendada para tratar esgoto, esterco e lodo de estações de tratamento de água 

(KOSSMANN et al., 1999; VERMA, 2002; SASSE, 1998). 

Já nos sistemas Termofílicos, as bactérias atuam em ambientes com 

temperaturas mais elevada, entre 50 e 60°C. Para atingir essa temperatura, é 

necessário um input maior de energia ou um trocador de calor a fim de manter a 
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temperatura ideal no vaso de digestão, mas por outro lado essa temperatura facilita 

esterilização do composto final (biofertilizante) ainda dentro do reator e favorece a 

produção de biogás. Geralmente são mais aplicados para tratamento de frações 

orgânicas dos resíduos sólidos urbanos (OSTREM & THEMELIS, 2004). 

d)  Alimentação dos biodigestores anaeróbicos 

Os reatores anaeróbios podem ser projetados de acordo com o tipo de 

alimentação que será operado, a saber: em batelada; contínua ou; mista (semi-

batch) (SASSE, 1998).  

O carregamento em batelada é útil em situações em que o resíduo é obtido 

periodicamente, como é o caso de resíduos de restos de culturas, poda de grama ou 

de cama de criações confinadas.  

O biodigestor de carregamento contínuo deve ser projetado de acordo com o 

manejo de animais e culturas agrícolas. A alimentação contínua é adequada para 

materiais mais uniformes e a mão-de-obra necessária para sua operação pode 

integrar-se mais facilmente nas tarefas diárias. A produção de gás é uniforme e um 

pouco maior que a dos biodigestores alimentados em batelada. 

A alimentação mista ou semi-batch é recomendada quando se tem mais de 

um tipo de material a ser fermentado, pois permite que a planta processe resíduos 

de digestão mais lenta em reatores de carregamento em batelada e de digestão 

mais rápida, em biodigestores de carregamento contínuo. 

Independente do sistema escolhido, os biodigestores devem ser projetados 

visando o atendimento de uma ou mais utilidades que o biogás proporcionará. A 

geração do biogás está diretamente atrelada aos processos bioquímicos da digestão 

anaeróbica, que por sua vez, dependem do insumo que alimentará o reator e das 

condições criadas dentro dele.  

Dessa maneira, a eficiência do aproveitamento dos resíduos orgânicos será 

otimizada quando: 

(i) O insumo a ser processado no digestor anaeróbico for bem selecionado 

ou pré-tratado; 

(ii) As condições dentro do digestor forem ótimas para a atuação das 

bactérias acetogênicas e metanogênicas (temperatura, pH, etc.) e; 

(iii)  A eficiência da transformação do biogás em energia elétrica for a maior 

possível.  
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Para geração de energia elétrica, após a digestão anaeróbica, o biogás 

gerado deverá ser conduzido às turbinas e microturbinas a gás, ou moto-geradores 

adaptados, que por sua vez, deverão estar adequados ao uso com gás pobre em 

metano.  

  BIOGÁS  3.3.

O biogás é uma mistura gasosa gerada pela decomposição anaeróbica de 

materiais orgânicos, composta primariamente de metano (CH4) e dióxido de carbono 

(CO2), com pequenas quantidades de ácido sulfídrico (H2S) e amônia (NH3). 

Ocasionalmente, pequenas concentrações de hidrogênio (H2), nitrogênio (N2), 

monóxido de carbono (CO), carboidratos saturados ou halogenados e oxigênio (O2) 

são encontrados no biogás (VERMA, 2002). As concentrações dos principais 

componentes do biogás estão apresentadas Tabela 3, a seguir. 

Tabela 3: Principais componentes do biogás. 
Gás Composição 

Metano (CH4) 55 – 70% por volume 

Dióxido de Carbono (CO2) 30 – 45% por volume 

Ácido Sulfídrico (H2S) 200 – 4.000 ppm por volume 

Teor de energia do gás da DA 20 – 25 MJ/Nm3 (4.780 – 6.000 kcal/m3) 

Teor de CH4 por tonelada de RSU 167 – 373 MJ/t RSU 
Fonte: Adaptado, Verma (2002). 

A geração do biogás ocorre quando micro-organismos decompõem 

carboidratos, proteínas e gorduras em metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). 

Esse processo possui quatro fases, conforme mencionado pela EPE (2008):  

• Hidrólise: grandes polímeros (proteínas, gorduras e hidratos de carbono) são 

divididos em moléculas menores, tais como aminoácidos, ácidos graxos e 

açúcares simples; 

• Acidogênese: decomposição de monómeros em álcoois, ácidos orgânicos, 

CO2 e H2 por digestão aeróbica de micro-organismos; 

• Acetogênese: decomposição de álcoois e ácidos orgânicos por bactérias 

acetogênicas para ácido acético (CH3COOH), dióxido de carbono (CO2) e 

hidrogênio (H2);  

• Metanogênese: última etapa de digestão anaeróbia e consiste na geração de 

metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e água, a partir dos produtos finais 
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de acetogênese, bem como de alguns dos produtos da hidrólise e 

acidogênese. 

o CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O 

o CH3COOH → CH4 + CO2 

A composição e o conteúdo energético do biogás podem variar de acordo 

com o material orgânico e o processo pelo qual o mesmo foi produzido. Ainda, de 

acordo com o tipo de material orgânico que origina o biogás, este pode também ser 

denominado de gás de aterros, gás do lixo, gás de esgotos, gás de lodo, gás de 

dejetos, dentre outros. Seus principais componentes  

Quanto maior a concentração de metano, maior será o poder energético do 

biogás. O biogás pode ser usado como fonte de energia direta, por meio da sua 

energia térmica, como combustível individual ou como complemento para outro 

combustível (como o gás natural e o GLP19) em secadores, caldeiras, chocadeiras, 

aquecedores, motores para a geração de energia elétrica e mecânica, turbinas a 

gás, fogões, geladeiras, iluminação e em muitos outros processos (CASSINI, 2003). 

Sua aplicação promove a redução dos gases causadores do efeito estufa 

que ocorreriam pela degradação espontânea daquela matéria orgânica e pela 

queima de algum combustível fóssil para ofertar a energia e minimiza a poluição do 

solo e dos lençóis freáticos. Isto porque o biogás é obtido da biomassa contida em 

dejetos (urbanos, industriais e agropecuários) e em esgotos (ANEEL, 2008).  

Segundo IEA BIOENERGY (2005), até 2004 o uso de biodigestores 

anaeróbicos era a tecnologia mais utilizada para o tratamento dos resíduos 

agrícolas. Aproximadamente oito milhões de digestores de pequena escala e baixa 

tecnologia são utilizados, principalmente China e Índia, para fornecer biogás para 

cocção e iluminação.  

Na Europa e na América do Norte existem mais de 800 biodigestores em 

operação em fazendas e mais de 1.000 de carga elevada encontram-se em 

operação, em todo o mundo, para tratar efluentes de indústrias de bebidas, 

alimentos, carnes, papel e celulose, laticínios, dentre outros (IEA BIOENERGY, 

2005). 

Em aterros, a disposição de resíduos sólidos para recuperação do biogás 

                                                
19 Gás Liquefeito de Petróleo, ou “gás de cozinha”. 
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produzido tornou-se uma tecnologia consolidada na maioria dos países 

desenvolvidos. Cerca de 1000 aterros em todo o mundo realizam a recuperação do 

biogás, a maioria deles nos Estados Unidos e Europa (WILLUMSEN, 2003). Apesar 

dos diversos usos possíveis, atualmente o biogás é utilizado principalmente para a 

geração de eletricidade e para a produção de calor (TRICASE & LOMBARDI, 2009). 

Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e a Itália são os países 

industrializados com maior capacidade instalada de geração de eletricidade 

utilizando biogás, principalmente de aterros sanitários (IEA BIOENERGY, 2005). 

Nesses países, a capacidade instalada e a geração de eletricidade aumentaram em 

média 45%, passando 1.873 MW em 2000 para 2.716 MW em 2004, como mostra a 

Tabela 4. 

Tabela 4: Capacidade instalada de geração de eletricidade utilizando o biogás (200-2004) 
Capacidade Instalada (MW) 2000 2004 

Estados Unidos 880 1.004 

Reino Unido 468 790 

Alemanha 345 654 

Itália 180 268 

Total 1.873 2.716 

Eletricidade Total (GWh) 10.753 15.592 
Fonte: Adaptado IEA, 2005. 

A produção de biogás para geração de energia elétrica é uma técnica que 

ocorre principalmente no setor agropecuário e em grandes centros urbanos. Devido 

ao elevado volume de resíduos gerados nesses casos, o aproveitamento energético 

do biogás oferece uma solução que reúne benefícios ambientais e segurança 

energética. 

O aumento do aproveitamento do biogás, em escala comercial, nos países 

em desenvolvimento foi incentivado com a possibilidade de obtenção de “créditos de 

carbono”, através Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Atualmente, 

existem 54 projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo em energia de 

biomassa que somam 1.095 MW de capacidade projetada20. (UNEP DTU, 2015).  

Diferentemente da digestão anaeróbica, o processo de geração de energia 

elétrica a partir do aproveitamento do gás de aterro não traz redução do volume de 

lixo a ser depositado aterro sanitário. Logo, esta prática convém como uma 

alternativa para a recuperação energética de resíduos, mas não como uma solução 

                                                
20 Projetos certificados ou em processo de certificação. 
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voltada ao prolongamento da vida útil dos aterros sanitários. Além disso, os resíduos 

que sobram do biodigestor podem ser utilizados como fertilizante. 

4. CONVERSÃO DO BIOGÁS EM ENERGIA ELÉTRICA 

O biogás pode ser usado, principalmente, para aquecimento, combustível 

veicular e geração de energia elétrica. Contudo, para ser distribuído em tubulações 

ou substituir o GNV21 o biogás deve ser previamente tratado (CASSINI, 2003).  

Existem substâncias não combustíveis, como CO2, H2S e água que devem 

ser removidos para aumentar a eficiência da combustão, evitar a corrosão precoce 

dos equipamentos e atender o padrão de qualidade da exigido pela Agência 

Nacional de Petróleo22 (ANP).  

Para a geração de energia elétrica em motores estacionários, as exigências 

legais permitem o uso do biogás em menores concentrações de metano 23 . As 

tecnologias mais usadas para conversão do biogás em energia elétrica são as 

turbinas e microturbina a gás e motores de combustão interna, adaptados ao 

combustível. O dimensionamento do grupo de gerador escolhido é limitado pela 

disponibilidade e qualidade do biogás gerado no processo de digestão anaeróbica e 

sua viabilidade econômica pode ser alcançada a partir da redução dos custos de 

disposição em aterro sanitário, da receita obtida pela comercialização e/ou 

economia na utilização da energia elétrica gerada pelo sistema proposto, e ainda 

que pouco significante, da comercialização de créditos de carbono. (BNDES, 2014).  

O uso do biogás mais pobre em metano reduz os custos de investimento no 

processo de “lavagem” do mesmo. Outro fato que vem incentivando a autogeração 

de energia elétrica no Brasil são os sucessivos aumentos das tarifas de energia 

elétrica, principalmente no horário de ponta.  

Os portos, por sua vez, possuem equipamentos e instalações que são 

essenciais para a movimentação das cargas e passageiros que demandam muita 

energia elétrica. Interrupções no fornecimento de eletricidade afetam a logística do 

terminal. Além do prejuízo com a não movimentação das cargas e passageiros, os 

“apagões” podem comprometer a qualidade dos alimentos perecíveis transportados 

em contêineres refrigerados e aumentam o trânsito nas áreas adjacentes ao porto. 

                                                
21 Gás Natural Veicular 
22 Resolução ANP nº 08/ 2015 - Regulamento Técnico nº 01/2015 - NBR 14903. (Biogás 
deve ter entre 90 e 94% de metano). 
23 Concentrações acima de 55%.  
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Dessa maneira, a geração de energia elétrica no porto, a partir do biogás 

gerados em digestores anaeróbicos, pode ser também uma boa opção para diminuir 

custos com a conta de energia elétrica e para segurança energética, em casos de 

interrupções do fornecimento de eletricidade. 

A seguir, estão apresentadas as principais característica da turbinas a gás e 

dos motores de combustão interna adaptados ao biogás. 

  TURBINAS E MICROTURBINAS A GÁS 4.1.

As turbinas a gás são equipamentos constituídos por um compressor, uma 

câmara de combustão e por uma turbina de expansão24. Nesse sistema, o ar é 

comprimido de forma adiabática por um compressor (1 e 2) e ao passar 

pelo queimador ou câmara de combustão (2 e 3), o ar se expande devido ao 

fornecimento de calor pelo processo de combustão. O ar aquecido pela reação 

exotérmica movimenta uma turbina num processo teoricamente adiabático (3 a 4). O 

ar que sai da turbina troca calor com o ambiente num processo isobárico, permitindo 

ainda a recuperação de vapor de baixa pressão, o que é interessante para 

aplicações industriais. O compressor e turbina são instalados no mesmo eixo, de 

forma que uma parte do trabalho que seria fornecido ao gerador é usado para o 

funcionamento do compressor. Para maior compreensão, o funcionamento de uma 

turbina a gás está demonstrado na Figura 9. 

 
Figura 9: Esquema básico de uma turbina a gás. 

Fonte: Adaptado, EPA, 2008. 

                                                
24 Ciclo Brayton. 



 

 

38 

 

As turbinas a gás são uma tecnologia bem estabelecida para potências 

superiores a 800 KW. Entretanto, nos últimos anos turbinas menores também 

chamadas de microturbinas (entre 25 a 300 kW) têm sido introduzidas para o 

aproveitamento de biogás (EPA, 2007). 

Existem diversos fabricantes de microturbinas no mundo, entre os quais, as 

Norte Americanas Capstone, Elliot e Ingersoll-Rand, a inglesa Bowman e a sueca 

Turbec são as mais conhecidas. As microturbinas possuem uma vida útil de 40 mil 

horas e custam cerca de US$ 1.100 por kW de potência nominal (DE BONA & 

FILHO, 2003; EPA, 2008). A Figura 10 abaixo mostra três microturbinas a gás, cada 

uma com 65 kW, da marca Capstone.  

 
Figura 10: Grupo gerador de energia elétrica com três microturbinas Capstone, modelo C65 

de 65 kW cada. 
Fonte: Capstone, sd. 

• Vantagens: baixos níveis de ruído e de vibração; flexibilidade de combustível 

(pode ser utilizado gás natural, propano, biogás); dimensões reduzidas; 

simplicidade na instalação, podendo ser instalada em locais cobertos ou ao 

ar livre; modularidade (pode se conectar diretamente em paralelo até 20 

microturbinas); baixo custo de operação e manutenção (O&M); eficiência de 

até 74%, quando utilizada para cogeração (MINARI et al., 2013). 
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• Desvantagens: maior custo de investimento quando comparadas aos 

motores adaptados de combustão interna; falta de tecnologia nacional; 

eficiência de 27% para geração de energia elétrica (MINARI et al., 2013; 

PERCORA, 2006). 

  MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 4.2.

São motores ciclo Otto25 ou ciclo Diesel, geralmente usados em carros e 

caminhões, adaptados para o uso do biogás. A principal diferença entre os dois 

ciclos está na combustão do combustível dentro do motor, como mostra a Figura 11. 

O diesel, por ter maior cetanagem26, sofre combustão espontânea pela compressão 

do pistão e não necessita de centelhamento, como os motores movidos à gasolina 

e/ou etanol.  

 
Figura 11: Esquema da combustão no Ciclo Otto e do Ciclo Diesel. 

Fonte: Adaptado, Manual de Energia, 2011. 

Para gerar energia elétrica, é acoplado ao motor adaptado a biogás um 

gerador de energia elétrica equipado com um quadro de comando onde se pode 

                                                
25 Originalmente funcionam a gasolina e/ou etanol. 
26 Índice de cetanos do combustível óleo diesel. Mede a tendência do combustível explodir 
quando comprimido junto com o ar. 
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monitorar e controlar o funcionamento do motor e do gerador É possível encontrar 

grupos moto-geradores de diversas potências, variando de 10 kW em pequenas 

fazendas a até vários MW em grandes aterros (IEA, 2011). A Figura 12 mostra uma 

imagem de um grupo moto-gerador, da fabricante nacional Arapongas, modelo 

GC11 de 200 kW, usado na ETA da CEDAE do Rio de Janeiro/RJ. Já a Figura 13 

corresponde a um motor adaptado ao biogás, da marca ER-BR, modelo GSCA330, 

de 330 kVA (264 kW).  

Essa tecnologia já é amadurecida, pois funciona de maneira semelhante a 

um grupo moto-gerador a diesel, usado em larga escala em todo o mundo. Já 

existem empresas nacionais que adaptam ou vendem moto-geradores a biogás, o 

que torna o equipamento e mão de obra mais accessível. Entretanto, para potencias 

maiores de 250 kW, ainda há necessidade de importar.  

 
Figura 12: Grupo moto-gerador, modelo GC11 de 200 kW da Arapongas, usado na ETA da 

CEDAE/RJ. 
Fonte: Arapongas Mecânica Pesada27. 

                                                
27 http://www.arapongas.org/2010/geracao-a-biogas/ 
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Figura 13: Grupo moto-gerador, modelo GSCA330, ER-BR de 330 kVA. 

Fonte: Avesuy Biodigestores, 2010. 

• Vantagens: baixo custo de investimento; uso de tecnologia nacional; “liga e 

desliga” facilmente (uso na ponta); baixo custo de O&M; grande durabilidade 

(vida útil de 50 a 60 mil horas); operação manual, automática e em paralelo; 

eficiência de 30 – 34 % (PERCORA, 2006). 

• Desvantagens: necessidade de importar quando for necessário potências 

maiores de 250 kW; maior ruído quando comparados às microturbinas 

(MOURA, 2011). 

As turbinas e os motores de combustão interna são as tecnologias mais 

utilizadas para geração de energia elétrica a partir do biogás. As turbinas e 

microturbinas são recomendadas para o setor industrial, onde é vantajoso aproveitar 

o calor e o vapor d’água do exausto e compensar os altos custos de investimento.  

No caso do setor portuário, a opção sugerida por esse estudo são os 

motores adaptados de combustão interna, pois apresentam menor custo de 

investimento, quando comparados às turbinas a gás, e estão disponíveis no 

mercado nacional. Esse ultimo aspecto se torna relevante quando é considerada a 

manutenção desses equipamentos. Como o seu funcionamento é semelhante aos 

motores de combustão interna convencionais (gasolina ou diesel), se torna mais 

simples encontrar mão de obra especializada. 
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Esse capítulo apresentou o processo de conversão do resíduo orgânico em 

energia elétrica, esquematizado na Figura 14. Contudo, a escolha do tipo de 

biodigestor, do sistema de operação e do grupo moto-gerador dependerá da 

viabilidade técnica e econômica do projeto. A viabilidade técnica está associada às 

características do resíduo (composição, quantidade, frequência, etc.) e à 

disponibilidade das tecnologias e mão-de-obra especializada. A viabilidade 

econômica dependerá, principalmente, da tarifa de energia elétrica paga pelo porto e 

os custos de investimento e O&M, os quais refletem diretamente no custo nivelado 

da energia elétrica gerada no final do sistema.  

 
Figura 14: Esquema do processo de conversão do resíduo orgânico em energia elétrica, a 

parti de biodigestores anaeróbicos. 
Fonte: Adaptado, EPRI, 2011. 

Em outras palavras, caso o projeto de geração de energia elétrica seja viável 

tecnicamente, o investidor (o porto) só se interessará, se o custo nivelado da energia 

elétrica (R$/MWh) gerada pelo sistema for menor do que a tarifa cobrada pela 

distribuidora de energia elétrica, que já fornece energia para o local.  
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5. AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

Este capítulo tem como objetivo caracterizar os custos referentes ao 

aproveitamento energético dos resíduos orgânicos portuários. Inicialmente é preciso 

analisar os custos de apropriação e tratamento dos resíduos. Após essa 

caracterização, serão abordados os custos de investimento e de Operação e 

Manutenção (O&M) da tecnologia, assim como suas condicionantes. 

 CUSTO DO RESÍDUO 5.1.

Os custos dos resíduos são referentes aos custos da logística do material até 

ser destinado para o local adequado. Podem ser divididos em custos associados à 

coleta, armazenamento, transporte e beneficiamento dos resíduos.  

No caso dos portos, os custos de coleta e armazenamento já existem ou já 

deveriam ser exercidas pela administração portuária. O custo de transporte depende 

da localização do empreendimento no qual será utilizado o resíduo, sendo este no 

próprio porto, seu valor pode ser considerado zero. 

Os custos referentes ao beneficiamento dos resíduos dependem do grau de 

contaminação dos mesmos e das características exigidas para operar o reator 

anaeróbico. Nesse sentido o setor portuário possui uma grande vantagem, pois os 

resíduos orgânicos gerados nos portos são devidos, principalmente, à 

movimentação das cargas de alimentos em granel. Essa característica permite que 

o resíduo seja separado na fonte e evite a contaminação de materiais inservíveis ao 

processo. 

Outro ponto positivo para o setor portuário são os custos evitados de 

transporte e destinação final dos resíduos. Por exigências legais28, estes já são 

destinados aos aterros sanitários ou empresas de compostagem, entretanto, tal 

logística acarreta em custos para o porto. Segundo os dados do Diagnóstico do 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de 2010 (SNIS, 2011), as médias dos valores 

contratuais de serviços terceirizados de coleta e transporte e de disposição final em 

aterro (R$/tonelada) no Brasil foram de R$ 111,24 e R$ 64,44, respectivamente. 

Dessa maneira, o aproveitamento energético dos resíduos no local onde são 

gerados proporciona, em média, uma economia de R$ 175,68/t, devido aos custos 

                                                
28 Lei 12.305/10, art. 3º - Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução da Diretoria 
Colegiada, RDC Nº 56, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
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evitados associados ao seu transporte e destinação final. Além disso, o porto pode 

obter receita com a venda do biofertilizante gerado após o processo de fermentação 

do resíduo.  

  CUSTO DE INVESTIMENTO 5.2.

O custo total de investimento (CAPEX) consiste nos custos com 

equipamentos (máquina de força e sistema de conversão de combustível), manuseio 

de combustíveis e preparação de máquinas, custos de engenharia, de construção e 

planejamento. Esses custos dependem da tecnologia utilizada para tratar o resíduo 

e do grupo moto-gerador de energia elétrica.  

De acordo com a Figura 15 (IRENA, 2012), o custo total de investimento para 

instalação de um sistema de geração de energia, a partir de digestão anaeróbica 

varia entre U$ 2.700/kW e U$ 6.500/kW instalado, operando na base. Essa variação 

ocorre devido às diferentes tecnologias de biodigestores e geradores de energia 

elétrica.   

 
Figura 15: Custo total de investimento para instalação de tecnologias de geração de energia 

a partir de biomassa. 
Fonte: IRENA (2012). 

 Obter previamente todos os custos iniciais pode não ser tão simples. Alguns 

preços de equipamentos não estão disponíveis para consulta prévia, mas para a 

realização de uma análise econômica mais precisa é importante obter o maior 

detalhamento possível dos custos iniciais de investimento, para que diminua a 

chance de ocorrer imprevistos na execução da obra. Custos inesperados, 
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principalmente na fase inicial do projeto, podem tornar o empreendimento não tão 

atrativo ou até mesmo inviável. 

  CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 5.3.

Custos de operação e manutenção (O&M) referem-se aos custos fixos e 

variáveis associados à operação de usinas geradoras de energia movidas a 

biomassa. Custos fixos de O&M podem ser expressos como uma porcentagem dos 

custos de capital. Para centrais de biomassa, os custos tipicamente variam entre 1 e 

10 % do custo inicial e servem para custear a mão de obra, manutenção 

programada, rotina de substituição de componentes e equipamentos, seguros, entre 

outros. Quanto maior a planta, menor o custo específico de O&M (por MW), devido a 

ganhos com economias de escala. Custos variáveis de O&M dependem das saídas 

do sistema e geralmente são expressos como um valor por unidade de saída 

(R$/MWh). Estes incluem os custos de combustíveis, manutenção não planejada, 

substituição de equipamentos e custos de serviços. Dados disponíveis muitas vezes 

combinam custos fixos e variáveis de O&M em apenas um valor, portanto a divisão 

entre custos fixos e variáveis frequentemente não está disponível.  

 MONETIZAÇÃO DO ENERGÉTICO 5.4.

O valor do energético produzido no sistema é de suma importância para a 

avaliação econômica do empreendimento, pois dependendo do seu uso a 

rentabilidade do projeto pode ser diferente. A energia elétrica pode ser 

comercializada mediante as regras do decreto 5.163/200429 e da Resolução ANEEL 

482/2012.  

Segundo o decreto, a energia elétrica pode ser comercializada no Ambiente 

de Contratação Livre (ACL) e no Ambiente de Contratação Regulada (ACR). No ACL 

os geradores têm liberdade para negociar a energia elétrica, estabelecendo 

volumes, preços e prazos de suprimento. Esses contratos devem ser registrados na 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), instituição responsável 

pela liquidação financeira das diferenças entre os montantes contratados e os 

efetivamente consumidos. No ACR a energia elétrica é comercializada através de 

                                                
29 Decreto nº 5.163 de 30 de julho de 2004: Regulamenta a comercialização de energia 
elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia 
elétrica, e dá outras providências. 
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leilões, onde os compradores e vendedores formalizam suas relações comerciais de 

acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). 

Pela Resolução 482/2012 da ANEEL, a energia elétrica é comercializada por 

meio do Sistema de Compensação de Energia (net metering), no qual “a energia 

gerada por unidade consumidora com geração distribuída com potência instalada 

menor ou igual a 1 MW, compense o consumo medido no ciclo de faturamento 

corrente ou em meses subsequente”. Entretanto, ainda existem dúvidas 

relacionadas à compensação da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 

que devem ser consideradas. 

A outra maneira de monetizar a energia elétrica produzida é através de 

sistema de autoprodução. No caso do setor portuário, a energia gerada pode ser 

utilizada para a operação do próprio porto. Para que haja rentabilidade da 

autoprodução, o custo nivelado da tarifa de energia elétrica (LCOE30) gerada pelo 

sistema alternativo deve ser inferior a tarifa cobrada pela companhia de distribuição 

que já fornece a energia. 

Além da energia elétrica, o sistema de digestão anaeróbicos gera um 

composto rico em nitrogênio, fósforo e potássio que pode ser utilizado como 

fertilizante. Segundo a EPE (2014), o volume gerado corresponda a até 15% do da 

fração orgânica encaminhada ao sistema e pode ser comercializado a R$ 150,00/t.  

Existem vários programas computacionais que auxiliam na avaliação do 

potencial de geração de energia a partir de fontes renováveis. O programa sugerido 

por esse estudo é o RETScreen 4, um software canadense de análise de projetos de 

energia limpa baseado em Excel. Permite aos tomadores de decisões uma rápida 

avaliação técnica e econômica do projeto em potencial. Os principais resultados 

fornecidos pelo programa são o custo nivelado de geração de eletricidade (LCOE) e 

a Taxa Interna de Retorno (TIR) do empreendimento. Também é possível analisar a 

sensibilidade dos resultados em função da variação do custo de investimento, custo 

do combustível, localização do projeto, preço da eletricidade exportada, etc. 

  O SOFTWARE RETSCREEN 4 5.5.

Na avaliação técnica e econômica, as tecnologias indicadas anteriormente 

podem ser submetidas à análise no software RETScreen 4, com o objetivo de 

identificar o potencial de geração de energia elétrica da tecnologia desejada, a partir 

                                                
30 Levelized Cost Of Energy. 
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de algumas premissas técnicas, econômicas e ambientais. 

O RETScreen é um programa gratuito 31 , desenvolvido pelo Governo do 

Canadá, em parceria com instituições como NASA, PNUMA e Bando Mundial. Em 

2014 existiam mais de 400.000 usuários em todo o mundo, sendo o software de 

análise de projeto de energias renováveis mais utilizado. 

Este software é uma ferramenta de suporte à decisão, desenvolvida com a 

contribuição de diversos especialistas do governo, indústria e universidade. A 

ferramenta, fornecida gratuitamente, pode ser usada universalmente para avaliar a 

produção e economia de energia, os custos durante sua vida útil, a redução de 

emissões, além de análises financeiras e de riscos para vários tipos de tecnologias, 

mais eficientes ou renováveis. Reduz significativamente os custos associados à 

identificação e acesso à potenciais projetos energéticos. Estes custos, que se 

manifestam nas fases de pré-viabilidade, viabilidade, desenvolvimento e engenharia, 

podem constituir barreiras substanciais à implantação de tecnologias mais eficientes 

e baseadas em energias renováveis. 

O programa foi desenvolvido para superar as barreiras relativas à 

implantação de tecnologias limpas na fase preliminar de viabilidade. Assim, o 

analista pode, portanto, concentrar-se no estudo de pré-viabilidade em vez de 

desenvolver a metodologia, combinando ferramentas que requerem mínima entrada 

de dados, bancos de dados meteorológicos e de produtos, o que resulta em análises 

rápidas, precisas e mais baratas que outros métodos. 

Isto permite a exibição de vários projetos potenciais, de modo que os mais 

promissores podem ser identificados e implementados. Além disso, facilita o 

compartilhamento de informações por meio de uma plataforma padronizada e 

internacionalmente aceita. 

Os modelos de tecnologias de energia limpa do software seguem uma 

abordagem padrão para facilitar a tomada de decisão, com resultados confiáveis. 

Cada modelo inclui também um portfólio de produtos integrados e bancos de dados 

de custos, os quais ajudam a reduzir drasticamente o tempo e os custos associados 

à elaboração dos estudos de viabilidade. 

No caso da tecnologia proposta por essa dissertação, o software pode 

calcular a produção de biogás de acordo com a quantidade de cada tipo de material 

                                                
31 http://www.retscreen.net/ang/home.php 
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a ser processado no biodigestor. Para o grupo moto-gerador a biogás, é 

disponibilizado um banco de dados com diversas marcas, modelos, tamanhos e 

seus respectivos consumo (Nm3/h).  

Ainda, é possível realizar uma comparação entre um "caso base" 

(normalmente a tecnologia convencional) e um caso proposto. Isto apresenta 

importantes implicações na forma como o usuário especifica os custos do projeto. 

Assim, o software está focado em custos incrementais, comparando custos do 

projeto proposto aos custos do caso base. 

Embora seja utilizado um modelo diferente para cada uma das tecnologias 

consideradas pelo programa, um procedimento de análise padrão em cinco passos 

é comum a todos elas, sendo: 

1) Modelo Energético: Nesta planilha, o usuário especifica parâmetros que 

descrevem a localização do projeto energético, o tipo de sistema utilizado 

no caso base, a tecnologia para o caso proposto, as cargas (quando 

aplicável) e o recurso de energia renovável. Por sua vez, o software 

calcula a produção anual de energia ou economia de energia. 

2) Análise de Custos: Nesta planilha, o usuário insere os custos iniciais, 

anuais e periódicos para o caso proposto, além de créditos para 

quaisquer custos do caso base que são evitados no caso proposto. O 

usuário pode escolher entre realizar um estudo de viabilidade mais ou 

menos complexo. Para uma análise mais simples, são necessárias 

informações menos precisas e detalhadas, do contrário, são exigidas 

informações mais específicas. 

3) Gases de Efeito Estufa (GEE) – opcional: Esta planilha ajuda a 

determinar a redução anual das emissões de GEE decorrentes do uso da 

tecnologia proposta, substituindo a tecnologia do caso base. O usuário 

escolhe entre a execução de uma análise padrão ou personalizada e uma 

simplificada, indicando se o projeto pode ser avaliado por seu potencial 

como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).  O software avalia 

automaticamente se o projeto pode ser considerado ou não como um 

projeto de MDL de pequena escala, visando adequar métodos 

simplificados de linha de base e outros procedimentos para pequenos 

projetos de MDL. 

4) Resumo Financeiro: Nesta planilha, o usuário especifica parâmetros 

financeiros relacionados com o custo evitado da energia, créditos de 

produção, créditos de redução de emissões de GEE, incentivos fiscais e 
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econômicos, inflação, taxa de desconto, investimentos, financiamentos e 

impostos. Assim, o software calcula uma variedade de indicadores 

financeiros32, que indicam a viabilidade financeira do projeto. Ainda, um 

gráfico de fluxo de caixa acumulado também é incluso nesta análise. 

5) Análise de Sensibilidade e Risco: Esta planilha auxilia a determinação de 

como incertezas nas estimativas de vários parâmetros-chave podem 

afetar a viabilidade financeira do projeto em questão. Ainda, o usuário 

pode realizar uma análise de sensibilidade, de risco, ou ambas. 

Dessa maneira, o programa é uma importante ferramenta para uma análise 

prévia do potencial de geração de energia ou eficiência energética.   

                                                
32 Valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback, etc. 
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6. ESTUDO DE CASO 

  PORTO DE PARANAGUÁ/PR 6.1.

O Porto de Paranaguá foi escolhido como objeto de estudo devido à sua 

importância na exportação de grãos do país. Teve inicio de sua operação no ano de 

1872, sob administração particular e em 1917 o Governo do Paraná tornou-se o 

administrar do porto e passou a investir em melhorias necessárias para melhorar a 

eficiência na movimentação das mercadorias. Sua inauguração aconteceu em 1935, 

mas somente em 11 de julho de 1947 foi criada a Autarquia Estadual que levou o 

nome de Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa).  

O porto está localizado cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, na 

margem sul da baía de Paranaguá. O acesso pode ser por via rodoviária através da 

rodovia federal BR – 277, ferroviária pela Ferrovia Sul-Atlântico S/A e Rede 

Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e por via marítima, usando a barra de entrada 

definida nas Cartas Náuticas de Marinha. Essa entrada possui cerca de 150 m a 200 

m de largura, com uma extensão de 28,5 km e profundidade de 12 m. O porto conta 

com leito em areia, permitindo o acesso de navios de grande porte, com 

carregamento chegando até 78.000 toneladas.  

O porto possui um cais público com 2.816 m de comprimento, dividido em 14 

berços capazes de atender até 14 navios e um berço para atracação de navios Roll-

On/Roll-Off. A Figura 16 mostra uma imagem aérea do porto, destacando as 

principais instalações.   

 

 
Figura 16: Imagem do Porto de Paranaguá. 

Fonte: Google Earth, 2011. 
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Para a movimentação dos graneis sólidos, são utilizados 11 terminais, sendo 

um público e 10 entre arrendados e privados, seis berços de atracação com 

capacidade de ensilagem de 1.426.500 t estáticas. Possui 10 shiploaders com 

capacidade de movimentação variando entre 800 e 1.500 t/h. Nesses terminais são 

embarcados cereais, soja, farelos, milho, e desembarcados trigo, cevada, malte, sal 

e fertilizantes (APPA, 2015). Na Figura 17 podem ser observados os navios 

desembarcando os fertilizantes no terminal de graneis sólidos. 

 
Figura 17: Terminais de graneis sólidos do Porto de Paranaguá. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

O “Complexo do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá” é 

composto por um conglomerado de Silos Horizontais e Verticais, dentro de áreas e 

retro-áreas do porto, subdivididos em quatro grandes grupos, sendo o principal deles 

o complexo graneleiro da APPA, que se interligam a outros sete terminais por um 

sistema de eixo principal de uso comum, a cada um dos seis shiploaders 

distribuídos em três berços de atracação. O corredor de exportação possui uma 

capacidade estática de armazenagem de 985.000 t, embarcando por dia mais de 

100.000 t. Possui também um silo vertical público de 100.000 t que atende sete 

terminais com capacidade estática global de 825.000 t. A seguir na Figura 18, a 

imagem do corredor de exportação do Porto de Paranaguá.  
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Figura 18: Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá. 

Fonte: APPA, sd. 

Os granéis líquidos são movimentados pela Petrobras nos dois píeres de 

143m a 184m, sendo utilizados 35 tanques para estocagem. Os outros tipos de 

graneis líquidos são movimentados no terminal da Cattalini Terminais Marítimos 

Ltda, que opera com quatro dolfins, sendo dois de atracação e dois de amarração 

atendido por 36 tanques com capacidade de 65.266 m³. A Dibal Terminal Marítimo 

do Paraná Ltda possui sete tanques para movimentação de óleo vegetal com 

capacidade total de 17.000 m3. E no terminal da Becker destinado para 

movimentação de ácidos, há dois tanques com uma capacidade total de 10.000m3. 

Para líquidos inflamáveis, há dois berços, um interno com 174 m de extensão e um 

externo com 184 m. Todo o terminal de graneis líquidos pode ser visualizado na 

Figura 19, a seguir. 
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Figura 19: Terminal de Graneis Líquidos do Porto de Paranaguá. 

Fonte: APPA, sd. 

Para movimentação de carga geral e contêineres em navios convencionais e 

mistos (carga geral solta e contêineres), o porto possui 24 armazéns com uma área 

total de 65.560 m². Além de um pátio de múltiplo uso com uma área de 8.000m², um 

pátio ro-ro33 para contêineres e carretas com uma área de 6.500 m² e um pátio para 

estacionamento e manobras. Possui também terminais para congelados e 

papeleiros com uma área de uso em torno de 8.000 m². Pátios para contêineres 

cheios destinados para importação com áreas de 12.750 m² e 14.000 m² e também, 

pátio utilizado como Centro de Distribuição de Veículos, com uma área de 27.000m². 

Os berços 215 e 216 atendem o terminal de Veículos e Contêineres, como mostra a 

Figura 20. 

                                                
33 Abreviatura de Roll-On/Roll-Off. 
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Figura 20: Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá (TCP). 

Fonte: APPA, sd. 

O Porto de Paranaguá é um dos maiores exportadores de grãos da América 

Latina, nele é escoada a produção agrícola da região Sul, sendo assim, os granéis 

sólidos sua carga mais movimentada. Entre eles aparecem a soja, o açúcar, o arroz, 

o café, a cevada, os farelos, o milho, os minérios e o trigo. Em seguida vem a carga 

conteinerizada, graneis líquidos e por fim, carga geral solta. A Figura 21 apresenta 

um gráfico com a quantidade movimentada, de cada tipo de carga, entre os anos de 

2012 a 2014.  

 

 
Figura 21: Movimentação por natureza da carga (2012 – 2014). 

Fonte: Adaptado, ANTAQ, 2014. 
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  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PORTO DE 6.2.
PARANAGUÁ 

Para a análise do aproveitamento energético dos resíduos portuários foi 

necessário obter informações sobre o consumo de energia elétrica do porto. Desse 

modo, foi entregue pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, a conta 

de energia elétrica do mês de julho de 2014. O consumo de cada conta foi usado 

para elaboração da Tabela 5. 

A conta de energia elétrica do Porto de Paranaguá é composta por 11 

medidores de consumo de energia elétrica, de acordo com a localização da 

instalação demandante, a saber: Terminal de Álcool (Nº Identificação: 68791607); 

Est. Velha de Alexandra (Nº Identificação: 6573690); Av. Cel. José Lobo (Nº 

Identificação: 82240671); SETR APPA (Nº Identificação: 19450885); Av. Ayrton 

Senna da Silva, 161 (Nº Identificação: 45011818); SEFA CRE AG RENDA PGA (Nº 

Identificação: 23045310); SETR APPA Escritório (Nº Identificação: 6360696); Rua 

Eng. Luiz Augusto Leão Fonseca, 1520 (Nº Identificação: 47967510); Rua Manoel 

Correa (Nº Identificação: 33635196); Av. Gov. Manoel Ribas. (Nº Identificação: 

74335120) e; Píer Petrobras (Nº Identificação: 46511440). 

Em julho de 2014, somados os 11 medidores, o Porto de Paranaguá 

consumiu 1.215.841 kWh, sendo o medidor da área primária do porto, identificado 

como SETR APPA (Nº Identificação: 19450885), o responsável por 85% desse total 

(Tabela 5).  

Tabela 5: Consumo de energia elétrica do Porto de Paranaguá, por medidor, em julho de 
2014. 

Medidores Consumo (kWh) (%) 
Terminal de Álcool 15.354 1,26% 

Est. Velha de Alexandra 75.678 6,22% 

Av. Cel. José Lobo 24.920 2,05% 

SETR APPA 1.034.259 85,07% 

Av. Ayrton Senna da Silva, 161 40.946 3,37% 

SEFA CRE AG RENDA PGA 3.057 0,25% 

SETR APPA Escritório 2.291 0,19% 

Rua Eng. Luiz Augusto Leão Fonseca, 1520 5.922 0,49% 

Rua Manoel Correa 3.500 0,29% 

Av. Gov. Manoel Ribas 5.362 0,44% 

Píer Petrobras 4.552 0,37% 

Total 1.215.841 100,00% 
Fonte: Elaboração própria, a partir da conta de energia entregue pela APPA. 
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Dessa maneira, a área primária do porto é a que permite mais possibilidades 

de inserção da tecnologia propostas por esse trabalho, porque além de consumir a 

maioria da energia elétrica do porto, admite uma abordagem mais estratégica tendo 

em vista o maior número equipamentos e instalações demandantes de energia 

elétrica. 

A área primária do porto conta com uma subestação de recepção com 

tensão de 13,8 kV e outra “alternativa” de mesma capacidade. Potência instalada de 

transformação igual a 24.300 kVA. Energia elétrica disponível em redes de 

110/220/380 V, através de caixas muflas distribuídas ao longo dos berços de 

atracação e pátios. No pátio do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) 

possui 1.400 tomadas para contêineres refrigerados (APPA, 2015). Cada contêiner 

refrigerado possui uma potência máxima de 15 kVA ou 12 kW e consume, após 

estabilizada a temperatura interna, 5 kW médios.   

A companhia de geração e distribuição de energia elétrica que abastece o 

Porto de Paranaguá é a Companhia Paranaense de Energia (COPEL). A tarifação 

praticada pela COPEL é a Horo-Sazonal Verde A4, onde as tarifas pagas pelo porto 

no horário de ponta e fora da ponta foram de R$ 0,70/kWh e R$ 0,157/kWh, 

respectivamente. 

A partir da conta de energia elétrica do mês de julho de 2014 foi possível 

verificar o histórico de um ano de consumo da área primária (ponta e fora da ponta) 

e calcular a tarifa média paga pelo Porto de Paranaguá. Na Figura 22 pode ser 

observado um gráfico com a média e o consumo mensal do porto de agosto de 2013 

a julho de 2014.  

A área primária do Porto de Paranaguá demandou, em média, 1.420.770 

kWh por mês, sendo que 90% desse total foram consumidos fora do horário de 

ponta (R$ 0,157/kWh) e o restante (10%) no horário de ponta (R$ 0,70/kWh). Assim, 

o porto pagou, em média, uma tarifa de R$ 0,21/kWh. As tarifas, média e a cobrada 

na ponta, serão empregadas, posteriormente, na análise de viabilidade econômica 

das propostas de geração de energia elétrica.  
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Figura 22: Histórico do consumo de energia elétrica da área primária do Porto de Paranaguá 

(agosto de 2013 a julho de2014). 
Fonte: Elaboração própria, a partir da conta de energia elétrica. 

De agosto de 2013 a julho de 2014, o consumo de energia elétrica da área 

primária do porto não foi constante. O menor consumo registrado no histórico da 

conta de energia elétrica foi de 1.034.259 kWh em julho de 2014, e o maior em 

agosto de 2013, atingindo os 1.720.681 kWh.  

Apesar da expressiva variação do consumo de energia elétrica ao longo de 

12 meses, a razão entre consumo na ponta e fora da ponta foi praticamente 

constante (10%). Assim, considerando o consumo médio mensal de 1.420.770 kWh, 

a área primária do Porto de Paranaguá demandou, por mês, cerca de 140 mil kWh 

na ponta. Esse dado se torna muito relevante, pois permite estudar a inserção de 

fontes alternativas de energia elétrica quando a tarifa é mais cara (R$ 0,70/kWh). 

Vale ressaltar que a tarifa média calculada foi referente ao mês de julho de 

2014, mas a partir de 2015, a ANEEL autorizou o reajuste da tarifa de energia 

elétrica em até 40%, devido ao aumento dos custos de geração de energia elétrica 

no Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 

  GERAÇÃO DE RESÍDUOS DO PORTO DE PARANAGUÁ 6.3.

O Porto de Paranaguá é um dos principais portos exportadores de granéis 

sólidos do Brasil, especialmente soja, milho, trigo, cevada e farelos. Assim, é de se 

esperar que a maior parte dos seus resíduos gerados pelo porto seja matéria 

orgânica. 

0
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000

C
on

su
m

o 
m

en
sa

l d
e 

en
er

gi
a 

el
ét

ric
a 

(k
W

h)
 

Ponta

Fora da Ponta



 

 

58 

 

As informações sobre a geração de resíduos do Porto de Paranaguá foram 

obtidas a partir do Manual de boas práticas portuárias (SEP, 2014), elaborado pelo 

Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG) em parceria com a 

SEP/PR.  

Os principais resíduos, classificados como Classe II, gerados pelo porto 

foram os Resíduos Orgânicos, Lixo Comum, Heterogêneo Compatível para 

Reciclagem, Madeira e Resíduos de Construção Civil (RCC), como mostra a Tabela 

6. 

Tabela 6: Geração de resíduos (t) Classe II, do Porto de Paranaguá em 2011, 2012 e 2013. 
Resíduos Classe II 2011 2012 2013 Total (%) 

Resíduo Orgânico 6.822,00  5.245,55  6.717,70  18.785,25 71,39% 

Lixo Comum 0,00  3,31  6.960,80  6.964,11 26,47% 

Heterogêneo Compatível para 
Reciclagem 0,00  6,95  489,11  496,06 1,89% 

Madeira e Resíduos de Construção 
Civil 0,00  3,07  63,51  66,58 0,25% 

Total 6.822,00  5.258,88  14.231,12  26.312,01  100,00% 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados declarados ao IVIG/PPE/COPPE/UFRJ. 

Como esperado, os resíduos orgânicos representaram a maior parte (71%) 

dos resíduos gerados pelo porto. Além da sua representatividade, a quantidade 

desses resíduos foi bastante expressiva, sendo gerados, em média, 6.205 t/ano. Na 

Figura 23 podemos ver as caçambas utilizadas para armazenar os resíduos 

orgânicos gerados na movimentação do graneis sólidos. 

 
Figura 23: Caçambas para armazenagem dos resíduos orgânicos gerados no Corredor de 

Exportação. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
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Além da quantidade anual de geração dos resíduos orgânicos, foi necessário 

verificar a frequência de sua geração. Para tanto, os dados foram desagregadas 

mês a mês, e a partir disso, foi possível estimar a quantidade média diária de 

geração. A Figura 24 mostra a geração mensal de resíduos orgânicos gerados no 

Porto de Paranaguá. 

 
Figura 24: Geração mensal de resíduos orgânicos gerados pelo Porto de Paranaguá, em 

2011, 2012 e 2013. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados declarados (SEP, 2014). 

A estimativa da geração diária de resíduos orgânicos no porto, apresentadas 

na Figura 25, foi obtida por meio da divisão do total gerado no mês em questão pelo 

número de dias que compõe o mesmo. Ao longo dos três anos, a quantidade de 

resíduos orgânicos gerados variou entre 8,84 t/dia em dezembro de 2011 e mais de 

34 t/dia em junho de 2013. Há uma grande variação de valores entre a menor 

geração e a maior geração, mas em média, o Porto de Paranaguá disponibilizaria 

cerca de 17 t/dia de resíduos orgânicos para a produção de biogás. 

 
Figura 25: Geração diária estimada de resíduos orgânicos gerados pelo Porto de Paranaguá, 

em 2011, 2012 e 2013. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados declarados (SEP, 2014). 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011 890 524 1.08 688 580 536 516 368 540 486 338 274
2012 318 409 318 413 424 481 450 338 500 622 546 428
2013 494 354 588 512 562 1.03 821 682 530 482 393 270
Média 567 429 663 538 522 683 595 463 523 530 426 324
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Segundo a APPA, todos os resíduos orgânicos coletados na limpeza, 

principalmente da área por onde passam os granéis de exportação como soja, milho 

e farelo de soja são recolhidos e enviados para uma empresa especializada em 

compostagem localizada no município de Ponta Grossa/PR. Essa pratica é 

recomendada pela PNRS para evitar que os resíduos sejam enviados para o aterro, 

entretanto, a digestão anaeróbica no próprio porto pode ser uma alternativa de 

tratamento e destinação final sem tenha a necessidade de ser transportado a 200 

km de Paranaguá/PR. 

  CENÁRIO DE LINHA DE BASE 6.4.

A elaboração de um cenário de referência ou de linha de base permite a 

comparação entre as futuras propostas, auxiliando a tomada de decisão. O cenário 

de linha de base adotado por esse trabalho foi a situação atual do Porto de 

Paranaguá, mais especificamente, os custos associados a transporte, destinação 

final dos resíduos orgânico e ao consumo de energia elétrica.  

Apesar de a APPA ter informado a quantidade gerada e o destino final dos 

resíduos orgânicos, os custos associados às etapas de transporte e destinação não 

foram declarados. Contudo, considerando os dados do Diagnóstico do Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos de 2010 (SNIS, 2011) e uma geração anual média de 

6.205 t, esses custos somam R$ 1,09 milhão. 

Os custos relativos ao consumo de energia elétrica do porto foram divididos 

em duas situações. A primeira situação foi considerada uma tarifa média de R$ 

0,21/kWh, pela energia elétrica consumida na ponta e fora da ponta. Na segunda, foi 

considerado apenas o custo da tarifa de energia elétrica paga na ponta, de R$ 

0,70/kWh.  

Essa divisão permite a elaboração de duas propostas de geração de energia 

elétrica, uma na base e outra na ponta, já que há uma grande diferença entre as 

duas tarifas. 

  PREMISSAS ADOTADAS 6.5.

Para a elaboração do fluxo de caixa das duas propostas, foi considerada vida 

útil de 20 anos, taxa de inflação de 6,50% (BCB, 2014) e taxa de desconto de 8% 

a.a., compatível com projetos energéticos considerados no Plano Nacional de 

Energia 2030, e na Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2007). A taxa de 
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cambio, caso seja necessário a importação de algum equipamento, será 

considerado U$1,00=R$2,7034. 

Não foi considerado custo do combustível (biogás), pois é originado a partir 

dos resíduos orgânicos gerados pelo próprio porto. Para as duas propostas, todos 

os custos iniciais foram atribuídos ao biodigestor e ao grupo moto-gerador.  

A escolha da potência dos motores geradores para as propostas foi de 

acordo com o volume de biogás gerado, Fator de Capacidade 35  (FC) e 

disponibilidade do equipamento no mercado. Dessa maneira, pode ser que uma 

proposta consiga gerar mais energia elétrica do que outra. 

A partir de consultas feitas em empresas nacionais 36  e em websites de 

vendas de equipamentos pesados foi obtido o custo médio do grupo moto-gerador 

(R$ 1.600/kW instalado). Na proposta 1 foi considerado um motor de 150 kW de 

potência, operando com 90% de FC, sendo substituído a cada sete anos meio. Já 

na proposta 2, foram cotados seis motores com 250 kW de potência cada, 

trabalhando em paralelo (total de 1,5 MW), operando apenas na ponta (FC 10%).  

Como foi apresentado, há diversos tipos de tecnologias de biodigestores 

disponíveis para tratamento do resíduo e produção de biogás. Assim, os custos 

associados ao biodigestor são relativos à tecnologia adotada. Devido à essa 

característica, foi solicitado à empresa paulista RECOLAST Ambiental o orçamento 

para um biodigestor.  

O tipo de biodigestor cotado pela empresa foi o balão e de acordo com o 

orçamento realizado no dia 11 de fevereiro de 2015, o custo de investimento dos 

três biodigestores de 720 m3 cada foi de R$ 123.000,00. Esse valor inclui todos os 

equipamentos e as diárias dos profissionais para instalar os biodigestores. Foi 

contabilizado mais R$ 77.000,00 para despesas com o projeto de engenharia de 

todo o sistema (biodigestores + grupo moto-gerador) e para a construção de uma 

estrutura para armazenamento dos resíduos.  

Vale ressaltar que o dimensionamento dos biodigestores anaeróbicos foi de 

acordo com a geração média diária de 17 t de resíduos orgânicos, mas caso seja 

                                                
34 Taxa de cambio do dia 02 de fevereiro de 2015. 
35 Relação entre a carga e a carga nominal média durante um período de tempo, geralmente 
expressa em (%). 
36 CHP Brasil (RJ) e ER-BR Energias Renováveis (PR). 
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considerado um valor maior, haverá necessidade de contabilizar um sistema de 

armazenamento compatível ou superdimensionar o sistema de biodigestão. 

Os custos anuais de O&M utilizados na avaliação econômica representam 

3% dos custos totais de investimento, compatível com o Inventário Energético dos 

Resíduos Sólidos Rurais da EPE (2014). Os valores dos parâmetros utilizados nas 

duas propostas, de acordo com cada aba do RETScreen 4, estão dispostos na 

Tabela 7 e Tabela 8. 

Tabela 7: Valores dos parâmetros utilizados na Proposta 1: Geração de energia elétrica na 
base. 

Proposta 1: Geração de energia elétrica na base 
Abas do RETScreen 4 Parâmetros importantes 

Início 

Informações sobre 
o projeto 

Tipo de projeto Produção de eletricidade 
Tecnologia Motor recíproco 

Fator de capacidade 90% 
Tipo de grid Rede central 

Poder calorífico de referência PCI 
Condições de 
referência do 

software 

Localização dos dados 
climáticos Paranaguá/PR 

Modelo 
energético 

Sistema de 
eletricidade do 
caso proposto 

Método-seleção do 
combustível Combustível único 

Tipo de combustível Biogás 
Preço do combustível R$ 0,00/m3 

Potencia do motor recíproco 150 kW 
Fabricante e modelo do motor Nenhum específico 

Heat rate 10.000 kJ/kWh 
Preço da eletricidade 

exportada R$ 210,00/MWh 

Análise de 
custo 

(método 1) 

Custos iniciais Biodigestor R$ 200.000,00 
Motor recíproco R$ 1.600,00/kW 

Custo anual em 
O&M Definido pelo usuário 3% dos custos iniciais 

Custos periódicos 
Reposição do motor R$ 240.000,00 a cada 7 

anos 
Reposição do PVC do 

biodigestor 
R$ 70.000,00 a cada 11 

anos 

Análise 
Financeira Geral 

Inflação 6,50% 
Taxa de desconto 8% a.a. 

Vida do projeto 20 anos 
Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 8: Valores dos parâmetros utilizados na Proposta 2: Geração de energia elétrica na 
ponta. 

Proposta 2: Geração de energia elétrica na ponta 
Abas do RETScreen 4 Parâmetros importantes 

Início Informações sobre o 
projeto 

Tipo de projeto Produção de 
eletricidade 

Tecnologia Motor recíproco 

Fator de capacidade 10% 
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Proposta 2: Geração de energia elétrica na ponta 
Abas do RETScreen 4 Parâmetros importantes 

Tipo de grid Rede central 

Poder calorífico de referência PCI 

Condições de 
referência do 

software 
Localização dos dados climáticos Paranaguá/PR 

Modelo 
energético 

Sistema de 
eletricidade do caso 

proposto 

Método-seleção do combustível Combustível único 

Tipo de combustível Biogás 

Preço do combustível R$ 0,00/m3 

Potencia do motor recíproco 1,5 MW (6x250 kW) 

Fabricante e modelo do motor Nenhum específico 

Heat rate 10.000 kJ/kWh 

Preço da eletricidade exportada R$ 700,00/MWh 

Análise de 
custo 

(método 1) 

Custos iniciais 
Biodigestor R$ 200.000,00 

Motor recíproco R$ 1.600,00/kW 

Custo anual em O&M  Definido pelo usuário 3% dos custos iniciais 

  Custos periódicos Reposição do PVC do biodigestor R$ 70.000,00 a cada 
11 anos 

Análise 
Financeira Geral 

Inflação 6,50% 

Taxa de desconto 8% a.a. 

Vida do projeto 20 anos 
Fonte: Elaboração própria. 

 

  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA  6.6.

O primeiro passo foi calcular a geração de biogás anual para o 

dimensionamento do grupo moto-gerador nas duas propostas. A aba “Ferramentas” 

do RETScreen 4 permite calcular rapidamente a quantidade de biogás gerada, a 

partir das 6.205 t de resíduos orgânicos. O software contém um banco de dados 

com a produção de biogás por quilograma de vários tipos de resíduos orgânicos. O 

tipo de resíduo que mais se assemelha com o resíduo gerado pelo Porto de 

Paranaguá foi o “corn silage”, que em português significa “armazenagem de milho”. 

Assim, de acordo Figura 26, retirado do programa, seriam gerados, anualmente, 

883.049 m3 de biogás.  
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Figura 26: Aba “Ferramentas” produção de biogás, a partir de 6.205t/ano. 

Fonte: RETScreen 4. 

Esta quantidade de biogás permite instalar um grupo moto-gerador com 

potência de 150 kW, operando com FC de 90%, ou 1,5 MW, operando com FC de 

10%, ou seja, apenas na ponta. 

a) Resultado Proposta 1. 

Na proposta 1, foi simulada a geração de energia elétrica de um grupo moto-

gerador de 150 kW de potência, operando com FC de 90%37. Com esse grupo moto-

gerador, seria possível gerar até 1.183 MWh/ano a um custo de R$ 98,50/MWh. O 

que representa 7% do consumo total desse medidor e R$ 111,50 a menos por cada 

MWh não consumidos da COPEL. Assim, caso toda energia elétrica gerada por 

essa proposta fosse consumida pelo Porto de Paranaguá, a economia anual seria 

de R$ 131.864,00. Os resultados da avaliação da viabilidade financeira da proposta 

estão apresentados na Figura 27. 

 
Figura 27: Viabilidade financeira da proposta 1 (150 kW – FC 90%). 

Fonte: RETScreen 4. 

                                                
37 328 dias de funcionamento no ano, devido às pausas para manutenção. 
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Na Figura 28, fluxo de caixa gerado para o projeto, a taxa interna de retorno 

(TIR) foi de 49,9%, custo-benefício de 3,94 e o custo inicial de investimento seria 

amortizado em dois anos, o que torna o projeto viável e atrativo economicamente. 

 
Figura 28: Fluxo de caixa da proposta 1 (20 anos). 

  Fonte: RETScreen 4. 

Uma das dificuldades encontradas no estudo foi cotar o custo inicial de 

investimento do projeto. Outro fato importante é que o valor da tarifa praticada pela 

COPEL não está atualizado. A ANEEL já autorizou, a partir de janeiro de 2015, o 

aumento das tarifas de energia elétrica em até 40%. Dessa maneira, foi feita uma 

análise de sensibilidade da TIR, levando em consideração as variações da tarifa de 

energia elétrica e do custo inicial de investimento do projeto. A TIR para os 

diferentes custos iniciais e tarifas de energia elétrica está demonstrada na Figura 29. 

 
Figura 29: Análise de sensibilidade da proposta 1. 

Fonte: RETScreen 4. 

De acordo com a análise de sensibilidade feita pelo RETScreen 4, o projeto 

permaneceria viável economicamente caso o custo inicial de investimento fosse 
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80% maior do que o adotado para a proposta 1 (TIR= 25,1%). Se for considerado 

um aumento de 40% no valor da tarifa de energia elétrica e a manutenção do custo 

inicial de investimento, a TIR seria de 74,1%, e a economia anual seria próxima aos 

R$ 230.000,00.   

b) Resultado Proposta 2 

Na proposta 2, o biogás gerado pelo sistema de biodigestão seria consumido 

por seis motores geradores de energia elétrica, cada um com 250 kW de potência 

instalada,  operando em paralelo e com FC de 10%. Desse modo, seria possível 

gerar, anualmente, 1.314 MWh, o que representa 78% do consumo de energia 

elétrica do medidor, na ponta.  

De acordo com os resultados calculados pelo RETScreen, e apresentados 

na Figura 30, o custo nivelado da energia elétrica para essa proposta foi de R$ 

310,96/MWh. Isso significa que o porto economizaria R$ 389,06 por cada MWh não 

consumidos da distribuidora, ou R$ 511.237,00 ao longo do ano.  

 
Figura 30: Viabilidade financeira da proposta 2 (6x250 kW – FC 10%). 

Fonte: RETScreen 4. 

O fluxo de caixa gerado para a proposta 2, exibido Figura 31, apontou uma 

TIR de 31,2%, custo-benefício de 2,93 e o custo total de investimento seria 

amortizado em 3,1 anos, o que também torna a proposta 2 viável e atrativa 

economicamente. 
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Figura 31: Fluxo de caixa da proposta 2 (20 anos). 

Fonte: RETScreen 4. 

Igualmente à proposta 1, foi feita uma análise de sensibilidade para a 

proposta 2 com o intuito de apurar a TIR, de acordo com as variações do CAPEX e 

da tarifa de energia elétrica. De acordo com a Figura 32, o projeto ainda seria viável, 

caso o custo inicial de investimento fosse 40% maior do que o adotado (TIR = 

21,60%), e se for considerado um aumento da tarifa de energia elétrica de 40% (R$ 

980,00/MWh), a TIR passaria para 45,7%, o que acarretaria uma economia anual de 

R$ 879.157,00. 

 
Figura 32: Análise de sensibilidade da proposta 2. 

Fonte: RETScreen 4. 

  DISCUSSÕES 6.7.

De acordo com a análise feita a partir do software, fica nítida a vantagem de 

gerar energia elétrica na ponta, devido aos ganhos de escala do grupo moto-gerador 

e ao alto valor pago pela tarifa cobrada no horário (R$ 700,00/MWh). Outro ponto 
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importante a se considerar, é a relevância que a energia elétrica gerada pela 

proposta 2 possui, sobre o total de energia elétrica consumida pelo medidor no 

horário em questão. Como pode ser observado no gráfico da  Figura 33, operando 

apenas na ponta (FC 10%), o sistema proposto poderia gerar até 78% da demanda 

de energia elétrica na ponta, enquanto que, operando na base, esses valores não 

alcançariam os 7%. 

 
Figura 33: Relação entre a E.E. gerada pelo sistema proposto e o total da E.E. consumida na 

base (proposta 1) e na ponta (proposta 2). 
Fonte: elaboração própria, a partir da avaliação do RETScreen 4 e contas de energia elétrica 

do Porto de Paranaguá. 

Para que possa ser feita uma comparação entre as duas propostas e o 

cenário de linha de base, foi elaborado um gráfico com o valor gasto com a conta de 

energia elétrica (medidor Nº Identificação: 19450885), no cenário de Linha de Base 

e os valores estimados nas propostas 1 e 2. A comparação entre as duas propostas 

e o cenário de linha de base estão na Figura 34. 

 
Figura 34: Valor médio mensal gasto com a conta de energia elétrica (medidor Nº 

Identificação: 19450885), no cenário de Linha de Base e nas propostas 1 e 2.(isento de 
impostos) 

Fonte: Elaboração própria. 
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A partir da Figura 34, fica evidente a economia obtida pela proposta 2. Por 

mês, a economia na conta de energia elétrica do porto poderia ser de até R$ 

41.883,97. Essa economia é possível devido ao elevado preço cobrado pela 

distribuidora para a energia gerada na ponta (R$ 700/MWh), o que torna viável a 

instalação de maquinário mais robusto e oneroso. Porém, devido regime 

operacional, tais equipamentos poderão sofrer maior desgaste quando comparados 

aos equipamentos utilizados para geração de energia para atender a demanda nos 

horários de base no porto. 

Adicionalmente, destacam-se os resultados obtidos pela proposta 1 devido 

ao seu custo-benefício, uma vez que os custos de investimento são nitidamente 

menores que os apresentados pela proposta 2. Dado o elevado montante inicial 

para viabilizar a proposta 238, devido principalmente ao preço do motor gerador, o 

custo-benefício foi de 2,93, enquanto que, operando na base, esse valor alcançou 

3,94. 

Portanto, embora a economia anual seja inferior para a proposta 1, ao 

considerar um cenário de mais longo prazo, esta proposta pode ser mais atraente ao 

porto devido seus menores custos de investimento, manutenção e operação, além 

de requerer menor área para a instalação do grupo moto-gerador. 

Uma oportunidade que vem surgindo nos portos mais desenvolvidos do 

mundo é o Onshore Power Supply (OPS). Essa tecnologia permite que os navios 

desliguem seus motores enquanto estão acostados no cais e utilizem a energia 

elétrica do porto para executar suas funções de bordo. Sendo essa energia gerada 

por fontes renováveis, o porto pode reduzir suas emissões de GEE e proporcionar 

um ambiente de trabalho com melhor qualidade do ar e mais silencioso.  

Assim, a SEP/PR deve estudar a possibilidade de implementação dessa 

tecnologia nos principais portos do país, pois além dos benefícios já citados, permite 

a acostagem de novos navios aptos a esse receberem energia elétrica.   

  

                                                
38 Os custos de investimento para as propostas 1 e 2 foram, R$ 440 mil e 2,6 milhões, 
respectivamente. 
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7. CONCLUSÕES 

Como exposto por esse trabalho, os portos possuem grande importância na 

economia nacional e na formação e ocupação das cidades. Apesar disso, sua 

operação também está associada à externalidades negativas, e em especial, um 

grande volume de resíduos orgânicos que podem ser aproveitados energeticamente, 

sendo possível aplicar práticas  de sistemas de digestão anaeróbica como 

tecnologia de tratamento dos resíduos orgânicos e produção de biogás para geração 

de energia. 

Atualmente, o aproveitamento energético dos resíduos é uma técnica 

estabelecida em diversos países, pois além de reduzir custos associados à 

destinação final dos resíduos, promove o desenvolvimento tecnológico e 

disponibiliza um recurso energético para o potencial beneficiário. 

Uma tecnologia madura e accessível no mercado nacional é o sistema de 

digestão anaeróbica com aproveitamento do biogás para geração de energia 

elétrica. Embora esse trabalho tenha considerado apenas a geração de energia 

elétrica, o aproveitamento dos resíduos orgânicos também pode prover ao porto 

combustível veicular e gás de cozinha, desde que considerados os padrões de 

qualidade exigidos pela ANP. 

Visando testar a viabilidade técnica e econômica para projetos de geração de 

energia, utilizou-se como foco de estudo um grande porto gerador de resíduos 

orgânicos, o Porto de Paranaguá. Entre os anos 2011 e 2013, o porto gerou, em 

média, 17 t/dia de resíduos orgânicos. Deste modo, a partir desses resíduos, seria 

possível produzir 883.049 m3 de biogás por ano. 

Considerando os valores da tarifa de energia praticada pela distribuidora 

local e os custo de investimento para biodigestores e conjuntos moto-geradores, 

foram elaboradas duas propostas para geração de energia elétrica, sendo uma na 

base com um grupo moto-gerador de 150 kW de potência (proposta 1), e outra com 

seis motores em paralelo de 250 kW de potência cada (total de 1,5 MW), operando 

apenas na ponta (proposta 2). 

Na proposta 1, seria possível gerar até 1.183 MWh/ano à um custo de R$ 

98,50/MWh, o que representaria um economia de R$ 111,50 por cada MWh não 

consumidos da companhia de distribuição de energia elétrica. Assim, caso toda 

energia elétrica gerada pela proposta 1 fosse consumida pelo Porto de Paranaguá, a 

economia anual seria de R$ 131.800,00. A Taxa Interna de Retorno (TIR) foi de 49% 
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e o custo inicial de investimento seria amortizado em dois anos, o que torna o 

projeto viável. 

Na proposta 2, a geração anual de energia elétrica seria de até 1.314 MWh, 

a um custo nivelado de R$ 310,94/MWh, sendo este, 74% inferior aos R$ 

700,00/MWh cobrados pela COPEL. Dessa maneira, o porto economizaria R$ 

389,00 por cada MWh não consumidos da distribuidora no horário de ponta, ou R$ 

511.237,00 ao ano. A TIR foi de 31,2% e o custo total de investimento seria 

retornado em três anos. 

Apesar do custo nivelado da energia elétrica ser menor na proposta 1, a 

economia obtida pela proposta 2 é significantemente maior, devido principalmente à 

elevada tarifa de R$ 700,00/MWh cobrada pela distribuidora em horários de ponta. 

Ao comparar as duas propostas com a situação atual do porto, a proposta 2 

proporcionaria uma economia mensal de cerca de R$ 41.800,00, enquanto que a 

proposta 1, apenas R$ 10.992,00. Ainda, a energia elétrica gerada pela proposta 2 

permitiria uma redução na média da tarifa de R$ 210,00/MWh para R$ 180,52/MWh.  

Contudo, uma vez que os custos de investimento para a proposta 1 são 

nitidamente inferiores aos apresentados pela proposta 2, a diferença na geração de 

apenas 131 MWh/ano entre as propostas passa a ser pouco relevante. Portanto, 

embora a economia anual em receita e energia seja inferior para a proposta 1, ao 

considerar um cenário de mais longo prazo, esta proposta pode ser mais atraente ao 

porto devido seu menor custo de investimento (17% do investimento da proposta 2). 

Ainda, com uma operação na base e, portanto, mais constante, os custos de 

manutenção e operação seriam reduzidos em comparação à operação para atender 

o consumo na ponta. 

A economia obtida com a geração energia elétrica não é a única justificativa 

para a implementação de digestão anaeróbica no Porto de Paranaguá. A adoção 

dessa tecnologia proporcionaria ao porto receita com a comercialização do 

biofertilizante gerado no final do processo e uma economia anual de R$ 1,09 milhão 

com os custos evitados associados ao transporte e destinação final. 

Independentemente da estratégia adotada, o aproveitamento energético dos 

resíduos sólidos orgânicos no setor portuário, a partir da digestão anaeróbica, se 

mostrou uma tecnologia viável técnica e economicamente para o caso de 

Paranaguá. Visando avaliar o potencial de implementação dessa tecnologia nos 

demais portos, devem ser consideradas as características de geração de resíduos 

para que seja dimensionado, adequadamente, o sistema biodigestores e o grupo 



 

 

72 

 

moto-gerador. Para atingir uma escala e frequência adequada de geração do biogás 

e diminuir os custos de investimento do empreendimento, a administração portuária 

pode promover parcerias com os terminais de granéis sólidos privados que operam 

no porto. 

Após a compatibilização técnica do sistema, é fundamental obter o máximo 

de informações sobre as características do consumo de eletricidade do porto, como 

histórico do consumo, tarifas na ponta e fora da ponta, projeções de aumento de 

demanda, etc. Dessa maneira, é possível elaborar diferentes estratégias de inserção 

da tecnologia no cenário vigente e avaliar a melhor alternativa.  

Futuramente, essa análise pode ser realizada porto a porto com o intuito de 

testar a viabilidade de reaproveitamento energético dos resíduos portuários. Além da 

digestão anaeróbica, o porto pode adotar outras tecnologias de geração de energia 

compatíveis com os resíduos gerados pelo mesmo. Entretanto, o principal foco da 

administração portuária deve ser em reduzir a geração de resíduos para maximizar 

a eficiência na movimentação das cargas. 

Por fim, além do benefício energético, o reaproveitamento dos resíduos 

portuários no próprio setor provoca outras externalidades positivas. Ao tratar o 

resíduo como insumo de outros processos, o porto pode identificar as áreas de 

ocorrência e obter maior controle sobre sua geração, reduzindo a presença de fauna 

sinantrópica nociva, além de melhorar a imagem do porto junto à população local, a 

partir da publicidade e marketing do uso de energias renováveis. 
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