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Este livro é o resultado de extensa pesquisa 
desenvolvida no âmbito do projeto de P&D in-
titulado “Desenvolvimento de Arranjos Técni-
cos e Institucionais para o Aproveitamento de 
Biogás, através da Geração de Energia Elétrica, 
oriundo de Resíduos Sólidos Urbanos”, selecio-
nado, entre outros, pela Aneel na Chamada nº 
014/2012. Ele traz uma importante contribuição 
à difusão desse conhecimento no país, servindo 
a técnicos e gestores, notadamente, os públi-
cos. Os autores souberam cobrir uma extensa 
área desse conhecimento, sem ser demasiada-
mente profundos em aspectos técnicos, tam-
pouco desprezar os pontos fundamentais para 
a compreensão dos processos e formulação de 
estratégias. Dessa forma, o livro torna-se um 
importante instrumento para aqueles que que-
rem se inteirar de todo o processo de origem, 
coleta, disposição e exploração dos RSU, bem 
como da capacidade industrial nacional e das 
políticas relativas associadas a esses processos.

a era industrial foi marcada por uma eco-

nomia linear, cabendo aos produtores “ex-

trair, transformar e descartar”, enquanto aos 

consumidores restava alcançar as condi-

ções materiais para adquirir os bens alme-

jados entre os ofertados pelos produtores. 

na busca da eficiência produtiva, muito se 

avançou na redução do desperdício, seja 

material, seja energético, mas, ainda assim, o 

setor produtivo ficava com a tarefa de des-

cartar grande parte do resíduo, normalmen-

te associado à extração de recursos naturais 

e suas transformações. 

as sociedades mais avançadas há muito já 

haviam entendido o desafio de que a coleta 

e a disposição adequada dos resíduos só-

lidos urbanos não eram suficientes. Havia 

de se fazer uma seleção na origem, evitan-

do que incorressem elevados custos logís-

ticos, de processamento e deposição. em 

paralelo, essas sociedades e algumas outras 

“ilhas de modernidade” iniciaram processos 

produtivos, nos quais o “reciclar, reaprovei-

tar, reusar” foi incorporado, seja por força 

de regramentos sociais, seja por sinalização 

econômica. 

o mundo está passando por importantes 

transformações na área de energia. o mo-

delo centralizado que dominou a expansão 

da matriz elétrica internacional está, aos 

poucos, perdendo sua hegemonia em vir-

tude do que vem ocorrendo mundo afora. 

as energias renováveis ditas modernas, das 

quais fazem parte biocombustíveis (incluin-

do biogás), energia eólica e energia solar, 

se fortalecem ano após ano e demonstram 

crescimento robusto e acelerado, mesmo 

em momentos de crise econômica. 
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PreFácio

a era industrial foi marcada por uma economia linear, cabendo aos pro-
dutores “extrair, transformar e descartar”, enquanto aos consumidores 
restava alcançar as condições materiais para adquirir os bens almejados 
entre os ofertados pelos produtores. na busca da eficiência produtiva, 
muito se avançou na redução do desperdício, seja material, seja ener-
gético, mas, ainda assim, o setor produtivo ficava com a tarefa de des-
cartar grande parte do resíduo, normalmente associado à extração de 
recursos naturais e suas transformações. 

o ganho de produtividade industrial, associado à expansão da classe 
média global, causou redução dos custos e dos preços, além de uma 
vasta diversificação dos produtos ofertados. esse efeito é notável no 
pós-guerra, levando a uma busca insana por recursos naturais, com con-
sequentes impactos ambientais e geopolíticos. uma das consequências 
desse processo foi a transferência da concentração de descarte, com 
relativa redução na produção e aumento, de forma assustadora, no con-
sumo. são exemplos de aceleradores do processo os vasilhames e as 
embalagens não retornáveis. todos seguindo a lógica da melhor logísti-
ca para levar mais produtos, mais “práticos” e com melhores preços aos 
consumidores. o “lixo urbano” aos poucos ia mudando de uma colora-
ção diversificada e forte, dos resíduos orgânicos, para uma dominância 
do branco e tons pastel, das embalagens plásticas, crescendo assusta-
doramente em volume. 

as sociedades mais avançadas há muito já haviam entendido o desafio 
de que a coleta e a disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos 
não eram suficientes. Havia de se fazer uma seleção na origem, evi-
tando que incorressem elevados custos logísticos, de processamento 
e deposição. em paralelo, essas sociedades e algumas outras “ilhas de 
modernidade” iniciaram processos produtivos, nos quais o “reciclar, rea-
proveitar, reusar” foi incorporado, seja por força de regramentos sociais, 
seja por sinalização econômica.  
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nessa linha de avanços da sociedade moderna, em relação aos resíduos 
de processos produtivos e de consumo, chega-se à consciência do efei-
to antrópico do aquecimento global. e, a partir daí, iniciam-se mudan-
ças, lentas, mas contínuas. em um processo sinérgico de enfrentamento 
das poluições globais e locais, começam a se fortalecer os fundamentos 
da economia circular, encerrando um ciclo de duzentos anos da econo-
mia linear.  nesse novo processo econômico, a sequência “extrair, trans-
formar, consumir e descartar” é alterada pelo “compartilhar, regenerar 
e restaurar”.

enquanto isso, no Brasil real, onde apenas pequena parte da sociedade 
acessa a referida “ilha de modernidade”, os grandes desafios ainda são 
a universalização da coleta e a disposição adequada dos resíduos sóli-
dos urbanos (rsu). de acordo com o último diagnóstico do manejo de 
resíduos sólidos urbanos (secretaria nacional de saneamen-
to amBiental, 2016), apesar de 98,6 % da população urbana ser aten-
dida pelo serviço regular de coleta domiciliar, apenas 52 % dos resíduos 
são devidamente dispostos em aterros sanitários. ainda assim, há uma 
enorme economia a ser desenvolvida, com ares de circular (poderia se 
chamar de semicircular), na medida em que, ao se coletar, muito pode 
ser reciclado/reutilizado com bases econômicas. isso reduz o custo lo-
gístico e de aterro (menores volumes). após a disposição dos resíduos, 
há ainda muito a ser explorado economicamente, seja a curto prazo, 
como a geração de energia elétrica com o biogás produzido, seja a lon-
go prazo, com o desaterro (landfill minning) e a devida recuperação de 
materiais metálicos e não metálicos, vidro e combustível residual para 
queima em caldeiras apropriadas. 

o aproveitamento energético do biogás de aterro entrou na seara dos 
temas prioritários para investimento a partir do potencial de interação 
de diversos órgãos federais, tais como a empresa Brasileira de Pesquisa 
energética (ePe), por meio do Plano decenal de energia (Pde) e do 
Plano nacional de energia (Pne), o ministério das cidades, com o Pro-
grama Brasileiro de Biogás (Probiogás) e da Política nacional de sanea-
mento Básico (PlansaB), e o ministério do meio ambiente (mma) por 
meio da Política nacional de resíduos sólidos (Pnrs).  
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em 2012, a agência nacional de energia elétrica (aneel) lançou a cha-
mada nº 14/2012 para elaboração de projetos estratégicos de Pesquisa e 
desenvolvimento sobre “arranjos técnicos e comerciais para a inserção 
da geração de energia elétrica a partir do biogás oriundo de resíduos e 
efluentes líquidos na matriz energética brasileira”.

este livro é o resultado de extensa pesquisa desenvolvida no âmbito 
do projeto de P&d intitulado “desenvolvimento de arranjos técnicos 
e institucionais para o aproveitamento de Biogás, através da Geração 
de energia elétrica, oriundo de resíduos sólidos urbanos”, selecionado, 
entre outros, pela aneel na chamada nº 014/2012. ele traz uma impor-
tante contribuição à difusão desse conhecimento no país, servindo a 
técnicos e gestores, notadamente, os públicos. os autores souberam 
cobrir uma extensa área desse conhecimento, sem ser demasiadamente 
profundos em aspectos técnicos, tampouco desprezar os pontos fun-
damentais para a compreensão dos processos e formulação de estra-
tégias. dessa forma, o livro torna-se um importante instrumento para 
aqueles que querem se inteirar de todo o processo de origem, coleta, 
disposição e exploração dos rsu, bem como da capacidade industrial 
nacional e das políticas relativas associadas a esses processos.

Parabéns aos autores e obrigado pelo trabalho profícuo no âmbito do 
nosso projeto.

Prof. Dr. Afonso Henriques moreira Santos 
Coordenador Técnico do P&D (ANEEL TE14)
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resumo executiVo

composto majoritariamente por dióxido de carbono (co2) e metano 
(cH4), o biogás é o resultado de uma série complexa de reações bio-
químicas que degrada material orgânico em ambientes sem oxigênio 
(anaeróbico). Por meio de cinco fases (hidrólise, acidogênese, acetogê-
nese, metanogênese e sulfetogênese), a matéria orgânica complexa (car-
boidratos, lipídeos e proteínas) é gradualmente degradada, resultando 
em biogás e em efluente estabilizado denominado digestor ou digerido. 

o interesse pelo biogás é antigo. evidências arqueológicas indicam que 
ele era usado para aquecer banhos públicos nos impérios assírio no sé-
culo 10 a.c. e persa no século 17 d.c. seu uso moderno apareceu somen-
te no fim do século 19 quando pesquisadores na índia criaram o primeiro 
biodigestor moderno. a planta aproveitava dejetos humanos do asilo de 
leprosos de matunga (Bombaim) para a geração de biogás e seu uso 
subsequente para iluminação. a partir daí, o interesse pela tecnologia 
não parou de crescer, embora seu desenvolvimento tenha sido desigual 
pelo mundo, com europa e ásia tomando a dianteira.  

no Brasil, o uso de biogás como fonte de combustível tampouco é novo. 
as primeiras experiências comerciais datam da década de 1970 como 
resposta às necessidades de diversificação da matriz energética nacio-
nal após os choques de petróleo de 1973 e 1979. embora promissoras 
em teoria, as iniciativas, no entanto, foram abandonadas em razão das 
dificuldades de controle dos processos biológicos dos biodigestores 
instalados e à corrosão do equipamento por parte do gás sulfídrico. 

no fim dos anos 1990 e início de 2000, o biogás foi novamente fonte 
de interesse devido à demanda por projetos de redução de emissões de 
gases de efeito estufa nos países em desenvolvimento. Fruto do Proto-
colo de Quioto, os créditos de carbono fomentaram diversos projetos 
de aproveitamento de biogás (ou sua queima para obtenção de crédi-
tos de carbono). entretanto, a experiência com a tecnologia não perdu-
rou muito tempo, pois os recursos para projetos desapareceram com o 
crash dos preços de créditos de carbono no mercado europeu eu-ets, 
o maior do mundo, nos anos de 2011/2012.
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Hoje, o país vive o terceiro momento no aproveitamento do biogás, so-
bretudo na área de resíduos sólidos urbanos (rsu). o aumento dos 
preços da energia elétrica, a preocupação crescente da sociedade bra-
sileira em explorar fontes alternativas de energia, os avanços da Política 
nacional de resíduos sólidos (Pnrs) e o fortalecimento e a profissio-
nalização das empresas de gestão de resíduos relançaram o interesse 
em explorar os benefícios do biogás, seja nos aterros sanitários, seja em 
biodigestores especializados. 

Para entender o biogás, incluindo seu potencial e limites para a eco-
nomia nacional, é importante considerar o ambiente socioeconômico e 
tecnológico no qual ele está inserido. de fato, o aproveitamento econô-
mico deste gás somente é possível a partir do momento que estiverem 
presentes as condições mínimas para sua captura, limpeza, combustão 
e/ou refino. uma infraestrutura inadequada, por exemplo, que deposita 
o resíduo urbano coletado em lixões a céu aberto, inviabiliza qualquer 
empreendimento de aproveitamento energético do gás. 

diante dessa realidade socioeconômica e tecnológica é que o tema foi 
abordado. assim, além do potencial existente no país, o livro avaliou as 
forças e fraquezas das empresas, nacionais e estrangeiras, que atuam no 
setor, a pesquisa científica atualmente em desenvolvimento e o futuro 
possível para esta fonte renovável e descentralizada de energia elétrica. 
abaixo, destacamos as conclusões mais pertinentes do nosso estudo, 
os quais serão esmiuçados ao longo do livro.

O biogás é uma fonte versátil de energia 
renovável para o país
o mundo está passando por importantes transformações na área de 
energia. o modelo centralizado que dominou a expansão da matriz elé-
trica internacional está, aos poucos, perdendo sua hegemonia em vir-
tude do que vem ocorrendo mundo afora. as energias renováveis ditas 
modernas, das quais fazem parte biocombustíveis (incluindo biogás), 
energia eólica e energia solar, se fortalecem ano após ano e demons-
tram crescimento robusto e acelerado, mesmo em momentos de crise 
econômica. 
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a transição para um mundo em que o combustível fóssil à base de 
petróleo e carvão não é mais dominante já começou. mesmo assim, a 
despeito das altas taxas de crescimento, ainda serão necessárias várias 
décadas até as fontes renováveis se tornarem preponderantes. Para ilus-
trar a demora nesse processo, cabe lembrar que o International Energy 
Agency (iea) calcula que, em 2035, as fontes não renováveis de ener-
gia ainda responderão por 75 % de toda nossa demanda por energia. 
entretanto, como o setor de energias renováveis ainda passa por um 
processo de intenso desenvolvimento tecnológico, é possível que tec-
nologias ainda não comerciais possam revolucionar o mercado, acele-
rando a transição. 

um elemento importante das novas energias renováveis é seu aspecto 
descentralizado. contrariamente ao modelo vigente, em que grandes 
centrais produtoras de eletricidade enviam energia aos grandes centros 
consumidores, a energia descentralizada permite a geração in loco, mais 
adequada às necessidades locais, o que reduz a demanda imposta so-
bre a rede nacional e, portanto, os custos com energia. o crescimento 
dessa modalidade de produção apresentará novos desafios à operação 
do sistema integrado nacional (sin), mas é uma tendência irreversível 
que só se fortalecerá com o tempo.

esses dois elementos são fundamentais para um futuro de alterações 
climáticas. as novas energias renováveis e seu aspecto descentralizado 
contribuem para reduzir as emissões antrópicas de gases que causam o 
efeito estufa, como também são menos suscetíveis aos impactos decor-
rentes de alterações dos padrões climáticos usuais, incluindo os eventos 
mais extremos. o biogás, independentemente de sua fonte, satisfaz es-
sas duas características. ele é um combustível renovável e descentrali-
zado, perfeito para reduzir as emissões antrópicas brasileiras de gases 
de efeito estufa e mais resistente a eventuais mudanças nos padrões 
climáticos normais.

em relação ao biogás de rsu, seu aproveitamento energético pode 
se dar por meio de duas tecnologias: aterros sanitários, ou biodigesto-
res especializados. no primeiro caso, o material orgânico das cidades, 
quando depositado no aterro em “células” fechadas onde é criado um 
ambiente anaeróbico, se transforma em biogás. ele é, então, capturado 
por meio de uma rede de tubos coletores espalhados pelo aterro, tra-
tado e, eventualmente, usado para gerar eletricidade, geralmente em 
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motores de combustão interna. os biodigestores especializados, uma 
tecnologia ainda em desenvolvimento no país, degradam material or-
gânico em um ambiente controlado, gerando biogás. ao contrário dos 
aterros, os biodigestores requerem uma triagem prévia do resíduo para 
que somente a parte orgânica seja tratada nos biodigestores. 

o biogás proveniente de rsu é uma fonte de energia renovável descen-
tralizada. ele pode ser usado para diferentes fins, incluindo a geração de 
eletricidade. em seu estado mais bruto, ele pode ser queimado em for-
nos1 ou caldeiras, a fim de prover calor e/ou iluminação para residências 
e instalações comerciais ou industriais. retirando alguns contaminantes 
(sobretudo água), ele pode ser queimado em motores para a geração 
de energia elétrica.

refinado, o biogás se transforma em biometano, gás com característi-
cas semelhantes ao gás natural, que pode potencialmente ser injetado 
na rede de gasodutos, ser usado em processos industriais ou ser empre-
gado como combustível veicular. 

embora versátil, o biogás contém níveis elevados de contaminantes, fa-
zendo com que as características operacionais e econômicas do projeto 
sejam determinantes para a decisão sobre a melhor opção de uso e os 
níveis de tratamento adequados.  

cabe finalmente destacar que a simples queima do biogás transforma o 
metano nele contido em dióxido de carbono, o que reduz seu impacto 
sobre o clima e diminui os riscos de explosão. essa queima pode ser 
exigida por lei ou, no caso dos países em desenvolvimento, pode ser 
aproveitada para gerar créditos de carbono.

O uso do biogás é indissociável das práticas 
adotadas de gestão de resíduos urbanos
o mundo produz muito lixo e isso não é diferente no Brasil. no país, no 
ano de 2014, foram produzidas 78,6 milhões de toneladas de rsu, um 
aumento de 2,9 % em relação ao ano anterior e um índice superior ao 

1 O biogás bruto também pode ser queimado em motores de combustão interna. Entretanto, é um proces-
so de baixa eficiência com riscos de danos consideráveis aos motores.
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crescimento populacional de 0,9 %. de fato, o crescimento na geração 
de resíduos acompanha o aumento da renda, o que, subsequentemente, 
gera um aumento do consumo e alterações nos seus padrões. até hoje, 
nenhum país conseguiu desvincular aumento de renda e aumento na 
geração de lixo. não sendo diferente no Brasil, o país terá que enfrentar 
montanhas cada vez maiores de resíduos e adotar estratégias para sua 
gestão adequada.

como na maior parte do mundo em desenvolvimento, exemplos pon-
tuais de boas práticas de gestão de rsu contrastam com uma realidade 
na qual prevalecem práticas ambientais socialmente danosas. de fato, 
41,6 % do resíduo urbano brasileiro ainda é enviado a lixões ou aterros 
controlados. as duas opções diferem pouco entre elas, em ambas, o 
resíduo é depositado de maneira desordenada, algumas vezes servindo 
de sustento para famílias de catadores. os danos sociais e ambientais 
de tais práticas são elevados e resultam em grandes perdas econômicas 
por causa do passivo gerado e do desperdício do potencial que poderia 
ser auferido por meio do reaproveitamento de material.

aos 58,4 % restantes é dado um fim adequado, a maior parte é depo-
sitada em aterros sanitários que, mesmo sendo meros “armazéns” de 
rsu, diminuem o impacto do resíduo no meio ambiente e na sociedade. 
é difícil estimar a quantidade de resíduo de fato reciclado. entretan-
to, o que é possível afirmar é que a triagem seletiva caminha a passos 
lentos no país. mesmo com 64,8 % dos municípios registrando alguma 
iniciativa nesse tema e taxas elevadas de reciclagem para alguns mate-
riais, como latas de alumínio (97,9 %), Pet (58,9 %) ou papel (45,7 %), a 
separação de materiais ainda enfrenta uma série de gargalos para sua 
universalização. o caso do material orgânico é bastante emblemático 
por compor cerca de metade de todo o peso de rsu gerado no país. a 
compostagem, uma forma ambientalmente correta de tratamento des-
se tipo de material, não chega a 1 % do total gerado.

a despeito das dificuldades enfrentadas, existem claras tendências de 
melhorias nas práticas do setor. a Política nacional de resíduos sólidos 
(Pnrs), instituída pela lei 12.305 de 2010 e regulamentada pelo decre-
to 7.404 do mesmo ano, estabeleceu o novo marco legal para o setor. 
Frequentemente elogiado pelos atores que lá atuam, a Pnrs e o Plano 
nacional de resíduos sólidos estabelecem uma série de metas, direcio-
namentos e exigências em todas as esferas governamentais (federal, 
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estadual e municipal), bem como as obrigações do setor privado. Foi, 
por exemplo, exigido o fim do uso dos lixões em todo território nacional. 
embora não cumprido dentro do prazo original, o fracasso não deve es-
conder os avanços realizados em um setor que historicamente sempre 
deixou muito a desejar por todos os agentes que dele participam.

a importância da melhoria nas políticas públicas de rsu para o aprovei-
tamento energético do biogás reside nos importantes gargalos encon-
trados na infraestrutura nacional de coleta, triagem e reaproveitamento 
dos resíduos gerados em nossas cidades. de fato, o biogás pode ser 
aproveitado apenas dentro de aterros sanitários ou em biodigestores 
especializados. em ambas as tecnologias, há a necessidade de uma in-
fraestrutura minimamente adequada para aproveitar essa fonte descen-
tralizada de energia.

a infraestrutura precisa abranger, além da estrutura física, as capacidades 
gerenciais, tecnológicas e técnicas de todo processo de gestão do resí-
duo, desde sua criação até seu reaproveitamento ou descarte final. uma 
boa infraestrutura de rsu depende de funcionários públicos capacita-
dos, legislações adequadas à realidade socioeconômica local, empresas 
competentes, entre vários outros elementos. assim, além de maior aporte 
de recursos financeiros (na ordem de r$ 10 bilhões anuais adicionais ao 
que já é investido atualmente), é necessário maior entrosamento entre as 
diferentes esferas governamentais, maior aproximação entre os setores 
acadêmico e privado, maior conscientização da população e melhor ca-
racterização do resíduo gerado em cada localidade do país.

sendo determinante na quantidade de opções abertas aos gestores 
locais, a infraestrutura de gestão do rsu condiciona as políticas de 
aproveitamento do resíduo. Quanto melhor a infraestrutura existente de 
coleta, triagem e transporte de resíduos, mais numerosas serão as es-
colhas disponíveis aos gestores do resíduo urbano. Para o biogás, isso 
não é diferente. Quanto melhor a infraestrutura existente, mais fácil será 
aproveitar o gás.
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dependendo do seu uso final, o biogás requer 
níveis diferentes de tratamento
mesmo versátil, o manuseio do biogás proveniente do rsu não é caren-
te de desafios. Por depender das características tanto dos resíduos que 
o produz quanto das condições nas quais é realizada a decomposição 
desses resíduos, o gás contém uma variedade de contaminantes. assim, 
a concentração de cada um desses gases depende da localidade, tipo 
de resíduos, condições climáticas e tecnologia usada. o dióxido de car-
bono (co2) que representa entre 35 % e 65 % do volume do biogás não 
afeta a operação dos equipamentos, mas reduz seu potencial calorífico 
por não participar da reação de combustão. ele “ocupa” espaço, tornan-
do sua remoção necessária em usos mais avançados do biogás, como 
quando é transformado em biometano.

os compostos sulforosos, em especial o sulfeto de hidrogênio, por sua 
vez, mesmo representando percentual pequeno do volume total do bio-
gás, provocam corrosão nos equipamentos usados, dificultando o ma-
nuseio do gás e aumentando os cuidados de manutenção. eles surgem 
na fase final de decomposição do material orgânico, chamada de sulfe-
togênese, e dependem da quantidade de sulfato no meio.

os siloxanos constituem outro contaminante importante do biogás. eles 
são frutos de compostos orgânicos siliconados, presentes em cosmé-
ticos, detergentes, tecidos e outros bens de consumo descartados. as 
dificuldades não decorrem dos siloxanos em si, mas dos compostos re-
sultantes de sua combustão nos motores. os siloxanos se transformam 
em depósitos de dióxido de silício, com características físicas e químicas 
semelhantes ao vidro. Por causa de sua solidez, danificam os compo-
nentes dos motores, além de contribuírem para o superaquecimento 
de componentes sensíveis em virtude de sua característica de isolante 
térmico. em altas concentrações, podem levar a falhas graves do motor 
em um espaço curto de tempo.

existem ainda outros contaminantes, em percentual muito menor, como 
os compostos orgânicos voláteis (coVs), prejudiciais à saúde humana. 
no caso de geração de eletricidade, a gestão de gases precisa ainda 
considerar a geração de novos compostos decorrentes da combus-
tão do biogás. entre eles, os mais nocivos são os óxidos de nitrogênio 
(nox), que são irritantes ao sistema respiratório e podem prejudicar a 
função pulmonar, além de serem causadores de chuva ácida.
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Finalmente, cabe destacar que o biogás é explosivo, devido à presença 
de metano (cH4). como resultado, existe a necessidade de adoção de 
sistemas de controle e segurança nas plantas e equipamentos de capta-
ção, tratamento e uso do gás para evitar acidentes.

O setor de biogás no Brasil necessita do apoio de 
políticas públicas para se consolidar
atualmente, o setor de biogás conta com 29 empreendimentos, totali-
zando 121,7 mW de potência instalada. em termos de geração de ener-
gia elétrica, os projetos de aproveitamento de gás de aterro respondem 
por mais de 93,5 %. Fontes agrícolas e de saneamento de biogás tam-
bém são exploradas, mas em escala menor – exceção feita aos projetos 
de fontes agrícolas planejados e em construção que somarão 32,9 mW 
à matriz energética nacional.

seguindo os casos internacionais de sucesso, para dinamizar o aprovei-
tamento energético do biogás, o país precisa desenvolver e implemen-
tar um conjunto de políticas de apoio. essas medidas podem assumir 
uma de quatro formas. Políticas de demanda expandem um mercado 
que antes era inexistente ou inexpressivo. Políticas de oferta, por sua 
vez, apoiam esforços de P&d para a criação e/ou adaptação de tecnolo-
gias, melhoram a rentabilidade de projetos por meio de ações fiscais ou 
facilitam seu acesso a financiamentos favoráveis. Políticas voltadas para 
um tratamento e disposição final adequados de resíduos estabelecem 
regras e metas aplicáveis ao destino dos subprodutos dos processos 
de produção e consumo. Finalmente, políticas transversais sustentam a 
estruturação do mercado de biogás ao compartilhar informações téc-
nicas e econômicas, facilitar a instalação de projetos demonstrativos, 
capacitar recursos humanos, angariar a aceitação de diferentes grupos 
sociais, etc.

no Brasil, já existem políticas que, direta ou indiretamente, fomentam 
a geração de energia a partir do biogás de rsu. a Política nacional de 
resíduos sólidos introduziu um inabalável marco regulatório. Já o Plano 
nacional de resíduos sólidos, por sua vez, estabeleceu metas para o 
aproveitamento energético do biogás e ainda prevê melhorias na in-
fraestrutura de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. os 
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acordos bilaterais e multilaterais com nações estrangeiras têm contri-

buído para disseminar conhecimentos sobre as tecnologias, capacitar 

agentes públicos e privados, estruturar projetos-modelo e incentivar 

as trocas de experiências entre países. considerando as quatro formas 

possíveis de políticas de apoio, pode-se concluir que as políticas trans-

versais e de resíduos têm dinamizado positivamente o aproveitamento 

energético do biogás de rsu no Brasil.

entretanto, essas políticas se mostram insuficientes diante da fraqueza 

de outras iniciativas governamentais. os incentivos do lado da oferta, 

tais como os fundos creditícios, as reduções na tarifa de uso dos siste-

mas elétricos de distribuição (tusd) e na tarifa de uso dos sistemas 

elétricos de transmissão (tust), além do regime especial de incentivos 

para o desenvolvimento da infraestrutura (reidi) não foram capazes de 

superar as dificuldades enfrentadas por muitas empresas interessadas 

em desenvolver projetos de aproveitamento de biogás do rsu. 

o único leilão promovido pelo ministério de minas e energia (mme) que 

contemplou explicitamente o biogás oriundo de aterros sanitários, bio-

digestores de resíduos animais ou vegetais e estações de tratamento de 

esgoto (6o leilão de energia de reserva – 31 de outubro de 2014) não 

recebeu lances, fruto de um preço considerado muito baixo pelos in-

vestidores2 interessados. diferentemente das políticas transversais e de 

resíduos, as políticas de fomento à oferta e à demanda de eletricidade a 

partir de biogás não têm conseguido dinamizar este mercado.

são esses dois tipos de políticas, de oferta e de demanda, que preci-

sam ser alvo prioritário de ação por parte do governo. a experiência 

internacional, uma rica fonte de inspiração para possíveis medidas de 

apoio, mostra a importância desse tipo de política, sobretudo aquelas 

que atuam especificamente sobre a demanda. seu uso é quase universal 

entre os países que melhor aproveitam essa fonte descentralizada de 

energia e tem permitido avanços consideráveis do setor. 

2 Cabe, no entanto, mencionar o sucesso do empreendimento de biogás UTE Biogás Bonfim com potência 
de 20,9MW que vendeu sua energia de biogás de cana-de-açúcar no 23º Leilão de Energia, realizado no 
dia 29 de abril 2016. Esse caso ilustra as melhorias de competitividade dos projetos do setor, sobretudo de 
fontes agrícolas, ocorridas nos últimos anos. Entretanto, esse caso excepcional, mesmo que bem-vindo, 
não altera as principais conclusões do texto.



Geração elétrica a Partir  
do BioGás de resíduos sólidos urBanos

26

considerando a realidade brasileira, o apoio mais adequado viria por 
meio da estruturação de leilões de energia elétrica voltados exclusiva-
mente para o biogás. de forma similar ao que foi feito para a indústria 
eólica nacional, o governo poderia organizar leilões com tetos de preços 
condizentes com os custos mais elevados da tecnologia e que contem-
plem biogás de fontes diversas. representantes do setor sugerem que 
os leilões permitam a assinatura de contratos de longo prazo em que o 
valor de compra seria próximo a r$ 270,00/mWh.

outra forma importante de apoio focaria o lado da oferta do setor, em 
outras palavras, as condições de rentabilidade dos projetos de biogás 
e seus desafios técnicos e tecnológicos. assim, recomendamos a im-
plementação de políticas de incentivos fiscais (incluindo a redução do 
icms e dos impostos sobre peças de reposição de bens de capital), de 
incentivos creditícios (em sintonia com a necessidade de maiores inves-
timentos para o tratamento do rsu brasileiro) e de apoio à pesquisa e 
desenvolvimento (P&d) naquelas áreas de maior impacto nacional (bio-
digestores de material orgânico, sistemas de tratamento de biogás e 
motogeradores de pequeno porte), entre outros.

p&d será essencial para o futuro do setor
diversas facetas da base tecnológica e técnica de projetos de biogás de 
rsu são dominadas pelos atores nacionais e internacionais que atuam 
em território brasileiro. existe, em solo nacional, suficiente expertise 
para estruturar projetos de captura de biogás e seu eventual aproveita-
mento energético na forma de eletricidade ou biometano. no entanto, 
esse conhecimento não se estende para todos os elos da cadeia, alguns 
dos quais são essenciais para seu futuro no país. 

o caso dos biodigestores de rsu ilustra bem essas lacunas e as opor-
tunidades oriundas de um maior e melhor entrosamento entre o meio 
acadêmico de pesquisa e as necessidades empresariais de inovação 
tecnológica. o lixo urbano difere consideravelmente de região para re-
gião e, como consequência, toda tecnologia de tratamento e aproveita-
mento energético requer adaptação às características do resíduo local. 
um biodigestor desenvolvido em um país europeu, por exemplo, não se 
adaptaria bem ao resíduo brasileiro e enfrentaria uma série de dificulda-
des técnicas que prejudicariam seu bom desempenho.
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com o crescimento da geração de resíduo e o esgotamento dos aterros 
sanitários próximos aos centros urbanos, sobretudo os mais populosos, 
o resíduo orgânico nacional terá que ser tratado por meio de técnicas 
de compostagem ou digestão anaeróbica. em relação à segunda op-
ção, o país possui conhecimento técnico e científico suficiente para seu 
desenvolvimento. estes biodigestores contribuiriam para um objetivo 
duplo de geração de energia e de redução da quantidade de resíduo en-
viado a aterro. a tecnologia já existe no mundo, mas sua adaptação, in-
dependentemente do modelo seguido (seja ele asiático, seja europeu), 
requer esforços locais de pesquisa e desenvolvimento.

Para tal, o país fará uso de sua sólida base de pesquisa sobre o biogás e 
seu aproveitamento para fins energéticos. entretanto, esta base eviden-
cia uma série de fraquezas, notadamente sua concentração nas regiões 
sul e sudeste. de fato, dos grupos de pesquisa identificados no livro, 
quase 75 % se encontram nessas duas regiões brasileiras. no outro ex-
tremo, as regiões norte e centro-oeste quase não possuem grupos de 
pesquisa ligados ao tema.

embora algumas empresas de grande porte do setor possuam depar-
tamentos de P&d, as grandes oportunidades de desenvolvimento tec-
nológico se encontram nas parcerias indústria-academia. estas parce-
rias existem, mas envolvem relacionamentos pontuais com o objetivo 
de resolver desafios operacionais ou técnicos de curto prazo. de fato, 
os relacionamentos com o setor privado ainda são menos expressivos, 
quando comparado com o setor público, e menos variados. a P&d ain-
da é majoritariamente financiada pelas três principais instituições na-
cionais de fomento, quais sejam o cnPq (conselho nacional de desen-
volvimento científico e tecnológico), Finep (Financiadora de estudos 
e Projetos) e capes (coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de 
nível superior).

cabe destacar o papel importante do Programa de P&d estratégico, 
sob coordenação da aneel (agência nacional de energia elétrica), que 
busca superar essas lacunas ao adotar uma visão de longo prazo para a 
pesquisa no setor. Por lei, as empresas do setor elétrico devem investir 1 
% de suas receitas operacionais líquidas em P&d, e 40 % do montante 
arrecadado é usado em projetos  sob supervisão da aneel. a agência  é 
uma das maiores fontes de recursos do país para o tema, e a seguran-
ça na obtenção de recursos implica a possibilidade de adotar longos 



Geração elétrica a Partir  
do BioGás de resíduos sólidos urBanos

28

horizontes de tempo nos projetos estruturados. sua atuação tem sido 
bastante positiva para o desenvolvimento do setor e merece ser apro-
fundada nos próximos anos. 

um último elemento de destaque diz respeito à falta de projetos de-
monstrativos em montante suficiente ao longo do território nacional. 
como as características locais dos resíduos influenciam os desafios téc-
nicos e as soluções necessárias para seu aproveitamento energético, as 
opções escolhidas por uma localidade vão diferir daquelas feitas por 
outra. assim, a experiência de instituições de ponta na área de biogás, 
como é o caso da ciBiogas (centro internacional de energias renová-
veis – Biogás), não somente precisa ser aprofundada, como também 
deve servir de molde para a criação de outros centros de excelência nas 
diferentes regiões do país.

a despeito das dificuldades, o Brasil possui todos os ingredientes ne-
cessários para adotar uma visão de longo prazo no setor. isso requer 
alterações nas expectativas e demandas tanto da indústria quanto da 
academia, mas é inteiramente possível, haja vista o maior interesse de 
empresas nacionais em esforços de inovação e os incentivos apresenta-
dos pelo marco regulatório atual de ciências e tecnologia. com políticas 
públicas adequadas, o foco atual de curto prazo que caracteriza as re-
lações indústria-academia nessa área poderia ser expandido e abranger 
iniciativas de desenvolvimento de tecnologias e soluções nacionais di-
versas para o aproveitamento energético do biogás. 

existe um forte dinamismo empresarial que, 
fortalecido, poderá contribuir com os objetivos de 
melhoria do setor de rsu e geração de energia
no setor, operam em solo brasileiro tanto empresas nacionais quanto 
estrangeiras. entretanto, existe certa especialização entre elas, com em-
presas nacionais operando os elos de coleta, transbordo, transporte e 
destinação final dos resíduos. embora algumas empresas internacionais 
já tenham penetrado o mercado, atuando nesses elos de maneira in-
dependente ou em parceria com empresas locais, muitas focam o elo 
de tratamento de resíduo, de maior valor agregado, em função da ex-
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periência adquirida anteriormente. as poucas empresas nacionais que 
possuem atividades nessa última etapa da cadeia de valor geralmente 
fazem uso do conhecimento de empresas e consultores estrangeiros já 
estabelecidos no mercado internacional.

no caso do aproveitamento do biogás de aterros sanitários, cabe des-
tacar que as empresas optam, na tentativa de reduzir riscos e ter garan-
tias de ampla disponibilidade de peças de reposição, por sistemas com-
pletos, chamado skids, que reúnem o tratamento e controle do biogás e 
seu uso para fins energéticos. esses sistemas são montados no exterior, 
em países com maior tradição, como a itália. 

o domínio estrangeiro de atividades de maior complexidade tecnológi-
ca e, portanto, maior valor agregado não deve ofuscar o grande dina-
mismo no país. com o aumento da consciência ambiental, as melhorias 
no marco regulatório do setor de resíduos sólidos e a preocupação com 
novas fontes de energias renováveis, surgem oportunidades de negócio 
que estão, ao poucos, sendo aproveitadas por atores empresariais no-
vos e estabelecidos. 

Start-ups de base tecnológica, frequentemente ligadas às universida-
des, têm usufruído desse bom momento no setor para se estabelecer 
em nichos específicos do mercado, como é o caso do desenvolvimen-
to de biodigestores de rsu. embora a tecnologia já seja conhecida e 
dominada, em razão da complexidade dos resíduos e sua variabilida-
de entre países, os biodigestores precisam ser adaptados às realidades 
locais. isso requer um esforço de pesquisa e desenvolvimento muito 
superior ao que é realizado em projetos de biogás de aterros sanitários. 
Start-ups têm tomado a dianteira nesse desenvolvimento, mas serão 
acompanhadas de perto por grandes empresas já estabelecidas no se-
tor de resíduos urbanos e por empresas que possuem projetos e tecno-
logias de biodigestão de resíduos agrícolas. esses dois últimos tipos de 
empresa já demonstraram interesse em desenvolver tecnologia própria 
para a biodigestão do resíduo urbano e irão procurar atuar no mercado 
de maneira mais incisiva. o futuro dirá se o mercado pertencerá a esses 
novos players de pequeno porte ou aos atores de grande porte já esta-
belecidos. 

outro desenvolvimento interessante diz respeito ao desenvolvimento 
de motogeradores de pequeno porte. os projetos de biogás de rsu 
têm optado por grandes motogeradores desenvolvidos por multinacio-
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nais. isso é resultado tanto da preferência das empresas pelo uso de 
skids quanto do seu desejo de redução de incertezas e riscos operacio-
nais. o uso desses motogeradores, no entanto, não garante uma opera-
ção livre de dificuldades. a agressividade do gás e os desafios impostos 
pela aquisição de peças de reposição têm levado muitas empresas do 
setor a comprar um motogerador adicional, que é “canibalizado” aos 
poucos durante os procedimentos de manutenção e troca de peças dos 
equipamentos usados. 

empresas nacionais de motogeradores de pequeno porte estão de olho 
nesse mercado, pois podem oferecer seus produtos tanto para projetos 
pequenos quanto para projetos grandes (os motores rodam em para-
lelo). elas atuam hoje no setor agrícola, mas procuram diversificar seu 
portfólio de clientes. o principal atrativo dos seus produtos é o custo, 
tanto do investimento inicial para sua aquisição, quanto da manutenção. 
entretanto, para se fortalecer no mercado, terão que vencer diversas 
dificuldades. seu tamanho é um empecilho para os players já estabe-
lecidos no setor de rsu, pois elas não possuem a mesma robusteza 
financeira e não podem oferecer as mesmas garantias de longo prazo 
de suas concorrentes de maior porte. 

além disso, precisam lutar com a má imagem criada no final da déca-
da de 90. na época, diversas empresas pequenas começaram a ven-
der motogeradores para uso com o biogás que foram mal adaptados 
para esse propósito e não resistiam adequadamente à agressividade 
do gás. as enormes dificuldades encontradas na época afugentaram 
possíveis clientes e essa imagem negativa do produto de menor porte 
sobrevive até hoje.

um ponto interessante a levantar diz respeito às capacidades de re-
cursos humanos em empresas de engenharia no país. existe uma am-
pla experiência adquirida por profissionais dos setores de óleo e gás, 
em decorrência dos esforços de aproveitamento do petróleo nacional. 
essa expertise pode ser aproveitada para diversos projetos envolven-
do a gestão de gases diversos, incluindo o biogás, ou para a produção 
de equipamentos para tal fim. os skids, por exemplo, poderiam ser 
montados em território brasileiro, aproveitando componentes nacio-
nais e importados. mais próximos aos seus clientes e fazendo uso de 
peças e componentes produzidos localmente e a um custo menor, as 
empresas de engenharia interessadas poderiam oferecer skids mais 
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baratos e mais adaptados à realidade local do projeto na qual eles 
seriam instalados.

Finalmente, cabem aqui algumas palavras sobre tecnologias de trata-
mento do biogás. como vimos anteriormente, o biogás é um gás agres-
sivo por causa dos seus contaminantes, notadamente os siloxanos e o 
sulfeto de hidrogênio. além disso, uma vez retirado o dióxido de car-
bono, o gás resultante (biometano) possui características semelhantes 
ao gás natural, de maior valor agregado. os processos mais simples já 
são dominados por diversas empresas instaladas no país, o que não é 
verdade para os procedimentos mais complexos.

uma opção, já em curso de exploração por algumas poucas empre-
sas no país, é o desenvolvimento de equipamentos próprios de trata-
mento do biogás. esses pioneiros procuram aperfeiçoar sua tecnologia 
proprietária de tratamentos mais complexos, inclusive para o refino do 
biogás em biometano. entretanto, isso ainda é um movimento tímido. 
dependendo do tamanho do mercado no Brasil e na américa latina, 
é mais provável, dada a estrutura industrial existente em solo nacional, 
que a maior participação do país se dê dentro da cadeia internacional 
de produção de equipamentos especializados. as empresas no Brasil 
seriam responsáveis pela montagem e/ou produção de componentes 
de menor valor agregado (incluindo peças de reposição). aqueles ele-
mentos mais avançados tecnologicamente e de maior valor agregado 
ainda seriam produzidos no exterior.

O futuro, embora incerto, é muito promissor para 
a exploração do biogás de rsu
é impossível ignorar o contexto socioeconômico no qual a gestão do 
rsu se insere. crescimento populacional, mudanças de comportamen-
tos, políticas públicas e incrementos nos níveis de riqueza da população 
são fatores determinantes no futuro do tratamento do lixo e no poten-
cial e características do aproveitamento energético do biogás. Para en-
tender o futuro do setor de biogás no país, é preciso considerar algumas 
tendências importantes. 

em primeiro lugar, a quantidade de lixo gerado irá aumentar no Brasil, 
já que nenhum país conseguiu, até agora, desacoplar a produção de lixo 
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do seu crescimento econômico. uma segunda consideração diz respei-
to à composição futura do lixo, que deverá sofrer fortes alterações, com 
parcelas decrescentes de material orgânico e porcentagens crescentes 
de papel e papelão, plásticos, vidros e metais. a terceira tendência é a 
eventual eliminação do uso de lixões e aterros controlados e o uso ex-
clusivo de opções de tratamento e depósito consideradas ambiental e 
socialmente corretas.

Finalmente, em quarto lugar, a “simplicidade” que hoje se observa na 
destinação do rsu, no sentido de que ele é majoritariamente coleta-
do de maneira indiferenciada e enviado a lixões, aterros controlados ou 
aterros sanitários, deixará de existir. À medida que governos estaduais 
e municipais implementarem políticas diversas adaptadas às realidades 
locais e as empresas permanecerem em suas trajetórias de profissiona-
lização e consolidação, rotas tecnológicas alternativas, hoje ainda inci-
pientes, se fortalecerão. 

assim, tecnologias de biogás coexistirão com outras soluções ambien-
talmente adequadas de tratamento de resíduos, tais como composta-
gem, reciclagem e tratamento térmico, todas ganhando progressiva-
mente mais força no território brasileiro em face do mero depósito em 
aterro sanitário.

entretanto, a evolução das práticas de tratamento e disposição final de 
rsu não deverá ser uniforme pelo território nacional. as maiores me-
trópoles brasileiras, sobretudo são Paulo e rio de Janeiro, diante do es-
gotamento dos aterros sanitários próximos aos seus territórios, devem 
adotar estratégias ambiciosas e mais complexas3 de gestão de rsu que 
incluam um leque variado de opções de tratamento. as regiões mais 
ricas do país, menos populosas, devem optar por aquelas tecnologias 
avançadas de tratamento de resíduo que melhor se adéquem às ca-
racterísticas do resíduo local. no restante do país, o foco das políticas 
públicas deverá ser a busca pela universalização do uso de aterros sa-
nitários.

a diferença de estratégias entre as regiões deve também se refletir nas 
escolhas de tratamento do próprio resíduo orgânico. as regiões mais 

3 As diferentes estratégias de tratamento de resíduos se reforçam mutuamente em decorrência da heter-
ogeneidade dos resíduos sólidos urbanos. Assim, a reciclagem facilita o tratamento do resíduo orgânico, 
pois diminui os esforços de triagem prévia quando este chegar nas estações de tratamento. 
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afluentes do país, sobretudo sul e sudeste, devem aprofundar o apro-
veitamento energético do biogás por meio de aterros sanitários, além 
de iniciar projetos de biodigestão. Já as regiões com menor disponibi-
lidade de recursos devem focar majoritariamente a implementação de 
aterros sanitários em substituição aos lixões e aterros controlados atual-
mente em operação. a adoção de projetos energéticos nesses aterros 
deve se expandir, mas de maneira bem mais limitada do que nas regiões 
dotadas de maior recurso4 financeiro. 

a despeito dessas variações de curto e médio prazo, é fundamental 
não desprezar uma importante tendência de longo prazo quando se 
considera o tratamento do resíduo orgânico. nesse horizonte temporal, 
levando-se em conta o esgotamento dos aterros sanitários e a demanda 
da sociedade por melhores práticas de gestão de rsu, haverá uma gra-
dual diminuição no uso de aterros sanitários em favor dos biodigestores 
(ou centrais de compostagem) como solução para o “lixo úmido”. como 
acontece na europa atualmente, o resíduo orgânico deixará pouco a 
pouco de ser enviado aos aterros sanitários e passará a ser tratado se-
paradamente. com isso, nas regiões onde serão usados, os biodiges-
tores se mostrarão mais econômicos e versáteis, além de conseguirem 
digerir cargas elevadas de material orgânico.

para maximizar o aproveitamento do biogás em 
solo nacional, é necessário adotar uma visão 
holística do gás
além de versátil, o biogás pode ser gerado a partir de uma variedade 
de fontes, como rsu, águas residuais (esgotos), produção de alimentos 
e bebidas, e atividades agropecuárias. estimativas apontam para um 
potencial teórico de geração de 24 bilhões de m3, sendo 12 bilhões do 
setor agrícola não canavieiro, 8 bilhões do setor canavieiro e 4 bilhões 
do setor de saneamento (resíduos urbanos e esgotos). Para efeitos de 

4 Tecnologias de compostagem e biodigestão não são, no sentido estrito, excludentes. No entanto, usinas 
exclusivas de compostagem são menos onerosas e de mais fácil operação. Por isso, espera-se que municí-
pios com menor disponibilidade de recursos optem por essa tecnologia. Os municípios mais ricos devem 
optar pela tecnologia de biodigestão que, embora mais complexa e custosa, permite tanto a geração de 
energia quanto a produção de adubo (a ser usado em culturas não alimentícias).
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comparação, cabe mencionar que o mundo produz anualmente mais de 
59 bilhões de m3 brutos de biogás. o país com a maior produção anual, 
china, produz cerca de 15 bilhões de m3 por ano.

em decorrência dessa diversidade de fontes e usos, políticas de apoio 
ao biogás não podem ser artificialmente limitadas a setores específicos. 
Pelo contrário, apoiar a geração e o aproveitamento de biogás deve 
abranger todas as suas diferentes fontes com o intuito de aproveitar 
eventuais sinergias criadas entre os atores que lá atuam. essa visão ho-
lística sobre os desafios enfrentados pela indústria nascente de biogás 
é pré-requisito para que as diferentes políticas atuem de maneira coesa, 
dando reforço umas às outras. ao adotarem objetivos semelhantes den-
tro de uma visão única de longo prazo, elas ajudarão o Brasil a conquis-
tar uma posição de destaque entre os países que exploram de forma 
eficiente e racional o seu potencial de biogás.

Focando exclusivamente o biogás de rsu, vale destacar a importância 
dos municípios na linha de frente do gerenciamento do resíduo urbano. 
a despeito dos avanços nacionais sobre o tema, as cidades são, em úl-
tima instância, as responsáveis pelas práticas adotadas localmente. en-
tretanto, muitas carecem de recursos humanos e financeiros em quan-
tidade suficiente para atenderem aos objetivos propostos pela Pnrs e 
pelo Plano nacional de resíduos sólidos. nesse sentido, os governos 
federal e estaduais constituem elementos essenciais de apoio aos mu-
nicípios, pois podem ajudá-los a tomar decisões mais adequadas sobre 
os sistemas, tecnologias e práticas de gestão de rsu que melhor se 
adaptem às realidades socioeconômicas locais.

Finalmente, cabe mencionar que o biogás do rsu não é uma bala de 
prata para os problemas de expansão da capacidade de energia elé-
trica no país. é, sim,  uma solução essencial para uma boa gestão local 
dos resíduos gerados e para a diversificação das fontes de combustíveis 
usados nos municípios, contribuindo para um ambiente social e ambien-
talmente melhor.
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introdução

o biogás é um subproduto da decomposição de material orgânico em 
ambientes sem oxigênio (anaeróbicos). ele é composto majoritariamen-
te por dióxido de carbono (co2) e metano (cH4), o que permite seu uso 
para diversos fins energéticos. o interesse pelo biogás tem crescido ao 
redor do mundo, sobretudo na europa e na ásia, como resultado da 
busca por fontes alternativas de energia e em razão do aprofundamento 
da consciência ambiental ligada ao resíduo urbano e agrícola. 

no país, o uso de biogás como fonte de combustível não é novo. as pri-
meiras experiências comerciais datam da década de 1970, como respos-
ta às necessidades de diversificação da matriz energética nacional após 
os choques de petróleo de 1973 e 1979. no início do milênio, o interesse 
pelo gás cresceu novamente em decorrência das demandas do mer-
cado de desenvolvimento limpo (mdl) e outros mercados de crédito 
de carbono, frutos dos acordos do Protocolo de Quioto e de diversas 
iniciativas nacionais e internacionais de redução de emissões de gases 
de efeito estufa (Gee). o crash em 2011-2012 dos preços no mercado 
europeu de emissões de Gee, o mais importante do mundo, inviabili-
zou qualquer empreendimento com a tecnologia e afugentou possíveis 
empreendedores. entretanto, nos últimos anos, o aumento dos preços 
nacionais de energia elétrica, o interesse crescente da sociedade brasi-
leira em explorar fontes alternativas de energia, os avanços da Política 
nacional de resíduos sólidos (Pnrs) e o fortalecimento e profissio-
nalização das empresas de gestão de resíduos relançaram o interesse 
pela exploração do biogás dos resíduos sólidos urbanos (rsu), seja nos 
aterros sanitários, seja em biodigestores especializados.

o livro propõe levantar as principais tecnologias usadas para o aprovei-
tamento energético do biogás, sua possível disseminação pelo território 
brasileiro e sua evolução nas próximas décadas. entende-se essa evolu-
ção como os avanços e melhorias das técnicas e tecnologias emprega-
das, visando aproveitar melhor o que é gerado pela decomposição do 
resíduo orgânico urbano. Para tal, são avaliados o potencial produtivo 
da indústria brasileira, suas forças e fraquezas, bem como suas poten-
cialidades perante a demanda por soluções nas quais o gás de rsu é 
usado para fins energéticos. 
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o livro procura também realizar um breve panorama sobre o estado da 
arte da pesquisa em biogás de rsu no Brasil para geração de energia 
elétrica. trata-se de caracterizar algumas informações sobre o estágio 
atual brasileiro de competências tecnológicas estabelecidas com o in-
tuito de identificar oportunidades e desafios nesta área no país.

o último objetivo do livro é propor uma série de políticas de fomento 
ao aproveitamento energético do biogás, com destaque para o setor de 
resíduos urbanos. sendo ainda uma indústria nascente, o poder público 
é fundamental para sua estruturação. Para tal, são consideradas diver-
sas experiências ao redor do mundo, bem como opiniões de diversos 
stakeholders entrevistados durante a realização do livro. 

todo o esforço realizado nesta obra deve sua existência ao projeto de-
nominado “arranjos técnicos e comerciais para inserção da geração de 
energia elétrica a partir de biogás oriundo de resíduos e efluentes líqui-
dos na matriz energética Brasileira”, chamada aneel 14/2012, do qual 
fazem parte, como proponentes e cooperadas, central Geradora terme-
létrica Fortaleza (cGFt), centrais elétricas cachoeira dourada (cdsa), 
companhia de interconexão energética (cien), Foz do chapecó, emae, 
apiacás energia, Primavera energia, isamu ikeda energia, socibe ener-
gia, corumbá concessões e cemig Gt e, como executoras, ix estudos 
e Projetos, universidade de itajubá (unifei), thymos energia, madrona 
advogados e Fdte. os autores serão eternamente gratos por todo o 
apoio recebido.
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metodoloGia

o livro em suas mãos propõe apresentar de maneira detalhada, embo-
ra não exaustiva, alguns elementos essenciais sobre o aproveitamento 
energético, sobretudo elétrico, do biogás de resíduos sólidos urbanos 
(rsu) no Brasil. além das tecnologias usadas e das características pe-
culiares do gás, o texto abordará o marco regulatório nacional, as po-
líticas nacionais e internacionais de apoio ao seu uso e as capacidades 
industriais e de pesquisa no país. o livro termina com um breve exercício 
de futurologia sobre o que pode acontecer no setor de gestão de resí-
duos urbanos no país, incluindo o uso do biogás. Para conseguir analisar 
de maneira coesa a montanha de informações adquirida, os pesquisa-
dores adotaram uma metodologia composta de duas partes.

inicialmente, para mapear as competências da pesquisa científica e tec-
nológica dos institutos de ciência e tecnologia (icts) na área de biogás 
de rsu, foi identificado um conjunto preliminar de grupos de pesquisa. 
Para sua definição, foram usadas como fontes:

1) Base  de currículos eletrônicos do conselho nacional de desen-
volvimento científico e tecnológico (cnPq ), disponíveis na Pla-
taforma lattes;

2) diretório dos Grupos de Pesquisa do cnPq; e

3) Portais dos grupos de pesquisa na internet (quando disponí-
veis).

esse grupo preliminar recebeu um questionário (ver anexo i) no qual o 
respondente podia indicar outros pesquisadores, ou grupos de pesqui-
sas nacionais (e internacionais, quando fosse o caso) que atuam na área 
de resíduos sólidos para produção de biogás e cujas atividades tenham 
potencial aplicação ao setor elétrico para geração de energia. essa me-
todologia de indicações da própria comunidade de pesquisadores é 
chamada de “amostragem Bola-de-neve” (snowball sampling)  e con-
siste na inclusão sucessiva de novos grupos ou pesquisadores dentro 
da amostra inicial até se atingir um “ponto de saturação”. ele é atingido 
no momento em que as indicações feitas pelos novos pesquisadores 
e grupos identificados rementem a grupos já incluídos na amostra. o 
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ponto de saturação representa o momento em que é possível finalizar 
a pesquisa, tendo ela mapeado uma parcela significativa dos grupos 
atuantes no setor.

a segunda parte do questionário consistia em diversas questões so-
bre a atuação dos grupos de pesquisa. Qualitativas, elas tiveram como 
propósito possibilitar aos próprios pesquisadores destacarem as suas 
principais contribuições para o campo do conhecimento em que atuam. 
além disso, também foi solicitado aos pesquisadores que indicassem 
suas percepções da aplicação dos resultados de suas pesquisas ao se-
tor de biogás de resíduos sólidos urbanos (incluindo geração de ener-
gia elétrica, se fosse o caso).

os dados referem-se a grupos de pesquisa em universidades e laborató-
rios de pesquisa brasileiros e um canadense, a maioria deles trabalhando 
em questões tecnológicas de fronteira em disciplinas como engenharia 
agrícola, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de trans-
portes e Geotecnia, engenharia mecânica, engenharia Química, enge-
nharia rural, engenharia sanitária e ambiental, entre outras. os dados 
foram coletados no período de agosto de 2014 a julho de 2015. Foram 
enviados questionários a 74 pesquisadores, dos quais 28 responderam 
(38 % de retorno). as informações contidas nesses questionários, bem 
como a garimpagem de informações nas bases de dados mencionadas 
anteriormente, permitiram identificar 57 grupos de pesquisa pelo ter-
ritório nacional. os resultados até aqui alcançados não são exaustivos, 
mas constituem um passo inicial importante em direção a um exercício 
de avaliação das competências estabelecidas no país para identificação 
de oportunidades e desafios no aproveitamento energético de biogás 
de resíduos sólidos urbanos no Brasil.

Para a identificação das características tecnológicas da cadeia de bio-
gás de rsu, a metodologia é ligeiramente distinta e dividida em duas 
partes. a primeira consiste na revisão da literatura científica disponível 
sobre o aproveitamento energético de biogás de resíduos sólidos ur-
banos, incluindo as tecnologias usadas nos projetos, as pesquisas em 
andamento e as tendências gerais tecnológicas e do mercado. Foram le-
vantados artigos de periódicos, artigos em anais de congressos, artigos 
de revistas especializadas, apresentações em eventos do setor, estudos 
de associações industriais e não governamentais, teses de mestrado e 
doutorado e documentos oficiais de organizações governamentais na-
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cionais e internacionais. os documentos foram identificados por meio 
de: 1) bases de dados como Web of science, Google scholar ou scielo; 
2) produção científica de pesquisadores (plataforma cnPq lattes para 
o caso de pesquisadores brasileiros); 3) portais de associações indus-
triais e organizações governamentais e não governamentais na internet; 
e 4) pesquisa livre na internet por meio da ferramenta Google.

além do levantamento bibliográfico mais clássico, os autores estrutu-
raram uma pesquisa de campo entre agosto de 2014 e agosto de 2015 
que permitiu aprofundar as informações originalmente levantadas na 
análise da literatura especializada. essas entrevistas semiestruturadas 
de uma a duas horas de duração, com agentes importantes da cadeia 
de valor de biogás de resíduos sólidos urbanos, seguiram o roteiro que 
pode ser lido no anexo ii. os agentes entrevistados foram identificados 
por meio da literatura científica, participação em congressos e eventos 
e por sugestões de outros entrevistados. das 32 organizações identifi-
cadas, 26 foram entrevistadas, representando 81,2 % da amostra. além 
das empresas que participam de diversos elos da cadeia de valor, foram 
entrevistadas organizações industriais, instituições de apoio ao setor de 
biogás e representantes dos governos federal e municipal. a lista com-
pleta dos entrevistados se encontra no anexo iii. 



CapítulO 1
a ProBlemática dos 
resíduos sólidos 
urBanos (rsu)
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caPítulo i

a ProBlemática dos resíduos 
sólidos urBanos (rsu)

i.1 Gestão do rsu
nos dias de hoje, 3 bilhões de pessoas vivem em ambientes urbanos e, 
em média, cada uma delas produz 1,2 kg de resíduos por dia. ao todo, 
cerca de 1,3 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos (rsu) são 
geradas anualmente e esse montante deve aumentar para 2,2 bilhões de 
toneladas até 2025, com taxas elevadas de crescimento nos países em 
desenvolvimento (Banco mundial, 2012).

uma primeira consequência dessa tendência é um aumento nos custos 
de coleta e tratamento, com previsão de atingir a marca de us$ 375,5 
bilhões em 2025, em comparação aos us$ 205,4 bilhões gastos atual-
mente. Países de menor renda serão os mais afetados, sendo, em várias 
das suas cidades, a gestão do rsu o principal dispêndio em seus orça-
mentos (Banco mundial, 2012).

a má gestão do rsu causa impactos importantes para a economia, a 
saúde e o meio ambiente local e global. os impactos são tais que, ge-
ralmente, os custos econômicos a jusante são superiores aos custos ne-
cessários para tratá-los, evidenciando assim a enorme ineficiência desta 
atividade na maioria dos países do globo.

no mundo, os aterros sanitários constituem o método mais utilizado de 
tratamento do rsu (45 %), seguido por reciclagem (17 %), tratamento 
térmico (15 %), lixões (9 %), compostagem (8 %) e outros (6 %). os 
resultados devem, no entanto, ser vistos com certa cautela em decor-
rência da baixa qualidade dos dados disponíveis e da inconsistência nas 
definições de cada categoria entre os países (Banco mundial, 2012). 

a diferença é mais gritante quando se comparam grupos de países de 
acordo com a faixa de renda. nos países desenvolvidos, a reciclagem, 
o tratamento térmico e a compostagem respondem por quase 55 % do 
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tratamento final do rsu, tecnologias consideradas mais avançadas no 
setor.

ao contrário, nos países de baixa renda, essas tecnologias mais com-
plexas estão ausentes; os aterros sanitários absorvem a maior parte dos 
resíduos, gerados quase que exclusivamente pelas classes mais abas-
tadas. em tais países, conforme indicado na Figura 1, lixões são pouco 
presentes por causa da baixa geração de resíduos na sociedade como 
um todo.

com o enriquecimento populacional e o rápido desenvolvimento eco-
nômico, os países de baixa renda começam a enfrentar problemas mais 
agudos no gerenciamento dos seus resíduos. o caso do Brasil, exemplo 
de um país de renda média baixa, ilustra bem esse efeito. o crescimento 
do poder aquisitivo não é acompanhado de imediato por melhorias nos 
processos de gestão do rsu. sem infraestrutura adequada e com um 
avanço tímido dos processos e tecnologias de reciclagem, tratamento 
térmico e compostagem, os lixões se tornam o mais importante método 
de disposição final do rsu. somente após certo desenvolvimento é que 
os aterros sanitários começam a dominar a estratégia de gestão de rsu 
da sociedade, reduzindo, assim, a ocorrência de lixões (ver Figura 1).
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33 %

1 %
1 %

26 %

ATERROS SANITáRIOS RECICLAGEM COMPOSTAGEM

LIxõES TRATAMENTO TéRMICO OuTROS

Figura 1 – Métodos usados de tratamento e destinação final do RSu

Fonte: Baseado em Banco Mundial (2012).
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sendo a destinação final do rsu uma questão complexa e sua solução 
uma necessidade ambiental, social e econômica, impera a adoção de 
uma visão integrada da gestão de resíduos sólidos. somente por meio 
dela será possível uma seleção cuidadosa de tecnologias apropriadas, 
melhorias nas condições de trabalho e uma legitimação social das orga-
nizações, públicas e privadas, que atuam no setor. essa visão integrada 
é baseada na hierarquia 4r de gestão do lixo, do inglês reduce (reduzir 
– o primeiro passo e o mais importante), reuse (reutilizar), recycle (reci-
clar) e recover (recuperar – o último passo, quando se ignora o descar-
te) (Banco mundial, 2012).

a hierarquia dessas atividades, ilustrada na Figura 2, está incluída expli-
citamente na Política nacional de resíduos sólidos, instituída pela lei 
12.305, em 2 de agosto de 2010, e regulamentada pelo decreto 7.404, 
em 23 de dezembro de 2010. a gestão dos resíduos no país precisa 
observar a seguinte ordem de prioridade: não geração (evitar a criação 
de rsu), redução (menor uso de recursos nos processos produtivos e 
de consumo e aumento da vida útil dos bens), reutilização (reparo, lim-
peza ou restauro de bens existentes), reciclagem (reaproveitamento do 
material para uso em outros processos produtivos), tratamento dos re-
síduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Figura 2 – Hierarquia das atividades no tratamento dos resíduos

Fonte: Baseado na Lei No 12.305, de 2 de agosto de 2010.
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essa hierarquia é considerada a base de qualquer plano de gestão de 
rsu. ela também constitui um dos principais elementos estruturadores 
para iniciativas de “lixo zero”, implementadas em algumas regiões do 
mundo, sobretudo entre os países desenvolvidos.

i.2 Gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil
na maior parte do mundo em desenvolvimento, exemplos pontuais de 
boas práticas de gestão de rsu contrastam com uma realidade em que 
prevalecem práticas ambiental e socialmente danosas. embora impor-
tante, o problema não é a coleta, já que 90,6 % dos resíduos gerados 
em território brasileiro são, de fato, coletados. a dificuldade vem princi-
palmente de sua disposição final, com quase 41,6 % sendo destinados a 
lixões ou aterros controlados. aos 58,4 % restantes é dado um fim am-
bientalmente adequado; a maior parte é enviada para aterros sanitários 
que, mesmo sendo meros depósitos de rsu, permitem o tratamento de 
chorume, controle de pragas e umidade, monitoramento contínuo, etc. 
(aBrelPe, 2014).

a triagem seletiva caminha a passos lentos no país. mesmo com 65 % 
dos municípios registrando alguma iniciativa nesse tema e taxas eleva-
das de reciclagem para alguns materiais, como latas de alumínio (97,9 
%), Pet – Polietinelo tereftalato (58,9 %) e papel (45,7 %), a separação 
de materiais ainda enfrenta uma série de gargalos para sua universali-
zação (aBrelPe, 2014). o caso do material orgânico é bastante em-
blemático por compor cerca de metade de todo o peso de rsu gerado 
no país. a compostagem, uma forma ambientalmente correta de trata-
mento desse tipo de material, não chega a 1 % do total gerado (secre-
taria nacional de saneamento amBiental, 2016).

Por mais de uma década, a gestão dos resíduos sólidos urbanos foi 
alvo de uma variedade de legislações estaduais e municipais e ainda da 
lei de crimes ambientais de 1998 (lei 9.605, de 12 de fevereiro). Já na-
quela época, depositar resíduos em lixões era proibido, mas a legislação 
surtiu efeito limitado sobre essa prática. a lei de diretrizes nacionais 
de saneamento Básico de 2007 (lei 11.445, de 5 de janeiro) deu um 
primeiro passo em direção ao estabelecimento de soluções aceitáveis, 
mas foi somente em 2010, com a Política nacional de resíduos sólidos 
(lei 12.305, de 2 de agosto), que, finalmente, foi promulgada uma le-
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gislação adequada à realidade nacional. a lei 12.305 é frequentemente 
elogiada pela variedade de agentes que ela responsabiliza. a despeito 
disso, existem diversas críticas, das quais as mais pertinentes geralmen-
te versam acerca da sobrerresponsabilização dos municípios pela ges-
tão do seu rsu, considerando os instrumentos disponíveis para tal fim. 
além disso, ela foi incapaz de forçar o fim definitivo do uso de lixões 
e aterros controlados pelo território nacional até 2014, prazo original 
previsto na lei. 

a despeito dessas dificuldades, não se pode questionar a sua ambição. 
a legislação resultou no Plano nacional de resíduos sólidos, que pro-
põe uma série de metas em áreas como reciclagem, aproveitamento de 
biogás do rsu, redução da quantidade de material orgânico enviado a 
aterro, exigência de planos municipais, intermunicipais e estaduais de 
gestão de resíduos, inclusão de organizações de catadores, etc. além 
disso, forneceu a base legal necessária para que se continue adotando 
métodos modernos e ambientalmente corretos de gestão de resíduos, 
além de facilitar a inclusão social de catadores e outros grupos margi-
nalizados (mma, 2012). 

o futuro ainda é repleto de dificuldades. a primeira é a falta de infor-
mações. o sistema nacional de informações sobre saneamento (snis), 
por exemplo, possui informações sobre 67,6 % dos municípios brasilei-
ros, representando uma população urbana de 86,1 % (secretaria na-
cional de saneamento amBiental, 2016). além de informações 
gerais sobre as práticas adotadas no território nacional, o país ainda 
carece de estudos aprofundados sobre a composição do rsu, evolução 
histórica, impacto do nível de renda, tecnologias de tratamento (bem 
como seus gargalos para os resíduos brasileiros), etc. 

além da carência de informações, vale destacar outras dificuldades a 
serem superadas nos próximos anos, como aponta PWc, selur e aBlP 
(2014). em primeiro lugar, existem dificuldades no estabelecimento de 
cobranças pelos serviços de rsu. aliada à ausência, em geral, de plane-
jamento por parte dos municípios nas questões ligadas ao saneamento 
básico, essa dificuldade resulta em níveis insuficientes de recursos in-
vestidos. a título de exemplo, as cidades brasileiras gastam cerca de 
cinco vezes menos do que cidades semelhantes fora do país. 
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um segundo ponto diz respeito à necessidade de estabelecer consór-
cios intermunicipais para ganhar escala e reduzir custos das diferentes 
opções tecnológicas de tratamento de rsu. Vale destacar que 95 % 
dos municípios brasileiros possuem uma população abaixo dos 100 mil 
habitantes e que, para ser viável, um consórcio precisaria abranger ao 
menos esse número de pessoas e contar com um quadro técnico míni-
mo de 50 profissionais.

o terceiro desafio envolve as dificuldades de incluir organizações de 
catadores dentro dos planos de gestão de rsu. embora elas tenham 
se consolidado nos últimos tempos, ainda é notório o fato de a maior 
parte da coleta seletiva ser feita de maneira informal, por indivíduos em 
situação de risco social. as perdas econômicas decorrentes de proce-
dimentos inadequados de triagem são grandes e chegam próximo a r$ 
8 bilhões, um valor igual a quase 70 % do que a reciclagem movimenta 
hoje no país.

o último desafio é o baixo engajamento da população brasileira diante 
do tema. todo brasileiro gera resíduo e, pelo princípio de responsabili-
dades compartilhadas, é peça fundamental para a implementação de 
boas práticas de gestão desse resíduo. além da redução na geração 
de resíduos na fonte, os cidadãos brasileiros são importantes por pres-
sionarem governos a oferecerem soluções adequadas para o resíduo 
brasileiro, bem como os meios para financiá-las.

i.3 aproveitamento energético do rsu
segundo o Banco mundial (2012), existem três tecnologias disponíveis 
para aproveitar a energia contida nos resíduos sólidos urbanos. a pri-
meira envolve a decomposição do material orgânico previamente se-
parado em recipientes especificamente adaptados para esse fim, de-
nominados biodigestores. em processos aeróbicos (com presença de 
oxigênio), não há produção de metano e o resultado dos processos bio-
lógicos gera um composto que pode ser usado em atividades agrícolas. 
em processos anaeróbicos (ambientes sem oxigênio), metano é gerado 
como subproduto e este pode ser capturado e levado à combustão para 
gerar energia. o substrato orgânico resultante é diferente do composto 
orgânico gerado em processos aeróbicos, mas pode também ser usado, 
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dependendo de suas características, em atividades agrícolas. Geralmen-
te, processos de digestão anaeróbica são mais complexos e mais custo-
sos do que processos aeróbicos.

a segunda tecnologia usa a combustão para queimar os resíduos e re-
cuperar a energia obtida daqueles materiais de maior conteúdo ener-
gético, como plásticos, papel, papelão, embalagens diversas, etc. esses 
processos podem reduzir o volume do rsu em até 90 % e ainda gerar 
eletricidade. existem diversas tecnologias de tratamento térmico em 
operação e desenvolvimento no mercado e cada uma opera com condi-
ções distintas de pressão, temperatura de combustão e quantidade de 
oxigênio presente nas reações. 

a terceira e última tecnologia disponível é a recuperação do biogás 
oriundo da digestão anaeróbica do material orgânico enviado a aterros 
sanitários. o metano recuperado pode ser usado para uma diversidade 
de fins energéticos. Vale destacar que os aterros sanitários constituem 
a etapa final de uma melhoria tecnológica progressiva em relação aos 
lixões, depósito desordenado de rsu, conforme mostra a tabela 1. Para 
cada etapa tecnológica adicional, os procedimentos de gestão do local 
melhoram, reduzindo os impactos ambientais e sociais desse depósito 
de resíduos (Banco mundial, 2012).

Tabela 1 – Comparação entre diferentes tipos de tecnologias de 
depósitos de RSu

mEDiDAS oPERACioNAiS TRATAmENTo 
DE CHoRUmE

GESTão Do 
BioGáS

Lixões

Depósito desordenado 
de resíduos; recuperação 
de materiais in-situ 
por catadores; sem 
infraestrutura

Sem tratamento Nenhuma

Lixões 
controlados

Registro e compactação 
dos resíduos; 
monitoramento da 
qualidade da água do 
entorno; sem infraestrutura

Sem tratamento Nenhuma
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Aterros 
controlados

Registro e compactação 
dos resíduos; uso diário de 
cobertura; monitoramento 
da qualidade da água no 
entorno; infraestrutura ade-
quada

Contenção 
e algum 
tratamento 
do chorume; 
redução do 
volume de 
chorume 
por meio de 
cobertura

Ventilação passi-
va ou queima

Aterros sani-
tários

Registro e compactação 

dos resíduos; uso diário de 
cobertura; medidas para o 
fechamento permanente; 
acompanhamento do pós-
fechamento; infraestrutura 
adequada

Contenção e 
tratamento do 
chorume

Queima com ou 
sem recuperação 
energética

Fonte: Baseado em Banco Mundial (2012).

i.4 Comparação entre as diferentes tecnologias
existe um debate considerável sobre as melhores formas de reaprovei-
tamento do rsu, em especial na questão do seu uso energético, seja 
em sua forma de calor, seja de energia elétrica, seja de combustível. 
nenhuma das tecnologias usadas atualmente é livre de críticas no âm-
bito técnico, ambiental, econômico e/ou social. em razão, disso, diversas 
comparações entre as tecnologias de aproveitamento energético foram 
realizadas, mas os resultados são tão variáveis quanto o perfil dos pes-
quisadores.

Por exemplo, mamede (2013) propõe uma comparação entre dois ce-
nários de geração de energia. no primeiro, denominado de “cenário 
combustível”, o biogás oriundo do tratamento anaeróbio em biodiges-
tores é transformado em biometano para uso em veículos. Biometano, 
de acordo com a resolução anP no 8, de 30 de janeiro de 2015, é de-
finido como um biocombustível gasoso constituído essencialmente de 
metano, derivado da purificação do biogás. os resíduos restantes são 
transformados em cdr (combustível derivado de resíduos), para utili-
zação como insumo energético em equipamentos industriais, tais como 
fornos de cimenteiras. no “cenário eletricidade”, o foco é a geração de 
eletricidade por meio do biogás da digestão anaeróbica e da incinera-
ção de resíduos. a conclusão a qual chega o autor é que a produção de 
combustível veicular e insumo energético industrial é mais vantajosa do 
ponto de vista econômico e ambiental, em comparação com a simples 
geração de eletricidade.
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cherubini, Bargigli e ulgiati (2009), por sua vez, usam análise de ciclo 
de vida (acV) para estimar os impactos ambientais de quatro diferen-
tes opções de tratamento final do rsu para a cidade de roma: 1) aterra-
mento sem aproveitamento energético do biogás; 2) aterramento com 
geração de eletricidade oriunda do biogás; 3) triagem mecânica-ma-
nual de resíduo e aproveitamento de energia elétrica a partir do biogás 
oriundo da fração orgânica e por meio da combustão do cdr derivado 
da fração inorgânica; 4) incineração do rsu não triado e geração de 
eletricidade. dentro do conceito da pegada ecológica, os autores consi-
deram o terceiro cenário (triagem prévia e aproveitamento energético) 
como o que traz maiores benefícios ambientais, com o quarto cenário 
(incineração de rsu não triado) em segundo lugar.  o cenário 2 (aterros 
com recuperação de biogás) gera um benefício líquido modesto, en-
quanto o cenário 1 (aterros sem recuperação de biogás) iguala impactos 
e benefícios ambientais.

Paro e outros (2008) comparam as tecnologias de aterro sanitário com 
aproveitamento energético e incineração de lixo, usando dados do mu-
nicípio de são Paulo. a despeito dos seus maiores custos de investimen-
to, a tecnologia de incineração possui menores custos de administração 
pública do rsu por reduzir o volume de lixo na queima, evitando assim 
os custos associados aos longos horizontes de tempo da gestão dos 
aterros sanitários. ressaltam também que a incineração é uma tecno-
logia mais eficiente do ponto de vista de aproveitamento calorífico, por 
permitir a queima de plásticos e papéis. 

assomoi e lawryshyn (2012) relatam resultados semelhantes. no seu 
estudo, os autores mostram que processos de incineração de rsu pos-
suem impactos ambientais menores do que o aproveitamento do bio-
gás oriundo de aterros sanitários. eles argumentam que a produção de 
eletricidade por meio do tratamento térmico do resíduo, por ser muito 
mais eficiente do que a geração de eletricidade a partir do biogás do 
aterro, permitiria reduzir em maior escala a necessidade de novas usinas 
de eletricidade e dos seus impactos ambientais decorrentes. evidente-
mente, essa “compensação ambiental” depende da matriz energética do 
país considerado. em países em que combustíveis fósseis constituem a 
fonte principal de geração de eletricidade, processos de incineração são 
mais vantajosos ambientalmente, a despeito de suas maiores emissões 
atmosféricas locais. em países em que a matriz é predominantemente 
limpa, como é o caso no Brasil, os resultados podem ser diferentes.
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alguns pesquisadores têm procurado sintetizar os resultados encon-
trados por vários analistas e determinar se existem, ou não, conclusões 
gerais que poderiam ser aplicadas em processos de gestão de rsu. em 
um estudo de 21 artigos de acV, abeliotis (2011) conclui que ganhos 
ambientais significativos são obtidos com o reaproveitamento energéti-
co e a recuperação de materiais, sobretudo metais. o uso de aterros sa-
nitários sem nenhum aproveitamento energético constitui a pior opção 
dentro do leque analisado.

assim, para efeito deste estudo, aterros sanitários, a despeito dos gran-
des ganhos obtidos em relação aos lixões, maximizam os ganhos à so-
ciedade por meio do aproveitamento do biogás. de fato, os aterros sani-
tários constituem uma tecnologia que permite fazer uma ponte entre o 
status quo hoje e o futuro de médio e longo prazo, em que predominaria 
o conceito de “lixo zero”.

i.5 a cadeia de valor do biogás
o aproveitamento do biogás de rsu se insere dentro de uma cadeia de 
valor complexa e da qual participa uma grande variedade de agentes. 
a cadeia começa na geração de resíduos por parte de domicílios e do 
comércio. sua coleta e transporte são garantidos por empresas de lim-
peza pública e governos municipais, enquanto a pré-separação (antes 
do resíduo ser enviado ao aterro ou ao biodigestor), quando ocorre, é 
feita por catadores e empresas de reciclagem, com participação de or-
ganizações da sociedade civil e do poder público. 

as etapas seguintes de coleta e uso do biogás envolvem um leque ain-
da maior de agentes, incluindo empresas gestoras de aterro, empresas 
de biodigestão, consultores especializados, empresas fornecedoras de 
equipamentos de coleta, tratamento e uso do gás, empresas de geração 
de eletricidade, secretarias de meio ambiente, ministério de meio am-
biente, agências reguladoras e organizações nacionais e internacionais 
de fomento. cabe lembrar que o biogás é gerado exclusivamente em 
ambiente anaeróbico (sem oxigênio), seja dentro dos aterros sanitários, 
seja em biodigestores especializados.

uma vez coletado, o biogás pode passar por um de quatro processos 
de agregação de valor. ele pode ser queimado (flared), processo que 
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transforma o metano em dióxido de carbono. em países em desenvol-
vimento, a queima pode resultar em créditos de carbono por causa do 
mecanismo de desenvolvimento limpo (mdl) ou outros acordos inter-
nacionais. em países desenvolvidos, a queima geralmente é feita para 
atender à legislação vigente com objetivo de reduzir o impacto ambien-
tal do aterro, bem como o risco de explosão. 

o biogás também pode ser usado diretamente em processos industriais 
que requerem gás de poder calorífico médio, tais como produção de 
asfalto ou cimento. neles, o gás é empregado como substituto ou com-
plemento ao combustível geralmente usado. o tratamento é mínimo, 
embora sejam necessários, em certos casos, alguns ajustes no maquiná-
rio para que se adapte às características do gás. 

o biogás pode passar por um processo de melhoramento, que o trans-
forma em biometano, que possui características semelhantes ao gás na-
tural. dependendo da infraestrutura disponível, ele pode ser injetado na 
rede de gás natural, usado em processos industriais ou transformado 
em combustível para veículos. Finalmente, e esse é o foco de análise 
deste trabalho, o biogás pode ser usado para a produção de energia 
elétrica. essa energia é, então, consumida in loco ou injetada na rede de 
distribuição de eletricidade da empresa concessionária local.

a Figura 3 apresenta, de maneira simplificada, a cadeia de valor do 
aproveitamento de biogás de rsu, com alguns dos principais agentes 
que lá desenvolvem suas atividades. obviamente, qualquer exercício 
desse tipo ofusca a complexidade desta cadeia e dos seus vários de-
safios, particularidades e dinâmica. mesmo assim, constitui um resumo 
adequado para o objetivo do estudo, cujo foco se dá sobre a cadeia de 
etapas que ocorrem após a coleta, transporte e pré-separação do rsu.
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Figura 3 – Cadeia de valor do biogás de aterros sanitários

Fonte: Desenvolvimento próprio baseado em Ericsson, Nikoleris e Nilsson (2013) e EPA (2010).
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caPítulo ii

Geração elétrica Por meio do 
BioGás de aterros sanitários

ii.1 digestão anaeróbica
o biogás dos rsu é resultado da digestão anaeróbica, processo bioló-
gico de conversão de matéria orgânica em condições de ausência de 
oxigênio. este processo ocorre em cinco fases sequenciais. na primei-
ra, hidrólise, materiais complexos são convertidos em compostos mais 
simples de menor massa molecular por meio de bactérias fermentati-
vas e água. Proteínas são convertidas em aminoácidos, lipídeos solúveis 
em ácidos graxos e carboidratos em açúcares simples (Gomes, 2010). 
cabe destacar que o início do processo de digestão em aterros se dá 
em um ambiente aeróbico (com oxigênio), onde pouco metano é pro-
duzido. após pouco menos de um ano, as condições anaeróbicas são 
estabelecidas e os processos de digestão continuam (ePa, 2010).

seguindo a fase de hidrólise, os compostos solúveis gerados são assimi-
lados pelas bactérias e metabolizados, gerando principalmente ácidos 
graxos voláteis e, em menor proporção, álcoois, ácido lático, gás car-
bônico, hidrogênio, amônia, sulfeto de hidrogênio e novas células bacte-
rianas. a essa fase dá-se o nome de acidogênese. 

os compostos gerados são, então, oxidados e transformados em hidro-
gênio, dióxido de carbono e acetato, formando um substrato adequado 
para o desenvolvimento das bactérias metanogênicas, na fase da ace-
togênese. na fase seguinte, de metanogênese, os compostos orgânicos 
são convertidos em dióxido de carbono e metano pelas bactérias meta-
nogênicas que podem ser acetoclásticas (produzem metano a partir do 
ácido acético e outros compostos) ou hidrogentotróficas (metabolizam 
o hidrogênio e dióxido de carbono, gerando metano). na fase final, de-
nominada sulfetogênese, as bactérias sulforredutoras reduzem os sulfa-
tos e outros sulfurados em sulfeto, gerando sulfeto de hidrogênio. essa 
fase pode ocorrer de forma significativa ou não dependendo da quanti-
dade de sulfato no meio (Gomes, 2010). a Figura 4 resume o processo.
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outra forma de ver esse processo é simplificá-lo em dois estágios se-
quenciais, como explica Kelleher (2007). no primeiro, um grupo de mi-
crorganismos quebra partículas orgânicas complexas em compostos 
mais simples dentro de um ambiente ácido. na segunda etapa, outro 
grupo de microrganismos converte os compostos resultantes da pri-
meira fase em produtos finais gasosos, como dióxido de carbono (co2) 
e metano (cH4).

Figura 4 – Sequências metabólicas do processo de digestão 
anaeróbica

Fonte: Gomes (2010).
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ii.2 Breve caracterização química do biogás
assim como a composição do rsu enviado ao aterro sanitário varia 
de acordo com a localidade, nível de renda e outros elementos, a com-
posição química do biogás também sofre alterações. no entanto, as 
diferenças tangem geralmente à proporção dos diferentes compostos 
dentro do biogás, e não à sua existência ou não dentro dele. assim, os 
problemas enfrentados por empresas de captura e uso de biogás são 
semelhantes ao redor do mundo, embora as soluções adotadas divirjam 
de acordo com as características do projeto, composição do gás, quan-
tidade de resíduo depositado, etc. 

o biogás é composto majoritariamente por metano (cH4) e dióxido de 
carbono (co2) e, em menor grau, por nitrogênio (n2) e oxigênio (o2). 
além desses gases majoritários, o biogás é composto por vestígios de 
uma série de gases, como sulfeto de hidrogênio (H2s), compostos or-
gânicos voláteis (coVs) e siloxanos, todos com impactos negativos na 
operação do equipamento e/ou na saúde dos trabalhadores. coVs, por 
exemplo, podem afetar a saúde dos operários, sobretudo se ficarem ex-
postos por períodos prolongados. o H2s é corrosivo, podendo danificar 
o equipamento, enquanto os siloxanos, quando levados à combustão, 
geram depósitos de sílica nas partes internas do motor, como válvulas, 
cilindros e cabeças do pistão (seVimoGlu; tansel, 2013).
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Tabela 2 – Composição química do biogás – Aterro de Odayeri, na 
Turquia

ComPoSTo UNiDADE CANo  
PRiNCiPAl

PREViAmENTE  
À ENTRADA  
No moToR

oxigênio  % 3,7 3,4

nitrogênio  % 15,8 14,9

dióxido de carbono  % 35,2 35,1

metano  % 46,7 46,5

Hidrogênio  % 0,01 0,01

sulfeto de Hidrogênio mg/m3 nd 260

siloxanosa mg/m3 11 10,9

Hidroclorofluorcarbo-
nos (HcFcs)b mg/m3 7,2 8,9

Hidrocarbonetos Halo-
genados Voláteis mg/m3 41,5 43,2

Flúor mg/m3 3 3,8

cloro mg/m3 29 25

Btxc mg/m3 464 439

a Os siloxanos presentes no biogás incluem decametiltetrasiloxano (L4), decametilciclopentasiloxano (D5), dode-
cametilciclohexasiloxano (D6), hexametildissiloxano, hexametil-ciclo-trisiloxano (D3), octametilciclotetrasiloxano 
(D4) e octametiltrisiloxano (L3)

b Os HCFCs incluem triclorofluorometano (R11), diclorodifluorometano (R12), diclorofluorometano (R21), 1,1,2 
triclorotrifluoroetano (R113), cloreto de vinila, diclorometano, 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroeteno, 
cis-dicloroeteno, trans-dicloroeteno, triclorometano, 1,1,1-tricloroetano, tricloroeteno, tetraclorometano e tetra-
cloroeteno

c Os BTx (sigla para uma mistura formada por benzeno, tolueno e xileno) incluem benzeno, tolueno, etilbenzeno, 
m,p xileno, o-xileno, cumeno, estireno, mesitileno, 1,2,3-trimetilbenzeno e 1,2,4-trimetilbenzeno

nd = não detectado

nota: O sulfeto de hidrogênio é produzido no aterro e, portanto, deveria ser detectado no cano principal da 
planta. Sua ausência é curiosa e nenhuma explicação é fornecida pelos autores

Fonte: Sevimoglu; Tansel (2013).
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na tabela 2 se veem os principais componentes do biogás encontrados 
no aterro de odayeri, turquia. cautela é necessária ao usar esses dados 
em outras situações, visto a enorme variedade existente na composi-
ção do lixo entre aterros sanitários ao redor do mundo. no entanto, é 
um caso ilustrativo da variedade de compostos encontrados no biogás. 
Vale ainda destacar que, diante dessa composição específica de gás, a 
usina de coleta e tratamento de biogás inclui um sistema de remoção de 
água e um processo de tratamento por carbono ativado para a retirada 
de coVs e siloxanos. 

ii.3 detalhamento tecnológico da cadeia de valor
a coleta de biogás em aterros sanitários envolve uma ou duas opções:  
coleta vertical (por meio de poços verticais) ou coleta horizontal (por 
meio de drenos horizontais). uma vez coletado e para fins de aprovei-
tamento energético, o gás passa por um processo de tratamento que 
envolve, no mínimo, as seguintes etapas: remoção de água líquida, com-
pressão do gás e produção de energia elétrica. dependendo das condi-
ções do aterro sanitário, bem como da rentabilidade do projeto, outros 
processos podem ser adicionados como: remoção de espuma, redução 
de vapores, remoção do ácido sulfídrico (H2s), controle dos siloxanos e 
remoção de co2. essas opções adicionais são usadas para aumentar o 
poder calorífico do gás e dar maior estabilidade a vários processos de 
transporte e uso do biogás dentro da planta e/ou evitar um desgaste 
acelerado do equipamento. Finalmente, o flare é usado para controlar o 
excesso de gás e serve de fail-safe em caso de acidente. o flare também 
é acionado em momentos de manutenção da planta. o processo todo 
pode ser visualizado na Figura 5.
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Figura 5 – Detalhamento tecnológico da cadeia de valor

Fonte: Elaboração própria.
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ii.4 Coleta do biogás
a coleta de gás ocorre por meio de poços verticais e/ou drenos horizon-
tais (ePa, 2010). os poços verticais são geralmente construídos junto 
com as células onde será depositado o resíduo, mas antes do depósito 
começar, conforme ilustrado na Figura 6. em tais sistemas, os poços são 
instalados em cima das membranas inferiores do aterro. o lixo é deposi-
tado ao redor dos poços, que podem ser alongados se o operador optar 
por aumentar o nível de resíduos dentro do aterro (dudeK et al., 2010). 

Figura 6 – Poços verticais instalados em um novo aterro sanitário

Fonte: Dudek e outros (2010).

a grande vantagem dessa técnica é evitar possíveis danos à membrana, 
quando comparada à perfuração e instalação de novos poços em uma 
massa existente de resíduo. essa técnica envolve a escavação de bura-
cos de 400-460 mm de diâmetro até a base do aterro (quando possí-
vel) e ocorre apenas quando o aterro for subdimensionado ou quando 
não houve instalação prévia dos poços. 
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independentemente da técnica de construção, os poços são geralmen-
te iguais e seguem o esquema da Figura 7. os poços são preenchidos 
por uma tubulação por onde passa o gás, sendo o espaço entre esta 
e as paredes do buraco preenchido por cascalho. o topo da abertura 
é parcialmente coberto por argila e a área ao redor coberta por uma 
geomembrana. a isolação é necessária para evitar a entrada de ar ou a 
fuga de biogás, as quais prejudicam o ambiente anaeróbico do aterro 
(dudeK et al., 2010).  os drenos verticais têm um raio de influência de 
30 a 40 metros, sendo necessários, em média, 10 drenos por hectare 
(iclei–Brasil, 2009).

Figura 7 – Exemplo de um poço vertical

Fonte: EPA (2010).

o segundo tipo de coleta de gás envolve drenos horizontais instalados 
em camadas permeáveis de material inerte, como mostrado na Figura 8. 
a vantagem do sistema de drenos horizontais é que ele permite a coleta 
do biogás antes do fechamento da célula. entretanto, a pressão maior 
sobre os canos é um desafio adicional na gestão do projeto, quando 
comparado com a técnica de drenos verticais.

independentemente do sistema usado, os poços/drenos são interliga-
dos a pontos intermediários de fluxo que, por sua vez, são ligados a 
uma linha principal que leva o gás às fases posteriores de tratamento e 
uso. a força motriz é a pressão negativa gerada pelo compressor (iclei
-Brasil, 2009).
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Figura 8 – Extração horizontal de biogás

 
Fonte: EPA (2010).

ambos os sistemas, se desenhados e implementados adequadamente, 
são igualmente eficientes em coletar o biogás. a decisão de qual siste-
ma usar depende das condições do aterro (ePa, 2010). 

ii.5 modelagem da geração de biogás a partir de 
aterros sanitários e desafios de planejamento
modelos de geração de biogás em aterros sanitários fornecem estima-
tivas simplificadas dos resultados de processos complexos de decom-
posição dos resíduos, baseados no conceito de conservação de massa, 
que afirma que não se perde nem se ganha matéria em sistemas fe-
chados. como tal, são ferramentas essenciais para estimar o potencial 
gerador de biogás de aterros sanitários e servem de base para projetos 
envolvendo sua captura e aproveitamento. 

existem quatro tipos de modelos, sendo o modelo de decaimento de 
primeira ordem o mais comumente usado na prática. modelos desse 
tipo pressupõem que a geração de metano, após atingir seu pico, dimi-
nui exponencialmente com o passar do tempo (aBrelPe, 2013). 

o landfill Gas emissions model (landGem) da us environmental Pro-
tection agency (ePa) é o modelo de primeira ordem mais usado para 
estimar a geração de metano (ePa, 2010) e serve de base para vários 
outros modelos. a taxa de geração é dada pela seguinte equação (Ber-
Ge; reinHart; BatarseH, 2009):

LFG COLLECTION HEADER – DRENO 
PRINCIPAL DE COLETA DO GáS 

SISTEMA DE ExTRAçãO HORIzONTAL DE GáS

DRENOS HORIzONTAIS

NíVEL ORIGINAL DO SOLO

RESíDuOS
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em que: 

Geralmente, adota-se como hipótese o período de um ano entre o de-
pósito do resíduo no aterro e o início da geração de biogás.

antes de prosseguir, é necessário ressaltar a importância das variáveis k 
e L0. ambas são fundamentais nas estimativas de geração do biogás e 
a variabilidade dos seus valores reais entre diferentes aterros gera incer-
tezas consideráveis no projeto (aBrelPe, 2013).

a variável k representa a constante de taxa de geração de metano e 
varia de acordo com a quantidade de umidade nos resíduos, a disponi-
bilidade de nutrientes para as bactérias geradoras de metano, a acidez 
(pH) do ambiente e a temperatura (ePa, 2010). os valores podem variar 
de 0,003 a 0,21 de acordo com as características internas do aterro e as 
condições ambientais locais, sendo a variável mais importante o clima 
(quanto mais seco, menor o valor de k) (aBrelPe, 2013). o impacto 
dessa variável na geração de biogás pode ser constatado na Figura 9, 
que ilustra a variação na geração de biogás usando dois valores para k: 
0,065 e 0,02.
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Figura 9 – Variações na geração de biogás para dois valores de k

Fonte: EPA (2010).
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a variável Lo representa o potencial de geração de metano por tonelada 
de resíduo. ela pode variar de 0 a 187 m3/tonelada, com valores sugeri-
dos entre 47 e 140 m3/tonelada (aBrelPe, 2013). exceto em climas ári-
dos, onde a ausência de umidade limita a geração de metano, a variável 
L0 é inteiramente dependente do tipo de resíduo enviado aos aterros. 
Quanto maior a porcentagem de material orgânico no rsu, maior o 
valor de L0.

como se percebe na Figura 9, o perfil de geração de biogás em aterros 
descreve uma curva, com um pico após alguns anos de fechamento 
do aterro e uma subsequente queda. Qualquer projeto de engenharia 
deve se adequar a essa realidade e considerar um aumento gradual de 
escala ou aceitar uma situação de desperdício do gás ou de capacidade 
ociosa. além disso, quando a geração de metano cai abaixo de determi-
nados níveis, o projeto não é mais economicamente atraente, podendo 
ser encerrado, a não ser que haja provisão legal para a continuação da 
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queima do biogás como meio para atenuar o impacto do metano na 
atmosfera. 

Finalmente, cabe destacar que o modelo foi adaptado a diferentes rea-
lidades e hoje existem versões para: 1) américa central; 2) china; 3) 
colômbia; 4) equador; 5) Filipinas; 6) méxico; 7) tailândia; e 8) ucrânia 
(ePa, 2010).

ii.6 incertezas na coleta do biogás
além das características particulares do comportamento do “combustí-
vel” para geração de eletricidade a partir de aterros sanitários, diversas 
outras dificuldades são enfrentadas em projetos dessa natureza, afe-
tando a eficiência de coleta do biogás. a permeabilidade da camada de 
cobertura do aterro é um dos fatores mais importantes já que, depen-
dendo de suas características e das condições climáticas, influencia a 
saída não controlada de metano (emissões fugitivas) e a entrada de ar 
atmosférico (que prejudica os processos anaeróbicos dentro do ater-
ro). além disso, os poços de coleta também podem ser afetados por 
causa de acúmulos de líquidos (water logging), prejudicando a captura 
do biogás (aBrelPe, 2013; auGenstein et al., 2007). essas e outras 
dificuldades levam projetos a supor uma eficiência de captura de gás 
entre 60 % e 85 %, com uma média de 75 % sendo comumente5 usada 
(ePa, 2010).

5 Essas médias apresentam variações consideráveis de acordo com as tecnologias e processos operacionais 
usados no aterro. Para fins de comparação, vale destacar que a Fade(2014) aponta para uma eficiência na 
captura de 20 % a 40 %. 
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Tabela 3 – Vazão estimada e real de biogás em aterros sanitários 
selecionados (2006)

BANDEi-
RANTES 

(SãO PAu-
LO, BRASIL)

VillA  
DomiNiCo 
(BuENOS 

AIRES,  
ARGENTINA)

SimE-
PRoDE 
(MON-

TERREY, 
MéxICO)

lAS RoSAS 
(MALDO-

NADO, 
uRuGuAI)

GRoBiNA 
PolYGoN 
(LIEPAJA, 
LETÔNIA)

olAVAR-
RíA  

(OLAVAR-
RíA, AR-

GENTINA)

VAzãO 
ESTIMA-
DA DE 
BIOGáS 
(M3 x 
103)

215.000 116.500 15.340 1.963 696 3.408

VAzãO 
REAL 
DE  
BIOGáS 
(M3 x 
103)

103.000 13.100 31.320 1.496 561 677

DIFE-
RENçA 
PER-
CEN-
TuAL

-48 % -89 % +104 % -24 % -20 % -80 %

Fonte: Willumsen (2007).

a experiência prática tem demonstrado a enorme dificuldade em se 
prever corretamente a geração de biogás, dada a impossibilidade de 
inserção correta na modelagem de todas as variáveis importantes, tais 
como: temperatura do aterro, umidade do resíduo, práticas operacio-
nais, composição e idade do lixo, cobertura usada no aterro e estrutura 
do maciço do resíduo. como resultado, a geração real de biogás, em vá-
rios casos, foi largamente sobrestimada. Por exemplo, no ano de 2006 
o aterro de Buenos aires gerou 89 % menos biogás do que o estimado. 
o aterro Bandeirantes, em são Paulo, no mesmo ano, gerou 48 % a 
menos do estimado originalmente (ver tabela 3). as razões para esses 
resultados são variáveis e incluem, entre outras, a intrusão de água nos 
poços de coleta, um período muito curto de testes de sucção de gás 
(que geralmente superestimam o volume que pode ser extraído) e a 
entrada de ar atmosférico por conta de cobertura inadequada do aterro 
(Willumsen, 2007).
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ii.7 Visão simplificada de uma planta
antes de passar para a análise detalhada dos diferentes processos e tec-
nologias usados para o tratamento e uso de biogás oriundo de aterros 
sanitários, convém apresentar uma ideia simplificada do funcionamento 
de uma planta. todos os processos e tecnologias, com seus diferentes 
fins, vantagens e desvantagens, acabam na combustão do gás, confor-
me ilustrado na Figura 10. o gás do aterro passa, em primeiro lugar, por 
um processo de remoção de água (knockout vessel) e filtração de parti-
culados (filter). isso garante que os flares não fiquem bloqueados, além 
de melhorar os processos de combustão nos motores. um compressor 
de gás (gas compressor ou booster) aumenta a pressão do gás para 
garantir uma operação eficiente dos flares, facilitar a passagem do gás 
dentro das tubulações e manter uma vazão constante de gás para os 
motores. instrumentos de medição de vazão e válvulas de corte rápido 
(slam-shut valves) permitem o controle do processo de alimentação de 
gás para os flares e os motores (engines) e servem de medida final de 
garantia de segurança. o corta-chamas (flame arrestor) evita o alastra-
mento de uma chama dentro das tubulações de transporte no sentido 
oposto, evitando o risco de explosão (enVironment aGencY, 2010). 
Vale destacar que os flares servem para queima do excesso de gás e de 
particulados variados, incluindo aqueles responsáveis pelo mau cheiro. 
eles também servem como um sistema de proteção contra falhas (fail-
safe) em caso de acidente, além de serem acionados durante a manu-
tenção da planta (dte enerGY, 2014).
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Figura 10 – Visão simplificada de uma planta de biogás de aterro 
sanitário

Fonte: Environment Agency (2010).

ii.8 tratamento do biogás
o gás retirado diretamente dos aterros é complexo, composto por uma 
quantidade variável de gases e vapores. o objetivo do seu tratamento é 
reduzir os efeitos de elementos contaminantes para os equipamentos, 
promovendo assim uma alta eficiência operacional. o tratamento geral-
mente envolve duas etapas, sendo a primeira usada para remover água 
e vapores de água e a segunda para retirar compostos químicos, como 
o sulfeto de hidrogênio (H2s), siloxanos e o dióxido de carbono (co2). 
a Figura 11 resume o processo, dentro de uma lógica de gestão dos di-
ferentes fluxos de gás e resíduos. 
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Figura 11 – Opções de tratamento e gestão de emissões

Fonte: Environment Agency (2010).

II.8.1 Tratamento primário

o tratamento primário consiste na remoção de água do gás, já que o 
acúmulo do líquido pode reduzir o espaço ocupado pelo gás, bem como 
aumentar as perdas de pressão. além disso, a natureza instável da mis-
tura gás/líquido dificulta a obtenção de uma operação controlada e es-
tável. água contaminada também pode criar depósitos nas paredes das 
tubulações, contribuindo para a redução da pressão (enVironment 
aGencY, 2010). as tecnologias usadas para esse processo de remoção 
são antigas e constituem um elemento padrão das plantas de gestão de 
gases em aterros sanitários (dudeK et al., 2010).

a remoção de água é iniciada já no processo de coleta de gás. drenos 
de condensado (drip legs) ao longo dos canos, com um caimento de no 
mínimo 3 % (iclei-Brasil, 2009), são usados para uma retirada inicial 
do líquido. em aterros com tubulações coletivas (collective headers), os 
drenos de condensado são substituídos por reservatórios (dudeK et 
al., 2010).
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dependendo de sua composição e do objetivo de uso do aterro, pode-
se retirar até três componentes (em ordem crescente de complexidade 
e custo):

•	 água líquida (condensado)

•	 espuma 

•	 Vapor de água não condensada

é prática comum colocar bem próximo ao compressor de gás (booster) 
um tambor (knockoutvessel) para a retirada de água do gás. esse tam-
bor reduz a velocidade do gás suficientemente para que o líquido “caia” 
e seja recuperado por dreno ou bombeado. equipamentos desse tipo 
são relativamente simples e são capazes de tratar até 10 mil m3/hora de 
biogás, removendo mais de um litro de água por minuto. 

alguns projetos incluem a instalação de malhas metálicas nos canos 
que entram e saem do tambor de condensado. essas malhas levam ao 
colapso da espuma presente no biogás, por meio de sua “captura” (as 
partículas líquidas coalescem) e drenagem por gravidade, evitando as-
sim que ela se propague para as etapas seguintes do processo. alguns 
produtores desse tipo de equipamento também providenciam “ciclo-
nes”, que aumentam a taxa de remoção de líquido (enVironment 
aGencY, 2010). a Figura 12 mostra um sistema mais complexo de tra-
tamento primário, no qual foi incluído um separador ciclônico (cyclone 
separator), filtro (filter), pós-resfriador (after-cooler), resfriador (chiller) 
e um tambor secundário de condensado (secondary knockout).
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Figura 12 – Exemplo de sistema elaborado de tratamento primário de 
biogás de aterro sanitário

Fonte: Environment Agency (2010).
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existem alternativas às tecnologias apresentadas acima. o processo de 
secagem de vapores por resfriamento consiste no uso de uma unidade 
refrigeradora que reduz a temperatura do gás para 2o c, causando a 
condensação de parte do vapor. o gás é então reaquecido até atingir 
uma temperatura entre 10 e 15o c. uma alternativa mais eficiente requer 
que o gás seja refrigerado a uma temperatura de -18o c. no entanto, 
para evitar o congelamento dos canos, é necessário que seja injetado 
glicol no gás, substância química que deve ser retirada posteriormente 
no processo, encarecendo todo o procedimento em relação à primeira 
opção. a Figura 13 mostra o processo.

Figura 13 – Sistema de secagem por resfriamento

Fonte: Environment Agency (2010).

o processo de desidratação (stripping) por glicol, no qual o gás com 
alto teor de umidade encontra uma contracorrente de trietilenoglicol 
em uma torre de contato, é mais uma alternativa. o processo requer 
uma torre de contato (contactor), tanques flash (onde ocorre uma súbi-
ta redução de pressão, transformando o líquido em vapor), trocadores 
de calor (heat exchangers) e um regenerador. 
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enquanto o gás limpo segue ao longo do processo, o líquido residual vai 
ao tanque flash, onde os hidrocarbonetos (cH4) absorvidos pelo glicol 
são liberados e usados como combustível. o glicol segue, então, para 
o regenerador, onde ele é aquecido, liberando a água e permitindo seu 
reúso na torre de contato (enVironment aGencY, 2010; Hernan-
deZ-Valencia; HlaVinKa; Bullin, 1992). 

II.8.2 Tratamento secundário

após o tratamento primário, o biogás gerado em aterros sanitários pode 
passar por um novo processo de tratamento, denominado secundário, 
para remover impurezas que podem corroer o equipamento, interferir 
nos lubrificantes existentes ou reduzir a eficiência de combustão. em 
sua essência, essas tecnologias procuram remover impurezas, como o 
sulfeto de hidrogênio (H2s) ou siloxanos, e/ou retirar o dióxido de car-
bono (co2), fazendo com que o gás resultante tenha um poder calorífi-
co maior. a tabela 4 mostra uma comparação de composições químicas 
e poderes caloríficos típicos do gás de aterro sanitário e gás natural.

Tabela 4 – Comparação entre composições químicas e poderes 
caloríficos típicos do gás de aterro e do gás natural

GáS DE ATERRo GáS NATURAl

Metano ( %) 35-65 89

Dióxido de carbono ( %) 15-50 0,67

Poder Calorífico (kWh/Nm3) 4,4 11,0

Fonte: Petersson (2011).

as tecnologias de tratamento secundário aproveitam quatro diferen-
ças entre as moléculas: 1) solubilidade (lavadores à água); 2) tamanho 
(tecnologias de adsorção por variação de pressão; membranas); 3) ca-
racterísticas químicas (absorção química); e 4) ponto de condensação 
(criogenia).
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lavadores (scrubbers) a água usam um processo de absorção física na 
qual o biogás previamente pressurizado é injetado no fundo de uma 
coluna. água é injetada no topo da coluna e absorve sulfeto de hidrogê-
nio (H2s) e dióxido de carbono (co2), já que ambos os compostos são 
muito mais solúveis do que o metano (cH4), sobretudo em ambientes 
de maior pressão.

em vez de água, alguns processos usam polietilenoglicol, já que o H2s e 
o co2 são ainda mais solúveis nessa substância, diminuindo a necessi-
dade de solvente e bombeamento. além disso, o uso de polietilenoglicol 
consegue remover água e hidrocarbonetos hidrogenados, compostos 
presentes no biogás (ZHao et al., 2010). a Figura 14 mostra este pro-
cesso.

as tecnologias de adsorção por variação de pressão (Pressure Swing 
Adsorption – Psa) aproveitam processos de adsorção nos quais, sob 
alta pressão, gases são atraídos a superfícies sólidas. Quando a pressão 
é reduzida, o gás é solto pelo processo inverso, de desadsorção. esse 
tipo de tecnologia usa uma “cama” de zeólitos ou carvão ativado (por 
conta de sua porosidade) pela qual passa o biogás. esse processo en-
volve diversos tanques sequenciais com níveis de pressão diferentes, de 
acordo com a pureza final desejada do biometano. os gases captura-
dos (co2, no2 e o2) passam, então, pelo processo reverso de aumento 
sequencial de pressão, liberando-se das “camas” de zeólitos ou carvão 
ativado. essas camas podem ser reaproveitadas para a próxima leva de 
biogás. Vale destacar que a tecnologia requer a retirada prévia de H2s, 
já que este gás é adsorvido irreversivelmente pelas “camas”, contami-
nando-as permanentemente. 
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Figura 14 – O processo de purificação por lavagem do biogás

 
Fonte: zhao e outros (2010).

as vantagens desse tipo de tecnologia são várias. além da pureza final 
do gás, superior a 90 % de metano (xeBec, 2010), o processo não pre-
cisa de produtos químicos, requer pouca energia e consegue remover 
uma grande variedade de gases de uma vez só (xeBec, 2010; ZHao et 
al., 2010). a Figura 15 mostra este processo.
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A absorção é um processo físico ou químico no qual se infiltra 
em uma segunda substância. Ele pode ocorrer via a fixação de 
um gás por um sólido ou de um líquido por um sólido. Como 
exemplo se pode citar uma esponja que absorve água.

A adsorção, por sua vez, é um processo físico ou químico em que 
as moléculas de uma substância (o adsorvido) se aderem a uma 
superfície sólida (adsorvente). O grau de adsorção depende da 
temperatura, pressão e área da superfície. Cinzas, areia e carvão 
vegetal são exemplos de substâncias adsorventes

Box 1  |  DIFERENçAS ENTRE ABSORçãO E ADSORçãO
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Figura 15– Processo de adsorção por variação de pressão
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Fonte: zhao et al., 2010.

na absorção química, o biogás encontra uma contracorrente de uma 
solução aquosa de várias aminas, geralmente monoetanolamina (mea) 
ou metildietanolamina (mdea). como as reações são bem seletivas, a 
eficiência de remoção de co2 e H2s é muito alta. além disso, os com-
postos gerados podem ser aquecidos para recuperar as soluções aquo-
sas aminosas, que são reinjetadas no processo (Petersson, 2011). a 
Figura 16 ilustra este processo.
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Figura 16 – Processo de tratamento químico do biogás

Fonte: zhao et al., (2010).

o tratamento de biogás por meio de membranas se baseia na diferença 
de tamanho entre as moléculas existentes no gás (Petersson, 2011). 
os gases indesejados passam pela membrana, permitindo, assim, a saída 
de um gás rico em metano (>96 %). existem dois tipos de tratamento. 
no primeiro, o biogás pressurizado (36 bar) é inicialmente “limpo” para 
remover hidrocarbonetos halogenados, sulfeto de hidrogênio e vapores 
de óleo dos compressores por meio de uma “cama” de carbono ativado. 
o gás segue, então, para um processo de filtração de partículas e aque-
cimento antes de passar por três fases de tratamento por membranas. 
o gás residual das duas primeiras fases é reciclado para recuperar ainda 
mais metano, enquanto o gás residual da terceira fase é queimado ou 
usado em caldeiras por conta de sua baixa concentração em metano 
(cerca de 10-20 %) (ZaFar, 2013). 

o segundo processo, que requer o uso de membranas microporosas 
hidrofóbicas, constitui uma tecnologia relativamente nova e bastante 
eficiente. o dióxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio passam pelas 
membranas e são absorvidos pelo líquido que passa em contracorrente. 
o resultado é um gás com grande pureza em metano. Por trabalhar em 
pressão atmosférica (1 bar), os custos de construção são relativamente 
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CO2 (+ H2S) + 10˜15 % CH4

menores (ZaFar, 2013). a dificuldade, no entanto, é a possibilidade alta 
de acúmulo de partículas nas membranas, aumentando a sua resistência 
e diminuindo, assim, a eficiência do processo. a limpeza recorrente, ou 
mesmo a troca de membranas, aumenta os custos da tecnologia, bem 
como a incerteza nos cálculos técnico-econômicos do projeto (min et 
al., 2011). a Figura 17 apresenta o processo.

Figura 17 – Processo de tratamento do biogás por membranas

Fonte: zhao et al. (2010).

Finalmente, a tecnologia de criogenia parte do fato de que os gases que 
compõem o biogás se liquefazem sob diferentes condições de tempe-
ratura e pressão. nesta tecnologia de tratamento do biogás, que ocorre 
a temperaturas próximas a -100 ºc e em alta pressão (quase 40 bar), o 
dióxido de carbono é liquefeito, “liberando” o metano do gás. Para che-
gar a essas condições, uma série linear de compressores e resfriadores 
é instalada na planta pela qual passa o biogás. 

as vantagens desta tecnologia são sua escala (podendo processar 
grandes quantidades de biogás), a pureza do gás resultante (cH4 > 99 
%) e a ausência de qualquer resíduo químico. no entanto, é um processo 
intensivo em capital e energia, requerendo considerável investimento 
para sua instalação (ZHao et al., 2010). a Figura 18 ilustra este processo.
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II.8.3 Remoção de siloxanos

com o desenvolvimento tecnológico das sociedades modernas, o uso 
de compostos orgânicos siliconados tem crescido significativamente e 
eles, como muitos outros compostos químicos, terminam seus dias nos 
diferentes locais de descarte dos bens de consumo. em aterros sanitá-
rios, siloxanos são encontrados primordialmente em cosméticos, deter-
gentes, material de construção, papéis revestidos e tecidos (enViron-
ment aGencY, 2010). 

o problema de contaminação por siloxano ganhou considerável aten-
ção a partir dos anos 1990, como evidenciado pelo número crescente 
de publicações e patentes a respeito. as razões para isso são diversas e 
incluem o aumento no uso de siloxanos em bens de consumo, o aumen-
to no número de plantas de biogás de aterros sanitários e um maior uso 
de motores de combustão ciclo otto, mais sensíveis a danos causados 
por compostos siliconados (aJHar et al., 2010).

os problemas não são causados pelos siloxanos em si, mas pelos com-
postos resultantes de sua combustão nos motores. os siloxanos se 
transformam em depósitos de dióxido de silício, com características fí-
sicas e químicas semelhantes ao vidro. Por causa de sua solidez, dani-
ficam os componentes dos motores, além de contribuírem, por serem 
isolantes térmicos, para o superaquecimento de componentes sensíveis. 

Figura 18 – Tratamento do biogás por criogenia

Fonte: zhao et al. (2010).
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em altas concentrações, podem levar a falhas graves do motor em um 
espaço curto de tempo. Por exemplo, na estação de tratamento de es-
gotos de trecatti, no reino unido, a presença de mais de 400 mg/m3 de 
siloxanos voláteis resultou em uma falha grave do motor em menos de 
200 horas de operação (deWil; aPPels; BaeYens, 2006).

os siloxanos não afetam diretamente as emissões de gases das plantas 
de biogás. no entanto, o maior desgaste dos motores pode levar a uma 
combustão mais elevada de óleo lubrificante, resultando em emissões 
de sox superiores ao normal, mas dentro das normas de segurança de 
saúde e meio ambiente. assim sendo, a decisão de tratamento de silo-
xano é uma questão de custos, a empresa tem que escolher o método 
de tratamento de acordo com a economia do projeto (enVironment 
aGencY, 2010). os proprietários das plantas de biogás devem tomar 
uma decisão entre instalar equipamentos específicos de tratamento ou, 
caso as concentrações não sejam muito altas, aumentar os esforços de 
manutenção com troca de óleo, substituição de componentes e inspe-
ções dos motores (aJHar et al., 2010). estima-se que cerca de um ter-
ço de todos os aterros sanitários precisaria de processo específico de 
tratamento de siloxanos e um terço poderia simplesmente adaptar seus 
processos de manutenção e operação para reduzir os danos causados. 
Para o restante, não é claro qual seria a melhor estratégia a seguir, que 
dependeria das características do biogás e do projeto de aproveitamen-
to de energia elétrica (xeBec, 2007). as Figuras 19 e 20 ilustram, res-
pectivamente, o dano dos siloxanos a caldeiras e microturbinas.

Figura 19 – Caldeiras danificadas por siloxanos

Fonte: Pierce (2005).
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Figura 20 – Microturbinas danificadas por siloxanos

Fonte: Pierce (2005).

muitas das tecnologias de tratamento são semelhantes àquelas usadas 
para o tratamento do gás para a geração tanto de eletricidade quanto 
de biometano. a técnica mais usada é a adsorção por meio de carvão 
ativado, na qual o biogás passa por uma torre e é adsorvido pelo car-
vão. no entanto, existem diversas restrições em relação à tecnologia, 
incluindo a possibilidade de adsorção competitiva, em que o sulfeto de 
hidrogênio e hidrocarbonetos halogenados, ambos os compostos me-
nos voláteis que os siloxanos, seriam adsorvidos primeiro, reduzindo a 
eficiência do adsorvente. além disso, a tecnologia mostra resultados 
divergentes de acordo com o tipo de carvão ativado, a temperatura, a 
umidade e as concentrações relativas de siloxanos (aJHar et al., 2010). 
o carvão ativado tampouco pode ser regenerado e precisa ser ade-
quadamente tratado por ser considerado resíduo perigoso, o que en-
carece o projeto. Por essa razão, empresas começaram a oferecer so-
luções para esses problemas. a xebec, por exemplo, disponibiliza uma 
tecnologia que, segundo a empresa, remove entre 95 % e 99 % dos 
siloxanos presentes no gás por meio de um adsorvente regenerativo  
(xeBec, 2007).
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O aterro de Gramacho, no município de Duque de Caxias (RJ), 
começou a funcionar em 1978 e, ao longo dos anos, transfor-
mou-se no maior aterro da América Latina e depósito final para 
cerca de 80 milhões de toneladas de RSu dos municípios de 
Belford Roxo, Duque de Caxias, Meriti, Nilópolis, Queimados, Rio 
de Janeiro e São João de Meriti (GáS, 2014).

Em 2009, a empresa Novo Gramacho Energia Ambiental S.A., 
criada em decorrência da concorrência pública de dezembro de 
2006 da Companhia Municipal de Limpeza urbana (Comlurb), 
para fins de aproveitamento do biogás do aterro, iniciou os tra-
balhos de coleta do gás por meio de 301 poços de produção, 
tubulações de coleta e estação de bombeio. Em 2013, o ano se-
guinte ao fechamento do aterro, iniciou-se o processo de trata-
mento de biogás por parte da empresa Gás Verde S.A., também 
criada em decorrência da concorrência pública e também pro-
priedade do Grupo Synthesis, Biogás Energia Ambiental S.A. e 
Construtora JMalucelli (GáS VERDE, 2014).

O biogás tratado é vendido à Petrobras e deve substituir até 10 
% do consumo total de gás natural da Refinaria Duque de Caxias 
(Reduc). Em maio de 2014, o consumo de biogás era de 49 mil 
m3/dia e espera-se seu aumento para 200 mil m3/dia quando 
em plena operação (PETROBRAS, 2014).

O tratamento do biogás é feito por um processo de criogenia 
chamado CO2 WASH®, originalmente desenvolvido pela empre-
sa americana Acrion Technologies e hoje licenciado à empresa 
americana FirmGreen, responsável pelo equipamento no projeto 
de Gramacho, e à empresa sueca Terracastus, empresa da Vol-
vo Technology Transfer. Após compressão, remoção de H2S e 
secagem, o biogás do aterro entra em uma coluna de criogenia. 
O CO2 é liquefeito e, por meio dele, as outras impurezas, como 
siloxanos e hidrocarbonetos halogenados, são retiradas do gás. 
O processo todo termina com uma membrana que “captura” a 
parcela do CO2 não liquefeito e gera um gás rico em metano 
(BAuER et al., 2013). No aterro de Gramacho, o biogás que con-
tinha 52 % CH4, 42 % CO2 e 5 % N2 passou a ter 92,5 % CH4, 6,7 
% N2 e 0,3 % CO2 (RuIz, 2013).

Box 2  |  O ATERRO DE GRAMACHO
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a segunda técnica mais utilizada é a absorção. a absorção química é 
feita por meio de ácido nítrico ou sulfúrico a temperaturas elevadas. a 
absorção física é feita por meio de solventes orgânicos, água ou óleo 
mineral. um solvente promissor na remoção de siloxanos é o polietileno-
glicol (selexoltm), que alcança uma taxa de remoção de 99 %, de acordo 
com alguns testes (aJHar et al., 2010). Vale destacar que o solvente é 
versátil, podendo ser usado, por exemplo, em lavadores para remoção 
de H2s e co2 (mcJannett, 2012).

uma terceira opção é a criogenia, em que a temperatura do biogás é 
reduzida a níveis bem abaixo de zero. no entanto, a eficiência de remo-
ção varia de acordo com a temperatura, atingindo máxima eficiência 
em laboratório à temperatura de -70 oc (deWil; aPPels; BaeYens, 
2006). na prática, taxas elevadas de remoção de siloxanos têm sido ob-
servadas a temperaturas de -30 oc, mas com um processo paralelo, que 
utiliza um condensado ácido (aJHar et al., 2010). estima-se que o pro-
cesso criogênico remova de 30 % a 50 % dos siloxanos (xeBec, 2007).

os três métodos descritos são os mais usados, mas existem pesquisas 
com diversos outros processos, incluindo filtros biológicos aeróbicos e 
anaeróbicos, bactérias, purificação catalítica em combinação com célu-
las a combustível de carbonato fundido (cccF) e membranas de sepa-
ração de gases (aJHar et al., 2010).

II.8.4 Comparação entre tecnologias de tratamento

a escolha entre tecnologias de tratamento depende das característi-
cas do biogás e do objetivo final de seu uso. elas não são excluden-
tes umas das outras e diversas opções podem ser usadas em paralelo, 
inclusive para um mesmo fim. a remoção de água do gás, por meio 
de um sistema básico composto por drenos, compressores, tambores 
e outros equipamentos, é quase universal entre os projetos. Processos 
mais avançados de tratamento, no entanto, são tão diversos quanto as 
plantas existentes no mundo. 

no geral, a opção por qual tecnologia usar envolve um equilíbrio finan-
ceiro decorrente do trade-off entre tratamento do biogás e manutenção 
dos equipamentos, bem como dos ganhos obtidos com um produto 
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mais puro. é um cálculo que deve ser feito com cuidado, visto os cus-
tos elevados das diferentes tecnologias de tratamento. estimativas de 
terraza e Willumsen (2009), por exemplo, apontam que transformar o 
biogás em biometano requer us$ 1.800-4 mil por m3. Para fins de com-
paração, os autores apontam que o sistema de bombeamento do gás e 
flare custa apenas us$ 115-280 por m3. a tabela 5 apresenta um breve 
resumo das principais tecnologias existentes, seus objetivos e as esti-
mativas qualitativas de seus custos (custos baixos, médios ou elevados). 

Tabela 5 – Quadro comparativo das principais tecnologias usadas para 
tratar biogás

TRATAmENTo oBJETiVoS TECNoloGiAS CUSTo

Tratamento 
Primário

Remoção da água 
do biogás na for-
ma de:

•	 água líquida

•	 Espuma

•	 Vapor de água

Sistema básico (drenos, com-
pressores, tambores, etc.) Baixo

Secagem por resfriamento Elevado

Desidratação por glicol Médio

Tratamento 
Secundário

•	 Remoção de im-
purezas do bio-
gás, incluindo:

•	 Sulfeto de hi-
drogênio (H2S)

•	 Dióxido de car-
bono (CO2)

•	 Outras impu-
rezas (N2, O2, 
etc.)

Lavagem do biogás Médio

Adsorção por variação de 
pressão (PSA) Alto

Tratamento químico por solu-
ção aquosa de aminas Médio

Membranas Elevado

Criogenia Elevado

Remoção de 
Siloxanos

•	 Remoção ou 
redução da 
quantidade de 
siloxanos do 
biogás

Adsorção por carvão ativado 
(ou outro adsorvente) Médio

Absorção por ácido nítrico ou 
sulfuroso Médio

Criogenia Elevado

Fonte: Baseado em Environment Agency (2010) e zhao e outros (2010).
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ii.9 Geração de eletricidade
existem três tecnologias principais para a geração de eletricidade com 
base no biogás: motores de combustão interna, turbinas a gás e micro-
turbinas. a escolha depende do porte do aterro, bem como das carac-
terísticas econômicas do projeto.

entre as três opções, os motores de combustão interna são os mais 
usados, presentes em mais de 70 % de todos os projetos de biogás de 
aterros sanitários. seu baixo custo, fácil adaptação às características do 
gás e eficiência relativamente elevada6, de 25 % a 35 %, os tornam a tec-
nologia de escolha em plantas de capacidade instalada entre 0,8 mW e 
3 mW (ePa, 2010). além disso, pela facilidade em operar em paralelo, os 
motores podem ser usados em plantas com capacidades superiores a 
20 mW. os motores de combustão interna de quatro tempos, ilustrados 
na Figura 21 funcionam com base em quatro etapas sequenciais: admis-
são, compressão, combustão e exaustão (iclei-Brasil, 2009).

Figura 21 – Motores de combustão interna na usina Termoverde, em 
Salvador, BA

Fonte: Rafael Martins/AGECOM. 

as turbinas a gás, ilustradas na Figura 22, tendem a ser usadas em ater-
ros de grande porte, onde o volume de biogás permite a instalação 
de equipamentos de geração de capacidade superior a 5 mW (ePa, 
2010). é a segunda tecnologia mais usada para aproveitamento elétri-
co do biogás e funciona com base no ciclo termodinâmico de Brayton.  

6 A eficiência é ainda maior se o calor residual for usado em processos de cogeração.
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nas turbinas a gás, o ar atmosférico é comprimido no compressor da 
turbina e, em seguida, aquecido a altas temperaturas na câmara de 
combustão. a rotação do eixo, resultado da passagem pela turbina dos 
gases remanescentes da combustão da mistura ar-combustível, gera 
eletricidade em um gerador elétrico acoplado (niemcZeWsKa, 2012).

Figura 22 – Turbinas a gás

Fonte: EPA (2010).

diferente das outras duas tecnologias, as turbinas a gás se caracterizam 
por grandes economias de escala. seu rendimento varia de 20 % a 28 
%, na carga máxima, atingindo 40 % com sistemas de recuperação de 
calor residual. as principais vantagens das turbinas são sua resistência 
à corrosão, sua menor emissão de nox e seus baixos custos de manu-
tenção. entretanto, sua principal desvantagem, fora os custos elevados, 
é a necessidade de compressão do gás (superior a 11 bar), o que requer 
maior quantidade de energia para fins de operação do sistema, quando 
comparadas com as outras tecnologias (ePa, 2010).

as microturbinas, ilustradas na Figura 23, começaram a ser usadas co-
mercialmente em aterros sanitários em 2001 e hoje estão presentes em 
mais de dez plantas nos estados unidos. a tecnologia é adaptada a 
aterros de pequeno porte, com capacidade instalada de geração de 
energia elétrica inferior a 1 mW e projetada para fornecer eletricidade 
para atender às necessidades de energia do próprio local e de usuários 
bem próximos (aBrelPe, 2013). 
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Figura 23 – Microturbinas

Fonte: Whole Building Design Guide (WBDG)/ Capstone Turbine Corp.

as microturbinas operam de maneira semelhante às turbinas a gás con-
vencionais. nelas, o combustível é comprimido até 70-80 libras por po-
legada quadrada (psig) e levado ao combustor. de maneira semelhante 
às turbinas a gás, ao queimar-se o combustível junto com o ar atmos-
férico, o calor liberado expande o gás de combustão, o que aciona a 
turbina e, subsequentemente, o gerador, produzindo eletricidade. em 
geral, para aumentar a eficiência dos processos, as microturbinas são 
equipadas com um recuperador de gases de exaustão que preaquece o 
ar de combustão (aBrelPe, 2013).

as vantagens das microturbinas são sua flexibilidade (podendo ser usa-
das em aterros menores ou antigos, onde a quantidade e a qualidade 
do gás são incompatíveis com as tecnologias tradicionais), sua menor 
emissão de poluentes e sua capacidade em funcionar com biogás com 
menos de 30 % de metano. no entanto, além de sua baixa eficiência e 
custos elevados por kWh (Quilowatt hora) produzido, as microturbinas 
são mais sensíveis à contaminação por siloxanos do que as tecnologias 
tradicionais (aBrelPe, 2013).

a tabela 6 resume algumas características importantes das principais 
tecnologias usadas para aproveitamento energético do biogás oriundo 
de aterros sanitários.
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Tabela 6 – Quadro comparativo das principais tecnologias usadas para 
gerar eletricidade a partir de biogás

VANTAGENS DESVANTAGENS PoRTE CUSToS

moToRES DE  
ComBUSTão  
iNTERNA

•	 Baixo custo uni-
tário de capital

•	 Confiabilidade

•	 Menos requisi-
tos para proces-
sar o combus-
tível

•	 Maiores emis-
sões de NOx

•	 Custos de ma-
nutenção mais 
elevados

Aterros de 
porte mo-
derado e 
grande

0,04-0,07 
uSD por 

kWh

TURBiNAS A 
GáS

•	 Emissões meno-
res de NOx

•	 Baixos custos 
de manutenção

•	 Maior resistên-
cia à corrosão

•	 Tecnologia so-
mente adequada 
à grande escala

•	 Quantidade de 
energia necessá-
ria para compri-
mir o gás

Aterros 
de grande 

porte

0,04-0,07 
uSD por 

kWh

miCRoTUR-
BiNAS

•	 Modularidade

•	 Mínima manu-
tenção

•	 Menor emissão 
de poluentes

•	 Capacidade de 
queima de bio-
gás com baixo 
teor de metano

•	 Menor eficiência

•	 Mais sensível à 
contaminação 
por siloxanos

Aterros de 
pequeno 

porte

0,07-0,14 
uSD por 

kWh

Fonte: Abrelpe (2013) e EPA (2010).

segundo niemczewska (2012), duas outras tecnologias estão sendo 
desenvolvidas para geração de energia elétrica com biogás: motores 
stirling e usinas termelétricas que operam segundo o ciclo rankine com 
fluidos orgânicos. ambas são tecnologias já conhecidas, mas em uso 
em outros setores da economia.

os motores stirling contêm ar ou gás inerte, como hélio ou hidrogê-
nio, dentro do motor, que é constantemente reutilizado. esses motores 
aproveitam calor externo a eles para expandir o gás no seu interior. ao 
expandir, o gás movimenta os pistões do motor. resfriamento e com-
pressão permitem ao gás voltar ao estado inicial e o processo todo 
pode ser repetido indefinidamente. as poucas organizações que testa-
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ram motores stirling o fizeram em projetos comerciais com capacidade 
instalada elétrica inferior a 200 kW.

usinas termelétricas que operam segundo o ciclo rankine, por sua vez, 
utilizam água/vapor como fluido de trabalho, e suas turbinas a vapor 
acionam geradores elétricos. é uma tecnologia dominada e amplamen-
te usada com outros combustíveis. em sua versão orgânica, estas usinas 
usam um fluido orgânico de massa molecular elevada como fluido de 
trabalho. a tecnologia é estudada para uso em plantas de biogás com 
capacidades instaladas superiores a 300 kW e onde não existe deman-
da por calor (niemcZeWsKa, 2012)

ii.10 aterros biorreatores
aterros denominados biorreatores (bioreactor landfill) representam um 
arranjo relativamente novo que tem como objetivo otimizar os proces-
sos biológicos dentro deles. nesses aterros, líquido (incluindo chorume) 
e/ou ar é injetado de maneira controlada para acelerar os processos 
de bioestabilização. devido à sua facilidade de implementação, aliada à 
melhoria nos processos de gestão de rsu ao redor do mundo, alguns 
estudiosos consideram os biorreatores como detentores de um papel 
preponderante em qualquer cenário que leve em conta os aterros sa-
nitários como elemento essencial de gestão do rsu (Kumar; cHiem-
cHaisri; mudHoo, 2011). três rotas tecnológicas são possíveis (ePa, 
2010; Waste manaGement, 2004):

•	 rota aeróbica: o chorume das camadas inferiores é capturado, ar-
mazenado em tanques e inserido no aterro. ar é também inserido 
para promover atividade aeróbica e acelerar a estabilização do resí-
duo. nessa configuração não há produção de biogás;

•	 rota anaeróbica: o chorume, bem como outros líquidos, é inseridos 
no aterro para garantir um grau de umidade entre 35 % e 45 % (o 
resíduo em um aterro típico possui entre 10 % e 25 % de água), a fim 
de otimizar os processos anaeróbicos de degradação do resíduo 
orgânico;
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•	 rota híbrida: nesta rota, tanto líquidos quanto ar são inseridos de 
maneira controlada no aterro, provocando uma rápida biodegrada-
ção do material orgânico e a redução de ácidos orgânicos resultan-
tes da metanogênese. sua vantagem principal reside na combinação 
da simplicidade operacional do controle dos processos anaeróbicos 
e a eficiência de tratamento dos processos aeróbicos. é uma tecno-
logia ainda em desenvolvimento.

os biorreatores possuem diversas vantagens sobre os aterros con-
vencionais. Primeiro, eles permitem a estabilização acelerada do ater-
ro, possibilitando seu uso para fins alternativos anos antes dos aterros 
convencionais e com maior certeza sobre sua segurança ambiental. em 
segundo lugar, ao recircular o chorume, a tecnologia reduz os custos de 
tratamento e melhora sua qualidade. em terceiro lugar, com a otimiza-
ção dos processos de degradação do resíduo, estima-se que de 15 % a 
35 % de espaço adicional possa ser aproveitado, aumentando a vida útil 
do aterro (Waste manaGement, 2004).

a última vantagem, a mais importante para nosso estudo, diz respeito à 
geração de metano. estudos com a nova tecnologia mostram que meta-
no é gerado mais cedo e a taxas superiores do que aquelas encontradas 
em aterros tradicionais. o pico de geração é atingido em 5-10 anos, um 
avanço considerável quando comparado com as várias décadas neces-
sárias nos processos atuais. além disso, esse pico se mantém relativa-
mente estável ao longo dos anos, contrabalançando as dificuldades de 
progressividade nas taxas de geração de biogás (KaminsKi, 2013; Ku-
mar; cHiemcHaisri; mudHoo, 2011). uma comparação entre diferen-
tes tipos de aterros, incluindo o biorreator, no que tange à geração de 
metano, é mostrada na Figura 24.
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Figura 24 – Geração de metano em três diferentes tipos de aterros 
sanitários

Fonte: Kaminski (2013).

Por outro lado, de acordo com Berge, reinhart e Batarseh (2009), bior-
reatores requerem cerca de us$ 253 mil/hectare adicional em equipa-
mento, equivalente a um custo adicional de 15 %, quando comparado a 
um aterro sanitário tradicional. cálculos realizados pelos pesquisadores 
mostram que, em valor presente líquido, os biorreatores são economi-
camente mais atraentes do que aterros tradicionais. esses resultados 
são corroborados por outros estudos, como citam Kumar, chiemchaisri 
e mudhoo (2011), que apontam o aumento da rentabilidade na captura 
e uso de biogás do rsu em aterros desse tipo. 
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existem, no entanto, algumas questões ainda em aberto. Berge, rei-
nhart e Batarseh (2009), por exemplo, estimam que a conversão de 
aterros tradicionais já existentes em biorreatores pode não ser rentável 
em função das alterações necessárias às estruturas já construídas. 

Fora as questões econômico-financeiras, existem alguns desafios técni-
cos a serem considerados. a recirculação do chorume reduz a compac-
tação do rsu em aterros, colocando em risco a estabilidade dos taludes 
onde o rejeito é depositado. além disso, a tecnologia eleva a pressão 
existente sobre a camada impermeável do fundo do aterro, aumentando 
os riscos de escapamento do chorume e contaminação do meio am-
biente (Kumar; cHiemcHaisri; mudHoo, 2011). esses riscos devem 
ser cuidadosamente controlados visto que, a despeito do desempenho 
geotécnico e ambiental satisfatório de boa parte dos aterros sanitários 
brasileiros, já ocorreram desmoronamentos em locais como são João 
em 2007 e itaquaquecetuba em 2011, ambos no estado de são Paulo 
(BoscoV; Futai, 2011).

o último desafio diz respeito à produção de nitrogênio amoniacal (nH3), 
um dos elementos encontrados no lixiviado. o lixiviado é um “líquido 
proveniente da umidade natural dos resíduos e água de constituição 
presente na matéria orgânica dos resíduos, dos produtos da degrada-
ção biológica dos materiais orgânicos e da água de infiltração na ca-
mada de cobertura e interior das células de aterramento, somada a ma-
teriais dissolvidos ou suspensos extraídos da massa de resíduo. é um 
líquido escuro, de odor desagradável, contendo alta carga orgânica e 
inorgânica” (moraVia, 2010, p. 10).

o nitrogênio amoniacal do lixiviado constitui um dos principais proble-
mas de poluição de longo prazo dos aterros sanitários e é cuidado-
samente acompanhado durante todo o período de pós-fechamento. a 
falta de conhecimento acerca do nitrogênio presente em aterros bior-
reatores constitui um elemento importante de incerteza da tecnologia 
e deve ser considerado explicitamente quando da sua implementação 
(Kumar; cHiemcHaisri; mudHoo, 2011).
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CapítulO iii
o Futuro será dos 
BiodiGestores
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caPítulo iii

o Futuro será dos BiodiGestores

iii.1 Biodigestores
além dos aterros sanitários, a digestão anaeróbica da fração orgânica 
dos resíduos sólidos urbanos pode ocorrer em biodigestores projetados 
para tal fim. Processos que aproveitam o biogás de digestão anaeróbica 
são bastante antigos. no século 10 a.c., por exemplo, o biogás era usa-
do para aquecer a água dos banhos na assíria. no entanto, foi somente 
nos últimos 100 anos que os processos atingiram escalas industriais e 
sua gênese se deve ao tratamento de lodos de esgoto. a tecnologia 
eventualmente foi aprimorada para aproveitar resíduos agrícolas, sen-
do adaptada às realidades locais. no Brasil, por exemplo, tecnologias 
de digestão anaeróbica foram introduzidas inicialmente para processar 
os resíduos das indústrias de açúcar e álcool da cana-de-açúcar (rei-
cHert, 2005). 

o uso da tecnologia para o tratamento do rsu é relativamente recen-
te, seu estudo e disseminação foi retomado com mais intensidade nos 
últimos 20 anos. o marco inicial se deu com a empresa americana ref-
com, que desenvolveu uma primeira planta em escala industrial (50-100 
toneladas/dia de rsu e 5-10 toneladas/dia de lodo de esgoto) em 1978. 
sua existência foi curta, a empresa faliu em meados da década de 1980 
(Walter, 1984; reicHert, 2005).

a partir dessa experiência, houve um progresso significativo e a tec-
nologia se disseminou, sobretudo na europa (reicHert, 2005). uma 
variedade de opções existe no mercado. elas são distinguidas umas das 
outras de acordo com os parâmetros usados: 1) umidade nos digestores; 
2) tempo de permanência do resíduo; 3) temperatura dos processos; e 
4) quantidade de estágios de processamento.

os biodigestores operam por meio de dois tipos de processos. Processos 
úmidos requerem maior quantidade de umidade por meio da adição de 
água ou efluente e atingem um teor máximo de sólidos totais de 15 %, 
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embora a maioria das plantas opere com teores entre 3 % e 7 % (Go-
mes, 2010). a maior umidade constitui uma vantagem no tratamento 
de resíduos com alto teor de plásticos, já que estes flutuam e podem 
ser retirados facilmente antes dos processos de digestão. entretanto, 
processos desse tipo resultam em perdas de sólidos voláteis, o que re-
duz a quantidade de biogás. além disso, requerem maior quantidade de 
energia elétrica para operar, consumindo cerca de 50 % do total gerado 
após a queima do biogás (KelleHer, 2007).

Processos secos, considerados mais avançados por causa da robustez 
do sistema biológico e da minimização na geração de efluentes líquidos, 
operam, por sua vez, com teores superiores a 15 % de sólidos totais e, a 
despeito do nome, também requerem a adição de água (Gomes, 2010; 
Gomes; aQuino; colturato, 2012). esse tipo de tecnologia requer 
menor quantidade de energia elétrica, consumindo 20 %-30 % do total 
gerado após queima do biogás, mas demanda equipamento mais po-
tente e uma etapa de pré-acondicionamento do resíduo para sua inocu-
lação e homogeneização. 

Biodigestores mesofílicos operam entre 20 ºc e 40 ºc, com o ótimo 
situado entre 30 ºc e 35 ºc. embora o controle sobre os processos bio-
lógicos seja mais fácil, esse nível de temperatura requer maior tempo de 
permanência dos resíduos nos digestores (15-30 dias), elevando custos 
e o espaço necessário na planta. Biodigestores termofílicos, por sua vez, 
operam entre 50 ºc  e 60 ºc, gerando maior quantidade de biogás (até 
41 % superior) e possibilitando uma permanência menor dos resíduos 
nos digestores (12-14 dias). a tecnologia, porém, é mais complexa e cus-
tosa, além de requerer maiores esforços de manutenção.

em biodigestores de um estágio, os resíduos são digeridos em apenas 
um reator. em biodigestores de dois estágios, eles são digeridos em 
dois reatores separados, sendo o segundo exclusivo para a fase de me-
tanogênese. Por otimizar os processos de biodigestão, biodigestores 
de dois estágios gerariam, em teoria, maior quantidade de biogás e um 
menor tempo de permanência dos resíduos nos digestores. entretan-
to, esses resultados experimentais não foram constatados na prática 
(KelleHer, 2007; reicHert, 2005).

Vários fabricantes de biodigestores operam no mercado mundial, tais 
como: arrowbio (israel), Bta (alemanha), dranco (Bélgica), entec 



Geração elétrica por meio do bioGás  
de aterros sanitários97

(áustria), isKa (alemanha), Haase energietechnik (alemanha), Kom-
pogas (suíça), linde (alemanha), rosroca (espanha), strabag (ale-
manha), Valorga (França), Waasa (Finlândia) e Wehrle (alemanha). um 
grupo pequeno de empresas domina o mercado e procura se inserir em 
novos países, sobretudo nos estados unidos. a despeito dos avanços 
atingidos, suas tecnologias ainda possuem alguns problemas operacio-
nais, como entupimento das tubulações, acúmulo de material no interior 
do digestor, rompimento de anéis de vedação e outros. as tecnologias 
estão em fase de aprimoramento, e melhorias tecnológicas serão prova-
velmente introduzidas nos próximos anos para ampliar sua viabilidade 
técnica e econômica (coolsPWeeP, [2013]; Gomes; aQuino; coltu-
rato, 2012; reicHert, 2005). a Figura 25 ilustra, à guisa de exemplo, o 
processo dranco de biodigestão.

Figura 25 – Fluxograma do processo Dranco de digestão anaeróbica

Fonte: Reichert (2005).
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iii.2  uma breve comparação entre aterros sanitá-
rios e biodigestores
tanto aterros sanitários quanto biodigestores produzem biogás com 
base na decomposição anaeróbica dos resíduos orgânicos lá deposi-
tados. Biodigestores de rsu, a despeito de algumas dificuldades ope-
racionais e de uma necessária evolução antes de estarem totalmente 
dominadas, são processos mais eficientes e controlados. conseguem, 
por exemplo, gerar em um período de 18 dias o equivalente à metade 
do que seria gerado, por uma mesma quantidade de lixo, em um aterro 
sanitário ao longo de 80 anos (ePe, 2014a). em outras palavras, são tec-
nologias mais eficientes que conseguem garantir um fluxo maior e mais 
estável de biogás em comparação com aterros sanitários. 

como aterros sanitários são, de maneira bem simplificada, meros de-
pósitos de resíduos, não é de surpreender que sejam considerados a 
pior opção, entre as alternativas modernas, para o tratamento de rsu. 
cherubini, Bargigli e ulgiati (2009), por exemplo, estimam que um ater-
ro é uma tecnologia de soma zero, igualando custos e benefícios am-
bientais. embora o aproveitamento energético do biogás transforme 
um aterro em uma tecnologia de benefícios líquidos ambientais ligei-
ramente positivos, esse ganho é bastante módico quando comparado 
a cenários em que o aproveitamento energético é feito por tratamento 
térmico ou por biodigestão aliado à queima de cdr.

estudo de reichert (2013) para a cidade de Porto alegre (rs) deixa ain-
da mais clara a diferença entre as tecnologias de aterros sanitários e os 
biodigestores. no cenário denominado “biodigestão”, 20 % dos resíduos 
passam por processo de coleta seletiva de materiais, sendo a maior 
parte reciclada. os resíduos restantes são coletados e triados com tec-
nologias mecânico-manuais, resultando em dois fluxos distintos. uma 
metade, quase que exclusivamente orgânica, é tratada por processos 
de digestão anaeróbica e compostagem. a outra metade, após recupe-
ração do material reciclado, segue para aterros sanitários. 

esse cenário é comparado com diversos outros, incluindo o cenário 
“pessimista”, de acordo com a visão dos representantes do departa-
mento municipal de limpeza urbana, em que 83,9 % dos resíduos da 
cidade são enviados a aterros sanitários com aproveitamento do biogás 
gerado. Quando comparados, o cenário denominado “biodigestão” é 
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bastante superior nos subíndices de sustentabilidade ambiental e ligei-
ramente superior nos subíndices de sustentabilidade social e econômi-
ca. além disso, vale destacar que o cenário “biodigestão” resulta em 
mais do que o dobro de receitas do que o cenário “pessimista”. 

menção deve ser feita à possível relação entre as tecnologias de com-
postagem e de biodigestão. Vistas algumas vezes como antagônicas, 
essas tecnologias são, na realidade, complementares, podendo cons-
tituir solução integrada para o rsu orgânico. a biodigestão contribui 
para a conservação de combustíveis fósseis - ao produzir eletricidade e 
calor (scHmidt, 2011) -, além de possuir um balanço negativo em emis-
sões de gases de efeito estufa7 (struWe, 2010). a compostagem, por 
sua vez, fornece um composto que, se for de boa qualidade, contribui 
para as atividades agrícolas próximas aos centros populacionais, redu-
zindo, assim, custos e uso de produtos químicos. mesmo compostos de 
qualidade inferior podem ser aproveitados para aterramento em cen-
tros populacionais ou para culturas não alimentares, como é o caso do 
plantio de eucalipto.  

mesmo sendo uma solução mais eficiente para o tratamento do rsu 
orgânico, a opção pela tecnologia de biodigestores terá que balancear 
uma série de fatores. em primeiro lugar, os custos de investimento e 
operação dos biodigestores são significativamente maiores do que para 
os aterros sanitários (reicHert, 2013). em segundo lugar, enquanto as 
tecnologias de aterro são dominadas no país, biodigestores de rsu or-
gânico ainda constituem tecnologia nova que, por ter sido desenvolvi-
das majoritariamente no exterior, ainda precisam ser tropicalizadas para 
operar de maneira adequada no país. Finalmente, a carência de recursos 
humanos devidamente qualificados, tanto no setor público quanto pri-
vado, constitui uma barreira importante para sua inserção em grande 
escala no Brasil.

mesmo com algumas limitações a serem superadas, os biodigestores, 
junto com as usinas de compostagem, constituem o futuro do tratamen-
to do resíduo orgânico brasileiro. o esgotamento dos aterros sanitários 

7 Usando dados da Alemanha, a autora mostra que tecnologias de biodigestão operando em condições 
ótimas “reduzem” as emissões de GEE em quase 3,5 milhões de toneladas de CO2-equivalente, ao passo 
que a simples compostagem gera emissões na ordem de quase 0,5 milhão de toneladas. O resultado é 
explicado pelo fato da biodigestão produzir eletricidade (reduzindo a necessidade de outras plantas mais 
poluidoras), o que não ocorre em plantas de compostagem que demandam energia sem gerá-la.
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próximos aos grandes centros populacionais fornecerá um ímpeto im-
portante a essa tendência de longo prazo. as necessidades de geração 
local de energia, o fortalecimento das empresas do setor e a demanda 
por sustentabilidade na gestão do resíduo ajudarão ainda mais essa mo-
vimentação. o capítulo 8 aborda em maiores detalhes essas mudanças. 
Por ora, basta reforçar que o futuro se encontra nos biodigestores, uma 
tecnologia cujo desenvolvimento em solo nacional visa atender às ca-
racterísticas particulares dos resíduos locais.
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CapítulO iV
as Forças da PesQuisa 
acadêmica Brasileira  
em BioGás de rsu
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caPítulo iV

as Forças da PesQuisa acadêmica 
Brasileira em BioGás de rsu

iV.1 Caracterização dos pesquisadores/grupos de 
pesquisa mapeados
esta seção baseia-se em informações de 57 grupos de pesquisa ma-
peados que exploram facetas diversas do biogás de rsu, incluindo sua 
geração, comportamento, características e aproveitamento. a tabela 7 
apresenta a distribuição dos grupos de pesquisa com respeito às insti-
tuições de pesquisa e estados da Federação.

esses 57 grupos de pesquisa mapeados na base de dados estão locali-
zados em 12 estados brasileiros, sendo 13 grupos na região nordeste, 11 
na região sul e 33 na região sudeste. esses grupos se encontram em 
32 instituições diferentes (universidades e instituições de pesquisa).

Tabela 7 – Grupos de pesquisa por unidade federativa e instituição

UF iNSTiTUição ToTAl

BA

universidade Católica do Salvador (uCSAL) 1

universidade Estadual de Feira de Santana (uEFS) 1

universidade Federal da Bahia (uFBA) 2

CE universidade Federal do Ceará (uFC) 3

DF universidade de Brasília (unB) 1

ES universidade Federal do Espírito Santo (uFES) 2

MG

universidade Federal de Itajubá (uNIFEI) 1

universidade Federal de Minas Gerais (uFMG) 3

universidade Federal de Ouro Preto (uFOP) 1

universidade Federal de Viçosa (uFV) 3
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PB
universidade Estadual da Paraíba (uEPB) 1

universidade Federal da Paraíba (uFPB) 1

PE universidade Federal de Pernambuco (uFPE) 4

PR

universidade Estadual de Londrina (uEL) 1

universidade Estadual do Centro-Oeste (uNICENTRO) 1

universidade Estadual do Oeste do Paraná (uNIOESTE) 3

universidade Federal do Paraná (uFPR) 1

RJ

Instituto Nacional de Tecnologia (INT) 1

universidade do Estado do Rio de Janeiro (uERJ) 2

universidade Federal do Rio de Janeiro (uFRJ) 6

RS

unidade Integrada Vale do Taquari de Ensino Superior 

(uNIVATES)

1

universidade de Caxias do Sul (uCS) 1

universidade do Vale do Rio dos Sinos (uNISINOS) 1

SC universidade Federal de Santa Catarina (uFSC) 2

SP

uNESP Jaboticabal 1

uNESP Rio Claro 1

universidade de São Paulo (Poli-uSP) 1

universidade de São Paulo (uSP) 5

universidade de São Paulo (uSP-São Carlos) 1

universidade Estadual de Campinas (uNICAMP) 1

universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(uNESP)

2

universidade Nove de Julho (uNINOVE) 1

Total geral 57

Fonte: Elaborado pelos autores.
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os 14 grupos mais antigos, como mostra a tabela 8, foram criados na 
década de 1990 (de 1993 a 1999) nos estados de Pernambuco, rio de 
Janeiro, são Paulo, Bahia, ceará, Paraíba  e santa catarina (25 % dos 
grupos de pesquisa da base de dados). são grupos que têm entre 22 e 
16 anos de atuação, portanto com trabalhos e linhas de pesquisa já con-
solidadas. os grupos mais novos (22 grupos de pesquisa ou 39 %) fo-
ram criados no início dos anos 2000 (nos estados de minas Gerais, são 
Paulo, Bahia e Pernambuco), tendo entre 15 e 12 anos de atuação. o mais 
novo grupo (uFV-mG) tem apenas 3 anos de atuação. no entanto, ele 
conta com uma bolsa de produtividade em pesquisa 1a, o que evidencia 
a representatividade e o alto nível do conhecimento ali desenvolvido na 
área de engenharia sanitária e ambiental.

Tabela 8 – Grupos de pesquisa por unidade federativa, instituição e 
ano de início de suas atividades

UF iNSTiTUição
NomE Do GRUPo  

oU lABoRATÓRio DE PESQUiSA
ANo

Ba

universidade ca-
tólica do salvador 
(ucsal)

laboratório de solos
2002

universidade es-
tadual de Feira de 
santana (ueFs)

nd (não disponível)
nd

universidade Fede-
ral da Bahia (uFBa)

laboratório de Geotecnia ambiental 1999

rede de tecnologias limpas  
(teclim)

1997

ce

universidade Fede-
ral do ceará (uFc)

Biogás de aterro 2010

Grupo de Pesquisas em separações 
por adsorção (GPsa)

1994

nd nd

dF
universidade de 
Brasília (unB)

nd
nd
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UF iNSTiTUição
NomE Do GRUPo  

oU lABoRATÓRio DE PESQUiSA
ANo

es

universidade Fede-
ral do espírito santo 
(uFes)

laboratório de análises Físico-Quí-
micas

nd

Parque experimental de saneamento 
ambiental

nd

mG

universidade Fede-
ral de itajubá (uni-
Fei)

nd
nd

universidade Fede-
ral de minas Gerais 
(uFmG)

laboratório de microbiologia (desa 
– uFmG)

2000

nd nd

soluções integradas para o Gerencia-
mento de resíduos sólidos (sigers)

2001

universidade Fede-
ral de ouro Preto 
(uFoP)

tecnologia Química e ambiental
2010

universidade Fede-
ral de Viçosa (uFV)

Grupo de Pesquisa em Qualidade 
ambiental (GPQa)

2012

nd nd

PB

universidade es-
tadual da Paraíba 
(uePB)

Grupo de Pesquisa em saneamento 
ambiental (GPesa) 1996

universidade Fe-
deral da Paraíba 
(uFPB)

nd
nd

Pe

universidade Fede-
ral de Pernambuco 
(uFPe)

Grupo de Geotecnia ambiental 
(GeamB/uFPe)

1994

Grupo de Processos e tecnologias 
ambientais (GPta)

nd

Grupo de resíduos sólidos da uFPe 
(Grs/uFPe)

1994

laboratório de métodos computa-
cionais em Geomecânica (lmcG)

2003
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UF iNSTiTUição
NomE Do GRUPo  

oU lABoRATÓRio DE PESQUiSA
ANo

Pr

universidade esta-
dual de londrina 
(uel)

Gestão de resíduos sólidos
2004

universidade esta-
dual do centro-oes-
te (unicentro)

Grupo de estudos em Qualidade e 
monitoramento do ar 2007

universidade esta-
dual do oeste do 
Paraná (unioeste)

laBitec / Processos Biotecnológi-
cos e meio ambiente

2002

laboratório de estudos em Química 
analítica limpa (leQal) / Grupo 
interdisciplinar de estudos e Pesqui-
sas em Fotoquímica e eletroquímica 
ambiental (GiPeFea) / Grupo de 
estudos em solos e meio ambiente 
(Gesoma)

2004

engenharia de energia na agricultura 2010

universidade Fe-
deral do Paraná 
(uFPr)

laboratório de análises de combus-
tíveis automotivos (lacautets) 2000

rJ

instituto nacional de 
tecnologia (int)

laboratório de Biocatálise
2008

universidade do 
estado do rio de 
Janeiro (uerJ)

nd nd

laboratório de engenharia sanitária 
(les)

1993

universidade Fede-
ral do rio de Janeiro 
(uFrJ)

centro experimental de saneamento 
ambiental

2004

Grupo de estudos em tratamento de 
resíduos

1998

instituto Virtual internacional de mu-
danças Globais (ivig)

1999

laboratório de máquinas térmicas 
(lmt)

nd

laboratório de tecnologia ambiental 
(lta)

1995

laboratório interdisciplinar de meio 
ambiente (lima)

1997
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UF iNSTiTUição
NomE Do GRUPo  

oU lABoRATÓRio DE PESQUiSA
ANo

rs

unidade integrada 
Vale do taquari de 
ensino superior 
(uniVates)

laboratório de Biorreatores

2009

universidade de 
caxias do sul (ucs)

nd
nd

universidade do 
Vale do rio dos 
sinos (unisinos)

saneamento ambiental
2010

sc

universidade Fede-
ral de santa catarina 
(uFsc)

laboratório de efluentes líquidos e 
Gasosos

2000

laboratório de Pesquisas em resí-
duos sólidos (lareso)

1995
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UF iNSTiTUição
NomE Do GRUPo  

oU lABoRATÓRio DE PESQUiSA
ANo

sP

unesP Jaboticabal laboratório de Biodigestão anaeró-
bia e Biomassa

nd

unesP rio claro resíduos sólidos 2008

universidade de são 
Paulo (Poli-usP)

nd
nd

universidade de são 
Paulo (usP)

centro nacional de referência em 
Biomassa (cenBio)

1996

laboratório de mecânica dos solos 
do departamento de Geotecnia da 
eesc/usP

nd

mecânica dos solos não saturados 1996

nd nd

núcleo de estudo e Pesquisa em 
resíduos sólidos (nePer)

2003

universidade de 
são Paulo (usP-são 
carlos)

laboratório de Geossintéticos da 
eesc-usP 2001

universidade esta-
dual de campinas 
(unicamP)

nd
nd

universidade esta-
dual Paulista Júlio 
de mesquita Filho 
(unesP)

laboratório do Grupo de otimização 
de sistemas energéticos (Gose)

2002

nd nd

universidade nove 
de Julho (uninoVe)

resíduos sólidos
nd

Fonte: Elaborado pelos autores. ND = não disponível.
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iV.2 Caracterização dos pesquisadores por produ-
tividade
no Brasil, os pesquisadores de mais alto nível são ranqueados em cinco 
níveis de produtividade pelo cnPq, sendo eles em ordem8 decrescente: 
1a, 1B, 1c, 1d e 2. dos 57 grupos de pesquisa mapeados, 29 são conside-
rados de excelência por sua produtividade em pesquisa (tabelas 9 e 10). 
destacam-se as áreas de engenharia sanitária e ambiental (9 pesquisa-
dores com produtividade em pesquisa 1a, 1c e 2) e engenharia civil (6 
pesquisadores com produtividade em pesquisa 1a, 1B, 1d e 2). 

Tabela 9 – Grupos de pesquisa por produtividade e área do 
conhecimento

PRoDUTiViDADE áREA Do CoNHECimENTo ToTAl

1a

energia  1

energia e meio ambiente 1

Engenharia civil 1

Engenharia sanitária e ambiental 2

Hidráulica e saneamento 1

ToTAl “1A”   6

1B

Engenharia civil 1

Geociências 1

Geotecnia e engenharia civil 1

ToTAl “1B”   3

1c

engenharia química 1

Engenharia sanitária e ambiental 1

Geotecnia 1

ToTAl “1C”   3

8 Para caracterização, requisitos e critérios mínimos para enquadramento e classificação das modali-
dades e níveis de bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq consultar: <http://www.cnpq.br/docu-
ments/10157/5f43cefd-7a9a-4030-945e-4a0fa10a169a> (acesso em 31 de jul. 2015).
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1d

ciência e tecnologia dos materiais 1

engenharia ambiental 1

Engenharia civil 3

engenharia química 1

Hidráulica 1

saneamento ambiental 1

ToTAl “1D”   8

2

engenharia 1

Engenharia civil 1

engenharia química 4

engenharia sanitária 2

Engenharia sanitária e ambiental 6

recursos hídricos e meio ambiente 1

 ToTAl “2”   15

nd

análise ambiental e gestão do território 1

Biocatálise 1

energia 1

energização rural; Química 1

engenharia 1

engenharia agrícola 1

engenharia ambiental 2

engenharia ambiental e sanitária 1

engenharia civil 2

engenharia civil e ambiental 2

engenharia de transportes e geotecnia 1

engenharia mecânica 1

engenharia rural 1

engenharia sanitária e ambiental 2

Geotecnia 1

Química 1

Zootecnia 1

nd 1

ToTAl “ND – Não DiSPoNíVEl” 22

ToTAl GERAl 57

Fonte: Elaborado pelos autores. ND = não disponível.
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Tabela 10 – Grupos de pesquisa por produtividade, instituição e área 
do conhecimento

PRo-
DUTiVi-
DADE

iNSTiTUição áREA Do  
CoNHECimENTo

2

universidade Católica do Salvador (uCSAL) Engenharia

universidade de São Paulo (uSP) Engenharia sanitária

universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(uERJ)

Engenharia sanitária 
e ambiental

universidade do Vale do Rio dos Sinos (uNI-
SINOS) Engenharia sanitária

universidade Estadual de Londrina (uEL) Engenharia civil

universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(uNIOESTE) Engenharia química

universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(uERJ)

Engenharia sanitária 
e ambiental

universidade Federal de Minas Gerais 
(uFMG)

Engenharia sanitária 
e ambiental

universidade Federal de Ouro Preto (uFOP) Engenharia química

universidade Federal de Pernambuco (uFPE) Engenharia química

universidade Federal de Santa Catarina 
(uFSC)

Engenharia sanitária 
e ambiental

universidade Federal do Paraná (uFPR) Engenharia química

universidade Federal do Rio de Janeiro 
(uFRJ)

Recursos hídricos e 
meio ambiente

1A

universidade de São Paulo (uSP) Hidráulica e sanea-
mento

universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-
quita Filho (uNESP) Energia 

universidade Federal de Minas Gerais 
(uFMG)

Engenharia sanitária 
e ambiental

universidade Federal de Viçosa (uFV)

Engenharia civil

Engenharia sanitária 
e ambiental

universidade Federal do Rio de Janeiro 
(uFRJ)

Energia e meio am-
biente
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PRo-
DUTiVi-
DADE

iNSTiTUição áREA Do  
CoNHECimENTo

1B

universidade de São Paulo (uSP) Geotecnia; Engenha-
ria civil

universidade Federal de Pernambuco (uFPE) Geociências

universidade Federal do Rio de Janeiro 
(uFRJ) Engenharia civil

1C

universidade de São Paulo (uSP) Geotecnia

universidade Estadual da Paraíba (uEPB) Engenharia sanitária 
e ambiental

universidade Federal do Rio de Janeiro 
(uFRJ) Engenharia química

1D

universidade de São Paulo (Poli-uSP) Engenharia civil

universidade Federal da Bahia (uFBA)

Ciência e tecnologia 
dos materiais

Engenharia ambien-
tal

universidade Federal da Paraíba (uFPB) Engenharia civil

universidade Federal de Pernambuco (uFPE) Engenharia civil

universidade Federal do Ceará (uFC)

Engenharia química

Hidráulica

Saneamento am-
biental
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PRo-
DUTiVi-
DADE

iNSTiTUição áREA Do  
CoNHECimENTo

ND

Instituto Nacional de Tecnologia (INT) Biocatálise

uNESP Jaboticabal zootecnia

uNESP Rio Claro Engenharia

unidade Integrada Vale do Taquari de Ensino 
Superior (uNIVATES)

Engenharia sanitária 
e ambiental

universidade de Brasília (unB) Engenharia civil e 
ambiental

universidade de Caxias do Sul (uCS) ND 

universidade de São Paulo (uSP) Energia

universidade de São Paulo (uSP-São Carlos) Geotecnia

universidade Estadual de Campinas (uNI-
CAMP)

Engenharia sanitária 
e ambiental

universidade Estadual de Feira de Santana 
(uEFS)

Engenharia civil e 
ambiental

universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(uNIOESTE)

Engenharia sanitária 
e ambiental

Química

Energização rural; 
Química

universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-
quita Filho (uNESP) Engenharia rural

universidade Federal de Itajubá (uNIFEI) Engenharia elétrica

universidade Federal de Minas Gerais 
(uFMG)

Engenharia de trans-
portes e geotecnia

universidade Federal de Pernambuco (uFPE) Engenharia civil

universidade Federal de Viçosa (uFV) Engenharia agrícola

universidade Federal do Espírito Santo 
(uFES)

Engenharia ambien-
tal

universidade Federal do Rio de Janeiro 
(uFRJ)

Análise ambiental e 
gestão do território

Engenharia mecâ-
nica

universidade Nove de Julho (uNINOVE) Engenharia civil

Fonte: Elaborado pelos autores. ND = não disponível.
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iV.3 Caracterização dos pesquisadores por área do 
conhecimento
os pesquisadores e seus grupos estão distribuídos em 28 disciplinas ou 
áreas do conhecimento (tabela 11), enfatizando a grande diversidade 
das disciplinas cobertas pela base de dados e mostrando a diversidade 
das áreas do conhecimento dedicadas à pesquisa sobre as tecnologias 
relevantes neste estudo. a maior parte dos grupos de pesquisa coberta 
na base de dados está nas disciplinas da engenharia: engenharia agrí-
cola; engenharia ambiental; engenharia civil; engenharia civil e ambien-
tal; engenharia civil e geotecnia ambiental; engenharia de transportes e 
geotecnia; engenharia elétrica; engenharia mecânica; engenharia quí-
mica; engenharia rural; engenharia sanitária; engenharia sanitária e am-
biental.

é importante enfatizar que as áreas de engenharia sanitária e ambiental 
(12 grupos de pesquisa), engenharia civil (8 grupos de pesquisa) e en-
genharia química (6 grupos de pesquisa) constituem 46 % do total das 
áreas mapeadas. 

iV.4 Caracterização dos pesquisadores por institui-
ção e região
outro resultado estrutural importante da base de dados é a concentra-
ção da pesquisa em termos regionais e institucionais, como mostram 
as tabelas 12 e 13. a pesquisa identificada na base de dados está con-
centrada em poucos estados, particularmente, nas regiões sudeste (32 
grupos) e sul (11 grupos) do Brasil, totalizando 43 grupos. os estados 
de são Paulo (13 grupos), minas Gerais (8 grupos), rio de Janeiro (9 
grupos) e Paraná (6 grupos) possuem a maior concentração de grupos 
de pesquisa. essa situação reflete a concentração do desenvolvimento 
econômico no Brasil, já que a atividade industrial, a pós-graduação e a 
pesquisa estão concentradas nessas duas regiões.
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Tabela 11 – Frequência dos grupos de pesquisa por área do 
conhecimento

áREA Do CoNHECimENTo ToTAl

análise ambiental e gestão do território 1

Biocatálise 1

ciência e tecnologia dos materiais 1

energia 2

energia e meio ambiente 1

energização rural; química 1

engenharia 2

engenharia agrícola 1

engenharia ambiental 3

Engenharia civil 8

engenharia civil e ambiental 2

engenharia sanitária e ambiental; engenharia de transportes e geo-
tecnia 1

engenharia elétrica 1

engenharia mecânica 1

Engenharia química 6

engenharia rural 1

engenharia sanitária 2

Engenharia sanitária e ambiental 11

Geociências 1

Geotecnia 2

Geotecnia; engenharia civil 1

Hidráulica 1

Hidráulica e saneamento 1

Química 1

recursos hídricos e meio ambiente 1

saneamento ambiental 1

Zootecnia 1

nd (não disponível) 1

ToTAl GERAl 57

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Tabela 12 – Frequência dos grupos de pesquisa por instituição e região

UF  iNSTiTUição ToTAl PoR 
iNSTiTUição

ToTAl PoR 
REGião

BA

universidade católica do salvador (uc-
sal)

1

4universidade estadual de Feira de san-
tana (ueFs)

1

universidade Federal da Bahia (uFBa) 2

CE universidade Federal do ceará (uFc) 3 3

DF universidade de Brasília (unB) 1 1

ES universidade Federal do espírito santo 
(uFes)

2 2

mG

universidade Federal de itajubá (uni-
Fei)

1

8

universidade Federal de minas Gerais 
(uFmG)

3

universidade Federal de ouro Preto 
(uFoP)

1

universidade Federal de Viçosa (uFV) 3

PB

universidade estadual da Paraíba 
(uePB)

1

2

universidade Federal da Paraíba (uFPB) 1

PE universidade Federal de Pernambuco 
(uFPe)

4 4

PR

universidade estadual de londrina 
(uel)

1

6

universidade estadual do centro-oeste 
(unicentro)

1

universidade estadual do oeste do Pa-
raná (unioeste)

3

universidade Federal do Paraná (uFPr) 1

RJ

instituto nacional de tecnologia (int) 1

9
universidade do estado do rio de Ja-
neiro (uerJ)

2

universidade Federal do rio de Janeiro 
(uFrJ)

6
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UF  iNSTiTUição ToTAl PoR 
iNSTiTUição

ToTAl PoR 
REGião

RS

unidade integrada Vale do taquari de 
ensino superior (uniVates)

1

3universidade de caxias do sul (ucs) 1

universidade do Vale do rio dos sinos 
(unisinos)

1

SC universidade Federal de santa catarina 
(uFsc)

2 2

SP

unesP Jaboticabal 1

13

unesP rio claro 1

universidade de são Paulo (Poli-usP) 1

universidade de são Paulo (usP) 5

universidade de são Paulo (usP-são 
carlos)

1

universidade estadual de campinas 
(unicamP)

1

universidade estadual Paulista Júlio de 
mesquita Filho (unesP)

2

universidade nove de Julho (uninoVe) 1

ToTAl GERAl 57

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Tabela 13 – Frequência dos grupos de pesquisa por uF e região da 
Federação

REGião UF GRUPoS ToTAl

NoRDESTE

Ba 4

13
Pe 4

ce 3

PB 2

SUDESTE

mG 8

32
es 2

rJ 9

sP 13

SUl

Pr 6

11rs 3

sc 2

CENTRo-oESTE dF 1 1

ToTAl GERAl 57

Fonte: Elaborado pelos autores.

a região nordeste, por sua vez, concentra 13 grupos de pesquisa, com 
destaque para os estados da Bahia (4 grupos) e Pernambuco (4 gru-
pos). a região centro-oeste é representada por apenas um grupo de 
pesquisa, situado no distrito Federal.

a concentração institucional é ainda mais pronunciada. dos 57 gru-
pos de pesquisa mapeados, 22 grupos (39 %) pertencem a apenas três 
proeminentes instituições de pesquisa, perfazendo 4 ou mais grupos de 
pesquisa cada uma. estas são as três universidades do estado de são 
Paulo (usP, unicamP e unesP) com 12 grupos, a universidade Federal 
do rio de Janeiro (uFrJ) com 6 grupos e a universidade Federal de 
Pernambuco (uFPe) com 4 grupos. tais dados refletem a concentração 
e o controle da pesquisa no Brasil por poucas instituições, o que já foi 
sinalizado recentemente pelos indicadores paulistas de ciência e tecno-
logia (FaPesP, 2005). 
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iV.5 atividade de patenteamento dos grupos de 
pesquisa
mesmo considerando o longo tempo de atuação dos grupos de pesqui-
sa mapeados neste levantamento (superior a 10 anos), suas submissões 
de patentes permanecem bastante tímidas. o número total das submis-
sões de patentes identificadas na coleta de dados é 53, o que leva a uma 
média de menos de uma patente por grupo, como mostra a tabela 14. 

Tabela 14 – Submissões de patentes pelos grupos de pesquisa

UF iNSTiTUição

DATA DE iNíCio DAS 
ATiViDADES Do 

GRUPo oU  
lABoRATÓRio

NúmERo 
DE SUB-
miSSÕES

BA

universidade Católica do Salvador 
(uCSAL)

2002 1

universidade Estadual de Feira de 
Santana (uEFS)

ND 1

universidade Federal da Bahia 
(uFBA)

1997 1

1999 1

CE
universidade Federal do Ceará 
(uFC)

1994 1

2010 1

ND 1

DF universidade de Brasília (unB) ND 1

ES
universidade Federal do Espírito 
Santo (uFES)

ND 2

mG

universidade Federal de Itajubá 
(uNIFEI)

ND 1

universidade Federal de Minas Ge-
rais (uFMG)

2000 1

2001 1

ND 1

universidade Federal de Ouro Preto 
(uFOP)

2010 1

universidade Federal de Viçosa 
(uFV)

2012 1

ND 2
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UF iNSTiTUição

DATA DE iNíCio DAS 
ATiViDADES Do 

GRUPo oU  
lABoRATÓRio

NúmERo 
DE SUB-
miSSÕES

PB

universidade Estadual da Paraíba 
(uEPB)

1996 1

universidade Federal da Paraíba 
(uFPB)

(vazio)

PE
universidade Federal de Pernambu-
co (uFPE)

1994 2

2003 1

ND 1

PR

universidade Estadual de Londrina 
(uEL)

2004 1

universidade Estadual do Centro
-Oeste (uNICENTRO)

2007 1

universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (uNIOESTE)

2002 1

2004

2010

1

1

universidade Federal do Paraná 
(uFPR)

2000 1

RJ

Instituto Nacional de Tecnologia 
(INT)

2008 1

universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (uERJ)

1993 1

universidade Federal do Rio de 
Janeiro (uFRJ)

1995 1

1997 1

1998 1

1999 1

2004 1

ND 1

RS

universidade Integrada Vale do 
Taquari de Ensino Superior (uNIVA-
TES)

2009 1

universidade de Caxias do Sul 
(uCS)

ND 1

universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (uNISINOS)

2010 1
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UF iNSTiTUição

DATA DE iNíCio DAS 
ATiViDADES Do 

GRUPo oU  
lABoRATÓRio

NúmERo 
DE SUB-
miSSÕES

SC
universidade Federal de Santa Ca-
tarina (uFSC)

1995 1

2000 1

SP

uNESP Jaboticabal (vazio)

uNESP Rio Claro 2008 1

universidade de São Paulo (Po-
li-uSP)

ND 1

universidade de São Paulo (uSP)

1996 2

2003 1

ND 2

universidade de São Paulo (uSP-
São Carlos)

2001 1

universidade Estadual de Campinas 
(uNICAMP)

(vazio)

universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (uNESP)

2002 1

ND 1

universidade Nove de Julho (uNI-
NOVE)

ND 1

ToTAl GERAl 53

Fonte: Elaborado pelos autores. ND = Não Disponível.

a exemplo do Bayh-Dole Act (lei americana 96-517, de 12 de dezembro, 
1980), a lei Brasileira de inovação (lei no 10.973, de 2 de dezembro de 
2004) permitiu às icts (instituições de ciência e tecnologia) e agências 
de fomento a apropriação dos direitos de propriedade intelectual sobre 
os resultados de pesquisas desenvolvidas com recursos públicos. no 
entanto, não há nenhum registro na plataforma lattes de que os pesqui-
sadores dos grupos pesquisados depositaram e/ou obtiveram patentes 
após o período de entrada em vigor9 da lei (2004/2005). 

9 Para validar esta afirmação sugere-se que sejam realizadas, em pesquisas futuras, buscas no site do INPI 
(Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em patentes, depositadas por universidades/pesquisadores 
brasileiros e depositadas por não residentes, em biogás de RSU para geração de energia elétrica.
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as explicações por trás desse fenômeno são, sem dúvida, variadas. con-
siderando o elevado número de bolsas de produtividade em pesquisa 
dos grupos de pesquisa mapeados e tendo em vista o atual sistema 
brasileiro de avaliação dos programas de pós-graduação, é possível que 
os pesquisadores tenham dado preferência a publicações. de fato, o sis-
tema enfatiza a publicação em periódicos indexados no lugar da prote-
ção à propriedade intelectual e/ou do desenvolvimento de tecnologias. 
disso resulta o reduzido número de patentes, apesar do incentivo da lei 
de inovação existente há uma década.

iV.6 Financiamento dos grupos de pesquisa
os resultados da pesquisa revelaram que a frequência de relaciona-
mentos e contratos de financiamento entre agências públicas de fo-
mento e os grupos de pesquisa (e suas respectivas instituições de pes-
quisa) é maior do que os relacionamentos e contratos entre o setor 
privado (empresas) e os grupos de pesquisa (tabelas 15 e 16). Vale 
destacar que, como um grupo de pesquisa pode ter mais de uma fon-
te de financiamento, definiu-se relacionamento como o conjunto de 
contratos formais entre uma fonte de financiamento e um determina-
do grupo de pesquisa, independentemente de sua quantidade ou dos 
valores investidos. assim, é possível mapear não somente a variedade 
das fontes de financiamento, mas também a sua extensão perante os 
grupos mapeados.
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Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)10

a pesquisa identificou 45 fontes de financiamento privadas (59 relacio-
namentos) e 93 fontes de financiamento públicas (217 relacionamentos) 
no período de 2009 a 2015. dos 57 grupos mapeados, apenas 7 grupos 
de pesquisa optaram por não declarar qualquer fonte de financiamento, 
pública ou privada, no período. 

10 Embora a ANEEL tenha sido levantada como fonte de financiamento, é bastante provável que sejam 
empresas do setor elétrico, tais como CEMIG ou CHESF (ver Tabela 15), as organizações que, de fato, 
desembolsaram recursos para financiar os projetos de pesquisa. Entretanto, as respostas foram mantidas 
desta forma, para ser o mais fiel possível às respostas fornecedidas pelos entrevistados.

Tabela 15 – Frequência dos grupos de pesquisa por fonte de 
financiamento público

FoNTE DE FiNANCiAmENTo PúBliCo: ToTAl

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq)

38

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 25

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES)

18

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 8

Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico do Paraná (FA)

7

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(FAPERJ)

7

Fundação Nacional de Saúde 5

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 4

Agência Nacional de Energia Eletrética (Aneel)10 3

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 3

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) 3

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPE-
MIG)

3

universidade do Estado do Rio de Janeiro (uERJ) 3

universidade Federal do Rio de Janeiro (uFRJ) 3

Outros 87

ToTAl GERAl 217

Fonte: Elaborado pelos autores. ND = Não Disponível.
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Tabela 16 – Frequência dos grupos de pesquisa por fontes de 
financiamento privado

FoNTE DE FiNANCiAmENTo PRiVADo/EmPRESA ToTAl

Petrobras 11

Biogás Motores Estacionários Ltda 2

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) 2

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) 2

Pernambuco Biosolos Ltda 2

Outros 40

ToTAl GERAl 59

Fonte: Elaborado pelos autores. ND = Não Disponível.

na área pública, destacam-se as seguintes fontes brasileiras de financia-
mento à pesquisa como as mais utilizadas pelos grupos: cnPq (38 gru-
pos), FineP (25 grupos), caPes (18 grupos), FaPesP (8 grupos), Fa (7 
grupos) e FaPerJ (7 grupos). cabe destacar que as três principais ins-
tituições de fomento à pesquisa detectadas neste levantamento, cnPq, 
FineP e caPes, são todas federais e responsáveis por 81 relacionamen-
tos (37 % do total). o conjunto de fundações estaduais de amparo à 
pesquisa, sendo as mais importantes as de são Paulo, rio de Janeiro 
e Paraná, também é expressivo, responsável por 33 relacionamentos, 
equivalente a 15 % do total. as fundações só perdem para o cnPq em 
quantidade de relacionamentos. 

ainda na esfera pública, chama a atenção os relacionamentos com di-
versas fontes de financiamento internacionais, oriundas de países como 
alemanha, argentina, canadá, china, costa rica, escócia, espanha, es-
tados unidos, França, itália e méxico, além do Banco mundial. Grande 
parte dessas fontes internacionais é proveniente de universidades. 

tendo em vista a novidade do tema em território nacional e as caracte-
rísticas da pesquisa no país, não é surpreendente notar que o relacio-
namento com empresas (quer públicas, quer privadas) é bem menos 
desenvolvido do que com as agências de fomento. Pouco mais da me-
tade dos grupos identificados declararam não possuir qualquer relacio-
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namento com empresas. as fontes são menos diversas, totalizando 45. 
os relacionamentos, totalizando 59, representam pouco mais de 1/4 do 
observado no caso das agências de fomento. 

a principal fonte de financiamento é a Petrobras (11 relacionamentos). 
ela constitui exceção, pois as empresas do setor tendem a favorecer 
projetos com poucos grupos de pesquisa e focados em demandas ime-
diatas oriundas de suas atividades. 

iV.7 detalhamento dos projetos de pesquisa de 
biogás de rsu
conforme mencionado anteriormente, a metodologia usada permitiu 
identificar 57 grupos de pesquisa em território nacional que atuam com 
temas ligados ao biogás de resíduos sólidos urbanos. deste conjunto, 
28 grupos responderam ao questionário detalhando seus projetos na 
área. o que segue é uma caracterização desses diferentes grupos por 
localização, instituição associada, área de conhecimento e produtivida-
de de pesquisa. 

cabe destacar que o leque de interesse no tema é variado e inclui pro-
cessos de tratamento de gás, refino para biometano ou hidrogênio, me-
lhorias na geração de biogás, mapeamento do comportamento do bio-
gás dentro de aterros sanitários, coberturas mais eficientes para aterros 
sanitários, dentre vários outros. do que foi detalhado, cinco projetos 
(18 %) mencionaram explicitamente a inclusão de um componente de 
geração de energia elétrica. embora importante, a questão energética 
do biogás está longe de ser universal nas preocupações dos diferentes 
grupos de pesquisa no tema. a tabela 17 apresenta a frequência dos 
grupos de pesquisa por unidade da federação e instituição associada.

os grupos que relataram ter pesquisas com potencial de aplicação ao 
setor de biogás de resíduos sólidos urbanos (rsu), incluindo geração 
de energia elétrica, são oriundos das regiões nordeste (5 grupos de 
pesquisa), sudeste (13 grupos de pesquisa) e sul (9 grupos de pesqui-
sa) do Brasil. as tabelas 18, 19 e 20 indicam a frequência dos grupos de 
pesquisa por região, unidade da Federação, instituição, área do conhe-
cimento, produtividade em pesquisa dos líderes dos grupos, área do 
conhecimento/linhas de pesquisa.
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Tabela 17 – Frequência dos 27 grupos de pesquisa por unidade da 
Federação e instituição

UF iNSTiTUição GRUPoS ToTAl

Ba

universidade católica do salvador (ucsal) 1

2universidade estadual de Feira de santana 
(ueFs)

1

ce universidade Federal do ceará (uFc) 2 2

PB universidade estadual da Paraíba (uePB) 1 1

rJ

instituto nacional de tecnologia (int) 1

6
universidade estadual do rio de Janeiro 
(uerJ)

1

universidade Federal do rio de Janeiro 
(uFrJ)

4

sP

unesP Jaboticabal 1

4unesP rio claro 1

universidade de são Paulo (usP) 2

mG
universidade Federal de minas Gerais 
(uFmG)

1

3
universidade Federal de ouro Preto (uFoP) 1

universidade Federal de Viçosa (uFV) 1

Pr

universidade estadual de londrina (uel) 1

6

universidade estadual do centro-oeste 
(unicentro)

1

universidade estadual do oeste do Paraná 
(unioeste)

3

universidade Federal do Paraná (uFPr) 1

sc
universidade Federal de santa catarina 
(uFsc)

2 2

rs centro universitário univates (uniVates) 1 1

ToTAl GERAl 27

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Tabela 18 – Frequência dos 27 grupos de pesquisa por região e 
unidade da Federação

REGião UF GRUPoS ToTAl

NoRDESTE

Ba 2

5ce 2

PB 1

SUDESTE

mG 3

13rJ 6

sP 4

SUl

Pr 6

9rs 1

sc 2

ToTAl GERAl 27

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 19 – Frequência dos 27 grupos de pesquisa por área do 
conhecimento

áREA Do CoNHECimENTo GRUPoS

análise ambiental e gestão do território 1

Biocatálise 1

energização rural; Química 1

engenharia 2

engenharia civil 1

engenharia civil e ambiental 1

engenharia mecânica 1

Engenharia química 5

Engenharia sanitária e ambiental 8

Geotecnia 1

Geotecnia; engenharia civil 1

Química 1

recursos hídricos e meio ambiente 1

saneamento ambiental 1

Zootecnia 1

Total geral 27

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Tabela 20 – Frequência dos 27 grupos de pesquisa por bolsas de 
produtividade em pesquisa

PRoDUTiViDADE ToTAl

2 10

1a 1

1B 1

1c 3

1d 2

nd* 10

ToTAl GERAl 28

Fonte: Elaborado pelos autores. (*) ND =  Não Disponível.

(**) SCLASS = Sem classificação no CNPq.

iV.8 Comentários finais
este capítulo foi um exercício de análise sobre o estado da arte da pes-
quisa no aproveitamento de biogás de resíduos sólidos urbanos no Bra-
sil. Foram apresentados os resultados de uma metodologia cujo obje-
tivo foi identificar, qualificar e classificar capacidades dos grupos de 
pesquisa em tecnologias aplicáveis ao setor de biogás de resíduos sóli-
dos urbanos no Brasil.

os resultados permitem concluir que, nesta atividade, a relação univer-
sidade-empresa é realizada de forma esporádica, visando resolver pro-
blemas pontuais. esta atividade é relativamente recente e, portanto, não 
consolidada no Brasil, salvo na área rural em que é possível encontrar 
vários projetos, realizados em parceria com a embrapa, visando a gera-
ção de energia e calor a partir de dejetos de suínos, gados e aves. some-
se o fato desta atividade, no país, ser dominada por players internacio-
nais. detentores de conhecimento e tecnologia madura e tendo centros 
de pesquisa localizados em seus países de origem, esses têm sido atraí-
dos ao Brasil por meio dos programas governamentais de incentivo ao 
desenvolvimento tecnológico da indústria nacional de biogás. 
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a existência de uma indústria de biogás é elemento importante para 
gerar demanda, desenvolver e internalizar a pesquisa tecnológica de 
ponta nas universidades. como a indústria nacional do biogás ainda é 
incipiente no país e dependente de tecnologia externa (Quadros et al., 
2015), os relacionamentos dos grupos de pesquisa têm sido mais inten-
sos com as agências governamentais e com as Fundações de amparo 
à Pesquisa (FaPs) do que com empresas. essas agências têm buscado, 
por meio de vários instrumentos, estimular a formação deste mercado, 
a nacionalização de tecnologias e o fortalecimento da interação entre as 
empresas e as icts. com o desenvolvimento do setor de biogás de resí-
duos sólidos, espera-se que os relacionamentos universidades-indústria 
se intensifiquem e diversifiquem, bem como adotem horizontes de mais 
longo prazo. 
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caPítulo V

a exPeriência internacional com 
BioGás de rsu

V.1 Contexto socioeconômico
a procura por fontes alternativas de energia deve ser vista dentro de um 
contexto global, em que duas tendências importantes se fortaleceram e 
ainda hoje ganham cada vez mais importância.

a primeira é a preocupação sobre os impactos do ser humano no pla-
neta. Preocupações ambientais são antigas e existiram em diversas so-
ciedades ao longo dos anos, variando de acordo com sua relação com o 
meio natural e sua percepção dos danos causados. Para citar somente 
um exemplo, a era de paz instaurada pelo xogunato dos tokugawa no 
século 17 e o subsequente crescimento populacional, acoplado à de-
manda por madeira para grandes construções, aumentaram o desma-
tamento do Japão em escala considerável. Percebendo o impacto das 
atividades humanas sobre as florestas, os dirigentes do país impuseram 
uma política de gestão florestal que manteve a floresta em pé. Hoje, 
mesmo sendo um dos países mais densamente povoados, as florestas 
cobrem ainda 70 % do território japonês (diamond, 2004).

essas preocupações crescentes se desdobraram no movimento am-
bientalista moderno, que tem suas origens no fim do século 19, quan-
do ocorreram os primeiros protestos contra a poluição e as primeiras 
“campanhas” para salvar o meio natural. mas foi na década de 1960 que 
o movimento realmente deslanchou, em decorrência dos novos riscos 
ambientais trazidos pelo crescimento econômico e pelo surgimento de 
novas tecnologias (energia nuclear, químicos para produção agrícola, 
materiais sintéticos, etc.). o maior conhecimento da população acerca 
de temas ecológicos e a crescente preocupação, no imaginário popular, 
dos riscos aos ambientes naturais de recreação também contribuíram 
para a efervescência dos anos 1960 (rome, 2003).
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o movimento ambientalista eventualmente se alastrou pelo mundo, 
em razão da globalização e do surgimento de organizações não go-
vernamentais nacionais e internacionais. o nascimento do movimento 
ambientalista nos países em desenvolvimento se deu em resposta ao 
crescente impacto ambiental decorrente da rápida industrialização. de-
sastres ambientais, como o vazamento de gás da fábrica de pesticida 
union carbide india ltda. em Bhopal, índia, e a poluição em cubatão 
(sP), fortaleceram os movimentos nacionais, que ganharam cada vez 
mais proeminência e destaque nos debates sobre os rumos e práticas 
da sociedade (Bello, 2007).

a segunda tendência é a preocupação crescente em torno de fontes 
seguras de combustíveis. as crises de petróleo de 1973 e 1979 causaram 
um duro impacto no crescimento econômico mundial e realçaram os 
riscos da dependência de um combustível encontrado majoritariamente 
em regiões politicamente instáveis. a procura por combustíveis alter-
nativos tomou formas diversas, desde o uso de etanol para combustão 
automotiva no Brasil até a expansão acelerada da energia nuclear na 
França. até hoje, países procuram reduzir sua dependência por fontes 
externas de energia. Para citar um exemplo recente, a World Bioenergy 
association (WBa) organizou um workshop no início de maio de 2014 
sobre como reduzir a dependência da união europeia (ue) em relação 
ao gás natural russo, tema que ganhou destaque após os momentos de 
instabilidade política da ucrânia e a anexação da crimeia pela rússia.

as fontes renováveis de energia se inserem como uma solução impor-
tante para responder aos anseios encontrados em ambas as tendências: 
preocupação ambiental e segurança energética. afinal, elas promovem 
a diversificação na matriz energética, garantem o fornecimento sus-
tentável de energia a longo prazo, reduzem as emissões atmosféricas, 
criam novos empregos e aumentam a segurança na oferta de energia 
(GoldemBerG; coelHo, 2004). não é surpreendente, então, que ga-
nhem cada vez mais importância nos atuais debates políticos, tanto no 
Brasil quanto no exterior. 

considerando o tamanho do setor de energia no mundo, pequenas mu-
danças, como as preconizadas pelas políticas públicas apresentadas a 
seguir, podem ter efeitos significativos nos rumos tomados pelas so-
ciedades para atingir a sustentabilidade (GoldemBerG, 2006). elas 
procuram criar ciclos de feedbacks positivos, permitindo taxas elevadas 
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de crescimento e a estruturação de um mercado no qual novas tecno-
logias renováveis podem competir com tecnologias estabelecidas. em 
alguns casos (ainda raros), essas políticas iniciais foram essenciais para 
consolidar setores nos quais hoje forças de mercado, muito mais do que 
políticas de regulação ou subsídios governamentais, se tornaram o fa-
tor essencial na determinação do sucesso ou fracasso de uma empresa 
(HastinGs-simon; Pinner; stucHteY, 2014).

V.2 O mercado do biogás

V.2.1 Produção de bioenergia no mundo

a matriz energética mundial ainda é fortemente dependente de fontes 
fósseis, sobretudo petróleo (31 %) e carvão (29 %). as fontes renováveis 
de energia representam somente 14 % da produção total de energia, 
sendo a biomassa responsável por 74 % desse total, conforme ilustrado 
na Figura 26 (WBa, 2016).

Figura 26 – Oferta primária de energia no mundo

Fonte: WBA (2016)

GáS NATuRAL NuCELAR

RENOVáVEIS PETRóLEO

CARVãO

GáS NATuRAL

SOLAR, EóLICA, ETC

NuCELAR

74 %

18 %

8 %

29 %
14 %

5 %

21 %

31 %



Geração elétrica por meio do bioGás  
de aterros sanitários134

a bioenergia possui características bastante particulares. sua importân-
cia atual como fonte renovável de combustível, bem como seu potencial 
de crescimento para as próximas décadas, a torna um pilar de qualquer 
sistema sustentável de energia. entretanto, ela ainda é consideravel-
mente especializada, respondendo principalmente pelas necessidades 
de aquecimento nas sociedades e economias humanas. de fato, 92 % 
de toda a bioenergia é usada para gerar calor, sendo 5 % usados em 
transportes e 3 % para gerar eletricidade.

além disso, a despeito da variedade de fontes de bioenergia, existe uma 
predominância de biomassa florestal, responsável por 88 % do total de 
energia ofertada, seguida por biomassa da agricultura, representando 9 
% do total. os resíduos urbanos orgânicos contribuem com apenas 3 % 
(WBa, 2016).

V.2.2 Tendências gerais do mercado de bioenergia

as fontes renováveis de energia constituem o futuro da oferta energé-
tica no mundo e algumas delas, como as tecnologias solar e eólica, já 
possuem um crescimento vigoroso, tendo mais do que dobrado sua po-
tência instalada em pouco mais de uma década. a bioenergia, embora 
tenha mostrado muito mais dinamismo nos últimos anos, não seguiu o 
mesmo sucesso, se acompanharmos o crescimento total do mercado de 
energia desde o ano 2000 (ver tabela 21).
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mesmo seguindo o crescimento da oferta de energia primária por fon-
tes, cabe destacar a grande movimentação no próprio setor. como ar-
gumentam Goldemberg e coelho (2004), os dados sobre bioenergia 
incluem a biomassa tradicional, fonte não comercial, de baixa eficiência, 
geralmente usada para a cozinha. essa biomassa é predominantemente 
produzida de maneira insustentável e constitui uma fonte importante 
de poluição dentro das moradias, causando riscos à saúde dos seus 
habitantes. 

a biomassa tradicional, responsável em 2010 por 10 % da energia total 
consumida no mundo (WBa, 2014), se torna cada vez mais rara e, com 
o enriquecimento dos países, tenderá a desaparecer completamente, 
a não ser para fins de recreação. assim, os dados de bioenergia traem 
tanto a queda no uso da biomassa tradicional quanto o aumento na 
oferta da chamada biomassa moderna. 

V.2.3 Produção e tendências do biogás

conforme indicado na tabela 22, duas grandes regiões se destacam na 
geração de biogás: ásia e europa. Juntas, ambas as regiões respondem 
por 76 % de toda a produção comercializada. na europa, as diversas 
iniciativas implementadas criaram um mercado importante de biogás 
a partir de uma variedade de fontes, sobre tudo na alemanha (22,5 %), 
reino unido (6 %) e itália (6 %). na ásia, a produção de biogás é domi-
nada pela china (25,8 %), tailândia (2,2 %) e índia (1,3 %) e seu foco é 
predominantemente para o aproveitamento de resíduos de atividades 
agrícolas (WBa, 2014; 2016). 
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Tabela 22 – Crescimento da produção de biogás por região do mundo

ToTAl AméRiCAS áSiA EURoPA

2000-2005 78,6 % 30,8 % 200,0 % 70,0 %

2005-2010 88,0 % 41,2 % 120,0 % 111,8 %

2010-2011 15,9 % 4,2 % -15,2 % 22,2 %

2011-2012 11,0 % 12,0 % 2,6 % 172,7 %

2012-2013 5,8 % 0,0 % 2,6 % -52,5 %

Total

(2000-2013)
357,1 % 87,9 % 700,0 % 470,0 %

Fonte: WBA (2016). 

nota: Destaques representam maior (verde) e segundo maior (laranja) crescimento observado.

o uso do biogás varia de país a país, de acordo com suas práticas econô-
micas, direcionamento das políticas de apoio a este mercado e estrutura 
da indústria. assim, há divergências significativas entre países como o 
reino unido, cuja fonte principal de biogás são os aterros sanitários, e  
a alemanha, onde predomina o uso de biodigestores de resíduos agrí-
colas, culturas energéticas e da fração orgânica do rsu (ver tabela 23).
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Tabela 23 – Produção de energia a partir do biogás em países 
europeus

PAíS ToTAl 
(TEP/ANo)

 % DE BioGáS 
PRoDUziDo 

Em ATERRoS

 % DE BioGáS 
PRoDUziDo 

PoR ETES

 % DE BioGáS 
PRoDUziDo 

PoR oUTRoS 
mEioS

ALEMANHA 6.716 2 % 6 % 93 %

REINO uNIDO 1.824 84 % 16 % -

ITáLIA 1.815 23 % 3 % 75 %

REPúBLICA 
TCHECA 

571 5 % 7 % 88 %

FRANçA 465 60 % 17 % 23 %

HOLANDA 303 8 % 19 % 73 %

ESPANHA 256 48 % 12 % 40 %

POLÔNIA 251 25 % 36 % 39 %

áustria 197 2 % 9 % 89 %

BéLGICA 142 21 % 11 % 68 %

Fonte: EurObservER (2014).

nota: Os valores se referem ao ano de 2013. A soma supera 100 %, em alguns casos, em razão dos arredonda-
mentos. A sigla ETE significa Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário.

considerando a amplitude do mercado de bioenergia, o biogás ainda 
é claramente incipiente. estudos apontam que, em 2011, seu valor de 
mercado atingiu us$ 17,3 bilhões, com uma capacidade instalada de 
14,5 GW. embora pequeno, é um mercado em plena expansão podendo 
dobrar de tamanho até 2022 (PiKe researcH, 2012). 

o mercado europeu é, sem dúvida, o mais bem estruturado, em que 
empresas de médio a grande porte competem entre si com tecnolo-
gias adaptadas ao tratamento de uma variedade de fontes de resíduos 
(esgotos, rsu, resíduos da indústria alimentícia, resíduos agrícolas e 
culturas energéticas). somente na alemanha, mais de 400 empresas 
atuam no desenvolvimento de projetos e produção de equipamentos 
para aproveitamento energético no setor agrícola. 
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com o fortalecimento dos agentes e a saturação de alguns mercados, 
sobretudo na alemanha, existe uma tendência forte de internacionali-
zação dessas empresas em sua procura por novas oportunidades. em-
presas como mt energy (alemanha), schmack Biogas (alemanha), Bts 
italia (itália), agri.capital (luxemburgo) e xergi (dinamarca) começaram 
a procurar oportunidades no exterior, sobretudo na américa do norte 
e na ásia (PiKe researcH, 2012; ePi, 2011). como se pode observar na 
tabela 24, a alemanha domina o mercado de biogás. de fato, entre as 
10 empresas com maior número de projetos, 8 são alemãs e respondem 
por 64 % de toda a potência instalada por elas.

Tabela 24 – Maiores empresas europeias de biogás

EmPRESA PAíS NúmERo DE  
PRoJEToS

CAPACiDADE  
iNSTAlADA (mWEl) 

Em 2011

AB Energy (Gruppo AB) Itália 650 700

MT Energie Alemanha 600 356

Envitec Biogas AG Alemanha 456 335

Biogas Weser-Ems Alemanha 360 -

PlanET Biogastechnik Alemanha 330 134

Schmack Biogas GmbH Alemanha <300 130

Weltec BioPower GmbH Alemanha 300 76

uTS Biogastechnik Alemanha 176 350

Bioconstruct Alemanha 219 123

BTS Italia Itália 178 145

Fonte: EurObserv’ER (2014).
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o mercado chinês, ao contrário, é bem menos estruturado. mesmo com 
uma grande quantidade de projetos e diversos incentivos governamen-
tais, as empresas são de menor porte e voltadas principalmente ao 
mercado interno. suas margens de lucro são pequenas e as empresas 
necessitam de investimento para expandir sua capacidade de produ-
ção. o nível tecnológico no país é adequado para atender à demanda 
existente, mas necessitaria de melhorias nos materiais usados, proje-
to das plantas, controle e automação das operações das plantas e nas 
técnicas de construção para sua expansão, incluindo no exterior. além 
disso, seria necessário o desenvolvimento de padrões nacionais de me-
lhores práticas, incluindo a construção, monitoramento e manutenção 
das plantas de biogás. até hoje, o nível de qualidade dos projetos chi-
neses está aquém do que é encontrado em outras regiões do mundo, 
sobretudo em comparação com a realidade europeia (Wallace; Wu; 
WanG, 2006).

V.3 políticas de fomento ao biogás – Conceituação11

o mercado de biogás é produto tanto dos esforços do setor privado 
em capturar e aproveitar biogás de diversas fontes como de políticas 
governamentais. essas políticas procuram estruturar o mercado, incen-
tivando o desenvolvimento de tecnologias e o fortalecimento de empre-
sas capazes de atuar nele de maneira competitiva. as políticas usadas 
são variadas e, como mostra a Figura 27, influenciam o mercado direta 
ou indiretamente. ações diretas atuam no lado da oferta, por meio de 
políticas creditícias ou tecnológicas, ou no lado da demanda, por meio 
de políticas energéticas ou de cap-and-trade. ações indiretas influen-
ciam o comportamento dos agentes do mercado, mas não atuam dire-
tamente nas forças de oferta ou demanda.

11 Os limites do mercado de biogás considerados aqui abrangem resíduos agrícolas, culturas energéticas 
(como milho), esgotos e RSU. Essa expansão se faz necessária já que as diversas políticas apresentadas 
geralmente se aplicam ao conjunto deste mercado e não especificamente a determinadas fontes.
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Figura 27 – Tipos de políticas públicas de fomento ao aproveitamento 
do biogás

Fonte: Desenvolvimento próprio.

Créditos da foto: André Bonacin.

PolíTiCA NACioNAl DE mEio AmBiENTE
PolíTiCA NACioNAl DE RESíDUoS SÓliDoS

PolíTiCAS DE 
oFERTA

PolíTiCAS DE 
DEmANDA

AçÕES TRANSVERSAiS – ACoRDoS DE CooPERAção BilATERAiS E mUlTilATERAiS

INSTRuMENTOS 
DE APOIO FINANCEIRO

MECANISMO DE 
DESENVOLVIMENTO 
LIMPO (MDL)

como o nome indica, as políticas do lado da oferta atuam diretamente 
sobre os produtores de equipamentos, construtoras e operadoras de 
plantas de biogás. elas melhoram a competitividade das empresas por 
meio de ações que atuam diretamente no desenvolvimento de novas 
tecnologias, tornando-as mais baratas e acessíveis, ou nos indicadores 
de rentabilidade, graças a subsídios fiscais ou creditícios.

Políticas pelo lado da demanda, por sua vez, atuam no fim da cadeia, 
criando consumidores para o produto biogás, mesmo ele sendo mais 
caro do que outras fontes de energia. uma forma de atingir esse obje-
tivo é por meio da compra compulsória do biometano, calor ou eletrici-
dade produzidos pelos projetos de biogás. os compradores, em geral, 
são agentes já estabelecidos nos mercados de gás (quando há obri-
gatoriedade de injeção de uma porcentagem de biometano nas redes 
de gás natural), calor e/ou eletricidade. a produção de biogás é, assim, 
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incentivada e os compradores diluem os custos adicionais entre os con-
sumidores finais. 

outra forma de política de demanda age mediante restrições, estabele-
cendo um valor máximo de emissões de gases de efeito estufa de em-
presas participantes do setor energético e deixando que elas mesmas, 
por meio de um mercado, transacionem “emissões” para atingir sua 
meta. na busca por fontes limpas de energias, elas comprarão energias 
de fontes novas e menos competitivas, como é o caso do biogás.

ações indiretas incluem políticas de gestão de resíduos e políticas 
transversais. estas ações “[incluem] a coleta, o tratamento e a dispo-
sição adequada de todos os subprodutos e produtos finais do sistema 
econômico, tanto no que se refere ao lixo convencional como ao lixo 
tóxico” (demaJoroVic, 1995, p. 89-90). em muitos casos, elas forçam 
a redução da quantidade de material biodegradável enviado a aterros, 
levando à adoção de planos de manejo de resíduos, nos quais o material 
é reaproveitado para outros fins.

as políticas transversais atuam ao longo da cadeia de valor do apro-
veitamento do biogás, geralmente em apoio a outras políticas gover-
namentais. informações técnicas ou de mercado são de grande aju-
da a empresas e comunidades que desejam implantar uma planta de 
produção/recuperação e uso do biogás. elas permitem uma avaliação 
mais criteriosa dos benefícios, dificuldades e rentabilidade dos projetos. 
além disso, políticas transversais, sobretudo de comunicação, ajudam 
na criação de redes de agentes que atuam nesta atividade, fornecem 
treinamentos sobre diversos aspectos tecnológicos ou mercadológicos 
e ajudam na aceitação social dos diferentes projetos de aproveitamento 
de aterros sanitários.

embora países façam uso de um leque variado de políticas governa-
mentais para apoiar seu mercado de biogás, determinadas opções são 
mais adequadas a determinados contextos socioeconômicos. assim, a 
alemanha apostou em políticas energéticas, sobretudo na forma de ta-
rifas feed-in12, para incentivar o setor industrial a aproveitar o potencial 

12 Tarifas feed-in constituem um instrumento de apoio ao investimento em fontes renováveis de energia. 
Em esquemas desse tipo, contratos de longo prazo para compra de energia são estabelecidos para tecno-
logias específicas, com preços acima dos praticados no mercado, refletindo os custos mais elevados destas 
tecnologias.
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de biogás do país. seu poder tecnológico e sua capacidade de superar 
desafios técnicos, graças a uma base invejável de capital humano e físi-
co, garantem fácil adaptação às políticas pelo lado da demanda.

a inglaterra, por outro lado, opta por políticas pelo lado da oferta foca-
das em subsídios e fácil acesso a crédito. em grande parte, a preferência 
por esse tipo de política reflete a farta disponibilidade de crédito na 
economia inglesa, uma forte comunidade de investidores (incluindo ca-
pital de risco) e uma boa infraestrutura para fontes renováveis de ener-
gia (cleantecH GrouP; WWF, 2012). ao tornar os empreendimentos 
mais atraentes financeiramente, o governo espera estimular o aproveita-
mento do biogás, sobretudo dos seus aterros sanitários.

V.4 políticas de fomento ao biogás – exemplos 
pelo mundo

V.4.1 Políticas pelo lado da demanda

V.4.1.1 Tarifas do tipo feed-in na Alemanha

a alemanha é um dos países mais avançados na produção de fontes 
renováveis de energia e o segundo maior produtor de biogás do mun-
do (WBa, 2016). mesmo com um território de tamanho moderado, ela 
possui 10.020 plantas, gerando 28.270 GWh/ano de eletricidade (iea 
BioenerGY, 2015). o sucesso se deve, em grande parte, ao decreto de 
Fontes renováveis de energia (erneuerbare energien Gesetz – eeG), de 
2000, que constitui a maior força por trás do crescimento destas fontes 
no país (BileK, 2012). o próprio decreto é resultado do interesse, já na 
década de 1980, em realizar uma transição da matriz energética do país, 
fortemente dependente de fontes convencionais e de energia nuclear, 
para um futuro movido a energia renovável. o eeG é apoiado por uma 
série de medidas que fortalecem o desenvolvimento de fontes renová-
veis de energia, incluindo o  energiekonzept, de 2010, que estabelece 
uma visão energética para 2050 e o decreto para a indústria energéti-
ca (energiewirtschaftsgesetz – enWG), de 2005, que estipula medidas 
para a construção de redes elétricas inteligentes e o armazenamento de 
eletricidade.
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com o eeG, o país instituiu um esquema de tarifas feed-in para fontes 
renováveis de energia. através deste esquema, o governo estabelece 
preços fixos de longo prazo, em geral superiores aos preços pagos pelas 
fontes convencionais de energia e garantias de entrada da energia na 
rede para produtores de fontes renováveis (BileK, 2012). os subsídios 
estabelecidos, bem como a queda na incerteza, atraem investidores in-
teressados nas oportunidades surgidas. o esquema é atualizado perio-
dicamente e já sofreu atualizações em 2004, 2009, 2012 e 2014 (Klu, 
2013; euroBserV’er, 2014).

a produção de biogás se beneficia do esquema de tarifas feed-in, mas 
sua tarifação é relativamente complexa. a tarifa básica depende do por-
te da planta. um componente da tarifa diferencia o tipo de biomassa 
utilizada para produzir o biogás; culturas energéticas recebem uma ta-
rifa menor do que estrume e resíduos vegetais. a produção de biogás a 
partir de resíduos orgânicos do rsu possui uma tarifa própria, superior 
àquelas estabelecidas para outros tipos de biomassa. Finalmente, há um 
bônus adicional na tarifa se o biogás for transformado em biometano 
(deutscHe BanK, 2012). a tabela 25 resume o esquema de tarifas fee-
d-in vigente para o aproveitamento energético do biogás na alemanha 
em 2012.
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o enorme sucesso do eeG para a produção e uso de biogás não deve 
ofuscar diversas críticas a este respeito. o uso de culturas energéticas 
para sua produção, por exemplo, aumentou os conflitos referentes aos 
diferentes usos da terra (fins de alimentação ou fins energéticos), ge-
rando preocupações para setores agrícolas mais tradicionais, como o 
leiteiro (KlaWitter, 2012; Klu, 2013). sensível a esta crítica, o governo 
alemão reduziu os incentivos ao uso de culturas energéticas. adicio-
nalmente, preocupado com os custos elevados de algumas fontes re-
nováveis de energia, que incluem a biomassa, em geral, e o biogás, em 
particular, o regulador alemão reduziu recentemente diversas tarifas do 
esquema feed-in (euroBserV’er, 2014), o que deve frear o forte cres-
cimento do aproveitamento energético do biogás observado até agora.

V.4.1.2 Um mecanismo do tipo cap-and-trade no Reino Unido

o reino unido é o terceiro maior produtor europeu de eletricidade 
a partir do biogás, atrás somente da alemanha e da itália (euroB-
serV’er, 2014). o país possui 634 plantas produzindo 6.637 GWh/ano 
de eletricidade, a maioria oriunda de aterros sanitários (iea Bioener-
GY, 2015). o governo britânico faz uso de um leque variado de instru-
mentos de apoio a projetos de biogás. além das tarifas do tipo feed-in, 
semelhantes ao caso alemão, embora focadas em projetos de pequeno 
porte, o reino unido apoia geradores com fontes renováveis de energia, 
sobretudo os de grande porte (> 5mW), por meio de um sistema de 
certificados de aquisição obrigatória de eletricidade gerada por fontes 
renováveis (renewable obligation certificate – roc). considerado um 
dos principais mecanismos de apoio a projetos de fontes renováveis de 
energia, ele foi iniciado em 2002 na inglaterra, País de Gales e escócia e 
em 2005 na irlanda do norte (oFGem, 2014). 

Por lei, as companhias distribuidoras de energia elétrica precisam com-
prar uma porcentagem de energia de fontes renováveis e, na impossibi-
lidade de fazê-lo, compram rocs para atender as exigências legais. os 
rocs são distribuídos às geradoras que utilizam fontes renováveis de 
energia de acordo com a maturidade da tecnologia empregada e dos 
seus custos estimados. assim, plantas de biogás de aterros sanitários 
(tecnologia considerada estabelecida no país) recebem 0,20 rocs por 
mWh, enquanto plantas de biodigestão (tecnologia menos conhecida) 
recebem 2 rocs por mWh (KPmG, 2013).
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a cada ano, o department of energy & climate change (decc) estabe-
lece as obrigações do conjunto das empresas distribuidoras com a com-
pra de energia proveniente de fontes renováveis com base na diferença 
entre a demanda e a oferta por rocs. este procedimento garante que a 
oferta nunca será superior à demanda, evitando o colapso do mercado 
e dando segurança aos investidores. no final de cada período de moni-
toramento, as empresas distribuidoras de energia elétrica apresentam 
os rocs adquiridos, complementando, quando necessário, a falta de 
certificados por um pagamento (buy-out) à agência reguladora ofgem 
(office of Gas and electricty markets). no período 2013/2014 um roc 
valia £ 42,02. 

a partir de 2027, o governo congelará o preço do roc em £ 46 (a pre-
ços de 2013/2014 – o valor será corrigido pela inflação) para evitar uma 
volatilidade muito grande no período final de aplicação deste mecanis-
mo, previsto para 2037. supondo que as distribuidoras de energia repas-
sem todos os custos do esquema aos consumidores, o aumento médio 
nas contas de eletricidade deve ser de £ 30 em 2013 (decc, 2014).

cabe destacar que o roc, no reino unido, é uma variante dos me-
canismos tipo cap-and-trade utilizados no comércio de certificados de 
emissões de poluentes (ver Box 2).

V.4.2 Políticas pelo lado da oferta

V.4.2.1 incentivos financeiros no Reino Unido

em abril de 2014, o governo inglês lançou o incentivo para Geração 
renovável de calor (renewable Heat incentive – rHi), com duração es-
perada de 20 anos e que oferece um subsídio direto a produtores de 
biogás e biometano. na primeira fase, o apoio foi dado à instalação de 
equipamentos, sobretudo para pequenos projetos (até 200 kW), por 
meio de um subsídio de £ 0,073 por kWh (nnFcc, 2014). a segunda 
fase, iniciada em 2014, expandiu a abrangência do incentivo adicionan-
do residências no esforço de produção de calor a partir de fontes re-
nováveis (KmPG, 2013). cabe destacar que o rHi é o primeiro incenti-
vo desse tipo no mundo e pode aumentar consideravelmente o uso de 
biometano proveniente de biogás na rede nacional de gás da inglaterra, 
visto que a maioria dos grandes centros urbanos está ligada a ela (Gor-
don, 2011).
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Também conhecidos como sistemas de cap-and-trade, estes 
esquemas de comércio definem um mercado de permissões 
de emissão de poluentes. A entidade reguladora (governa-
mental ou não) estabelece um limite para a emissão total de 
poluentes, limite que é progressivamente reduzido ao longo 
dos anos. No início do esquema, as empresas participantes 
recebem ou compram uma quantidade determinada de per-
missões. Empresas que conseguem reduzir suas emissões 
podem vender suas permissões excedentes, enquanto em-
presas incapazes de fazê-lo podem comprá-las no mercado. 

A ideia original, proposta em 1920 pelo economista inglês 
Arthur Cecil Pigou, dizia que qualquer externalidade negati-
va (consequência inesperada da atividade econômica, como 
a poluição) deveria ser corrigida por meio de uma taxa por 
unidade de poluição igual ao custo marginal causado. Em 
1960, Ronald Coase, também economista britânico, aprovei-
tou as ideias de Pigou e concluiu que um mercado poderia 
substituir o governo no estabelecimento desse valor che-
gando aos mesmos resultados anteriores, em que o custo 
marginal da poluição seria igual ao seu benefício marginal 
(TIETENBERG, 2008).

Em outras palavras, deixar as empresas resolverem um desa-
fio imposto (reduzir a poluição) de maneira mais adequada 
à sua estratégia empresarial pode superar os resultados de 
políticas de comando e controle. O Clean Air Act de 1990, 
nos Estados unidos, é um bom exemplo de política de cap
-and-trade. Ele conseguiu reduzir as chuvas ácidas no país 
pela metade em 20 anos, trazendo benefícios sociais e am-
bientais estimados em uS$ 122 bilhões ao ano, contra um 
custo anual de uS$ 3 bilhões (CONNIFF, 2009).

Box 3  |  COMéRCIO DE PERMISSõES DE EMISSãO DE POLuENTES
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o governo inglês também criou vários fundos para financiar projetos de 
biogás. o anaerobic digestion loan Fund (adlF), por exemplo, dispo-
nibiliza £ 10 milhões para novos projetos de biogás (entre £ 50 mil e £ 1 
milhão por projeto), preferencialmente para a construção de plantas ou 
a compra de maquinário. o enterprise Finance Guarantee (eFG) é outro 
exemplo que visa apoiar Pmes com dificuldades em obter financiamen-
tos comerciais por causa da falta de garantias. o fundo disponibiliza até 
£ 2 bilhões conforme a demanda. a iniciativa de maior porte é o Green 
investment Bank (GiB) de £ 3 bilhões, usados para alavancar investi-
mento privado com recursos públicos. Projetos de produção de energia 
a partir de resíduos (incluindo, assim, a produção de biogás) foram iden-
tificados como prioritários (nnFcc, 2014).

V.4.2.2 Políticas de incentivo a desenvolvimento tecnológico na 
Dinamarca 

a dinamarca possui 154 plantas de biogás, produzindo 1.218 GWh/ano 
equivalente de energia. do total da energia produzida com biogás, 70,7 
% são oriundos do setor agrícola, 20,5 % de estações de tratamento de 
esgoto e 4,6 % de aterros sanitários (iea BioenerGY, 2015). o sucesso 
do país neste campo se deve à sua reação às duas crises dos preços do 
petróleo em 1973 e 1979. naquela época, o governo iniciou um programa 
de desenvolvimento tecnológico com o intuito de aproveitar resíduos 
agrícolas, como o esterco. esperava, assim, reduzir os custos do petró-
leo importado, sobretudo para pequenas propriedades agrícolas. 

a primeira tentativa veio com o Programa de cooperação para o desen-
volvimento de Plantas de Biogás (stuB – samarbejdsgruppen for tek-
nologisk udvikling af Biogasanlæg, em dinamarquês), que iniciou suas 
atividades em 1978, com um orçamento de kr 3,6 milhões. o foco era a 
construção de pequenas plantas demonstrativas e de pesquisa para en-
tender e aperfeiçoar a tecnologia, bem como identificar o seu potencial 
econômico. ele ainda visava estabelecer uma tecnologia padronizada, 
de baixo custo (lYBÆK; cHristensen; KJÆr, 2010).

o programa foi, inicialmente, um grande fracasso, com somente quatro 
plantas operando, das 50 construídas. no entanto, dessa experiência 
surgiu um projeto padronizado de planta de biogás que permitiria gan-
hos significativos de escala (BucHHorn, 2007). em 1986 o programa 
stuB encerrou suas atividades, mas o caminho aberto pela nova planta 
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padrão foi seguido em programas subsequentes de desenvolvimento 
tecnológico. o fomento governamental dado à pesquisa e desenvol-
vimento, o conhecimento gerado e as parcerias estabelecidas entre 
agentes de diferentes esferas (pesquisa, setor agrícola, empresas de 
energia, produtores de componentes, governos municipais, etc.) permi-
tiram melhorias contínuas na tecnologia de captura e uso de biogás na 
dinamarca. tecnologias promissoras foram estudadas em maior deta-
lhe, enquanto aquelas de menor potencial foram abandonadas (lYBÆK; 
cHristensen; KJÆr, 2010). 

o domínio da tecnologia pelo país é fruto dessas políticas tecnológicas, 
as quais se basearam em três elementos essenciais. o primeiro foi a 
implementação de uma estratégia do tipo bottom-up, através da qual o 
governo estimulou a criação de redes com uma variedade de agentes, 
em que conhecimento e aprendizado fluíam muito facilmente. o segun-
do foi o processo contínuo de programas de ação e apoio financeiro 
no longo prazo, o que permitiu o acúmulo de conhecimento e compe-
tências adaptadas especificamente para esta atividade. Finalmente, o 
terceiro elemento foi o contexto sociopolítico, que envolve desde a pre-
ferência de agricultores dinamarqueses pela cooperação em pequenas 
comunidades até políticas de resíduos que levaram municipalidades a 
considerarem novos meios de aproveitar o lixo gerado (raVen; Gre-
Gersen, 2007). um elemento ilustrador interessante desse apoio é a 
inauguração, em 2007, do maior complexo experimental de biogás do 
mundo, na universidade de aarhus (nielsen; anGelidaKi, 2007).

V.4.3 Políticas transversais

V.4.3.1 Políticas de comunicação nos Estados Unidos

comunicar os benefícios e as oportunidades do biogás é um aspecto 
importante ao longo da cadeia de valor deste combustível e fortalece 
as outras políticas existentes. ao juntar diferentes agentes e ajudar no 
estabelecimento de parcerias, políticas desse tipo apoiam o desenvol-
vimento de redes nesta atividade. Por meio dessas redes, novos parti-
cipantes, do setor público e privado, conseguem reduzir barreiras no 
desenvolvimento de projetos. a sensibilização das comunidades locais 
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também faz parte desse conjunto de políticas de comunicação (iea, 
2009). um exemplo interessante vem dos estados unidos, por meio do 
programa Landfill Methane Outreach Programme (lmoP), da USEnvi-
ronmental Protection Agency (ePa).

estabelecido em 1994 como parte dos esforços do país para reduzir suas 
emissões de gases do efeito estufa (iea, 2009), o lmoP é um programa 
voluntário que cria parcerias entre estados, consumidores/provedores 
de energia elétrica e a indústria do biogás de aterros sanitários e co-
munidades (ePa, 2013). seus especialistas agem como uma consultoria, 
disponibilizando uma grande variedade de ferramentas (técnicas e não 
técnicas) e apoiando todo o ciclo de desenvolvimento de uma planta de 
biogás, dos estudos de viabilidade à operação. eles também ajudam a 
procurar financiamento para os projetos de biogás, apoiam estratégias 
de comunicação para a mais ampla aceitação dos projetos e acompa-
nham as mudanças regulatórias que afetam esta atividade (ePa, acesso 
em 3 jun. 2014). 

o lmoP possibilitou a criação de mais de 1.500 parcerias industriais, 
230 parcerias com empresas do setor de energia, 134 parcerias com 
organizações comunitárias (governos municipais e donos de aterros), 
39 parcerias com entidades governamentais estaduais ou regionais e 
38 parcerias com organizações não governamentais. a quantidade de 
parcerias se justifica pelo tamanho do mercado existente e potencial de 
biogás oriundo do rsu de aterros sanitários. de fato, dos 2.400 aterros 
sanitários atualmente em operação ou recentemente fechados, existem 
636 com projetos de aproveitamento energético de biogás e estima-se 
que 440 projetos adicionais poderiam ser construídos. estes novos pro-
jetos poderiam fornecer eletricidade para pouco mais de meio milhão 
de residências americanas (ePa, 2014).

além do contexto nacional, o lmoP também foi responsável por uma 
importante iniciativa internacional chamada Global Methane Initiative 
(Gmi), lançada em 2004, que contou com 42 países participantes, in-
cluindo o Brasil, além da união europeia. a iniciativa focou em cinco 
setores (agricultura, mineração de carvão, resíduos sólidos urbanos, 
óleo&gás e esgotos) com o objetivo de reduzir 180 milhões de tone-
ladas de co2-equivalente até 2015, o que equivale ao consumo de 420 
milhões de barris de petróleo (Gmi, acesso em 7 abr. 2014).
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a Gmi, liderada pelos estados unidos, desenvolveu planos setoriais de 
ação, em que foram identificadas as principais barreiras para o uso da 
tecnologia, discutidas possíveis reformas nos mercados e contextos re-
gulatórios e mapeadas as oportunidades existentes de financiamento. 
além desses planos setoriais, os subcomitês técnicos da Gmi incentiva-
ram a criação de planos de ação por parte dos países participantes e a 
troca constante de experiências e informações entre eles no que tange 
a melhores práticas, tecnologias apropriadas, superação de obstáculos, 
casos de sucesso e fracasso, além de outras atividades.

V.4.4 Políticas de fomento à otimização da gestão de 
resíduos

V.4.4.1 Políticas de gestão de RSU

o caso da coreia do sul ilustra bem o efeito benéfico de políticas contí-
nuas de fomento à otimização da gestão do rsu, adaptadas à realidade 
local. segundo seo e outros (2015), o país desenvolveu uma legislação 
própria para o tema nas décadas de 1960 e 1970, sendo as duas medidas 
mais importantes a lei de Poluição ambiental (1963) e a lei de sujeira e 
limpeza (1973). a despeito de melhorias no tratamento do rsu corea-
no, o país iniciou a década de 1980 com 90 % do seu resíduo depositado 
em aterros sanitários. melhorias nas políticas existentes durante essa 
década, aliadas à pressão popular, reduziram essa taxa para pouco mais 
de 60 % no início dos anos 1990. 

o ano de 1993 representou um verdadeiro divisor de águas no país, com 
a introdução da lei de Promoção da reciclagem e economia de re-
cursos, a qual impôs o princípio do poluidor-pagador13 às indústrias, no 
que tange à gestão do rsu. melhorias na legislação nos anos seguintes, 
incluindo uma categorização mais adequada do resíduo gerado (sepa-
ração entre resíduo domiciliar, resíduo industrial, resíduo de construção 
e resíduo perigoso) e medidas de incentivo à reciclagem e ao uso ener-
gético do resíduo, levaram a uma queda considerável das taxas de ater-
ramento, que hoje representam menos de 10 %. o sucesso obtido levou 

13 O princípio do poluidor-pagador obriga um poluidor a arcar com os custos de recuperação ou trata-
mento dos danos causados pela produção, uso e descarte dos seus produtos ou processos produtivos.
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o governo a considerar um objetivo de “resíduo zero” para os próximos 
anos (seo et al., 2015).

Vale destacar que as emissões positivas de 25 mil toneladas/ano de 
co2-equivalente, observadas em 1982 em decorrência dos processos de 
tratamento e disposição do resíduo, se transformaram em emissões ne-
gativas de 84.700 toneladas/ano de co2-equivalente em 2012 (seo et 
al., 2015). o “crédito” em emissões desse setor se deve majoritariamente 
ao fato de a reciclagem ter uma quantidade menor de emissões do que 
processos de produção com material virgem14. essas emissões evitadas 
explicam as emissões negativas observadas hoje no país. 

V.4.4.2 Acordos multilaterais sobre aterros na União Europeia

em 26 de abril de 1999 a união europeia lançou a diretriz 1999/31/ce re-
lativa à deposição de resíduos em aterros. entre suas várias demandas, 
a diretriz obriga os países membros da união a reduzirem a quantidade 
de resíduos sólidos municipais biodegradáveis aterrados em 25 % até 
2006, 50 % até 2009 e 65 % até 2016, em relação à situação de 1995 
(conselHo da união euroPeia, 1999). dependendo de sua situa-
ção, alguns países membros podem adiar a meta para os anos de 2010, 
2013 e 2020, respectivamente (ciWm, 1999). 

a diretriz também introduziu o conceito da hierarquia 4r (reduce, reu-
se, recycle e recover) no tratamento do lixo. evitar a geração de lixo é 
visto como ação prioritária e o descarte como última opção, após serem 
esgotadas as opções de reutilização do resíduo, reciclagem e reaprovei-
tamento (energético ou não energético). 

a diretriz propõe aos países membros que procurem outras formas de 
descarte dos resíduos orgânicos produzidos, incluindo compostagem 
e biodigestão com aproveitamento energético. diversos estudos mos-
tram que a diretriz teve um impacto significativo na forma como se 
trata o descarte de resíduos no continente europeu. a Golder associa-

14 Analogamente, processos de compostagem e biodigestão (com aproveitamento energético do biogás) 
do RSU orgânico emitem consideravelmente menos gases que causam o efeito estufa, em comparação 
com aterros sanitários, pois “reduzem” a demanda por outros produtos, como fertilizantes químicos e/
ou eletricidade.
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tes (2005), por exemplo, concluiu que a diretriz resultou em diversas 
ações por parte dos países membros da união europeia com a finalida-
de de reduzir a quantidade de aterros sanitários em operação. embora 
a quantidade de resíduos gerados tenha aumentado, a quantidade de 
resíduos enviados a aterros sanitários, com exceção da Grécia, diminuiu 
ou, nos piores casos, estagnou.

seguindo o sucesso de vários países, a comissão europeia anunciou em 
2011 planos para a eliminação completa do envio de rsu biodegradável 
para aterros sanitários entre 2020 e 2025. segundo Jose Jorge diaz del 
castillo, responsável da comissão pela diretriz, mesmo com a dificulda-
de que alguns países estão encontrando para atingir suas metas, o bom 
avanço nos processos de gestão de resíduos na ue justificam novos ob-
jetivos ainda mais ambiciosos. de fato, a redução de 62 % para 38 % da 
quantidade de rsu depositado em aterros sanitários durante o período 
1995-2010 mostra a possibilidade de se impor mudanças importantes 
nesta atividade em um curto espaço de tempo (Quinault, 2011). 

V.4.5 Outros exemplos

V.4.5.1 América latina

os países latino-americanos possuem desafios similares no aproveita-
mento energético do biogás oriundo de aterros. o setor é ainda inci-
piente e, por muito tempo, foi incentivado pela obtenção de créditos 
de carbono do mecanismo de desenvolvimento limpo (mdl). como 
o foco do mecanismo é a redução de gases de efeito estufa, os crédi-
tos podem ser obtidos também para projetos de queima do metano 
em flare sem aproveitamento energético. isso explica a razão pela qual 
existem 46 projetos brasileiros de aterros sanitários registrados no mdl 
(data de pesquisa: 03/07/2014), embora somente oito desses aterros 
gerem eletricidade. o caso da argentina é semelhante, com 11 plantas 
de biogás existentes, mas somente dois aterros (Buenos aires – niic e 
niia), gerando energia (rosso, 2013).

o avanço dos países nesta atividade pode ser auferido por meio das 
atualizações periódicas apresentadas ao Global Methane Initiative (Gmi). 
nove países do continente participam desta iniciativa liderada pelos es-
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tados unidos, quais sejam argentina, Brasil, chile, colômbia, equador, 
méxico, nicarágua, Peru e república dominicana. nicarágua e república 
dominicana não apresentaram dados ou documentação referentes às 
suas iniciativas nesta área. o restante dos países pode ser dividido em 
dois grupos distintos, em relação ao conteúdo de suas apresentações 
de atualização para o Gmi.

chile, colômbia, Peru e méxico focam o contexto socioeconômico e me-
didas políticas em desenvolvimento e/ou implementação. ascui (2014), 
do chile, destaca a participação de projetos de mdl nos esforços na-
cionais de redução das emissões de gases que causam o efeito estufa 
e nas iniciativas referentes ao plano integrado de gestão de resíduos 
na cidade de Viña del mar. ele também menciona esforços envolven-
do os namas (Nationally Appropriate Mitigation Actions), instrumento 
da convenção-Quadro das nações unidas para a mudança do clima 
(cQnumc) voltado para apoiar iniciativas governamentais nacionais de 
redução de emissões de gases de efeito estufa. rodríguez (2013), da 
colômbia, e montufar (2014), do méxico, seguiram linhas semelhantes, 
apresentando os esforços dos seus países em relação ao mdl e às me-
didas políticas (estratégias de baixo carbono, planos de gestão de resí-
duos, etc.) estruturadas para melhorar a gestão do rsu. o representan-
te do Peru (Peru, 2012), além do mdl e do nama, reforça a ausência 
de infraestrutura no seu país para o tratamento do rsu, destacando 
que somente a 30 % dos resíduos urbanos é, de fato, dado um fim am-
bientalmente adequado.

o segundo grupo de países, mais avançados no aproveitamento ener-
gético do rsu, apresenta dados concretos de projetos existentes ou em 
fase de teste técnico. urquizo (2008), do equador, discute o contexto 
geral do rsu no país, destacando o baixo número de aterros sanitários. 
ele também apresenta alguns resultados dos testes técnicos feitos para 
a eventual exploração do biogás nos aterros de loja, cuenca e Guaya-
quil. rosso (2013), da argentina, mostra o leque de projetos existentes 
no país, bem como as diversas iniciativas governamentais colocadas em 
prática. monteiro (2011), do Brasil, apresenta os esforços do país em re-
lação ao mdl e destaca alguns projetos de aproveitamento energético 
de biogás, incluindo o aterro de Gramacho, onde o biogás é tratado e 
convertido em biometano com o objetivo de venda para a Petrobras.
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outro meio de averiguar o avanço do continente na exploração ener-
gética dos seus aterros é por meio da base de dados de projetos do 
Gmi. embora incompleta e, em alguns casos, desatualizada, ela apre-
senta elementos interessantes sobre o aproveitamento energético dos 
aterros. o Brasil lidera os países do continente com oito plantas e uma 
capacidade instalada de 81 mW. o méxico possui três plantas (aterros de 
ciudad Juarez, monterrey e san nicolas) com uma capacidade instalada 
total de 21,6 mW (Gmi, acesso em 15 abr. 2014; cHáVeZ-ortiZ, 2011). 
o chile tem somente uma planta (aterro de loma los colorados), com 
uma capacidade instalada de 18,2 mW (Gmi, acesso em 15 abr. 2014). a 
argentina, por sua vez, possui duas plantas (aterros de Buenos aires – 
niic e niia), com uma capacidade instalada total de 16,7 mW (rosso, 
2013).

as duas análises mostram claramente que o aproveitamento energéti-
co do biogás está em sua infância no continente latino-americano. em 
alguns países, como colômbia ou Peru, o foco das políticas públicas é 
a estruturação desta atividade por meio de um arcabouço institucional 
que incentive o uso de tecnologias de aproveitamento do biogás. Para 
outros, como Brasil ou argentina, o arcabouço básico já existe e os de-
safios consistem em adaptá-lo ou fortalecê-lo para incentivar um maior 
número de projetos. Para os dois grupos de países, cabe destacar que 
o mecanismo de desenvolvimento limpo (mdl) e, em menor grau, os 
Nationally Appropriate Mitigation Actions (nama) dos acordos interna-
cionais de clima sob gestão da onu são vistos como fundamentais para 
o fortalecimento desta atividade.

V.4.5.2 China

a china possui o maior programa de biogás do mundo, com mais de 40 
milhões de biodigestores, a maioria de pequeno porte (aBBasi; tau-
seeF; aBBasi, 2012). tal dimensão do programa somente foi possível 
com uma forte participação governamental, que estruturou políticas de 
apoio já na década de 1920. desde essa época, o compromisso do go-
verno chinês com o programa não parou de crescer. no início da déca-
da de 1970, por exemplo, o desenvolvimento de biogás foi incluído nos 
planos quinquenais de desenvolvimento. 
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entre 2003 e 2012, o governo chinês aportou ¥ 31,5 bilhões (r$ 11,3 bi-
lhões) para construir plantas de biogás, com outros ¥ 13,9 bilhões (r$ 5 
bilhões) investidos por governos locais e ¥ 46,4 bilhões (r$ 16,6 bilhões) 
pela iniciativa privada. as 91.950 novas plantas instaladas no país (6 % 
de grande porte, 11 % de médio porte e 83 % de pequeno porte) pro-
duziram 1,98 bilhão de m3 de biogás, gerando 380 milhões de kWh de 
eletricidade (JinGmin, 2014).

mesmo assim, estima-se que somente 19 % do potencial rural do biogás 
é aproveitado no país (cHen et al., 2010) e é com o intuito de apro-
veitar essa energia que o governo anunciou planos de aumentar para 
80 milhões o número de moradias produtoras e 8 mil a quantidade de 
plantas de grande porte. até 2020, a meta é produzir 45 bilhões de m3 
de biogás (JinGmin, 2014).

o biogás de rsu chegou de maneira tardia nos planos de biogás do 
governo, sendo foco de política pública somente com a legislação de 
2006 sobre fontes renováveis de energia. essa lei estipula uma meta de 
15 % de energia oriunda de fontes renováveis no consumo final energé-
tico chinês até 2020. Para incentivar esta atividade, o governo age em 
duas frentes.

a primeira consiste em reformas estruturais com o objetivo de reduzir 
o uso de lixões a céu aberto e aumentar a quantidade de lixo deposi-
tadoaem aterros sanitários. em 2010, após reciclagem, 2,5 % do rsu 
chinês foi compostado, 14,7 % incinerado, 22,1 % jogado em lixões e 60,7 
% depositado em aterros sanitários com padrões de qualidade próximos 
às melhores recomendações internacionais. 

incentivos tarifários constituem a segunda frente. a eletricidade pro-
duzida nos aterros sanitários recebe 0,25 ¥/kWh (r$ 0,09/kWh) adi-
cionais ao preço recebido por usinas termelétricas (ute) que operam 
com carvão (HaiYun, 2012). Para fins de comparação, essa diferença 
representou 66 % do preço médio de energia elétrica gerada por fontes 
térmicas em 2009 (ProductiVitY commission, 2011). Por conta des-
te incentivo, o país conseguiu implantar, até o fim de 2011, 46 projetos de 
biogás com uma capacidade total de 96 mW (HaiYun, 2012), um valor 
não muito distante da capacidade instalada no Brasil, de 81 mW. 
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V.4.5.3 França

o país possui 336 plantas de biogás, produzindo 1.273 GWh/ano de ele-
tricidade. desse total, 67,4 % são oriundos de aterros sanitários, 20,4 % 
de biodigestores agrícolas, 7,6 % de estações de tratamento de esgoto e 
4,0 % de biodigestores de rsu orgânico (iea BioenerGY, 2015). o país 
pode vir a representar o novo polo de crescimento do setor de biogás 
no continente europeu em decorrência de uma legislação recente, em 
debate no congresso francês, de transição energética para o crescimen-
to sustentável. ambicioso, o projeto de lei estipula uma meta de curto 
prazo de construção de 1.500 biodigestores dentro de um período de 
três anos e deve reforçar recentes melhorias nos esquemas existentes 
de tarifas feed-in, do Fundo de calor e das chamadas por projetos de 
upgrade para biometano (euroBserV’er, 2014).

além dessas políticas de apoio, é importante mencionar os impactos da 
política tributária do governo francês sobre esta atividade, sobretudo 
sobre os processos de gestão dos aterros sanitários. a lei que definiu 
o orçamento do governo francês para 1999 instituiu um imposto geral 
sobre as atividades poluidoras (tGaP – Taxe générale sur les activités 
polluantes). em 2009, a tGaP foi alvo de uma importante reforma, com 
o objetivo de melhor observar a hierarquia no tratamento de resíduos 
e diminuir a quantidade de rsu depositado em aterros ou incinerado. 
o valor deste imposto aumentou de € 10,03 em 2008 para € 20,00 em 
2010 por tonelada enviada a aterro e de € 0,00 para € 7,00 por tonelada 
no caso das plantas incineradoras. a reforma também introduziu dife-
renciações neste imposto de acordo com as tecnologias usadas. assim, 
a deposição em um aterro que tenha um selo de boas práticas (iso 
14.001 ou emas) é taxada em € 17,00 por tonelada, enquanto o imposto 
a ser pago em aterros que aproveitam energeticamente 75 % ou mais 
do seu biogás é de € 11,00 por tonelada. o imposto no caso de aterros 
biorreatores é nulo (cGdd; ademe, 2013).

o resultado foi uma alteração nas práticas adotadas. enquanto, em 
2008, somente 7,2 % do rsu francês enviado a aterro sanitário era 
aproveitado energeticamente, essa porcentagem pulou para 44 % em 
apenas três anos. os reguladores do país acreditam que a tendência 
continue nos próximos anos. além disso, eles comemoram uma redução 
na quantidade de resíduos aterrados, embora admitam que a tendên-
cia possa ser decorrente da crise econômica do país dos últimos anos.  
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o caso dos incineradores não é muito diferente, com melhorias graduais 
nas tecnologias usadas pelos operadores. no entanto, ao contrário do 
que acontece com os aterros sanitários, a quantidade de rsu incinerada 
aumentou (cGdd; ademe, 2013).

V.4.5.4 índia

ao país são dados os louros da construção do primeiro biodigestor 
anaeróbico moderno. a tecnologia, instalada em 1897 no asilo de lepro-
sos de matunga (Bombaim), usava dejetos humanos para a geração de 
biogás e subsequente uso para iluminação na instituição. o país tam-
bém viu a criação, embora malsucedida, do primeiro biodigestor com 
rejeitos animais, no ano de 1900, também em Bombaim. Foi somente 
em 1937 que essa tecnologia conheceu sucesso, notadamente por meio 
dos trabalhos de pesquisadores do instituto indiano de Pesquisas agrí-
colas (indian agricultural research institute - iari), na época conhecido 
como o instituto imperial de Pesquisas agrícolas.

Pesquisas constantes na área desde 1950 aprimoraram a tecnologia 
usada no país e resultaram em crescente interesse por parte do poder 
público (aBBasi; tauseeF; aBBasi, 2012). em 1982, o governo indiano 
implementou seu programa nacional de biogás, que levou à instalação 
de mais de 4 milhões de biodigestores de pequeno porte com o princi-
pal objetivo de fornecer aquecimento às famílias na área rural. mesmo 
com esse avanço, o país ainda tem dificuldades para incentivar a criação 
de biodigestores de maior porte e de tecnologia mais avançada, inclusi-
ve na área rural, onde a oferta de dejetos animais (sobretudo esterco de 
vaca) é relativamente grande. schmidt e dabur (2014) ressaltam, como 
exemplo, que somente 43 mWe são, de fato, aproveitados, representan-
do pouco mais de 1 % do potencial estimado de biogás de 2.448 mWe 
de resíduos urbanos e 1.276 mWe de resíduos industriais.

Há diversas razões para o fato de o aproveitamento energético do bio-
gás não ser mais bem aproveitado energeticamente no país, destacan-
do-se carências na infraestrutura, insuficiência de conhecimento técnico 
e inexistência de um marco regulatório propício para a disseminação da 
tecnologia. as incertezas nas relações entre compradores e vendedo-
res de biomassa (envolvendo todos os tipos de resíduos), por conta de 
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um mercado muito pouco regulado, pioram ainda mais o quadro geral 
(scHimdt; daBur, 2014).

no caso específico do rsu, embora todas as razões expostas acima 
sejam importantes, a principal explicação para seu baixo aproveitamen-
to energético decorre da má gestão do resíduo. de fato, 90 % do rsu 
indiano é depositado em lixões, em áreas periféricas da cidade, sem ne-
nhum controle ambiental. muitas vezes, resíduos industriais e hospitala-
res também são depositados junto com o rsu, agravando os problemas 
sociais e ambientais existentes. o tratamento térmico do lixo ainda é 
raro, por causa do seu alto teor em material orgânico (40 %-60 %), alto 
teor de umidade (40 %-60 %) e baixo poder calorífico (sHarHolY et 
al., 2008). é por essas e outras razões (incluindo a experiência indiana 
com as tecnologias disponíveis) que sharholy e outros (2008) reco-
mendam a compostagem como alvo prioritário de política pública. o 
aproveitamento energético do rsu por digestão anaeróbica também 
poderia ser de grande valia para o país, como demonstra o interesse 
recente por parte das autoridades indianas, a despeito da carência de 
experiência nesta área15. 

mesmo com uma legislação datando do ano de 2000, os municípios in-
dianos não conseguem fazer a separação do material orgânico do rsu 
previamente a seu envio aos lixões e aterros (metHane to marKets, 
2010). o aproveitamento energético do rsu esbarra na má gestão des-
ta atividade e somente será possível com a implementação de políticas 
adequadas, infraestrutura correta, capacitação técnica dos agentes lo-
cais, regionais e nacionais, além de outras medidas essenciais para sua 
estruturação.

V.4.5.5 Suécia

a suécia possui 264 plantas de biogás, que geram 1.686 GWh/ano equi-
valente de energia. desse total, 39,9 % são oriundos de estações de tra-
tamento de esgoto, 34,4 % de biodigestores de rsu orgânico e 14,2 % 
de aterros sanitários (iea BioenerGY, 2015). o país é um interessante 

15 O país possui experiência de aproveitamento energético do biogás produzido por esgotos, sobretudo 
nas grandes cidades de Deli, Bangalore e Lucknow (SHARLOLY et al., 2008).
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estudo de caso sobre boas práticas de gestão de rsu. devido ao seu 
domínio das tecnologias de tratamento térmico de lixo, em 2012, 51,6 % 
do total (em peso) era incinerado, 32,3 % reciclado e 15,3 % sofreu algu-
ma forma de tratamento biológico. somente 0,7 % do total gerado foi 
depositado em aterros sanitários (aVFall sVeriGe, 2013).

o sucesso do país é decorrente de uma consolidação progressiva das 
políticas públicas aplicadas a esta atividade, bem como da capacida-
de empreendedora da indústria sueca. Já em 1991, os municípios do 
país tinham a obrigação de apresentar planos de gestão do seu rsu 
(milios, 2013). essa demanda foi acompanhada por um processo de 
responsabilização das diferentes regiões do país quanto à aplicação das 
políticas climática e energética, fazendo com que cada uma optasse 
por aquelas soluções que melhor se adaptassem às condições locais. o 
biogás foi, assim, beneficiado por conta da maior facilidade das regiões 
em mapear oportunidades e aproveitar as vantagens oferecidas pela 
tecnologia (saVola, 2006).

o governo sueco criou, em 2001, um imposto sobre co2 que, entre ou-
tros impactos, melhorou a rentabilidade econômica do biogás perante 
os combustíveis fósseis (saVola, 2006). a introdução de um imposto 
sobre o aterramento de rsu, em 2000, e a proibição de envio de material 
orgânico para aterros, em 2005, constituíram outros passos importantes. 
com isso, o uso de aterros sanitários reduziu-se gradualmente, ao passo 
que a reciclagem e o tratamento térmico ganharam considerável peso na 
gestão final do resíduo. em 2006, foi criado um imposto sobre a incine-
ração de resíduos, com a finalidade de incentivar maiores taxas de reci-
clagem de materiais, incluindo os orgânicos (milios, 2013). mesmo a sua 
revogação, em 2010, não alterou as tendências crescentes de tratamento 
biológico da fração orgânica do rsu (aVFall sVeriGe, 2013).

em 2012, 36 % do rsu orgânico passou por processos de digestão 
anaeróbica; o resto foi compostado. a suécia optou por privilegiar o 
upgrade do biogás para biometano, para uso em veículos. como resul-
tado, 89 % da energia do biogás obtido a partir de todos os resíduos 
orgânicos produzidos no país (urbanos, industriais e rurais) naquele ano 
foram convertidos em gás combustível para veículos (aVFall sVeri-
Ge, 2013). Hoje, o biometano supre 58 % da demanda por gás natural da 
frota de 47 mil veículos que usam o combustível, sendo 2.200 ônibus e 
750 veículos pesados (iea BioenerGY, 2015).
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V.4.6 Lições aprendidas

a análise das diversas experiências de fomento ao aproveitamento 
energético do biogás ao redor do mundo mostra, em um primeiro pon-
to, que o sucesso de qualquer iniciativa é dependente de um bom en-
trosamento entre os diversos tipos de políticas pelo lado da demanda 
ou da oferta, bem como de políticas transversais e políticas sobre o 
tratamento e disposição de resíduos. cada uma visa fortalecer algum 
aspecto da atividade como um todo. 

Políticas pelo lado da demanda, como tarifas feed-in ou mecanismos 
do tipo cap-and-trade, criam um mercado que antes era inexistente ou 
inexpressivo. Políticas pelo lado da oferta, por sua vez, apoiam esfor-
ços de P&d para a criação e/ou adaptação de tecnologias e melhoram 
a rentabilidade de projetos por meio de incentivos fiscais ou credití-
cios. Políticas sobre o tratamento e disposição de resíduos estabelecem 
regras e metas aplicáveis ao destino dos subprodutos dos processos 
de produção e consumo. Finalmente, políticas transversais apoiam a 
estruturação desta atividade ao compartilhar informações técnicas e 
econômicas, facilitar a instalação de projetos demonstrativos, capacitar 
recursos humanos, angariar a aceitação de diferentes grupos sociais, 
governamentais e privados, etc.

um segundo ponto importante, bem ilustrado pelas dificuldades encon-
tradas na índia, é que políticas públicas de fomento podem ser em vão 
quando a gestão dos resíduos sólidos urbanos não estiver bem consoli-
dada. a introdução de tecnologias avançadas de aproveitamento ener-
gético do biogás pressupõe a existência de procedimentos adequados 
de gestão de resíduos, sem os quais não é possível estabelecer as condi-
ções necessárias para seu bom funcionamento. afinal, o biogás só pode 
ser aproveitado se o rsu estiver depositado em aterros sanitários ou 
pré-triado em biodigestores especializados. assim, qualquer iniciativa 
de aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos requer uma 
estrutura de coleta e disposição de rsu já estabelecida e com padrões 
mínimos de qualidade. a própria política de resíduos sólidos urbanos 
pode ter um efeito catalítico na tecnologia usada no aproveitamento 
do biogás de rsu. a restrição quanto ao envio de material orgânico 
para os aterros sanitários na união europeia, por exemplo, diminuirá a 
quantidade de energia elétrica de lá extraída, favorecendo, assim, o uso 
de biodigestores. 
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um terceiro ponto, exemplificado pela experiência de vários países da 
américa latina, é que existe uma transição natural pela qual os países 
passam em sua jornada para adoção de tecnologias de aproveitamento 
energético do rsu. o passo inicial, ora em curso na colômbia e no Peru, 
é a estruturação do aproveitamento energético do resíduo nas regiões 
onde isso é possível, concomitantemente com melhorias na gestão do 
rsu no país como um todo. o arcabouço institucional de biogás precisa 
ser estabelecido. em países em que estas questões estão mais avan-
çadas, como na argentina, Brasil e méxico, esse arcabouço já existe e 
o desafio consiste em propor melhorias que atendam a objetivos mais 
ambiciosos, como um aproveitamento mais eficiente de aterros sanitá-
rios, maiores índices de reciclagem, etc.

os países da américa latina aqui analisados também ilustram o quarto 
ponto, que é a importância do apoio estrangeiro ao setor. o mecanis-
mo de desenvolvimento limpo (mdl) foi instrumental para os primei-
ros passos no aproveitamento energético do biogás, sobretudo aquele 
oriundo dos aterros sanitários. o novo arcabouço climático internacio-
nal, em vias de estruturação sob a égide da convenção-Quadro das 
nações unidas sobre a mudança do clima (cQnumc), poderá fornecer 
ímpeto adicional para o setor. além da esfera multilateral, resultados 
positivos podem ser angariados por meio de acordos entre países (nas 
esferas públicas e privadas), parcerias entre empresas nacionais e es-
trangeiras, ingresso de know-how externo, congressos e feiras para tro-
cas de experiências, entre outros.

em um quinto ponto, vale destacar a importância das políticas pelo lado 
da demanda para dinamizar esta atividade. todos os países com um 
mercado dinâmico de biogás colocaram em prática tarifas do tipo fee-
d-in, que garantem um preço para a energia gerada condizente com os 
maiores custos de opções renováveis de energia elétrica. além disso, 
este tipo de tarifa está associado a contratos de longo prazo e garantia 
de acesso à rede pública de eletricidade, para venda da energia pro-
duzida. a alemanha é o estudo de caso clássico. sua posição de des-
taque no mundo, em termos de aproveitamento energético do biogás, 
se deve, em grande parte, a uma política ambiciosa de tarifas feed-in, 
apoiada por uma visão de longo prazo de transição energética para um 
futuro sustentável.
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uma das poucas exceções, se não for a única, a esse uso de políticas 
pelo lado da demanda é os estados unidos. o país conta somente com 
políticas pelo lado da oferta e políticas transversais de apoio, mas pos-
sui um mercado vibrante de biogás. mesmo com um PiB (Produto inter-
no Bruto) semelhante, o país gera menos de 40 % da eletricidade dessa 
fonte quando comparado com a união europeia. é temerário afirmar 
que esse diferencial de geração se daria somente pela ausência de um 
tipo específico de política, haja vista as enormes diferenças institucio-
nais entre as duas regiões. no entanto, a análise das experiências de 
outros países, realizada neste trabalho, mostra que políticas pelo lado 
da demanda possuem um impacto forte sobre o aproveitamento do 
biogás, podendo representar a maior contribuição única para qualquer 
esforço de estruturação ou fortalecimento deste mercado. 

o sexto ponto diz respeito às possibilidades de mudanças nos com-
portamentos dos agentes no que diz respeito ao uso de determinadas 
tecnologias, como ilustra o caso francês. sua política fiscal permite uma 
variação dos impostos cobrados por tonelada de lixo de acordo com 
o tipo de tratamento e destinação adotados, sendo procedimentos e 
tecnologias mais sustentáveis taxados com impostos menores. como 
resultado se obteve uma adoção, em um curto período de tempo, de 
tecnologias mais sustentáveis de aproveitamento energético do biogás. 

Finalmente, em um sétimo ponto, os exemplos da china, que prioriza o 
aproveitamento de resíduos agrícolas por meio de biodigestores, e da 
suécia, que optou pelo upgrade do biogás para biometano, mostram 
que as políticas de fomento ao mercado de biogás precisam ser adap-
tadas às realidades locais. como o biogás pode ser aproveitado para 
diversos fins, é importante que os formuladores de políticas públicas 
considerem o potencial e as limitações dos agentes que lá atuam, bem 
como as demandas existentes.
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caPítulo Vi

o BioGás de rsu dentro do 
contexto nacional

Vi.1 O biogás como fonte renovável e descentrali-
zada de energia

VI.1.1 um breve histórico do setor elétrico brasileiro

Por várias décadas, o modelo de geração de eletricidade na maioria dos 
países no mundo tem sido centralizado. Grandes centrais produtoras de 
energia elétrica, movidas a fontes fósseis, combustível nuclear ou água 
enviavam sua energia por meio de longas linhas transmissoras e uma sé-
rie de subestações até chegar ao consumidor final, seja ele residencial, 
comercial, seja industrial. diante das dificuldades em armazenar energia 
elétrica em grandes quantidades, as autoridades públicas gerenciavam 
as grandes redes elétricas de tal maneira a acionar os geradores dis-
poníveis de acordo com a demanda existente. assim, em momentos 
de pico, potências mais elevadas eram despachadas, ao passo que, em 
momentos de menor consumo, o contrário era feito.

o caso brasileiro é interessante pelas dimensões continentais do país, 
bem como pela majoritária participação de usinas hidrelétricas em seu 
parque gerador. o primeiro marco em direção a um modelo estatal cen-
tralizado de energia elétrica ocorreu em 1934 com a aprovação do Códi-
go de Águas. Por meio deste, autoridades governamentais passaram a 
regular os recursos hídricos do país e o setor de energia hídrica (Baer; 
mcdonald, 1997). o próximo grande passo se deu em 1963 com a cria-
ção da empresa pública eletrobras que, por meio de suas subsidiárias 
chesf, eletronorte, eletrosul, Furnas e, posteriormente, a empresa Bina-
cional de itaipu, passou a controlar a maioria dos ativos de geração do 
país (Ferreira, 2000). 
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nos anos finais da década de 1980, o modelo estatal no setor elétrico 
mostrou claros indícios de exaustão. a crise da dívida externa e o aumen-
to galopante dos preços internos durante o período levaram sucessivos 
governos a lançarem mão de políticas variadas para controlar a inflação 
e equilibrar as contas públicas. as empresas estatais foram usadas para 
fazer política macroeconômica de controle de preços e suas tarifas fo-
ram reajustadas abaixo dos índices de inflação. sem aportes externos de 
capital, os recursos disponíveis para investimento foram rapidamente es-
vaídos, diminuindo a capacidade de investir do setor em um cenário de 
crescente demanda por energia elétrica (Ferreira, 2000).

diante das necessidades de ajuste fiscal, redução do papel do estado na 
economia e necessidade de investimento em infraestrutura, sobretudo 
no setor elétrico, o governo optou por um plano ambicioso de privatiza-
ção, por meio do Programa nacional de desestatização (Pnd), definido 
pela lei 8.031 de 1990.

além do processo de vendas das empresas estatais, o governo fede-
ral criou a figura do Produtor independente de energia elétrica (Pie) e 
o mercado atacadista de energia elétrica (mae), com a finalidade de 
proporcionar maior concorrência dentro do setor elétrico e trazer os 
investimentos necessários para sua expansão (GiamBiaGi; GostKor-
ZeWics; Pires, 2001). 

ao contrário do setor de telecomunicações, por exemplo, a transição de 
modelos institucionais no setor elétrico se deu sem o estabelecimento 
prévio de um marco regulatório claro. segundo Giambiagi, Gostkorzewi-
cs e Pires (2001, p. 22): 

o fato de as regras definitivas do modelo, tais como as de funciona-

mento do mercado atacadista de energia (mae), e a tarifação do uso 

das linhas de transmissão, por exemplo, só terem sido definidas cinco 

anos após o início das privatizações não cria sinais, em tempo adequa-

do, para estimular a realização de novos investimentos privados. 

com o governo concentrando esforços no saneamento financeiro das 
empresas estatais para sua preparação à privatização e deixando de 
participar diretamente nos esforços de investimento, o resultado no se-
tor foi um agravamento da falta de recursos, um dos elementos essen-
ciais, junto com a queda do nível dos reservatórios, da crise energética 
de 2001.
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com a crise, o governo reformulou o modelo institucional do setor elé-
trico brasileiro, procurando corrigir diversas deficiências do processo 
de privatização anterior. no curto prazo, medidas de racionamento do 
consumo foram colocadas em práticas, bem como a construção emer-
gencial de novas centrais elétricas (GiamBiaGi; GostKorZeWics; 
Pires, 2001). Para o longo prazo, destacam-se o papel renovado do 
mercado (por meio de leilões de energia elétrica) e do estado, que ga-
nhou um papel determinativo (e não mais propositivo) na evolução da 
matriz elétrica brasileira (moreira; motta; rocHa, 2003). de acordo 
com udaeta, Grimoni e Burani (2004), com o propósito de assegurar 
as alterações definidas no novo modelo e evitar futuros gargalos no 
setor elétrico brasileiro, novos agentes institucionais foram criados, in-
cluindo: 1) a empresa de Pesquisa energética (ePe), responsável por 
realizar estudos de planejamento energético para o ministério de minas 
e energia (mme); 2) a câmara de comercialização de energia elétrica 
(ccee), sucessora do mae e responsável por intermediar a compra e 
venda de energia elétrica; e 3) o comitê de monitoramento do setor 
elétrico (cmse), responsável por avaliar permanentemente a segurança 
do suprimento.

VI.1.2 Novas fontes renováveis de energia

com a evolução tecnológica de novas fontes renováveis de energia, o 
modelo centralizador está gradativamente sofrendo alterações. muitas 
tecnologias renováveis conseguem hoje competir com algumas tecno-
logias estabelecidas. Por exemplo, a international energy agency (iea) 
incluiu, pela primeira vez em 2010, a energia eólica dentro do grupo 
de tecnologias competitivas para a geração de eletricidade na base da 
curva de carga. 

no Brasil, a realidade não é diferente. as energias renováveis eólica e de 
biomassa de cana-de-açúcar apresentam tendências de queda em seus 
custos, quando comparadas com fontes tradicionais como usinas nu-
cleares, usinas hidrelétricas e usinas termelétricas a carvão, cujos custos 
estão estabilizados ou aumentando (ver tabela 26). 
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esse potencial das novas fontes renováveis é ainda mais interessante 
quando considerado seu aspecto “disruptivo”, nos moldes apresenta-
dos por christensen (1997). de acordo com o autor, tecnologias disrup-
tivas começam a operar em mercados emergentes, já que seus atribu-
tos não lhes permitem competir com tecnologias existentes. em muitos 
casos, elas são ignoradas por empresas incumbentes por conta das 
baixas margens de lucro no mercado e por não possuírem consumido-
res de alto valor agregado. no entanto, a rápida melhoria dos atributos 
que são, de fato, prezados pelos consumidores do mercado principal 
faz com que essas tecnologias disruptivas possam rapidamente vir a 
dominar as existentes e se tornarem tecnologias padrão. um exemplo 
simples é o caso do telefone. a empresa Western union, a maior empre-
sa de telegrafia nos estados unidos na época, optou por não comprar 
a patente de telefone de alexander Graham Bell. sua decisão foi moti-
vada pelo fato de o telefone ser usado somente para ligações de curta 
distância, um segmento de mercado inexistente para a empresa, que 
focava sua atenção em telegrafia de longa distância. em poucos anos, 
o telefone virou o método preferido de comunicação para milhões de 
consumidores.

Hastings-simon, Pinner e stuchtey (2014) focam esse aspecto disrupti-
vo das novas fontes renováveis de energia e argumentam que notícias 
recentes de fracasso de tecnologias de aproveitamento dessas fontes 
não passam de um mito. as dificuldades que elas enfrentam são reflexos 
de sua consolidação, que se dá por meio da fusão de empresas para au-
mento de sua robustez, de modelos de negócio aprimorados e de uma 
menor dependência de políticas de fomento. o investimento em fontes 
renováveis de energia não cessa de aumentar no mundo, passando de 
us$ 30 bilhões em 2005 para us$ 160 bilhões em 2012.

entretanto, dois elementos importantes devem ser mencionados con-
tra um otimismo exacerbado em relação a essas novas tecnologias. em 
primeiro lugar, a despeito do crescimento explosivo de algumas tecno-
logias de fontes renováveis de energia, o futuro previsível ainda é das 
fontes fósseis. a iea (2012), por exemplo, prevê que o combustível fós-
sil ainda será responsável por satisfazer 75 % da demanda mundial de 
energia em 2035, embora proporcionalmente se reduza ao longo dos 
anos. a transição para fontes renováveis de energia está em sua infância 
e ainda serão necessárias várias décadas de desenvolvimento, demons-
tração e expansão para ser concluída, a não ser que o potencial disrup-
tivo aludido acima se torne realidade em um curto espaço de tempo.
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o segundo elemento diz respeito às características operacionais das 
tecnologias das fontes renováveis de energia. Por dependerem das 
características climáticas do seu ambiente, produzem energia com 
variabilidade sazonal e mesmo diária, levantando dúvidas sobre sua 
capacidade de agir como energia de base para a rede elétrica. essa 
variabilidade e, em certos casos, imprevisibilidade pode aumentar os 
custos do sistema como um todo e requerer mudanças nos modelos 
de gestão da rede por parte dos reguladores, com diversificação geo-
gráfica e mix adequado de fontes geradoras, incluindo aquelas que po-
dem atuar como back-up para as fontes renováveis de características 
intermitentes (iea, 2010).

VI.1.3 Geração distribuída de energia elétrica

a segunda fonte de pressão do modelo institucional centralizado é o 
aumento no potencial de geração distribuída de energia elétrica. ambos 
os fatores são intimamente relacionados, visto que a maior parte do po-
tencial de geração distribuída provém de fontes renováveis de energia, 
embora o contrário não seja necessariamente verdade. 

espera-se que a geração distribuída de energia elétrica contribua para 
um futuro energético mais sustentável, uma maior eficiência no sistema 
como um todo (por não se necessitar transportar energia por longas 
distâncias), uma maior confiabilidade da rede elétrica (por permitir a 
geração in loco), uma redução das emissões de Gees e, potencialmente, 
maior competição no setor (PrÆtorius; sauter; Watson, 2008). a 
entrada na rede de milhares de novos pequenos e médios produtores 
de energia elétrica forçará as autoridades competentes a atualizarem 
seus modelos de gestão da rede para considerar explicitamente esse 
aumento de complexidade.

como para qualquer outra tecnologia nova, as tecnologias de geração 
distribuída requerem a estruturação de um novo sistema de inovação 
tecnológica (sit) dentro daqueles sistemas já existentes no setor elé-
trico. a força de um sit pode ser julgada pela dinâmica de suas sete 
“funções”: 

•	 legitimação: aceitação das tecnologias pela população e pelo po-
der público; 
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•	 desenvolvimento de conhecimento: recursos para atividades de 
P&d; 

•	 mobilização de recursos: capital público e privado disponível para 
as tecnologias;

•	 expectativas sobre o futuro das tecnologias: arcabouço institucio-
nal propício para a expansão das tecnologias; 

•	 experiência empreendedora: quantidade de novas empresas em-
pregando estas tecnologias;

•	 Formação do mercado: tamanho do mercado; 

•	 externalidades: vantagens usufruídas por agentes não diretamente 
envolvidos com as tecnologias.

ao aplicar essa análise para os casos da alemanha e reino unido, Præ-
torius, sauter e Watson (2008) mostraram a existência de uma transi-
ção nos últimos anos de uma fase de formação para uma fase de con-
solidação do mercado. em outras palavras, os dois países conseguiram 
consolidar a posição das tecnologias de geração distribuída dentro de 
sua matriz energética, mobilizar recursos humanos e financeiros para 
elas, aprofundar as atividades de pesquisa e desenvolvimento na área e 
angariar o apoio de diversas coalizações de agentes.

embora a alemanha esteja bastante avançada quando comparada ao 
reino unido (com exceção da tecnologia de cogeração de pequeno 
porte), em ambos os países houve uma forte penetração de tecnologias 
de geração distribuída e um interesse crescente de diversos setores da 
sociedade, incluindo aqueles não diretamente envolvidos na área, em 
apoiar formas de energia mais sustentáveis.

no Brasil, a geração distribuída de energia elétrica está fortemente con-
centrada em empreendimentos de cogeração de médio porte em al-
guns segmentos industriais e de serviços, e o desenvolvimento de um 
sistema de inovação tecnológica ainda está em seus primeiros passos. 
em parte, a lentidão do processo se explica pela forte centralização do 
sistema elétrico brasileiro e do interesse das autoridades por grandes 
centrais geradoras. Pode-se citar, como exemplos, as hidrelétricas de 
Belo monte, santo antônio e Jirau, bem como a usina termelétrica nu-
clear de angra 3. 
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alguns avanços merecem ser destacados. em 2012, por meio da reso-
lução normativa no 482, de 17 de abril, a agência nacional de energia 
elétrica (aneel) estabeleceu as condições gerais para o acesso de mi-
crogeração e minigeração distribuída aos sistemas de energia elétrica. 
a resolução introduz o conceito de sistema de compensação de energia 
elétrica, no qual a energia gerada por essas pequenas centrais gerado-
ras (até 100 kW) é cedida gratuitamente à distribuidora local, passando 
o cliente a ter um crédito perante a distribuidora no montante da ener-
gia injetada no sistema elétrico. além disso, a resolução estabelece que 
podem usufruir desse mecanismo sistemas de geração distribuídos com 
base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração quali-
ficada (aneel, 2012). 

Para aprimorar o esquema e após consultas públicas, a aneel aprovou a 
resolução normativa no 687, de 24 de novembro de 2015, que altera a 
resolução normativa no 482. as novas regras, válidas a partir de março 
de 2016, alteram os limites máximos de participação no esquema para 
75 kW na microgeração distribuída e 5 mW (3 mW no caso de fontes 
hídricas) na minigeração distribuída. além disso, a resolução permite 
a instalação de geração distribuída em condomínios, com os ganhos 
sendo divididos entre os condôminos de acordo com regras estabele-
cidas entre eles. Finalmente, além de facilitar os trâmites burocráticos, 
a nova resolução reduz o tempo máximo de conexão à rede e admite 
que consumidores usem os créditos obtidos para abater no consumo de 
eletricidade em suas outras unidades, contanto que estejam na mesma 
área de atuação da distribuidora (aneel, 2015).

desde sua aprovação até setembro de 2016, foram instaladas 5.525 
centrais geradoras, sendo 5.437 de energia fotovoltaica, 40 de fontes 
eólicas, 26 de biogás, 15 híbridas (solar/eólica), 5 hidráulicas e 2 de bio-
massa, com uma potência instalada total de 51,8 mW (lis, 2016). Pesqui-
sas realizadas pela aneel mostraram satisfação dos consumidores que 
instalaram sistemas de geração distribuída, com 81 % dos consumidores 
percebendo redução superior a 25 % em sua conta de luz. Para 26 % dos 
pesquisados, essa redução foi superior a 75 % (mattar, 2014). 

o início parece promissor e diversas iniciativas estaduais estão procu-
rando seguir o modelo apresentado pela aneel. em minas Gerais, esti-
ma-se a criação de um mercado de 58,2 mW na área residencial graças 
à resolução da aneel e aos incentivos tributários concedidos pelo go-
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verno do estado em 2013. isso representa a instalação de 12.280 siste-
mas de geração distribuída (duarte de Faria, 2014). 

desnecessário dizer que ainda se está longe do potencial técnico cal-
culado em diversos estudos. miranda (2013) estima, por exemplo, um 
potencial total de 64,59 GW, com a região sudeste responsável por 
metade deste potencial, atingível até 2025. 

VI.1.4 Mudanças climáticas

as mudanças climáticas, alterações nos padrões climáticos usuais, de-
correntes do acúmulo excessivo de gases de efeito estufa na atmosfera 
terrestre, constituem outro elemento importante que pode vir a per-
turbar a ordem vigente. seu poder destrutivo, aliado à sua capacidade 
de reforçar desigualdades e conflitos por recursos naturais (sobretudo 
água), tem levado diversos especialistas a afirmarem que se trata do 
maior desafio ambiental das próximas décadas e mesmo séculos. Pro-
jeções para o futuro são, evidentemente, repletas de incertezas, dada a 
enorme quantidade de variáveis, mas podem constituir advertências im-
portantes para as sociedades modernas. Para fins de ilustração, em um 
cenário de grande emissão de gases de efeito estufa (cenário rcP8.5 
do iPcc – intergovernmental Panel on climate change / Painel inter-
governamental sobre mudanças climáticas), as temperaturas poderiam 
subir pouco menos de 4 ºc até 2100. esse aumento tão brutal levaria 
a sérias dificuldades para alimentar uma população mundial cada vez 
maior. além disso, representaria um aumento médio de quase 0,8 metro 
do nível do mar, podendo alagar grandes extensões de áreas costeiras, 
incluindo cidades (iPcc, 2014).

no caso do Brasil, país com forte dependência hídrica para sua geração 
de eletricidade, o problema deve ser cuidadosamente considerado. as 
preocupações ambientais da sociedade moderna não permitem mais 
construir grandes reservatórios para regular a vazão de água usada pe-
las usinas hidrelétricas, o que aumenta sua dependência do clima. além 
disso, como o potencial hídrico restante se concentra no norte do país, 
a energia é garantida predominantemente no período chuvoso, necessi-
tando de outras fontes para a geração de eletricidade nos meses secos. 
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estudos sobre os impactos climáticos no Brasil são recentes. eles têm 
mostrado a necessidade de se planejar cuidadosamente a expansão do 
parque gerador brasileiro. Pode-se citar lima, colischonn e marengo 
(2014), que buscaram estimar os impactos das mudanças climáticas na 
energia assegurada ou a garantia física das usinas do parque gerador 
brasileiro. eles consideraram o cenário a1B de emissões do iPcc, uma 
visão do futuro na qual ocorre um crescimento mundial econômico ro-
busto, um pico da população em meados do século e uma rápida intro-
dução de tecnologias novas e mais eficientes do que as atuais. ademais, 
o cenário considera uma convergência entre as diferentes regiões do 
mundo, com fortes interações culturais, sociais e econômicas, reduzindo 
as diferenças regionais de PiB per capita. com base nesse cenário, os 
autores deste trabalho estimaram os impactos climáticos regionais, os 
quais afetarão as vazões naturais das bacias hidrográficas estudadas. 
empregando diversas hipóteses sobre o uso do solo e da água, os auto-
res elaboraram um total de 178 simulações diferentes. os resultados não 
foram nada animadores. eles preveem uma redução de 15 % na energia 
assegurada do parque gerador existente e 25 % na energia assegurada 
do parque gerador16 futuro. 

Vi.2 aproveitamento energético do biogás no Brasil

VI.2.1 Situação atual

de acordo com dados da aneel (2016), em novembro de 2016 o Brasil 
possuía 29 usinas termelétricas usando biogás como combustível prin-
cipal, com uma capacidade instalada de pouco mais de 121 mW. dado 
que o parque gerador brasileiro possui uma capacidade instalada de 
161.009 mW, empreendimentos com base no biogás representam meros 
0,08 % desse total. 

conforme indicado na tabela 27, dos 27 empreendimentos em opera-
ção, 12 são de aterros sanitários e representam mais de 90 % (113,8 mW) 
da capacidade total. o restante usa biogás oriundo do tratamento de 
esgotos (3,9 mW) e de rejeitos agrícolas ou agroindustriais (3,9 mW).

16 O parque gerador foi estimado com base no Plano Nacional de Energia (PNE) 2030.



Geração elétrica por meio do bioGás  
de aterros sanitários176

Tabela 27–usinas termelétricas que operavam com biogás de diversas 
origens, no Brasil, em novembro de 2016

QUANTiDADE 
DE USiNAS

PoTêNCiA 
oUToRGADA 

(kW)

PERCENTUAl  
Do ToTAl ( %)

ATERRoS SANiTáRioS 12 113.830 93,5

TRATAmENTo DE 
ESGoToS 3 3.930 3,2

REJEiToS AGRíColAS 
oU AGRoiNDUSTRiAiS 14 3.921 3,2

ToTAl 29 121.681 100

Fonte: Aneel (2016).

nota:  As porcentagens não somam 100 % em decorrência de arredondamentos.

as usinas que consomem biogás de rsu estão distribuídas de maneira 
desigual no território nacional, com uma forte concentração de projetos 
na região sudeste (sobretudo em são Paulo e minas Gerais), repre-
sentando 70,2 % da capacidade instalada. a região nordeste vem em 
segundo lugar, com 16,9 %, por conta do aterro sanitário da cidade de 
salvador, no estado da Bahia. a região sul responde por 12,9 % da ca-
pacidade total instalada (ver tabela 28).

Tabela 28 – Distribuição geográfica das usinas que consomem biogás 
de RSu, no Brasil, em novembro de 2016

QUANTiDADE 
DE USiNAS

PoTêNCiA 
oUToRGADA 

(kW)

PERCENTUAl  
Do ToTAl ( %)

NoRDESTE 2 20.604 16,9 %

SUDESTE 3 85.434 70,2 %

SUl 11 15.643 12,9 %
 

Fonte: Aneel (2016).
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o aproveitamento energético do biogás oriundo de aterros sanitários no 
Brasil é dominado por três empreendimentos de grande porte: os ater-
ros de caieiras (são Paulo), são João (são Paulo) e salvador (Bahia). 
Juntos, eles respondem por mais da metade (64,9 %) da capacidade 
total instalada. as usinas restantes variam de tamanho e possuem entre 
1,1 mW, em curitiba, e 8,6 mW, no aterro Biotérmica recreio em minas do 
leão (rs), como mostra a tabela 29.

segundo a aneel (2016), seis projetos de aproveitamento energético 
do biogás estão em construção ou planejados com a construção ainda 
não iniciada. a potência total prevista é de 39,5 mW. cabe destacar 
que os dois maiores projetos usam biogás de fontes agrícolas. são eles 
Geo elétrica tamboara (11,9 mW – em construção) no Paraná e Biogás 
Bonfim17 (20,9 mW – planejado, sem construção iniciada) em são Paulo.

17 A base de dados da ANEEL inclui também o projeto Barueri (20 MW – em construção) na cidade de 
mesmo nome no Estado de São Paulo. Entretanto, o projeto é um incinerador de resíduos com aproveit-
amento energético, razão pela qual foi desconsiderado na Tabela 29.
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VI.2.2 Potencial de aproveitamento energético do bio-
gás de resíduos sólidos orgânicos

existem diversos estudos sobre o potencial de aproveitamento energé-
tico do biogás oriundo dos resíduos sólidos orgânicos. landim e aze-
vedo (2008) calcularam esse valor considerando somente a exploração 
de biogás gerado em aterros sanitários. eles avaliaram o potencial de 
geração em pouco mais de 350 mW.

o Plano nacional de resíduos sólidos, instrumento de implementação 
da Política nacional de resíduos sólidos (Pnrs), avalia esse potencial 
em 300 mW, com uma meta de instalação de 250 mW até 2031 (mma, 
2012). Vale destacar que o plano não estabelece metas para a geração 
de eletricidade por meio de biodigestores, propondo somente uma di-
retriz de redução de resíduos orgânicos dispostos em aterros. o plano 
tampouco menciona qualquer objetivo de transformação do biogás em 
biometano.

a ePe (2014c) calcula o potencial de aproveitamento energético de bio-
gás do rsu considerando três opções. na primeira, todo o rsu orgânico 
é disposto em aterro, com o biogás resultante sendo captado, tratado 
e usado para geração de eletricidade. nesse caso, o estudo aponta um 
potencial de 311 mW18. em um segundo cenário, todo o rsu orgânico, 
previamente triado, é aproveitado em biodigestores especializados para 
a geração de biogás e, subsequentemente, eletricidade. o potencial cal-
culado é de 868 mW, um valor consideravelmente superior ao potencial 
encontrado somente em aterros sanitários. Finalmente, os autores tam-
bém calculam o potencial de transformação do biogás em biometano, 
chegando a um potencial de 583 ktep (Quilotonelada equivalente de 
Petróleo) para o biogás de aterros sanitários e 1.315 ktep para o biogás 
de biodigestores especializados19.

18 Os autores consideram os dados de um estudo prévio do Ministério de Meio Ambiente, no qual o re-
sultado é fruto de uma análise de 56 localidades e inclui uma modelagem econômica. Assim, o número 
de 311 MW se aproxima muito mais de um potencial econômico do que técnico.
19 O mesmo estudo aponta um grande potencial energético técnico para a reciclagem, de 19.953 ktep. O 
binômio biodigestão-reciclagem é considerado a melhor opção para aproveitar energeticamente o RSU 
brasileiro.
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assim, o país possui um potencial técnico entre 300 mW e 868 mW 
somente com base no seu rsu orgânico20. considerando o parque ge-
rador atual, de quase 134 GW, esse potencial representaria entre 0,2 % e 
0,6 % do total. como menciona a ePe (2014c, p. 10), 

embora o aproveitamento energético dos resíduos urbanos não se 

apresente com potencial de escala suficiente para sustentar uma estra-

tégia de expansão da oferta de energia elétrica ou de biocombustível 

do país no longo prazo, o mesmo é elemento que deve ser considera-

do importante em uma estratégia regional ou local que transcende a 

dimensão energética. 

em suma, o aproveitamento energético do resíduo urbano deve ser con-
siderado dentro de uma lógica de boas práticas ambientais, sociais e 
econômicas para fins de tratamento adequado dos resíduos urbanos 
gerados pela nossa sociedade. a energia gerada é importante dentro de 
uma estratégia energética descentralizada, mas é um elemento menor 
dentro de uma estratégia nacional de expansão energética.

Vi.3 tratamento e destinação final dos resíduos só-
lidos urbanos no Brasil – aspectos econômicos
as características específicas de cada mercado de biogás dependem 
fortemente do contexto econômico no qual se insere. no caso do bio-
gás de rsu, este é intrinsecamente ligado aos avanços e limitações dos 
agentes públicos e privados envolvidos, além das políticas e regulamen-
tações do setor de saneamento.  além de ser de interesse público, o 
acesso à água potável em qualidade e quantidade suficiente, bem como 
o acesso a um ambiente salubre livre de vetores de doença e outros 
problemas de saúde, é um direito humano fundamental. assim sen-
do, é indubitável tanto a relação entre saneamento e desenvolvimento 
econômico quanto a importância do governo na estruturação do setor. 
Fortemente regulado e estruturado com base em licitações públicas, 
concessões e parcerias público-privadas (PPP), o setor de saneamento 
reflete, entre outros elementos, as dificuldades oriundas do desenvol-
vimento acelerado do país no pós-guerra, a falta de investimento em 

20 Considerando as frações orgânica e não orgânica, o MME (2007) aponta para um potencial entre 1.230 
MW e 8.440 MW.



Geração elétrica por meio do bioGás  
de aterros sanitários181

montantes adequados no setor e as lacunas institucionais dos governos 
federal, estaduais e municipais. 

de fato, na área específica de rsu, somente 58,4 % do resíduo coletado 
possui um fim adequado, sendo ele tratado (reciclagem, compostagem, 
etc.) ou disposto em aterros sanitários. o restante é jogado em lixões 
a céu aberto ou aterros controlados, ambas as opções apresentando 
graves consequências ao meio ambiente e sociedade (aBrelPe, 2014). 
além disso, trata-se de uma atividade em que fica evidente a falta de 
informação, forçando indústria e governo a projetar para o conjunto 
do território brasileiro os resultados obtidos em um universo bem mais 
restrito. a abrelpe (associação Brasileira de empresas de limpeza Pú-
blica e resíduos especiais) considera um universo de 400 municípios 
(aBrelPe, 2014) e o sistema nacional de informações sobre sanea-
mento (snis) um universo de 3.765 municípios (secretaria nacio-
nal de saneamento amBiental, 2016), sobre um total brasileiro de 
5.570 municípios.

esses dois elementos são evidências de uma carência maior de inves-
timento no setor, por fontes quer públicas, quer privadas. o mercado 
movimenta anualmente r$ 26,6 bilhões por ano, representando uma 
média de r$ 119,76 por habitante por ano (aBrelPe, 2014). Quando 
comparada com regiões urbanas ao redor do mundo (PWc; selur; 
aBlP, 2014), essa média é largamente inferior ao observado em cidades 
como londres (r$ 240,00), Paris (r$ 430,00), cidade do méxico (r$ 
1.060,00) ou tóquio (r$ 1.220,00). 

além desse baixo valor, há ineficiências nos serviços prestados. a re-
gião sul, por exemplo, gasta r$ 7,81 por habitante/mês na coleta de lixo 
e demais serviços de limpeza urbana. Já as regiões norte e nordeste, 
além de investirem maiores valores totais (respectivamente r$ 8,32 e 
r$ 8,37), gastam proporcionalmente mais com os demais serviços de 
limpeza urbana do que com a coleta (aBrelPe, 2014). na região sul, 
70,7 % dos resíduos são tratados ou dispostos em aterros sanitários, um 
total consideravelmente superior ao observado nas regiões norte (35,5 
%) e nordeste (35,6 %). o caso de Brasília também é ilustrativo. uma 
das regiões mais ricas do Brasil, com valores per capita investidos nesta 
atividade superiores a são Paulo (PWc; selur; aBlP, 2014), a cidade 
possui, no entanto, o maior lixão a céu aberto da américa latina.
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os avanços regulatórios e políticos na área de resíduos sólidos têm le-
vado a um aumento dos valores investidos no setor, como evidencia o 
aumento de 6,5 % entre 2012 e 2013 do tamanho do mercado. a despei-
to disso, a carência de recursos em montante adequado ainda é notória. 
estudo feito pela abrelpe e Go associados (2015) estima em r$ 10,3 bi-
lhões o investimento adicional requerido para implantar a infraestrutura 
necessária para atender as metas da Política nacional de resíduos só-
lidos (Pnrs) até 2031. dividido ano a ano, os valores adicionais21 neces-
sários, tanto de capital (caPex) quanto na operação das tecnologias 
(oPex), aumentariam progressivamente, de r$ 2,08 bilhões em 2015, 
atingindo r$ 14,35 bilhões em 2031. em outras palavras, para cumprir 
o Pnrs, os valores observados atualmente no setor precisam aumen-
tar em 51 % nos próximos 16 anos. não é impossível de se atingir, mas 
requer considerável vontade política para tal. a despeito de algumas 
vozes contrárias, que estimam serem suficientes apenas melhorias nas 
ineficiências observadas para se atingir as metas propostas pelo Pnrs, 
o consenso é a necessidade de aporte de recursos financeiros por agen-
tes públicos e privados.

Vi.4 políticas de fomento ao biogás
as primeiras plantas comerciais de biogás surgiram na década de 1970 
em decorrência das crises de petróleo dos anos de 1973 e 1979. na épo-
ca, o objetivo da política pública era reduzir a dependência externa de 
fontes de combustíveis, sobretudo hidrocarbonetos, diminuindo assim 
os riscos ao crescimento econômico nacional. a despeito de sucessos 
de longo prazo em alguns outros setores, as políticas não conseguiram 
impulsionar o uso de biogás, restrito na ocasião a resíduos agrícolas e 
agroindustriais.

o mecanismo de desenvolvimento limpo (mdl), iniciado em 2006, 
constituiu o fator essencial na segunda onda de interesse pela captura 
e aproveitamento de biogás no Brasil. ao estabelecer um valor para as 

21 O estudo considera dois cenários, com e sem tratamento térmico do RSU, sendo o segundo menos 
custoso. Vale também destacar que ele não estima eventuais receitas com subprodutos dos resíduos, o que 
reduziria o aporte de recursos, sobretudo na operação das tecnologias. Finalmente, o estudo tampouco 
considera o uso de biodigestores especializados, os resíduos orgânicos urbanos sendo compostados ou 
depositados em aterros sanitários (onde o biogás é capturado).
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emissões de gases de efeito estufa e demanda pelos créditos gerados, 
o arcabouço institucional internacional, liderado pela convenção-Qua-
dro das nações unidas para as mudanças do clima (cQnumc), criou 
incentivos para que empresários inovadores pudessem desenvolver 
projetos que trouxessem benefícios ambientais, econômicos e sociais 
para o país. o biogás foi alvo de muitos desses projetos que, além dos 
setores de suinocultura e avicultura, incluíam aterros sanitários. no caso 
dos aterros sanitários, os projetos eram voltados para a simples queima 
do gás (flare), o que destruía o metano, cujo potencial de aquecimento 
da atmosfera é 21 vezes maior do que o do dióxido de carbono. seu uso 
para a geração de energia elétrica foi considerado em alguns projetos, 
mas em número bem inferior. 

devido ao crash dos preços do mercado de carbono em 2011-2012, o 
setor viu seu principal elemento dinamizador desaparecer e, com isso, 
o interesse das empresas brasileiras. entretanto, ao contrário do que 
aconteceu na década de 1970, uma série de iniciativas nacionais parale-
las (embora não ligadas ao mdl) foi estruturada, permitindo reanimar o 
interesse pelo tema alguns anos depois. a Política nacional de resíduos 
sólidos (Pnrs), de 2010, o programa Probiogás, de 2013, e o primeiro 
leilão de energia com foco em projetos de biogás, em 2014, são três 
exemplos importantes que permitiram o surgimento desse terceiro mo-
mento na história de uso e aproveitamento do gás.

conforme discutido nas seções a seguir, mesmo que a Pnrs e o progra-
ma Probiogás consigam auxiliar em uma melhor estruturação do apro-
veitamento energético do biogás de rsu no país, políticas pelos lados 
da demanda e da oferta, essenciais para fomentar projetos em grande 
quantidade, ainda deixam a desejar. as poucas políticas pelo lado da 
oferta estão aquém do que seria possível para fomentar uma atividade 
ainda nascente e as políticas pelo lado da demanda, que incluem tanto 
o mdl quanto os leilões de energia, atualmente são ineficazes em fo-
mentar qualquer projeto. a Figura 28 aproveita a conceituação de po-
líticas públicas que fomentam o aproveitamento energético do biogás, 
apresentada na capítulo V, para sintetizar as várias políticas atualmente 
existentes no Brasil com este propósito.
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VI.4.1 Política pelo lado da demanda – O MDL

Vi.4.1.1 Um resumo do mDl

o mecanismo de desenvolvimento limpo (mdl) da convenção-Quadro 
das nações unidas para as mudanças do clima (unFccc, no original 
em inglês) foi responsável pelo segundo surto de interesse por projetos 
de aproveitamento energético do biogás no início dos anos 2000. 

o mdl surgiu da proposta brasileira de criação de um Fundo de desen-
volvimento limpo, alimentado por recursos dos países desenvolvidos 
no caso destes não cumprirem suas obrigações de redução de emissões 
de gases de efeito estufa (Gees). os recursos disponibilizados seriam 
então usados pelos países em desenvolvimento para financiar seus pró-
prios projetos de redução de emissões. a ideia foi alterada durante as 
negociações e gerou o mecanismo de desenvolvimento limpo (mdl), 
no qual o setor privado teria um papel preponderante. Parte da ideia 
original foi mantida no sentido de que países desenvolvidos podem 
contabilizar as reduções obtidas nesses projetos para cumprir parte de 
suas obrigações perante a unFccc. as reduções de emissões de pro-
jetos de mdl geram reduções certificadas de emissão – rces (1 rce 
= 1 tonelada de co2-equivalente), que podem ser vendidas nos diversos 
mercados internacionais (FrondiZi, 2009).
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PolíTiCA NACioNAl DE RESíDUoS SÓliDoS

PolíTiCAS DE 
oFERTA

PolíTiCAS DE 
DEmANDA

PolíTiCAS TRANSVERSAiS – PRoGRAmAS PRoBioGáS E Gmi

•	DESCONTO DE 
TuSD/TuST

•	REIDI

•	MDL

•	LEILõES DE 
ENERGIA

no entanto, o mdl não é um mecanismo simples e exige uma série 
de passos para a sua implementação. uma organização interessada em 
elaborar um projeto de mdl prepara, inicialmente, um documento de 
concepção de Projeto (Project design document, Pdd, no original em 
inglês). o documento é validado por uma certificadora independente 
(entidade operacional designada – eod), credenciada pelo conselho 
executivo do mdl. o projeto, em seguida, deve ser aprovado pela au-
toridade nacional designada – and (no Brasil, é a comissão interminis-
terial de mudança Global do clima – cimGc), antes de ser encaminhado 
para o conselho executivo do mdl que o aprova ou não. 

uma vez implantado, o projeto é monitorado pela instituição interessa-
da, monitoramento que é verificado por certificadoras independentes. 
somente após aprovar os relatórios de monitoramento é que o conse-
lho executivo do mdl emite as rces, que podem ser vendidas no mer-
cado (FrondiZi, 2009). a Figura 29 ilustra o ciclo de desenvolvimento 
dos projetos de mdl.

Figura 28 – Atuais políticas públicas que fomentam o aproveitamento 
energético do biogás no Brasil

Fonte: Desenvolvimento próprio. Imagem da ERSuC.
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Figura 29 – Ciclo de desenvolvimento de projetos de MDL

Fonte: Frondizi (2009).
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a despeito do seu sucesso (embora temporário), o mdl foi alvo de di-
versas críticas.  os altos custos de transação dificultam a participação 
de projetos de pequena escala ou com menor rentabilidade. esses altos 
custos também se expressam na necessidade de complexos arranjos 
institucionais nos países que acolhem os projetos, os quais são geral-
mente ausentes nos países menos desenvolvidos, justamente aque-
les com maior necessidade de apoio. a importância dos três maiores 
players do mercado (china, índia e Brasil) não é somente resultado do 
porte de sua economia, mas também da existência de instituições que 
estruturaram o mercado adequadamente para esse tipo de projeto.

a integridade ambiental de alguns projetos também foi duramente cri-
ticada. Fora as incertezas sobre critérios de adicionalidade22 e linha de 
base (sobre a qual é calculada a quantidade de emissões, de fato, re-
duzidas), algumas metodologias incentivavam a expansão de ativida-
des fabris com tecnologias mais poluentes (produzindo principalmente 
gases HFc-23 e HFc-22), com vista a auferir os ganhos do mdl por 
meio da conversão para tecnologias mais limpas. esse incentivo per-
verso desestimulava a expansão de atividades fabris já com tecnologias 
mais limpas e menores emissões, quando comparado com processos de 
adaptação da tecnologia existente. 

uma última crítica importante a destacar é sua dependência às nego-
ciações internacionais e à ambição dos esforços climáticos dos países 
desenvolvidos. a redução da atividade econômica no continente euro-
peu, maior mercado de créditos, devido à crise de 2009, acoplada às 
metas de redução de emissões muito tímidas, causaram um excesso de 
oferta em relação à demanda, deprimindo consideravelmente os preços 
praticados no mercado. Hoje, o mdl existe principalmente por conta 
de contratos assinados no passado; a estruturação de novos projetos é 
quase inexistente. Por exemplo, durante 2015 apenas nove novos proje-
tos foram criados. em seu auge, em 2012, 1.379 projetos viram a luz do 
dia, muito provavelmente na expectativa que o mercado fosse estimu-
lado com a extensão do Protocolo de Quioto para 2020. esta extensão 
foi acordada, mas isso não foi suficiente para relançar o mercado (un-
Fccc, 2013).

22 A adicionalidade é a prova de que o projeto não ocorreria sem a existência dos recursos do MDL. 
Provar adicionalidade é complicado e geralmente envolve menções à linha de base, ou seja, às emissões 
projetadas para o futuro que ocorreriam se o projeto não existisse.
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Vi.4.1.2 o mDl no Brasil e no mundo

Hoje existem 7.472 projetos de mdl no mundo, dos quais 2.537 recebe-
ram rces, correspondendo a 1,4 bilhão toneladas de co2-equivalente. 
índia e china dominam o mercado, tanto em número de projetos (cer-
ca de 70 %), quanto em redução de emissões (cerca de 75 %). a un-
Fccc (2014a) estimou um potencial de quase 4,7 bilhões de toneladas 
de redução de emissões de gases do efeito estufa até o fim de 2015. 
a despeito dos números positivos do mecanismo, o mercado é muito 
volátil. em 2012, foi registrado um número recorde de projetos de mdl 
em razão do início da terceira fase do regime comunitário de licen-
ças de emissão da união europeia (european union emissions trading 
scheme – eu-ets), o sistema de cap-and-trade da união europeia. em 
2013, no entanto, o número de projetos registrados sofreu uma queda 
significativa por conta, entre outros fatores, da crise econômica, da bai-
xa ambição dos países desenvolvidos (ditos do anexo i) em reduzirem 
suas emissões e do número reduzido de países participando do segun-
do período de compromisso do Protocolo de Quioto (unFccc, 2013).

o Brasil é um participante importante no mercado mundial de mdl com 
5 % do total de projetos, atrás somente da china e da índia (cimGc, 
2012). no país, existem 403 projetos aprovados de mdl, dos quais 53 
são referentes a aterros sanitários23 (mcti, 2014). considerando os da-
dos de 2012, tais projetos representam 14 % do total brasileiro e respon-
dem por cerca de 22 % do total de emissões reduzidas (12,7 milhões 
anuais de toneladas de Gees). Vale também destacar que a região su-
deste domina o número de projetos com 38 % do total, seguido pela 
região sul com 23 % e a centro-oeste com 18 % (cimGc, 2012). 

Vi.4.1.3 Exemplos de projetos de mDl em aterros sanitários

o primeiro projeto de mdl de aterro sanitário foi o “0008 Brazil nova-
Gerar landfill Gas to energy Project”, registrado no dia 18 de novem-
bro de 2004. a empresa novaGerar ecoenergia ltda, com apoio do 
ministério de infraestrutura e meio ambiente da Holanda (ienm) e do  

23 Na maioria dos projetos de aterros sanitários que obtiveram recursos do MDL, há a queima em flare 
do biogás, e não seu aproveitamento para geração de energia elétrica, o que explica a grande diferença 
entre os projetos registrados na ANEEL e aqueles registrados no MDL.
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SuB-ATERRO 4

SuB-ATERRO 1

SuB-ATERRO 3 SuB-ATERRO 2

Banco internacional para reconstrução e desenvolvimento (Bird), pro-
pôs esse projeto, com duas fases, nos aterros de marambaia e adrianó-
polis (ver Figura 30) no estado do rio de Janeiro. na primeira fase, o 
biogás seria coletado e o metano queimado (flare), processo que resul-
ta em água e co2 (com um potencial de aquecimento atmosférico bem 
menor). na segunda etapa, ainda não iniciada no momento de fecha-
mento deste texto, o biogás seria usado para gerar eletricidade, redu-
zindo as emissões tanto do metano do aterro quanto da rede de energia 
elétrica brasileira (noVaGerar ecoenerGia ltda, 2013). o projeto 
deve reduzir anualmente cerca de 210.812 toneladas de co2-equivalente 
entre os anos de 2004 e 2018 (unFccc, 2014a).

Figura 30 – Aterro sanitário de Adrianópolis

Fonte: Novagerar Ecoenergia Ltda, 2013.

o projeto mais importante de mdl, considerado um marco no Brasil 
por conta de seu porte, é o “0164 Bandeirantes landfill Gas to energy 
Project (BlFGe)”, registrado no dia 20 de fevereiro de 2006 (alVes; 
lucon; Ferrer, 2007). o aterro Bandeirantes (ver Figura 31), locali-
zado no estado de são Paulo, possui 140 hectares onde estão enterra-
dos 40 milhões de toneladas de lixo. Fechado em 2007, após 28 anos 
de operação, ele recupera biogás que é aproveitado para gerar energia 
elétrica graças a 24 motores com uma capacidade instalada total de 22 
mW (calixto, 2012; PreFeitura municiPal de são Paulo; BlFGe, 
2012). o projeto deve reduzir, em média, 250.268 de co2-equivalente 
entre os anos de 2003 e 2017 (unFccc, 2014b). entretanto, hoje o pro-
jeto tem uma potência de apenas 4,6 mW em operação (aneel, 2014). 
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Figura 31 – Aterro Bandeirantes

ESTAçãO DE TRATAMENTO 
DE BIOGáS E GERADORA DE 

ELETRICIDADE

SuBESTAçãO  
DE ELETRICIDADE

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo e BLFGE (2012).

Vi.4.1.4 o Programa de Atividades do mDl

diante de várias dificuldades do mdl, sobretudo no que tange à baixa 
participação dos países insulares e dos países menos desenvolvidos, a 
conferência das Partes da convenção-Quadro das nações unidas sobre 
mudança do clima iniciou, em 2005, o desenvolvimento de uma nova 
modalidade dentro do mdl chamada Programa de atividades (Pro-
gramme of Activities – PoA). em 2007, os trabalhos foram concluídos 
e o Poa foi oficialmente lançado. sendo um mecanismo ainda novo, o 
conselho executivo do mdl geralmente atualiza suas regras periodi-
camente, geralmente uma vez ao ano (soutH Pole carBon, 2010).

o objetivo do Poa é permitir a aglomeração de projetos sob um “guar-
da-chuva” único coordenado por uma agência de governo, onG ou 
empresa. ao juntar diversos projetos, o Poa reduz os custos de transa-
ção envolvidos no processo de aprovação de projetos de mdl e facilita 
seu acesso a recursos financeiros. isso se dá em razão da diluição de 
riscos entre seus diferentes projetos (soutH Pole carBon, 2010).  
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em 2014, 251 Poa estavam registrados perante a unFccc, dos quais 
oito eram brasileiros (unFccc, 2014d).

a caixa econômica Federal, com o apoio do Bird, propôs um Poa es-
pecificamente para aterros sanitários intitulado “Poa 6573: caixa eco-
nômica Federal solid Waste management and carbon Finance Project”, 
que foi registrado no dia 5 de outubro de 2012. Por meio do projeto, a 
caixa procura viabilizar financeiramente projetos de captura e aprovei-
tamento de biogás a partir de aterros sanitários. a justificativa apresen-
tada é que a responsabilidade pelo gerenciamento de aterros ainda está 
majoritariamente em mãos de municípios, a maioria dos quais não tem 
orçamento nem conhecimento adequado para estruturar atividades de 
valorização do biogás. além disso, destaca que os recursos do FGts, 
embora bastante usados para projetos de saneamento, não foram muito 
aproveitados para projetos de resíduos sólidos urbanos (caixa eco-
nÔmica Federal, 2012).

a própria caixa econômica Federal considera o projeto inovador e ca-
paz de alavancar grande volume de projetos de aterros sanitários e 
mdl, por ser capaz de usar como garantia as reduções certificadas de 
emissão (rces) a serem geradas (seaBra, 2013). até 2014, somente 
um projeto foi aprovado dentro do Poa da caixa: “cPa-1 – landfill gas 
recovery, energy generation and biogas distribution from ctr santa 
rosa”. o ctr (centro de tratamento de resíduos) santa rosa se si-
tua no estado do rio de Janeiro, entre os municípios de seropédica e 
itaguaí, e tem resultado em reduções de emissões de Gees no valor de 
132.028 toneladas de co2-equivalente, embora ainda sem gerar eletrici-
dade (caixa econÔmica Federal, 2014).

Vi.4.1.5 As dificuldades atuais do mDl para alavancar projetos

antes do crash de 2011-2012, o mundo observou um crescimento na 
quantidade de transações de créditos de carbono em bolsas especiali-
zadas como o european union emissions trading scheme (eu-ets), o 
chicago climate exchange (ccx), o nord Pool, o european climate ex-
change e o mercado Brasileiro de redução de emissões – mBre (ligado 
à Bm&F, Bolsa de Valores, mercadorias e Futuros de são Paulo). além 
do aumento da liquidez nesses mercados, vale destacar a estruturação 
de opções de financiamento para projetos de mdl. o Banco nacional 
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de desenvolvimento econômico e social (Bndes), por exemplo, dis-
ponibiliza, dentro do Bndes Finem, uma linha para projetos de meio 
ambiente, entre os quais estão projetos de mdl. o banco financia a 
elaboração de projetos e todos os custos relativos ao processo de vali-
dação e registro na unFccc no valor mínimo de r$ 20 milhões e com 
até 90 % do valor dos itens financiados. 

a caixa econômica Federal também possui linhas de apoio dentro do 
Programa saneamento para todos e do seu Programa de atividades do 
mdl. em 2011, negociou seus primeiros contratos de comercialização de 
redução certificada de emissões (rce), no total de 3 milhões de tone-
ladas, dentro de um acordo de compra e venda firmado com o carbon 
Partnership Facility (cPF) e o Banco mundial (caixa econÔmica Fe-
deral, 2011). na ocasião, também assinou contratos com operadores 
dos aterros de santa rosa (seropédica, rJ), candeias (Jaboatão dos 
Guararapes, Pe) e itaoca (são Gonçalo, rJ). além dessas duas opor-
tunidades, também existem opções com instituições financeiras nacio-
nais como o Banco do Brasil ou Bradesco, ou instituições internacionais 
como o Banco interamericano de desenvolvimento, o Banco mundial ou 
a climate change capital.

o aumento de liquidez no mercado não pode ofuscar sua grande volati-
lidade, fator este intrinsecamente ligado aos avanços ou retrocessos das 
negociações internacionais de mudanças climáticas. Por vários anos, o 
mdl foi considerado como um incentivo importante para projetos de 
baixo carbono.  Gonçalves e outros (2010), por exemplo, estimaram que 
os créditos de carbono representavam entre 35 % e 45 % da receita total 
do projeto. Pela importância dessa fonte no cálculo de rentabilidade do 
projeto, a conclusão dos autores é que a venda da tonelada de carbono 
não poderia ser descartada. assim, os créditos de carbono deveriam 
constituir parte intrínseca do projeto e o argumento financeiro serviria 
de base para provar o critério de adicionalidade do projeto dentro do 
mdl, sem o qual seria impossível aprová-lo perante a unFccc (Fron-
diZi, 2009). isso explica, também, o interesse demonstrado por diversas 
instituições governamentais por esse tipo de projeto.

Hoje, a situação é distinta e os créditos de carbono não mais conse-
guem financiar projetos em razão dos seus preços reduzidos. a un-
Fccc (2013) afirma que, em 2012, quase 4 mil projetos foram validados 
ou estavam no processo de validação, um aumento de mais de 60 % 
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em relação ao ano anterior. até o dia 31 de outubro de 2013, esse valor 
não tinha superado 500, uma queda superior a 75 %. em somente três 
anos, o mercado viu tanto um aumento vertiginoso quanto uma queda 
de iguais proporções no dinamismo do mdl. esse crash é resultado da 
queda dos preços dos rces, que passaram de um preço spot de us$ 
20 em 2008 para menos de us$ 5 em 2012 (tHe economist, 2012).

as principais empresas que trabalham com rsu no Brasil são unânimes 
em afirmar que atualmente os créditos de carbono não mais viabilizam 
projetos de queima de biogás do rsu, com ou sem fins energéticos. 
Hoje, a saúde financeira do projeto é garantida por meio dos gate fees 
(valor cobrado por tonelada de resíduo recebido) e pela venda da ener-
gia elétrica gerada, sobretudo para o mercado livre, em que se praticam 
preços mais altos. muitas empresas, de fato, atuam no mercado de mdl 
em razão de projetos já iniciados no passado, mas seu interesse atual 
pelo mecanismo é consideravelmente reduzido.

VI.4.2 Política pelo lado da demanda – Leilões de ener-
gia elétrica

existem dois ambientes de contratação de energia elétrica no país. o 
ambiente de contratação regulada (acr), regulamentado pelo decre-
to no 5.163, de julho de 2004, permite a compra e venda de energia 
entre empresas geradoras e empresas distribuidoras. a comercialização 
é estruturada por meio de leilões de energia, instrumento usado pelo 
governo para direcionar a expansão do parque gerador nacional. os 
preços iniciais (tetos) são estabelecidos pelo governo e os participan-
tes competem com base no menor preço oferecido. esses leilões com 
preços descendentes são também conhecidos como leilões holande-
ses. a demanda agregada das empresas distribuidoras é atendida pelo 
pool das empresas geradoras vencedoras do leilão. existem modalida-
des diferentes de leilões, cada qual voltada para um fim específico. Há 
leilões para a energia descontratada de usinas existentes, leilões para a 
energia gerada por novas usinas e leilões de ajuste para complementar 
a demanda das empresas distribuidoras. os vencedores dos leilões de 
energia gerada por usinas existentes precisam entregar a sua energia no 
ano seguinte ao do leilão. Por conta disso, estes leilões são designados 
como a-1. a energia gerada por novas usinas precisa ser disponibilizada 
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na rede três anos (leilões a-3), ou cinco anos (leilões a-5) após a rea-
lização dos leilões, dependendo do que é especificado no edital. Para 
novas usinas, há, ainda, os leilões de fontes alternativas de energia e os 
leilões de energia de reserva.

algumas tecnologias consideradas mais “sustentáveis”, notadamente 
a energia eólica, têm se destacado nos leilões de energia organizados 
pelo governo. Por exemplo, nos nove leilões de energia nova (diversas 
modalidades) ocorridos entre julho de 2010 e junho de 2014 foram con-
tratados 7.365,8 mW-médios de eletricidade, sendo 40,7 % de fontes 
eólicas, 33,1 % de fontes hídricas, 11,7 % de gás natural e 7,5 % de biomas-
sa (instituto acende Brasil, 2014). 

em relação ao biogás de rsu, o “6º leilão para contratação de energia 
de reserva”, realizado em 31 de outubro 2014, foi o primeiro e, até o 
momento de publicação deste relatório, único leilão que contemplou 
explicitamente o biogás de resíduos sólidos urbanos, resíduos vegetais/
animais e estações de tratamento de esgoto. entretanto, o preço teto 
de r$ 169,00/mWh foi considerado baixo demais pelos potenciais in-
vestidores em usinas de biogás, não havendo nenhum participante (ins-
tituto acende Brasil, 2014). apesar deste leilão ter sido um fracas-
so para tais investidores, alguns deles acreditam que o governo estaria 
“testando as águas” deste tipo de geração, experimentando com preços 
baixos para eventualmente elevá-los em um futuro não muito24 distante.

Já no ambiente de contratação livre (acl), instituído pela lei 9.074, 
de 7 de julho de 1995, consumidores de energia elétrica cuja carga é 
superior a 3 mW (500 kW para quem consumir energia de fontes alter-
nativas) possuem liberdade para negociar com fornecedores de energia 
elétrica, incluindo aqueles fora da área de atuação da concessionária de 
distribuição local. até o momento, todos os projetos de biogás de rsu 
optaram por essa modalidade para venda de sua geração de energia 
elétrica, em razão dos maiores preços praticados nesse mercado.

24 O sucesso da UTE Biogás Bonfim (potência de 20,9MW) no 23º Leilão de Energia Nova realizado no 
dia 29 de abril 2016 é uma exceção bem-vinda para o setor. O projeto usa biogás de cana-de-açúcar e 
ilustra as melhorias de competitividade que vem angariando esta fonte de energia nos últimos anos. A 
despeito desse caso excepcional, os autores ainda mantêm suas principais conclusões sobre as fraquezas 
ainda existentes e a importância do estado brasileiro para o tema.  
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como no caso do mdl, os leilões atualmente não constituem mecanis-
mo que alavanque projetos de aproveitamento energético do biogás 
oriundo do rsu. este quadro pode mudar em um futuro próximo, de-
pendendo da vontade do governo federal.

Por meio do Decreto 58.659, de 4 de dezembro 2012, o estado 
de São Paulo exige a injeção de um percentual mínimo (ainda 
não definido) de biogás dentro da rede de gás natural do es-
tado, atendendo as exigências de qualidade da ANP. O Plano 
Paulista de Energia 2020 identifica um potencial de 2.600 MW 
para o biogás de fontes urbanas, florestais e agrícolas (GOVER-
NO DO ESTADO DE SãO PAuLO, 2013).

O estado do Rio de Janeiro foi ainda mais longe exigindo, por 
meio de sua Lei 6.361, de 18 de dezembro de 2012, regulamen-
tado pelo Decreto 44.855, de 26 de junho 2014, a aquisição por 
parte das concessionárias de gás canalizado de todo o biogás 
(de todas as fontes) do estado até um limite máximo de 10 %. 

Box 5  |  LEGISLAçõES ESTADuAIS DE FOMENTO AO 
BIOMETANO ORIuNDO DE BIOGáS

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) regulamentou o uso de biometano no país por meio da 
Resolução no 8, de 30 de janeiro 2015. Segundo a resolução, o 
biometano é tratado de maneira análoga ao gás natural quan-
do for produzido a partir de resíduos agrícolas e agroindus-
triais. Entretanto, ela mantém que o biometano oriundo de re-
síduos urbanos e de esgotamento sanitário seja tratado como 
combustível experimental, sendo vedada sua injeção na rede 
de gasoduto. 

Box 4  |  A RESOLuçãO NO 8 DA ANP E A INJEçãO DE 
BIOGáS NA REDE DE GASODuTOS
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VI.4.3 Políticas pelo lado da oferta – Incentivos fiscais 
e tarifários

como diversos setores industriais brasileiros, o aproveitamento energé-
tico do biogás sofre com níveis elevados de impostos, que prejudicam a 
rentabilidade dos projetos. além disso, semelhante ao que acontece com 
a recuperação de material reciclável, existe incidência de tributo sobre 
tributo, o que encarece ainda mais os projetos. Para ilustrar, vale destacar 
que se paga imposto sobre os resíduos coletados, sobre seu aterramento 
e novamente sobre a geração e transmissão de eletricidade. 

diversos estados têm procurado incentivar o uso de fontes renováveis 
de energia em seu território. minas Gerais, por exemplo, concede isen-
ção de icms a várias fontes renováveis de energia, inclusive a biomassa 
de resíduos urbanos, por um período de dez anos (lei 20.824, de 1o de 
agosto de 2013). Políticas semelhantes, pelo lado da oferta, foram ado-
tadas em são Paulo, Pernambuco e Goiás, visando desonerar a geração 
distribuída de eletricidade no país.

algumas iniciativas procuram fomentar projetos de aproveitamento de 
biogás de rsu através de incentivos tarifários. a mais importante é a 
redução em até 100 % da tarifa de uso dos sistemas elétricos de distri-
buição (tusd) e da tarifa de uso dos sistemas elétricos de transmissão 
(tust), segundo a resolução normativa no 77, de 18 de agosto de 2004, 
alterada pela resolução normativa no 271, de 3 de julho de 2007, da aneel.

VI.4.4 Política pelo lado da oferta – O REIDI

o regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraes-
trutura (reidi) foi criado pela lei 11.488, de 15 de junho de 2007, e re-
gulamentado pelo decreto 6.144, de 3 de julho de 2007. a legislação 
estabelece incentivos fiscais, na forma de suspensão de Pis/Pasep 
(Programa de integração social e de Formação do servidor Público) 
e cofins (contribuição para Financiamento da seguridade social), na 
aquisição de bens, serviços e locações incorporadas em novas obras 
de infraestrutura. o reidi contempla os setores de transportes, portos, 
energia, saneamento básico e irrigação.
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a despeito de sua complexidade e alguns problemas operacionais, o 
reidi é visto como um elemento positivo no fomento ao aproveitamen-
to energético do biogás de rsu, por parte dos agentes que atuam no 
setor. de fato, sua aplicação na importação de maquinário para geração 
de energia por fontes renováveis contribui para melhorar as taxas de 
rentabilidade observadas e incentiva uma maior quantidade de projetos.

VI.4.5 Políticas pelo lado da oferta – Incentivos credi-
tícios

existem algumas fontes de financiamento no país que podem ser uti-
lizadas em projetos de aproveitamento energético de biogás do rsu. 
entretanto, com a exceção do acordo de parceria Probiogás entre ale-
manha e Brasil, que prevê uma linha exclusiva de financiamento para 
esse tipo de projeto, nenhuma das outras opções disponíveis foi insti-
tuída com o propósito único de alavancar o aproveitamento energético 
do biogás. elas foram criadas, em grande parte, para apoiar o desenvol-
vimento de infraestrutura, sobretudo de saneamento básico e gestão 
de resíduos sólidos urbanos. as duas principais fontes são brevemente 
apresentadas nas seções abaixo.

Vi.4.5.1 Finep e BNDES

a Financiadora de estudos e Projetos (Finep) e o Banco nacional de 
desenvolvimento econômico e social (Bndes) constituem duas das 
principais instituições públicas de apoio a projetos industriais, por ofere-
cerem linhas de crédito a juros subsidiados ou linhas não reembolsáveis. 
embora ambas as instituições possuam experiência com o financiamen-
to de projetos de aproveitamento de resíduos urbanos e agrícolas, a 
questão do biogás ainda é relativamente recente. Por exemplo, o Plano 
conjunto Bndes-Finep de apoio à inovação tecnológica agrícola no 
setor sucroenergético (Paiss), que permitiu o financiamento de biodi-
gestores especializados em escala industrial para aproveitamento ener-
gético do biogás de resíduos gerados por este setor, data de 2011. o 
programa inova sustentabilidade, iniciativa conjunta do mma, Bndes 
e Finep para apoiar projetos de inovação na área ambiental, incluindo 
saneamento e resíduos, foi lançado apenas em 2013.
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em função disso, a atuação das duas instituições ainda é limitada e in-
serida dentro de linhas mais amplas de apoio. além das iniciativas aci-
ma expostas, a Finep está aberta a propostas avulsas e aprovou alguns 
poucos projetos de aterro sanitário (com upgrade para biometano) e de 
tratamento mecânico-biológico25 (tmB). Por sua vez, o Bndes possui 
uma linha intitulada “meio ambiente”, que pode apoiar projetos de bio-
gás de rsu. Vale também destacar que o banco é gestor da carteira de 
operações reembolsáveis do Fundo nacional sobre mudança do clima, 
criado pela lei 12.114, de 9 de dezembro de 2009, e regulamentado pelo 
decreto 7.343, de 26 de outubro de 2010. embora haja, no momento de 
desenvolvimento desse texto, restrições ao seu acesso, o Fundo clima 
é uma opção de apoio público a projetos que reduzam as emissões na-
cionais de Gees.

Fora a atuação recente de ambas as instituições no tema e sua inserção 
dentro de linhas não energéticas (rsu ou ambiental), existe um desafio 
adicional referente à importação de tecnologias estrangeiras. o Bndes 
financia equipamentos importados, incluindo motogeradores, quando 
não há similar nacional, mas sem as mesmas vantagens do Finame – 
Financiamento de máquinas e equipamentos. as taxas usadas são de 
mercado e atreladas à variação cambial. Já a Finep é mais flexível sobre 
esses assuntos, embora exija esforços de engenharia e desenvolvimen-
to, além da aquisição de conhecimento. sua recusa em financiar proje-
tos que simplesmente importam tecnologias, sem nenhum esforço de 
geração de conhecimento ou adaptação tecnológica, demonstra tanto 
as limitações das empresas brasileiras quanto as dificuldades específi-
cas inerentes à atividade de aproveitamento energético de biogás de 
rsu. de fato, considerando novamente a questão dos motogeradores, o 
trabalho de engenharia e desenvolvimento tecnológico é mínimo, visto 
que sua venda já é para uso na localidade do projeto.

Vi.4.5.2 Fundos de investimento 

uma segunda opção envolve o uso de fundos de investimento ou linhas 
de financiamento para projetos de infraestrutura. rodrigues e martins 
(2008) destacam a importância do ct-energia, entre os fundos seto-

25 Plantas que incluem uma separação mecânica/manual do resíduo, junto com um tratamento biológico 
do material para geração de biogás e composto, são chamadas de plantas de tratamento mecânico-bi-
ológico (TMB). 
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riais de apoio ao desenvolvimento tecnológico, criados na década de 
1990. o orçamento do ct-energia em 2013 foi de r$ 47,3 milhões (Fn-
dct, 2014).

a caixa econômica Federal é outra opção possível. ela disponibiliza re-
cursos por meio do Finisa (Financiamento à infraestrutura e ao sanea-
mento) e do Programa saneamento para todos, que utilizam recursos 
do Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGts (cemPre, 2013).

o Banco do Brasil também possui linhas específicas para financiamento 
de infraestrutura, incluindo a gestão de resíduos.

no âmbito estadual existem iniciativas de financiamento, como é o caso 
das linhas FiP (Financiamento ao investimento Paulista) e economia 
Verde e dos repasses do Bndes feitos pela agência de fomento do es-
tado de são Paulo, a nossa caixa desenvolvimento.

Finalmente, a arcadis tetraplan (2010) enumera opções de financia-
mento ainda não mencionadas nesta seção: o Fundo nacional de meio 
ambiente (Fnma), o Banco internacional de desenvolvimento, o Banco 
mundial, o Global environment Facility (GeF) e o sustainable energy 
Finance initiative (seFi).

VI.4.6 Ações transversais – Acordos bilaterais e multi-
laterais

Vi.4.6.1 Probiogás

o Projeto Brasil-alemanha de Fomento ao aproveitamento energético 
de Biogás no Brasil (Probiogás) é um projeto de cooperação técnica 
entre o ministério das cidades (mcidades), por meio de sua secretaria 
nacional de saneamento ambiental (snsa), e a deutsche Gesellchaft 
für intenationale Zusammenarbeit (GiZ), empresa pública alemã de coo-
peração internacional na área de desenvolvimento sustentável. iniciado 
em 2013, o Probiogás tem um prazo de execução de cinco anos e visa 
ampliar o aproveitamento energético de biogás no país, oriundo das 
áreas de saneamento básico e agropecuária. ele é fruto dos esforços 
de cooperação de ambos os países nas áreas de mudanças climáticas, 
desenvolvimento sustentável e energia que datam de 2008.
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As parcerias público-privadas (PPPs) foram criadas pela Lei no 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, como solução às limita-
ções dos recursos do governo para financiar obras de interesse 
público, sobretudo de infraestrutura. De acordo com Lohbauer 
(2014), as PPPs introduziram um novo modelo concessório ao 
país que, embora bastante promissor, galgou resultados mo-
destos desde sua criação. Esse tipo de parceria representa uma 
mudança no papel do governo, de executor de obras e presta-
dor direto de serviços à população a fiscalizador, regulador e 
gestor de projetos de interesse público. 

As PPPs permitem a participação da iniciativa privada em pro-
jetos do governo, o qual garante certas contraprestações para 
torná-los economicamente rentáveis. Ao contrário da simples 
concessão, em que o parceiro privado é remunerado por meio 
de tarifas cobradas diretamente ao usuário final, em uma PPP o 
parceiro privado é remunerado pelo poder público contratante. 
Essa nova modalidade de contratação ainda permite a remu-
neração do parceiro privado em função do seu desempenho 
e propicia uma repartição adequada de riscos entre todos os 
envolvidos, dentre outras vantagens. 

Como apontam Rocha e Tavares (2008), as PPPs constituem 
instrumento interessante para induzir projetos de aprovei-
tamento energético de biogás de RSu. Além dos benefícios 
próprios desse tipo de parceria, por ser projeto de interesse 
público, o governo pode exigir do seu parceiro privado deter-
minadas práticas operacionais, contanto que a remuneração 
cubra os gastos adicionais e garanta um lucro mínimo aceitá-
vel para o parceiro privado.

Box 6  |  PARCERIAS PúBLICO-PRIVADAS

o projeto possui duas frentes temáticas (sistemas de tratamento de 
efluentes e resíduos sólidos) e quatro linhas de atuação (mcidades, 
2014; ciríaco de miranda, 2014):

•	 iNFoRmAçÕES DE BASE: esta linha envolve a disseminação de in-
formações sobre o programa e o aproveitamento energético do bio-
gás por meio, por exemplo, da publicação de documentos técnicos 
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como o “Guia Prático de Biogás – Geração e utilização”, tradução 
para o português do livro Leifaden Biogas, muito difundido na ale-
manha. a linha também inclui estudos de quantificação e qualifica-
ção do biogás gerado em estações de tratamento de esgoto (etes), 
a disponibilização de uma ferramenta de cálculo de viabilidade eco-
nômica, o apoio ao desenvolvimento de normas técnicas e o apoio 
às agências reguladoras;

•	 CAPACiTAção: esta linha prevê a capacitação de instituições estra-
tégicas nas áreas de energia e saneamento. ela envolve a realização 
de eventos técnicos e de sensibilização de tomadores de decisão, a 
formação e treinamento de multiplicadores para ensino profissionali-
zante, a realização de cursos introdutórios sobre biogás para institui-
ções-chaves, como mcidades, ministério do meio ambiente (mma), 
ministério de ciências, tecnologia e inovação (mcti), aneel e cetesb, 
e o apoio ao desenvolvimento de cursos técnicos e de nível superior;

•	 PARCERiAS EmPRESARiAiS E ACADêmiCAS: esta linha envolve a 
criação de uma rede de competência Brasil-alemanha. além de qua-
tro projetos de pesquisa nos quais participam centros de pesquisas 
e universidades alemãs e brasileiras, o projeto realiza eventos de  
matchmaking em que empresas nacionais podem encontrar empre-
sas e especialistas da alemanha; e

•	 BoAS PRáTiCAS E PRoJEToS DE REFERêNCiA: esta última linha 
contempla apoio técnico a projetos com efeitos multiplicadores que 
aproveitam esgotos, resíduos urbanos e resíduos agropecuários. 
essa linha também busca elaborar guias sobre licitações, licencia-
mentos ambientais e análise de viabilidade e realiza estudos sobre 
modelos de negócio e sobre as barreiras que precisam ser venci-
das para viabilizar o aproveitamento de biogás no país (em parceria 
com a ePe).

Para atingir os objetivos previstos, serão investidos € 160 milhões (sen-
do € 150 milhões em linhas de crédito para investimentos) no progra-
ma. a principal justificativa do projeto reside na transferência do co-
nhecimento e expertise alemã no aproveitamento energético do biogás.  
o programa espera fomentar o desenvolvimento de tecnologia nacio-
nal, formar profissionais brasileiros devidamente capacitados e apoiar 
o desenvolvimento de plantas de aproveitamento energético em ins-
talações de tratamento de resíduos e esgoto. essa última é de especial 
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A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pú-
blica vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME) que 
realiza estudos e pesquisas sobre o setor energético brasileiro. 
Seus trabalhos auxiliam a formulação, planejamento e imple-
mentação das atividades do MME. A EPE participa do Projeto 
Brasil-Alemanha de Fomento ao Aproveitamento Energético 
de Biogás (Probiogás), iniciado em 2013. Ela realizou análi-
ses do potencial de aproveitamento energético do biogás nas 
áreas agrícola e de RSu e produziu as notas técnicas “Econo-
micidade e Competitividade do Aproveitamento Energético 
dos Resíduos Sólidos urbanos” (EPE, 2014a), “Economicidade 
e Competitividade do Aproveitamento Energético de Resíduos 
Rurais” (EPE, 2014b) e “Inventário Energético dos Resíduos 
Sólidos urbanos” (EPE, 2014c). A EPE é uma importante bali-
zador nas discussões sobre o aproveitamento energético dos 
resíduos produzidos pelos diversos segmentos da economia e 
pode contribuir ativamente para sua estruturação via elabora-
ção de estudos diversos, manuais para o setor público e pri-
vado, e apoio técnico e estratégico a projetos demonstrativos.

Box 7  |  A EMPRESA DE PESQuISA ENERGéTICA

relevância, considerando a ampliação do número de etes que serão 
construídos por intermédio do Plano nacional de saneamento Básico 
(Plansab) e do Programa de aceleração do crescimento – Pac (mcida-
des, 2014; ciríaco de miranda, 2014).

Vi.4.6.2  A Global methane initiative

a Global methane initiative (Gmi), liderada pela agência de proteção 
ambiental dos eua (us environmental Protection agency – ePa), é 
uma plataforma internacional de troca de informações que tem o obje-
tivo de estabilizar e, eventualmente, reduzir as emissões de metano dos 
setores de agricultura, mineração de carvão, resíduos sólidos urbanos, 
óleo e gás e esgotos. Quarenta e dois países, incluindo o Brasil, parti-
cipam desse esforço coletivo de redução de emissões de 180 milhões 
de toneladas de co2-equivalente até 2015 (Gmi, acesso em 7 abr. 2014).
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a participação do Brasil na Gmi é coordenada por integrantes da com-
panhia de tecnologia de saneamento ambiental de são Paulo (ce-
tesB) e da companhia municipal de limpeza urbana (comlurB) do 
rio de Janeiro. a participação do país tem sido bastante ativa, com a 
organização de diversos eventos de disseminação de informações para 
agentes locais, além da participação nos encontros internacionais. 

entre suas atividades, pode-se destacar o apoio para o mapeamento de 
opções de redução das emissões de metano nas diversas cadeias pro-
dutivas brasileiras. a Gmi, por exemplo, apoiou o desenvolvimento do 
estudo “atlas Brasileiro de emissões de Gee e Potencial energético na 
destinação de resíduos sólidos” da abrelpe (associação Brasileira de 
empresas de limpeza Pública e resíduos especiais). o estudo apontou 
um potencial adicional de aproveitamento de biogás oriundo do rsu de 
282 mW, além dos 254 mW já declarados nos diferentes projetos ao lon-
go do território brasileiro. o potencial total de 536 mW é concentrado 
majoritariamente na região sudeste, explicado, em grande parte, pelo 
maior desenvolvimento econômico e maiores densidades demográficas 
observadas na região (aBrelPe, 2013).

VI.4.7 A Política Nacional de Resíduos Sólidos
após 20 anos de tramitação no congresso nacional, foi aprovada, em 
2 de agosto de 2010, a lei no 12.305, que institui a Política nacional de 
resíduos sólídos (Pnrs). ela alterou significativamente o marco regu-
latório vigente sobre a geração, disposição e tratamento dos resíduos 
sólidos no país. regulamentada pelo decreto 7.404, de 23 de dezembro 
de 2010, a Pnrs traz diversas novidades para esta atividade, como a 
clara distinção entre resíduos e rejeitos, a responsabilidade comparti-
lhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa de retorno 
dos produtos e a abordagem conhecida pela sigla 4r (reduzir, reusar, 
reciclar e reaproveitar).

a Pnrs também induz a inserção social dos grupos de catadores nos 
sistemas municipais de coleta seletiva e fomenta a criação de consór-
cios intermunicipais para a gestão regionalizada dos resíduos, com o 
propósito de buscar ganhos de escala e diminuição de custos (JacoBi; 
Besen, 2011). além disso, impõe a criação de um Plano nacional de 
resíduos sólidos, principal instrumento de coordenação da política, que 
estrutura, entre outras coisas, uma série de metas para as áreas de rsu, 
resíduos dos serviços de saúde, portos, aeroportos e fronteiras, indus-
triais, agrossilvopastoris, mineração e construção civil (mma, 2012).
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em relação ao rsu, a Pnrs prevê metas para a disposição dos rejeitos 
(eliminação dos lixões26 e disposição ambiental adequada), reabilitação 
de lixões, redução dos resíduos recicláveis secos enviados a aterros, 
redução dos resíduos sólidos úmidos dispostos em aterros, fortaleci-
mento de organizações de catadores, recuperação de gases de ater-
ros sanitários, desenvolvimento de planos estaduais, intermunicipais e 
municipais, elaboração de estudos de regionalização e cobrança por 
serviços de rsu pelos municípios (mma, 2012).

a estruturação, implementação e acompanhamento da Pnrs, bem 
como a formulação de estratégias de promoção de tecnologias limpas 
para a gestão do rsu, são feitos por meio do comitê interministerial 
para acompanhamento da Política nacional de resíduos sólidos. cria-
do no dia 17 de março de 2011, ele é formado por representantes dos 
seguintes ministérios: meio ambiente (coordenador); cidades, desen-
volvimento social e combate à Fome; saúde; Fazenda; Planejamento, 
orçamento e Gestão; desenvolvimento, indústria e comércio exterior; 
agricultura, Pecuária e abastecimento; e ciência e tecnologia. Partici-
pam, também, a casa civil e a secretaria de relações institucionais da 
Presidência da república (mma, 2014).

como em outros casos de desigualdade regional, o problema dos lixões 
é emblemático; enquanto se vê progresso significativo nas regiões sul e 
sudeste, o resto do país, com notáveis exceções, enfrenta consideráveis 
dificuldades em sua busca de universalização no uso de aterros sanitá-
rios. embora caminhe na direção certa, serão provavelmente necessá-
rios vários anos para o país atingir uma situação adequada na disposi-
ção e tratamento dos seus resíduos.

em relação ao aproveitamento do biogás, três elementos são de parti-
cular interesse nesta política. Primeiro, a Pnrs estabelece o fim dos li-
xões e sua substituição por aterros sanitários na disposição de resíduos/
rejeitos. embora essa seja uma tendência já em curso, a nova legislação 
e o empenho por parte do governo federal de que ela seja cumprida, 
acelerará as mudanças previstas. os esforços do poder público para 
generalizar o uso de aterros sanitários ao longo do território brasileiro 
aumentarão o potencial de aproveitamento do biogás produzido nos 
aterros para fins energéticos.

26 Os lixões já eram proibidos pela Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), 
mas isso não foi suficiente para coibir a prática. Até o fechamento do texto, nenhuma das duas leis foi 
respeitada em sua íntegra.
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as metas de recuperação de gases de aterro sanitário constituem o 
segundo elemento de interesse. o governo identificou um potencial de 
300 mW com esta recuperação, dos quais 250 mW seriam aproveitados 
até 2031. a existência de metas quantitativas induz o governo a focar 
esforços no aproveitamento desse potencial, ajustando suas políticas e 
instrumentos de ação para apoiar os agentes envolvidos.

em terceiro lugar, a Pnrs prevê a redução dos resíduos úmidos en-
viados a aterros sanitários, que é a matéria-prima para a geração de 
biogás. no cenário otimista, essa redução chegaria a 70 % em 2031, 
enquanto, no cenário pessimista, esse valor seria de 62 %. independen-
temente do valor, a tendência da legislação é restringir a quantidade 
de resíduos orgânicos depositados em aterros sanitários, reduzindo o 
potencial dessa rota tecnológica e favorecendo a geração de energia 
elétrica em biodigestores. a tabela 30 resume o impacto desses três 
elementos no aproveitamento energético de biogás

Tabela 30 – Impacto da Política Nacional de Resíduos Sólidos sobre o 
aproveitamento energético de biogás de RSu

 ElEmENTo  
DA PNRS

Fim DoS 
lixÕES E SUA 
SUBSTiTUição 
PoR ATERRoS 
SANiTáRioS

mETAS 
QUANTiTATiVAS DE 
APRoVEiTAmENTo 

ENERGéTiCo  
Do BioGáS

REDUção DA 
QUANTiDADE 
DE RESíDUoS 

úmiDoS 
DiSPoSToS Em 

ATERRoS

Impacto sobre o 
aproveitamento 
do biogás de 
aterros

positivo positivo negativo

Impacto sobre o 
aproveitamento 
do biogás em 
biodigestores

- - positivo

 
Fonte: Desenvolvimento próprio.
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CapítulO Vii
ProPostas de noVas 
Políticas PúBlicas 
Para Fomentar o 
aProVeitamento 
enerGético do BioGás  
de rsu no Brasil
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caPítulo Vii

ProPostas de noVas Políticas 
PúBlicas Para Fomentar o 
aProVeitamento enerGético do 
BioGás de rsu no Brasil

Vii.1 introdução
a comparação entre as políticas públicas de fomento ao biogás em ou-
tros países e as políticas existentes no Brasil permite identificar uma 
série de oportunidades de apoio governamental para a consolidação 
desta atividade. os poucos projetos existentes no país já constituem 
uma base sobre a qual é possível alavancar uma variedade de outras 
iniciativas empresariais. ainda é alta a concentração em projetos de 
aproveitamento energético de biogás de aterros sanitários, embora haja 
potencial importante nas áreas de saneamento, bem como em resíduos 
agrícolas e agroindustriais. 

as seções a seguir apresentam propostas de novas políticas públicas 
de fomento ao biogás no Brasil, baseadas na análise de experiências 
internacionais e nas demandas dos atores do setor. o foco é sobre o 
biogás de rsu, ou seja, da decomposição em ambiente anaeróbico de 
resíduos urbanos orgânicos. mesmo assim, é impossível não mencio-
nar outros substratos, dada a necessidade de considerar o potencial do 
biogás oriundo de suas várias fontes. afinal, o biogás é um combustível 
que ilustra bem os desafios da descentralização da matriz energética 
brasileira, estando ele disperso pelo território nacional e entre diversos 
setores da economia brasileira.
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Vii.2 propostas de novas políticas pelo lado da de-
manda

VII.2.1 Leilões de energia

Políticas pelo lado da demanda, sejam elas oriundas de iniciativas go-
vernamentais, sejam elas iniciativas internacionais, constituem um dos 
principais instrumentos para fomentar determinados tipos de projetos. 
a experiência bem-sucedida, embora curta, do mecanismo de desenvol-
vimento limpo (mdl) foi essencial na estruturação da segunda onda de 
interesse pelo aproveitamento energético do biogás. entretanto, con-
forme discutido anteriormente neste relatório, passada a era do mdl, o 
país se viu carente de qualquer instrumento pelo lado da demanda que 
possa dinamizar esta atividade. diante disso, não é surpreendente notar 
uma reivindicação quase unânime por parte das empresas nacionais e 
de várias das organizações que atuam com o tema para que o governo 
brasileiro supra essa lacuna.

a experiência internacional (vide o caso da alemanha) tem compro-
vado a eficiência de políticas de tarifas do tipo feed-in. em razão da 
atual estrutura institucional do setor elétrico brasileiro, a adoção de tais 
tarifas não é factível no país. entretanto, o governo brasileiro possui um 
instrumento importante para incentivar a demanda, que são os leilões 
de energia. no “6º leilão para contratação de energia de reserva”, ou 
“leilão 008/2014”, o biogás proveniente de rsu foi explicitamente con-
siderado. entretanto, seu preço teto de r$169,00/mWh foi muito baixo 
para angariar interesse do setor. 

o potencial existe e, do mesmo jeito que foi feito com a indústria eóli-
ca ou de energia solar, os leilões precisam oferecer preços condizentes 
com os custos mais elevados da tecnologia. eventualmente, com a re-
dução desses custos e a possibilidade de competir com outras fontes 
de energia, os preços oferecidos seriam progressivamente reduzidos. 
o caso da indústria solar é emblemático. o “7º leilão de energia de 
reserva”, ou “leilão 008/2015”, realizado no dia 28 de agosto de 2015, 
agregou 833,8 mW de potência a um preço médio de r$ 301,79/mWh, 
15,6 % abaixo do preço inicial de r$ 349,00/mWh. esse leilão contem-
plou apenas empreendimentos fotovoltaicos com capacidade instalada 
superior a 5 mW e com prazo de suprimento de 20 anos (instituto 
acende Brasil, 2015). 
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os preços teto a serem definidos para os leilões futuros envolvendo 
eletricidade produzida através de biogás precisam ser maiores do que 
o estipulado para o leilão 008/2014. alguns entrevistados sugeriram 
valores próximos a r$ 270,00/mWh. além disso, é importante que o 
governo mantenha um diálogo com representantes deste segmento 
gerador de eletricidade para estruturar os leilões de tal maneira a não 
privilegiar uma ou outra fonte de biogás, mas abranger todas elas. o 
potencial existente no país é grande e pode contribuir positivamente 
para a expansão de sua base energética.

VII.2.2 Apoio à produção de biometano

outro ponto importante a mencionar é a necessidade de regulamenta-
ção do biometano proveniente de rsu. a resolução 08/2015 da anP 
(agência nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis), de 30 
de janeiro, ainda mantém o biogás de rsu sob regime de uso experi-
mental. isso pode mudar nos próximos anos em decorrência do trabalho 
da própria anP e da aBnt (associação Brasileira de normas técnicas), 
por meio de sua comissão de estudo de injeção de Biometano em re-
des de Gás natural. atualmente, mesmo com indícios de que o upgrade 
para biometano pode ser economicamente mais vantajoso (ver ePe, 
2014c) do que a simples geração de eletricidade, os riscos percebidos 
pelas empresas brasileiras ainda são consideravelmente elevados. inde-
pendentemente de como essa percepção mude no futuro, é importante 
que o mercado esteja minimamente estruturado e regulado para que as 
empresas possam dele participar. 

o governo federal não é a única instituição governamental que pode 
fomentar o biometano. em função de suas características de monopó-
lio natural27, a distribuição de gás canalizado é regulada pelos estados. 
como resultado, governos estaduais podem influenciar consideravel-
mente esta atividade, desde que ela não fira as exigências técnicas da 
anP e as legislações federais existentes. em decorrência disso, alguns 
estados, como são Paulo e rio de Janeiro, passaram a exigir a inserção 

27 Monopólios naturais ocorrem em alguns mercados em que é mais eficiente economicamente ter apenas 
uma empresa ofertante do que várias competindo entre si. Ocorrem em mercados de utilidade pública 
(saneamento, eletricidade, etc.) de custo marginal baixo e nos quais são necessários montantes vultosos 
de capital inicial.
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na rede estadual de gás natural ou a compra pelas concessionárias dis-
tribuidoras de gás natural no estado de um percentual mínimo de bio-
metano. as iniciativas, embora louváveis, carecem muitas vezes de em-
basamento técnico ou econômico, e estas exigências são estabelecidas 
sem um conhecimento adequado de como e se é possível atendê-las. 

mesmo assim, e a despeito da extensão limitada da rede de gasodutos 
no país, medidas semelhantes deveriam ser adotadas por outros es-
tados, com o intuito de incentivar o uso de biogás refinado de fontes 
variadas. Para evitar o problema mencionado acima, elas não devem ser 
anunciadas sem estudos prévios, mas como resultado de uma estra-
tégia coerente de valorização do biogás, que leve em conta as forças, 
fraquezas e oportunidades existentes no estado. 

Vii.3 propostas de novas políticas pelo lado da 
oferta

VII.3.1 Desoneração fiscal

de uma forma similar ao que ocorre com as políticas pelo lado da de-
manda, as políticas atuais pelo lado da oferta no país também se mos-
tram inadequadas para dinamizar o aproveitamento energético do bio-
gás. Vários dos entrevistados para o livro apontaram, como barreira, 
os níveis elevados de impostos que incidem sobre esta atividade, os 
quais precisariam ser reduzidos. a existência do reidi, mesmo sendo 
bem-vinda, é insuficiente para corrigir as distorções criadas por esses 
níveis elevados de impostos, exigindo do poder público medidas novas 
de desoneração. 

é bem verdade que sobre os equipamentos importados de geração de 
eletricidade, como os motogeradores, não incidem o imposto de impor-
tação (ii) e o imposto sobre Produtos industrializados (iPi). entretanto, 
todo projeto nesta área requer uma quantidade mínima de peças de 
reposição, em função do desgaste do maquinário. a gestão do estoque 
é um dos vários desafios desses projetos, desafio tornado ainda mais 
difícil por conta justamente dos elevados tributos sobre essas peças, os 
quais podem encarecê-las em até 150 %. 
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Já existem mecanismos no país que poderiam ser aproveitados para 
uma desoneração fiscal desta atividade, como é o caso do regime ex-
tarifário. coordenado pelo ministério do desenvolvimento, indústria e 
comércio exterior (mdic), este regime consiste na redução temporária 
de alíquotas de importação de bens de capital, de informática e teleco-
municação. incluir dentro desse regime não somente os bens de capital 
de maior volume, mas também as peças de reposição necessárias, seria 
uma das possíveis opções abertas ao governo.

no âmbito estadual, a medida mais importante seria a isenção de icms 
para projetos de geração de energia por biogás por um período de 
dez anos, como já acontece em minas Gerais, são Paulo, Pernambuco 
e Goiás. Vale lembrar que o conselho nacional de Política Fazendária 
(confaz), composto pelas secretarias de Fazenda dos estados e do dis-
trito Federal, precisa estar ativamente envolvido para que a prática seja 
adotada em todo o território brasileiro. 

além disso, a redução do icms permitiria evitar alguns dos efeitos de-
letérios decorrentes da cobrança em cascata do imposto. a cobrança 
de icms sobre a coleta, transporte e aterramento de rsu, bem como 
sobre o biogás, encarece esse último elo da cadeia, deprimindo a oferta 
potencial de projetos na área por conta da elevação dos seus custos 
relativamente às receitas obtidas com a venda de energia. além dis-
so, seguindo a experiência francesa, a redução do imposto poderia ser 
condicionada à estruturação de projetos de captura e eventual apro-
veitamento energético do biogás. assim, seriam concedidas reduções 
àqueles aterros que possuem alguma forma de aproveitamento do gás, 
podendo ser escalonado de acordo com a certificação ambiental/social 
obtida (por exemplo, iso 14001) e/ou o valor agregado da tecnologia 
usada (flare, geração de eletricidade ou produção de biometano).

cabe finalmente mencionar que na prática recente no país, de injeção 
de eletricidade na rede pública por instalações de micro ou minigeração 
de consumidores e a posterior compensação desta geração como cré-
dito na fatura emitida pela concessionária local, a maioria dos estados 
brasileiros cobra o icms sobre o consumo total, sem levar em conta a 
injeção da geração do consumidor na rede. alguns governos estaduais, 
como o do estado de são Paulo, concordaram em taxar com o icms só 
a aquisição líquida de eletricidade pelo consumidor. esta prática deveria 
ser generalizada para todos os estados, fomentando todas as tecnolo-
gias aplicáveis, inclusive a de geração com biogás. 
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VII.3.2 Políticas de fomento ao desenvolvimento tec-
nológico

Há oportunidades de desenvolvimento tecnológico no aproveitamento 
energético do biogás no país, sobretudo em quatro áreas: 1) otimização 
da geração de biogás em aterros sanitários; 2) desenvolvimento de bio-
digestores nacionais de rsu orgânico; 3) aperfeiçoamento de motoge-
radores nacionais de pequeno porte; e 4) participação mais ampla na 
cadeia de produção de equipamentos de tratamento do biogás.

Já se observam tendências de desenvolvimento tecnológico nestas 
quatro áreas no país, como será analisado no capítulo Viii, sendo o 
desafio das autoridades públicas acelerar esses processos. é impor-
tante destacar que o apoio tecnológico em atividades de gerencia-
mento de aterros deve ser considerado dentro de um prazo curto e 
médio. Já o apoio ao desenvolvimento de biodigestores é uma estra-
tégia de mais longo prazo, em razão da tecnologia ser preferencial28 

(junto com a compostagem) no tratamento do resíduo orgânico urbano, 
conforme estabelecido na Pnrs. mesmo sendo preferencial, o país ain-
da tem um caminho substancial a percorrer antes de uma maior disse-
minação da tecnologia, razão pela qual esforços concentrados de apoio 
tecnológico nessa fase inicial são essenciais para esse desenvolvimento. 

as duas últimas áreas – aperfeiçoamento de motogeradores e produ-
ção de equipamentos de tratamento de gás – servem de apoio às duas 
primeiras. embora de grande importância, essas tecnologias, por si só, 
não permitirão atingir o objetivo proposto de aumentar a geração de 
eletricidade por meio do biogás de rsu. entretanto, elas dinamizam a 
atividade, expandindo o leque de opções de uso do biogás.

Parcerias entre os setores acadêmico e industrial, elemento fundamen-
tal para o desenvolvimento das tecnologias, devem ser fortalecidas e 
ampliadas para um conjunto maior de agentes. esta prática, embora 
existente nesta área, ainda é estabelecida de maneira espúria, voltada 
para superar dificuldades na operação das empresas que atuam com 

28 A PNRS define o rejeito como o resíduo sólido que é aterrado após serem esgotadas todas as possibilida-
des de tratamento e recuperação por processos existentes e economicamente viáveis. Na opinião dos auto-
res, a compostagem e a biodigestão são as rotas tecnológicas mais adequadas para o tratamento da fração 
orgânica do RSU. Não obstante, no futuro, parte do RSU orgânico será depositado em aterros sanitários 
ou tratado por processo térmico, conforme escolha dos municípios e suas realidades socioeconômicas.
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resíduos sólidos urbanos ou como resposta a oportunidades pontuais 
que eventualmente surgem. o desenvolvimento de tecnologias ainda é 
raro entre as parcerias levantadas no livro. 

Para fomentar esse desenvolvimento, o governo possui um instrumen-
to essencial na figura da Finep. unilateralmente ou em parceria com 
o Bndes, a instituição pode estruturar uma chamada específica para 
projetos de aproveitamento de biogás do rsu orgânico, semelhante 
ao que foi feito na inova-sustentabilidade ou no Paiss. sua experiên-
cia com tecnologias de biogás ao longo dos últimos anos já a capa-
citou para avaliar pedidos de financiamento de projetos desse tipo. 
além disso, a Finep é uma instituição fundamental para financiar even-
tuais adaptações de tecnologias estrangeiras com potencial de uso em 
território nacional.

enquanto a Finep tem um importante papel na aproximação entre as 
comunidades acadêmica e empresarial, outras instituições possuem o 
papel de financiar pesquisa de base no país. as diversas fundações es-
taduais de amparo à pesquisa (FaPs) e o conselho nacional de desen-
volvimento científico e tecnológico (cnPq), para citar algumas, são 
fundamentais para tal propósito. dentro de uma estratégia holística de 
exploração do biogás, esse elo inicial da pesquisa básica é essencial 
para o país, sendo a coordenação dos esforços nacionais e estaduais 
de pesquisa de grande relevância para se obter resultados de longo 
alcance.

um elemento também importante a mencionar é o papel das incuba-
doras ligadas a universidades ou outras instituições de pesquisa. sua 
importância na criação de empresas de base tecnológica que possam 
oferecer bens e serviços inovadores à região, país ou mundo não pode 
ser subestimada, razão pela qual elas têm ganhado cada vez mais aten-
ção por parte de formuladores de políticas de P&d.

Finalmente, cabe destacar que projetos de demonstração (que funcio-
nariam como “vitrines” para investidores) deveriam ser implementados 
por todo o território nacional. Por meio deles, é possível mostrar as van-
tagens e desvantagens de cada tecnologia, angariando interesse por 
parte de agentes nacionais e estrangeiros. mecanismos já existentes 
podem ser utilizados para esta finalidade, tais como o Probiogás e as 
chamadas da aneel por projetos de P&d.
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VII.3.3 Apoio para conexão à rede de eletricidade

dada a grande extensão e estrutura complexa da rede elétrica brasileira, 
existe uma interdependência entre todos os agentes que lá atuam, o que 
perpassa seu relacionamento comercial direto. as dificuldades enfrenta-
das por geradores de menor porte para que sua energia chegue à rede 
nacional de eletricidade também é um problema experimentado pelos 
produtores de eletricidade a partir de biogás. a má vontade observa-
da, algumas vezes, por parte das concessionárias de energia elétrica se 
expressa na forma de exigências irrealistas aos projetos de conexão à 
rede, demora nas respostas aos questionamentos técnicos, entre ou-
tros. isso ocorre a despeito de suas obrigações legais perante o sistema 
elétrico nacional, que exige sua colaboração para projetos desse tipo, 
mesmo que não se beneficiem diretamente com a venda da energia.

entre as diversas soluções possíveis para este problema, pode-se citar o 
desenvolvimento de um padrão para os projetos de conexão das usinas 
de biogás à rede das concessionárias de energia elétrica, a criação de um 
ambiente de diálogo entre as partes e a intermediação feita por especia-
listas da aneel e do operador nacional do sistema elétrico (ons). 

VII.3.4 Instrumentos de apoio financeiro

mesmo se forem corrigidas as ineficiências nos gastos de recursos pú-
blicos para a gestão do rsu brasileiro, mais investimento ainda será 
necessário para se atingir as metas da Pnrs. os montantes estimados 
variam de acordo com o foco do estudo. Por exemplo, abrelpe e Go 
associados (2015) estimam um aumento superior a 50 % do que é gas-
to atualmente. a despeito das diferenças, é quase consenso entre os 
agentes a necessidade de aumento nos investimentos hoje praticados.

o país já possui mecanismos e instituições capazes de canalizar recur-
sos para diferentes fins na gestão do rsu. a Finep, por exemplo, apoia 
o desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento de resíduo, po-
dendo prover recursos para soluções novas para o país, tal como os bio-
digestores da fração orgânica do resíduo urbano. o Bndes, em razão 
de sua capacidade de financiamento e sua capilaridade nacional, seria 
essencial para financiar grandes projetos de gestão do lixo em centros 
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urbanos de maior porte. assim, não há necessidade de se criar novos 
fundos ou organismos para financiar esta atividade.

Propõe-se, no entanto, uma maior coordenação entre as organizações 
financiadoras, sejam públicas, sejam privadas, com fins de criar estraté-
gias coerentes de fomento a uma gestão eficiente do rsu. Poder-se-ia 
organizar chamadas por projetos, como no Plano conjunto Bndes-Fi-
nep de apoio à inovação tecnológica industrial dos setores sucroe-
nergético e sucroquímico – Paiss. as iniciativas e parcerias variariam 
de acordo com os objetivos específicos do apoio e poderiam incluir 
diversos tipos de agentes.

recursos dos orçamentos públicos nos diferentes níveis do governo se-
rão essenciais para suprir as necessidades de investimento para uma 
gestão eficiente do rsu. mesmo assim, eles não deverão ser suficientes 
para suprir as carências existentes. o cidadão brasileiro que vive em 
cidades ainda paga, em média, menos do que muitos cidadãos urbanos 
em outras regiões do mundo tanto desenvolvido quanto em desenvolvi-
mento por serviços de coleta, transporte e tratamento do rsu. a gestão 
dos resíduos deve ser compartilhada entre todos os agentes da cadeia, 
e “geradores” de lixo devem participar dos esforços coletivos tanto al-
terando suas práticas de consumo e descarte quanto contribuindo fi-
nanceiramente para sua gestão de ponta a ponta. embutir a cobrança 
no iPtu, como tem sido feito em alguns municípios brasileiros, não é 
adequado. deve ser, ao contrário, criada uma taxa específica para os 
munícipes, que pode, ou não, ser diferenciada de acordo com a renda, 
quantidade de resíduos gerados e outras características.

Vii.4 propostas de novas políticas transversais

VII.4.1 Políticas de comunicação, disseminação de in-
formações e treinamento

comunicação, disseminação de informações e treinamento também são 
elementos fundamentais para o fortalecimento da gestão de rsu. o 
primeiro desafio é garantir a aceitação popular de tecnologias de trata-
mento de rsu. embora o aproveitamento de biogás de aterros sanitá-
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rios não cause muita resistência, o mesmo não pode ser dito sobre sua 
construção. de fato, existem diversos casos no Brasil de conflitos entre 
municípios para que um novo aterro sanitário não seja construído den-
tro dos seus limites territoriais.

o segundo, e possivelmente mais importante, desafio é alterar o relacio-
namento dos cidadãos brasileiros com o lixo por eles gerado. a triagem 
na fonte, em residências e instalações comerciais, precisa gradualmente 
se tornar a norma em todo o território nacional, pois facilita o trabalho 
das autoridades públicas e organizações privadas na gestão do rsu 
brasileiro. essa mudança de comportamento é uma das bases para o 
sucesso das novas políticas propostas neste relatório, mas não é algo 
fácil ou rápido de alcançar. Para motivar tal mudança é fundamental a 
estruturação de campanhas permanentes de comunicação em ambien-
tes públicos, escolas, museus, locais de culto, entre outros. 

além da disseminação de informações, vale destacar que o Brasil carece 
de centros de referência sobre o biogás. o centro internacional de ener-
gias renováveis – Biogás (ciBiogás) é uma iniciativa de destaque, que 
contempla atividades de diversas naturezas, incluindo análises labora-
toriais, disseminação de conhecimento e desenvolvimento de projetos 
na área. considerando a diversidade do território nacional e a variedade 
de projetos possíveis com esse tipo de energia, o exemplo do ciBiogás 
precisaria ser replicado para outras regiões do país.

além de centros de referência, é necessário estruturar cursos de gra-
duação, pós-graduação e cursos técnicos em quantidade suficiente. é 
notória a falta de profissionais qualificados, tanto sobre assuntos ligados 
tanto ao aproveitamento de biogás quanto à gestão de resíduos sólidos. 
suprir essa carência é um dos caminhos importantes para aumentar a 
quantidade de projetos de aproveitamento energético do biogás. 

na esfera pública, conforme apresentado com maiores detalhes na pró-
xima seção, é importante fortalecer a governança municipal, capaci-
tando prefeitos, gestores e agentes públicos, visto que a demanda por 
soluções tecnológicas na gestão do rsu passa necessariamente pela 
esfera pública. os estados também possuem seu papel dentro desses 
esforços de comunicação. a exemplo do documento “aproveitamento 
energético de resíduos sólidos urbanos: Guia de orientação para Go-
vernos municipais de minas Gerais”, realizado pela Fundação estadual 
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do meio ambiente (Feam) em 2012, os estados podem publicar docu-
mentos que auxiliem entidades públicas e privadas em suas tomadas 
de decisões sobre a estruturação de projetos de aproveitamento ener-
gético do biogás de rsu, bem como sobre toda a logística de coleta 
e transporte de resíduos orgânicos. além disso, os estados precisam 
apoiar os municípios a suprir uma carência notória nesta atividade, que 
é a falta de informações confiáveis sobre a quantidade e caracterização 
dos resíduos sólidos gerados em seu território.

VII.4.2 um olhar holístico sobre o biogás

um conjunto adequado de políticas públicas requer a adoção de uma 
visão de futuro que norteará seus objetivos de curto, médio e longo 
prazo. essa visão precisa considerar as diversas fontes de biogás pelo 
território nacional e sua característica descentralizada. o maior poten-
cial, em termos de volume (mais de 80 %), encontra-se em atividades 
agrícolas, mas como os desafios técnicos e econômicos do biogás são 
semelhantes, há um grande espaço para que os agentes atuem com um 
leque mais amplo de setores, diversificando sua base de clientes e forta-
lecendo seus modelos de negócio. nesse sentido, políticas de apoio ao 
aproveitamento energético do biogás, embora distintas para acolher as 
particularidades de cada setor, precisam se relacionar entre si e facilitar 
a participação de empresas nacionais e estrangeiras em todas elas. 

além disso, o planejamento governamental precisa considerar o biogás 
como uma fonte de energia com desafios e particularidades distintas de 
outras fontes de biomassa. incluí-la como uma subcategoria de biomas-
sa na formulação de políticas públicas apenas a enfraqueceria perante 
outras fontes em que a experiência nacional é maior. o aproveitamento 
energético do biogás ainda engatinha no país, sendo necessários ins-
trumentos de fomento que considerem explicitamente esse início de 
desenvolvimento tecnológico. em suma, o governo precisa de uma 
estratégia para o aproveitamento energético de biogás com objetivos 
claros de curto, médio e longo prazo e instrumentos adequados para 
atingi-los.

esses esforços dotariam o país com uma fonte descentralizada de ener-
gia caracterizada por certa versatilidade, pois poderia ser usada de 
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formas diversas. além de ser consumido como gás industrial, o biogás 
pode ser usado para gerar eletricidade ou ser refinado para gerar bio-
metano, dependendo de sua qualidade e quantidade e das particulari-
dades do projeto. essa versatilidade é importante para o país superar 
diversos dos seus desafios de infraestrutura. Por exemplo, no caso do 
biometano, sua produção local permitiria contornar as dificuldades de-
correntes da ausência de uma rede de gasodutos suficientemente ex-
tensa pelo território nacional.

VII.4.3 Fortalecimento institucional dos municípios

a gestão de resíduos é uma questão local, de responsabilidade dos 
municípios. embora o apoio federal e estadual seja de grande impor-
tância, o sucesso ou fracasso de qualquer iniciativa de tratamento 
de rsu depende das ações realizadas localmente. assim, não é sur-
preendente a necessidade, apontada por vários dos entrevistados nes-
te projeto, de capacitação de funcionários públicos municipais e do 
fortalecimento das instâncias decisórias locais. as opções tecnológi-
cas e logísticas de coleta, tratamento e disposição final do rsu pre-
cisam ser adequadas às condições sociais, ambientais, econômicas e 
políticas locais, o que as tornam necessariamente múltiplas. nesse 
sentido, o deslumbre de alguns governos municipais por soluções úni-
cas (“bala de prata”) para o problema do rsu mostra seu desprepa-
ro frente ao desafio enfrentado. a simples importação de tecnologia 
no Brasil, sem consideração das características únicas do resíduo local, 
mostrou-se, em diversos momentos, catastrófica por conta de falhas 
operacionais graves e aumentos consideráveis de custos que inviabili-
zaram vários dos projetos. a capacitação do governo local é, portanto, 
um elemento essencial para uma tomada de decisão adequada sobre  
o melhor mix de soluções e tecnologias para o rsu local. 
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Apesar da avaliação de impactos ambientais ser definida como 
uma ferramenta prévia para a tomada de decisão no âmbito de 
implantação de projetos, a falta de integração ao planejamento 
e sua pouca influência sobre eles diminui consideravelmente sua 
eficácia.

Nesse contexto, surge a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 
como metodologia para facilitar a integração e a avaliação de 
oportunidades e ameaças para estratégias de ação. Estas estra-
tégias são fortemente associadas à formulação de políticas, pla-
nos e programas e são desenvolvidas no contexto de processos 
de planejamento.

Tal instrumento tem se tornado mais relevante tendo em vista 
que procura avaliar as condições de sustentabilidade de polí-
ticas de desenvolvimento para uma região ou setor, conside-
rando os níveis de decisão mais elevados. Atuando de forma 
mais abrangente do que a já consolidada avaliação de impacto 
ambiental, a AAE permite avaliar a priori o efeito global das me-
didas preconizadas.

Do ponto de vista ambiental, a AAE permite uma avaliação dos 
efeitos ambientais das soluções definidas na política proposta, 
bem como uma ponderação dos efeitos eventualmente significa-
tivos a serem levados em consideração e, ainda, a introdução e 
potencial adoção de soluções inovadoras mais eficazes.

A submissão de políticas a um processo de AAE pretende asse-
gurar que se avalie os efeitos decorrentes da sua implementação, 
comparando dois futuros diferentes, com e sem PPP,  e estabe-
lecendo o compromisso de implementar programas de acompa-
nhamento, em que são monitorados os efeitos mais significativos.

A definição de AAE não é consensual, sendo ainda amplamente 
estudada e discutida no meio acadêmico e entre praticantes. O 
Banco Mundial, por exemplo, descreve a AAE como uma aborda-
gem participativa para integrar os aspectos ambientais e sociais 
ao processo de planejamento e tomada de decisão em nível es-
tratégico.

Box 8  |  A AVALIAçãO DE IMPACTO AMBIENTAL E A 
AVALIAçãO AMBIENTAL ESTRATéGICA
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um governo municipal capacitado consegue formular uma estratégia 
de longo prazo para a gestão do rsu, facilitando a transição em di-
reção a uma percepção do resíduo como recurso econômico. em ter-
mos práticos, ele é capaz de entender a necessidade de parcerias com 
universidades, centros de pesquisa ou empresas de engenharia para a 
caracterização do resíduo local como base para uma estratégia de ge-
renciamento do rsu. ele também entende as vantagens de se ter um 
processo participativo com agentes setoriais e organizações da socie-
dade civil para as tomadas de decisões. além disso, ele é capaz de exigir 
contratualmente a adoção de determinadas práticas ou tecnologias por 
parte das empresas contratadas, permitindo que tecnologias mais ade-
quadas sejam implementadas e que os investimentos na área possam 
gerar frutos satisfatórios. 

os governos estaduais e o governo federal também podem contribuir 
nesse processo de fortalecimento. além de incentivar e coordenar a tro-
ca de experiências entre municípios, as duas esferas governamentais 
podem “ceder” profissionais para as municipalidades, promover cursos 
e treinamentos para seus funcionários e orientá-los sobre os melhores 
caminhos a seguir, entre várias outras ações.

Vii.5 implantação e aprimoramento de planos go-
vernamentais de resíduos sólidos
a despeito de críticas sobre a talvez desnecessária proliferação de pla-
nos instituídos pela Política nacional de resíduos sólidos (Prns), é in-
dubitável a necessidade de os estados possuírem seu próprio instru-
mento de planejamento para esta atividade, o mesmo sendo dito para 
os municípios mais populosos do Brasil. até o presente momento, isso 
não é o caso. como atestam os dados do observatório da Política na-
cional de resíduos sólidos (oBserVatório da Pnrs, 2015), até o fim 
de 2015 apenas sete estados da Federação (acre, maranhão, Pernam-
buco, rio de Janeiro, rio Grande do norte, rio Grande do sul e santa 
catarina) finalizaram seus planos, com outros sete estados (alagoas, 
amazonas, Paraná, rondônia, são Paulo, sergipe e tocantins) tendo 
planos em desenvolvimento ou em versão preliminar. as demais treze 
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unidades federativas, incluindo o distrito Federal, não possuíam planos 
ou não os disponibilizaram ao público. o caso dos municípios tampouco 
é promissor, com apenas nove capitais (Belo Horizonte, cuiabá, curitiba, 
Florianópolis, Fortaleza, Porto alegre, recife, rio de Janeiro e são Pau-
lo) tendo estruturado seus planos de gestão de resíduos. 

além disso, do mesmo jeito que a Política nacional de resíduos sólidos 
(Pnrs) estabelece metas, o mesmo deve ser feito nos níveis estaduais 
e municipais. nesse sentido, é importante o cumprimento de três tipos 
de metas. em primeiro lugar, é urgente e imprescindível a eliminação 
de todos os lixões e aterros controlados e sua substituição por aterros 
sanitários. originalmente prevista para 2014, essa meta não foi cum-
prida, sendo necessário considerável esforço e coordenação entre os 
governos municipais, estaduais e federal para que o quadro atual seja 
revertido.

em segundo lugar, estabelecidos os locais ambientalmente corretos para 
a disposição final do rsu brasileiro, o país precisa passar para o próximo 
passo de sua jornada, que é a redução do material enviado a eles. até 
2031, conforme previsto no Plano nacional de resíduos sólidos, 54 % 
dos resíduos úmidos precisarão passar por algum tipo de aproveitamento 
(compostagem e/ou biodigestão) e não poderão ser encaminhados para 
aterros sanitários. essa meta varia de acordo com a região do Brasil: 40 % 
para as regiões norte e nordeste, 45 % para a região centro-oeste, 50 % 
para a região sudeste e 55 % para a região sul. 

Finalmente, com a gradual redução do material orgânico depositado em 
aterros sanitários, é possível considerar um terceiro tipo de meta, esta 
última ligada ao aproveitamento energético do rsu em aterros sanitá-
rios, biodigestores ou por tratamento térmico. o Plano nacional de re-
síduos sólidos propõe uma meta de 250 mW de potência instalada em 
território nacional até 2031, baseada no aproveitamento do biogás de 
aterros sanitários. é importante que outras metas sejam estabelecidas 
no plano, tendo como base o desenvolvimento futuro das tecnologias. 

em suma, o foco do governo, em suas três esferas, deve ser o cumpri-
mento das exigências estabelecidas na Pnrs. considerada por diversos 
especialistas como um avanço substancial na área de gestão dos resí-
duos sólidos, a legislação não é respeitada em sua integridade, sendo 
observadas pelo país diversas práticas nocivas ao meio ambiente e à 
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sociedade. embora o foco deva ser sobre o cumprimento da lei, pro-
põe-se a inclusão de metas para o aproveitamento energético do rsu, 
abrangendo diversos tipos de tecnologias, incluindo, para a fração orgâ-
nica, tanto biodigestores como aterros sanitários. 

Vii.6 acordos climáticos internacionais
as preocupações crescentes sobre os impactos das mudanças climá-
ticas têm levado países e empresas a adotarem ações cada vez mais 
agressivas de controle de suas emissões de gases que causam o efeito 
estufa. os alertas da comunidade científica e de organizações da so-
ciedade civil, bem como o maior alcance do movimento ambientalista 
(considerado de maneira ampla ao englobar empresas, governos e ci-
dadãos), galgaram resultados positivos na tentativa de criar um movi-
mento global que pudesse acelerar a transição de nossas economias 
em direção a uma economia de baixo carbono. na tentativa de manter 
o aquecimento abaixo dos 2 ºc, piso acima do qual as alterações climá-
ticas podem vir a ter consequências desastrosas para nossas socieda-
des, os governos, de maneira unilateral ou conjuntamente, estruturaram 
políticas climáticas diversas, incluindo medidas de apoio mútuo, metas 
de redução de emissões de Gees e ações de adaptação diante dos im-
pactos climáticos. 

o acordo internacional de maior envergadura é a convenção-Quadro 
das nações unidas sobre a mudança do clima (unFccc no original 
em inglês), assinado por quase todos os países do mundo. as etapas 
posteriores, como é o caso do Protocolo de Quioto, levantaram consi-
deravelmente maior resistência para sua aprovação (como a recusa de 
participação dos estados unidos), mas representaram passos significa-
tivos para futuros acordos globais de divisão de responsabilidades nos 
esforços contra a deterioração climática. Hoje, o mundo comemora os 
resultados do acordo de Paris, realizado na 21ª conferência das Partes 
(coP21), que estabele o novo arcabouço internacional para o pós-2020. 
entretanto, é somente um primeiro passo em um longo processo de 
estabelecimento de metas e ações ambiciosas de redução de emissões 
entre todos os países do mundo.
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o Brasil sempre teve papel de destaque nas negociações internacionais. 
Vale mencionar, por exemplo, que o mecanismo de desenvolvimento 
limpo (mdl) surgiu de uma proposta brasileira apresentada em junho 
de 1997. acordado no Protocolo de Quioto no mesmo ano, o mdl per-
mitiu que países desenvolvidos financiassem projetos de redução de 
emissões em países em desenvolvimento e contabilizassem essas re-
duções dentro de suas metas nacionais. no mdl, o país também teve 
um papel importante. totalizando cerca de 5 % de todas as reduções 
atingidas, o Brasil foi o terceiro país no quesito toneladas de carbono, 
atrás somente da china e da índia. entretanto, o mecanismo não ficou 
isento de críticas. a baixa participação dos países menos desenvolvidos, 
problemas nas metodologias usadas e um longo ciclo dos projetos são 
algumas das restrições levantadas. 

Qualquer novo acordo climático internacional deverá estruturar meca-
nismos de apoio mútuo entre os países. isso levará à criação de novos 
sistemas internacionais de cap-and-trade (incluindo uma nova fase para 
o mdl), que poderão beneficiar tanto países desenvolvidos como em 
desenvolvimento. o Brasil ganhou bastante experiência com os acor-
dos internacionais de clima e suas repercussões nas políticas nacionais. 
continuar ativamente nesse processo internacional somente trará bene-
fícios ao país.
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caPítulo Viii

um Futuro PossíVel Para o 
aProVeitamento enerGético do 
BioGás de rsu

Viii.1 prospecção tecnológica – alguns conceitos
Kupfer e tigre (2004) definem a prospecção tecnológica como “um 
meio sistemático de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológi-
cos futuros capazes de influenciar de forma significativa uma indústria, 
a economia ou a sociedade como um todo”. os autores argumentam 
ainda que, além de preparar os agentes participantes do exercício para 
aproveitar ou enfrentar oportunidades ou ameaças futuras, um exercício 
de prospecção tecnológica permite a construção de um futuro desejá-
vel por meio de ajustes nas opções estratégicas adotadas.

em sua origem, os estudos prospectivos buscavam determinar, no má-
ximo do possível, o estado futuro da ciência e das tecnologias usadas 
dentro do contexto da Guerra Fria (ZacKieWicZ; Bonacelli; salles 
FilHo, 2005). de fato, o conhecimento do desenvolvimento tecnológi-
co da união soviética e dos seus aliados permitia aos diferentes centros 
americanos de pesquisa militar ajustar sua estratégia de pesquisa, de-
senvolvimento e inovação (Pd&i) com o objetivo de melhor enfrentar o 
poderio bélico inimigo. as condições de relativa estabilidade institucional 
facilitaram esse processo durante as décadas de 1950 e 1960 e seu suces-
so foi tal que as ferramentas foram progressivamente transferidas para a 
esfera privada, para fins outros que não apenas militares. 

durante a década de 1970, surgiu a técnica do futurismo que, diferente-
mente da opção tecnocêntrica anterior, optava pela compreensão mais 
profunda dos “propósitos da humanidade, de seus valores, condições e 
expectativas” (ZacKieWicZ; Bonacelli; salles FilHo, 2005, p. 115). 
com a gradual percepção de que a estabilidade institucional era tempo-
rária e não permanente e com a compreensão das inúmeras influências 
da tecnologia sobre as instituições e o comportamento social (e vice-



Geração elétrica por meio do bioGás  
de aterros sanitários226

versa), as duas técnicas progressivamente foram mescladas de maneira 
a melhor contemplar as rápidas mudanças do mundo moderno.

além de avaliar as transformações de nossas sociedades, exercícios de 
prospecção tecnológica se mostram particularmente interessantes den-
tro de um contexto de complexidade crescente. chronéer e Bergquist 
(2012) argumentam que projetos de Pd&i são cada vez mais importan-
tes para as necessidades estratégicas das empresas e, concomitante-
mente, se mostram cada vez mais complexos. eles concluem que os 
pesquisados do ramo de inovação visualizam a complexidade de qual-
quer projeto como uma função elaborada de quatro variáveis: 

•	 CoNTExTo: a realidade na qual é inserida a equipe, incluindo de-
mandas muitas vezes conflitantes, pressão por resultados rápidos, 
etc.;

•	 TAmANHo: os recursos humanos, financeiros e de capital disponível 
para completar um projeto são, para alguns setores como o farma-
cêutico, vultosos;

•	 VARiEDADE DE ElEmENToS: com o desenvolvimento tecnológico, 
produtos modernos embutem uma variedade cada vez maior de 
componentes e funcionalidades, exigindo competências em áreas 
distintas; e

•	 iNTERDEPENDêNCiA ENTRE ESSES ElEmENToS: qualquer com-
ponente de um produto pode ter impacto inesperado sobre outro 
componente ou sobre o cliente. a produção de um veículo ilustra 
bem esse conceito, com alterações no sistema de escapamento do 
carro, por exemplo, podendo afetar o desenho da carroceria.

em suma, a prospecção tecnológica permite, na medida do possível, 
prever as principais alterações que ocorrerão na disponibilidade e uso 
de um conjunto de tecnologias e que alterarão a lógica observada no 
setor analisado. o objetivo é preparar, por meio dessa visão de futuro, 
empresas, governos e outras organizações às mudanças inevitáveis que 
ocorrerão. assim, estarão mais capacitadas para enfrentar, aproveitar ou 
colaborar com essas mudanças. 
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Viii.2 tendências tecnológicas no setor de biogás

VIII.2.1 Considerações preliminares

as tendências apresentadas a seguir não representam uma abordagem 
extensiva do futuro da coleta, triagem, processamento e descarte dos 
resíduos sólidos urbanos, mas uma visão de como determinados elemen-
tos políticos, econômicos, tecnológicos e sociais podem vir a influenciar 
o desenvolvimento das práticas de aproveitamento do biogás, seja ele 
oriundo de aterros sanitários, seja de biodigestores29 especializados. 

a “simplicidade” que hoje se observa na destinação do rsu, no senti-
do de que ele é majoritariamente coletado de maneira indiferenciada e 
enviado a lixões, aterros controlados ou aterros sanitários, deixará de 
existir. À medida que governos estaduais e municipais implementarem 
políticas diversas adaptadas às realidades locais e as empresas per-
manecerem em suas trajetórias de profissionalização e consolidação, 
rotas tecnológicas alternativas, hoje ainda incipientes, se fortalecerão. 
assim, soluções ambientalmente adequadas de tratamento de resíduos, 
tais como compostagem, reciclagem e tratamento térmico, coexistirão, 
cada uma ganhando progressivamente mais força no território brasileiro 
em relação ao simples aterramento.

além do aumento na variedade de tecnologias usadas no tratamento 
do rsu, é importante ressaltar três considerações que norteiam a análi-
se da sua evolução futura.

em primeiro lugar, é impossível descrever as tendências tecnológicas do 
tratamento do rsu sem considerar o contexto socioeconômico no qual 
esta atividade se insere. crescimento populacional, mudanças de com-
portamentos, políticas públicas e incrementos nos níveis de riqueza da 
população são fatores determinantes no futuro do tratamento do lixo 
e, em consequência, no potencial e características do aproveitamento 
energético do biogás.

29 A Fade (2014) realizou um estudo que procura prover uma visão mais ampla do futuro da coleta e 
tratamento final do RSU brasileiro dentro de um prazo curto e médio. Entretanto, diferente da análise re-
alizada aqui, a FADE adota uma visão mais normativa, propondo soluções diversas para o país, de acordo 
com o porte da municipalidade. A abordagem que se optou no livro é mais descritiva, uma tentativa de 
identificar tendências futuras, bem como forças e fraquezas das empresas nacionais e estrangeiras dentro 
dessa evolução.
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além disso, é muito provável que a quantidade de lixo gerado irá aumentar 
no Brasil, já que nenhum país conseguiu, até agora, desacoplar a produção 
de lixo do seu crescimento econômico. na américa do norte, por exemplo, 
entre 1995 e 2007, a renda aumentou em 45 % e o rsu em 25 %. na euro-
pa, no mesmo período, a renda aumentou em 33 % e o rsu gerado em 14 
% (modaK, 2011). logo, embora a quantidade gerada de lixo deva aumen-
tar, esse aumento deverá ser inferior ao crescimento da renda.

um terceiro ponto importante diz respeito à composição futura do lixo, 
que deverá sofrer fortes alterações, com parcelas decrescentes de ma-
terial orgânico e porcentagens crescentes de papel e papelão, plásticos, 
vidros e metais, conforme ilustrado na Figura 32. segundo esta figura, 
o rsu de países de renda baixa é composto por 65 % de material or-
gânico, 10 % de papel e papelão e 9 % de plásticos. em países de renda 
média, o rsu é composto por 43 % de material orgânico, 28 % de papel 
e papelão e 11 % de plásticos. Finalmente, em países de renda elevada, o 
material orgânico constitui 30 % do rsu, enquanto que papel e papelão 
correspondem a 33 % e plásticos a 13 % (Pnuma, 2011). com o enrique-
cimento da população brasileira, o rsu nacional se assemelhará cada 
vez mais ao observado em países de renda alta.
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Figura 32 – Influência do nível de renda na composição do RSu
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Fonte: Pnuma (2011).

esses aspectos gerais (coexistência de tecnologias, aumento da quan-
tidade gerada de rsu e alterações na sua composição) constituem os 
três principais elementos norteadores que afetarão o país como um 
todo, contrariamente às diferentes tendências identificadas a seguir, ge-
ralmente restritas a regiões específicas do país. além desses três ele-
mentos norteadores, é importante destacar a transição tecnológica que 
ocorrerá durante e após o período de análise. embora aterros sanitários 
constituam tecnologias adequadas para a disposição final do rsu, seu 
uso (em termos de porcentagem do destino final do lixo) eventualmente 
entrará em declínio. no curto e médio prazos, esse uso aumentará em 
decorrência do fim dos lixões e aterros controlados no país. no entanto, 
no médio e longo prazo, na medida em que sejam atingidos os objetivos 
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do Plano nacional de resíduos sólidos (Pnrs), os aterros sanitários 
receberão cada vez menos resíduo gerado no país, diminuindo sua im-
portância como solução final para o rsu.

de fato, o Pnrs estabelece que apenas rejeitos sejam encaminhados 
aos aterros sanitários. nas palavras da lei, devem ser levados a aterro 

resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as pos-
sibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final 
ambientalmente adequada (Brasil, 2010). 

Para ilustrar, vale destacar que, de acordo com a análise gravimétrica do 
rsu da cidade de são Paulo, 14 % são rejeitos (PreFeitura de são 
Paulo, 2014). assim, somente 14 % do resíduo gerado nesta cidade 
deveriam ser encaminhados para o aterro.

enquanto os aterros sanitários deverão sofrer um crescimento seguido 
por uma queda, tecnologias de tratamento do rsu orgânico, como a 
biodigestão acelerada e a compostagem, deverão seguir uma tendên-
cia contrária. dentro desse arcabouço é que são examinadas, a seguir, 
as diferentes tendências que deverão influenciar o aproveitamento de 
biogás de rsu no país.

VIII.2.2 As três tendências de aproveitamento energé-
tico do biogás de RSu

Para o caso específico do biogás, foram identificadas três tendências, 
que são apresentadas nas próximas páginas. a variável de interesse é a 
forma pela qual o material orgânico será aproveitado para gerar ener-
gia e os diferentes arranjos institucionais que tornam isso possível. em 
maior ou menor grau, todas elas estarão presentes em todo o território 
brasileiro, embora escolhas políticas e realidades socioeconômicas dis-
tintas deem a primazia a uma ou outra tendência.

a primeira tendência considera uma opção privilegiada por aterros sa-
nitários. o rsu sofre uma triagem mínima, como resultado da ação de 
catadores, o grosso sendo despejado em aterros sanitários. o resíduo 
orgânico passa por um processo de decomposição anaeróbica e gera 
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biogás, que é capturado e tratado para a produção de energia elétri-
ca. os avanços tecnológicos se dão ao longo da cadeia de valor, com 
destaque para os próprios aterros, onde melhorias operacionais devem 
aumentar a geração de gás. na segunda tendência, ocorre uma triagem 
nas residências e estabelecimentos comerciais, resultando em material 
orgânico de boa qualidade que é transformado em composto e/ou, por 
meios de processos anaeróbicos, degradado em biodigestores especia-
lizados para a produção de energia elétrica ou biometano. a terceira 
tendência considera uma opção tecnológica integrada em que, além da 
separação nos domicílios, existe uma triagem por processos mecânicos 
e manuais em plantas especializadas denominadas tmB (tratamento 
mecânico biológico). os diferentes subprodutos passam por tratamen-
tos diferenciados, com o material orgânico resultante sendo enviado a 
composteiras e biodigestores para a produção de composto e biogás, 
este último para gerar eletricidade; os subprodutos não orgânicos e não 
reciclados são incinerados para produzir mais eletricidade. de maneira 
resumida, as três tendências são apresentadas na Figura 33.

Figura 33 – Visão resumida das três tendências para aproveitamento 
energético do biogás de RS

Fonte: Elaboração própria.
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Viii.2.2.1 Tendência 1 – Uso eficiente de aterros sanitários

em algumas regiões do país, naquelas onde lixões e aterros controla-
dos ainda predominarão como destino final do rsu (casos do centro
-oeste, nordeste e norte), deverá ocorrer uma transição nas práticas 
de deposição final dos resíduos. os lixões e aterros controlados deixa-
rão de ser a prática dominante, sendo substituídos por aterros sanitá-
rios. em decorrência disso, o aproveitamento do biogás nessas regiões 
também aumentará. 

em outras palavras, os esforços de melhoria nas práticas de gestão e 
cumprimento das exigências do Pnrs se darão, em um primeiro mo-
mento, sobre a disposição final do rsu e não seu tratamento. isso é 
inevitável, dadas as carências institucionais de diversos municípios pelo 
território nacional, falta de mão de obra devidamente qualificada (tanto 
nas esferas públicas quanto privadas), escassez de investimentos, entre 
outras restrições.

essa tendência reflete a opinião de stout (2013), para quem, a despeito 
dos avanços tecnológicos e das alterações nas políticas de gestão de 
rsu pelo mundo, aterros sanitários ainda serão de grande importância 
como destino final para boa parte dos resíduos produzidos pelas so-
ciedades modernas. a situação é de transição para um futuro em que 
aterros seriam usados para uma pequena parcela do rsu, a maior parte 
sendo reciclada, compostada ou tratada para a geração de energia em 
suas várias formas. 

em outras palavras, essa transição é de médio prazo em direção ao 
conceito de “lixo zero”, já sendo cogitada em alguns países do mundo. 
tem-se como exemplo a cidade de são Francisco (eua), que pretende 
ser a primeira cidade americana a não usar aterros sanitários30 como 
destino final para o lixo gerado. o objetivo, com meta a ser atingida até 
2020, parte de bases sólidas e uma tradição de apoio da população, que 
se iniciou em 1989 com a determinação de redução do resíduo enviado 
a aterros. em pouco mais de 20 anos, a cidade conseguiu reduzir em 80 
% o resíduo aterrado sem necessitar de tratamento térmico; o resíduo 

30 Vale destacar que a cidade poderá reduzir o resíduo enviado a aterro sanitário em, no máximo, 90 %. Os 
10 % restantes dependem de alterações nas características físicas dos produtos, o que pode ser legislado 
somente pelo governo federal.
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é compostado, reaproveitado ou reciclado (lodGe, 2013). no entanto, 
esses exemplos são pontuais e, em um país de tamanho continental 
como o Brasil, com características socioeconômicas distintas e capa-
cidade institucional variável entre os estados, a visão apresentada por 
stout (2013) é mais fiel à nossa realidade. 

em suma, os aterros sanitários devem continuar como uma importante 
ferramenta na gestão do rsu brasileiro, sobretudo nas regiões norte, 
nordeste e centro-oeste. essa tendência condiz com uma das conclu-
sões de Fade (2013), de que a tendência tecnológica atual preponde-
rante no Brasil é a disseminação de aterros sanitários como meio predo-
minante para gerenciar uma quantidade maior de resíduos. 

Viii.2.2.1.1 Consórcios intermunicipais e a redução da escala míni-
ma econômica dos projetos

aterros sanitários necessitam de um mínimo de escala para seu cor-
reto funcionamento a custos adequados. experiências com aterros de 
menor porte têm mostrado o quão fácil é sua degeneração em aterros 
controlados e mesmo lixões. as necessidades de controle operacio-
nal, monitoramento e conhecimento técnico envolvido no dia a dia de 
um aterro sanitário implicam no uso de mão de obra qualificada, nem 
sempre presente em todas as regiões do país. a solução é estabelecer 
parcerias entre grupos de municípios que atendam às necessidades de 
todos eles a um custo razoável. a própria Política nacional de resíduos 
sólidos estabelece preferência no repasse de recursos para aqueles gru-
pos de municípios que propuserem soluções consorciadas para seus 
planos de rsu.

as mesmas considerações de escala se refletem nos projetos energéti-
cos dos aterros. embora existam algumas divergências quanto à escala 
mínima para esse tipo de iniciativa, o que reflete as características úni-
cas de cada projeto, é geralmente aceito que um projeto seja rentável 
com uma potência31 mínima entre 1 e 2 mW. isso ocorre em aterros rece-
bendo cerca de 400 toneladas por dia de rsu.

31 O menor projeto no país no momento do estudo é o Itajaí Biogás, com uma capacidade instalada de 
1,06 MW.
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Fora as regiões de maior concentração populacional, onde são possíveis 
grandes projetos de aterros sanitários envolvendo somente um muni-
cípio, o resto do país terá que fazer uso de consórcios intermunicipais 
para a gestão dos seus resíduos. isso é essencial para garantir um míni-
mo de escala, custos razoáveis e uma boa operação nos projetos. Vale 
reforçar o fato de que o aproveitamento energético nos aterros passará 
a ser a norma e não a exceção. isso se dará em resposta às políticas 
públicas direcionadas ao tratamento e disposição final do rsu e como 
consequência de um maior interesse por parte das empresas locais em 
explorar as vantagens dessa fonte descentralizada de energia.

a redução na escala mínima necessária para uma rentabilidade aceitável 
nos projetos energéticos, observada na última década, deverá continuar 
nos próximos anos. Projetos serão rentáveis a partir de 1 mW, podendo 
chegar até 0,5 mW em casos específicos. nesses últimos casos, os pro-
jetos visarão atender principalmente o consumo da própria planta e de 
estabelecimentos vizinhos, mantendo custos de investimentos baixos 
por meio do uso de equipamentos predominantemente nacionais, inclu-
sive dos grupos geradores, conforme explicado mais adiante. 

Viii.2.2.1.2 Melhores práticas na gestão dos aterros sanitários

na maior parte dos casos, as práticas de gestão de aterros sanitá-
rios adotadas no país são consideradas adequadas pelos agentes que 
atuam no setor. sendo ele uma obra de engenharia complexa, o aterro 
precisa ser bem projetado e necessita de mão de obra qualificada, ma-
terial de boa qualidade e um monitoramento constante. todos esses 
elementos estão presentes nos aterros sanitários nacionais, em maior 
ou menor grau. como evidência adicional, cabe mencionar a classifi-
cação dos diferentes tipos de resíduos, as normas técnicas da aBnt 
(associação Brasileira de normas técnicas) e as legislações sobre o 
tema, as quais indicam indiretamente a experiência e capacidade que 
o país possui no assunto.

a despeito disso, existem diversas fraquezas que não podem ser igno-
radas. a primeira delas revela que algumas das práticas de gestão dos 
aterros nacionais estão aquém dos melhores padrões internacionais. er-
ros de operação, alguns com riscos significativos às áreas de impacto 
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do projeto (local do aterro e regiões limítrofes), não constituem rarida-
de. Por exemplo, o uso inadequado de camadas intermediárias de terra 
entre as camadas de resíduos impede a migração do lixiviado para a 
base do aterro, prejudicando a geração de biogás e ainda criando re-
giões propícias a deslizamentos. 

dentro do tema deste estudo, vale mencionar a baixa eficiência de co-
leta do biogás nos aterros sanitários. as estimativas variam bastante, 
tanto na literatura quanto entre os agentes entrevistados, com valores 
entre 35 % e 85 %. o consenso, no entanto, é de que a coleta no Brasil é 
relativamente baixa, com valores entre 50 %-65 %, salvo notáveis exce-
ções. Vale mencionar que esses valores, além da grande incerteza a seu 
respeito, são significativamente inferiores às melhores práticas observa-
das mundo afora, em que a taxa de coleta pode superar 80 %. 

no entanto, esses erros gradualmente deixarão de existir com a pro-
fissionalização das empresas operando no setor, bem como com regu-
lamentações ainda mais severas quanto ao controle de riscos sociais 
e ambientais. as consequências disso serão três evoluções principais 
dentro dessa tendência tecnológica.

a primeira é uma melhoria nas práticas observadas de gestão e opera-
ção dos aterros sanitários, levando à adoção de práticas cada vez mais 
próximas aos melhores padrões internacionais. Por exemplo, a adoção 
de sistemas mais eficientes de drenagem e a melhor impermeabilização 
(por meio da introdução de coberturas finais de geomembrana, em vez 
de terra), dentre outras práticas, serão cada vez mais comuns e se tor-
narão a norma no país. 

a segunda é a disseminação de uma visão de construção de aterro já 
visando à otimização dos processos de geração de biogás para seu 
aproveitamento futuro. em outras palavras, os aterros serão projetados 
visando um objetivo duplo de destino final do resíduo e geração de ele-
tricidade. essa visão mais “moderna” do aterro reforçará as melhorias 
práticas aludidas acima, permitindo, assim, uma boa operação e manu-
tenção do aterro, uma maximização da geração do biogás e um contro-
le adequado dos riscos ambientais.

a terceira evolução é a introdução de práticas de recirculação de cho-
rume nos aterros brasileiros. essa prática transforma os aterros sanitá-
rios em aterros sanitários ditos de reator biológico ou biorreatores, os 



Geração elétrica por meio do bioGás  
de aterros sanitários236

quais possuem diversas vantagens sobre as tecnologias convencionais. 
conforme descrito no capítulo ii, eles possibilitam a estabilização ace-
lerada do aterro, permitindo seu uso para fins alternativos anos antes 
dos aterros convencionais e com maior certeza sobre sua segurança 
ambiental. ao recircular o chorume, os biorreatores reduzem os custos 
de tratamento do biogás e melhoram sua qualidade. com a otimização 
dos processos de degradação do resíduo em biogás, estima-se que 15 
%-35 % de espaço adicional possa ser aproveitado, aumentando a vida 
útil do aterro (Waste manaGement, 2004). Finalmente, esse tipo de 
aterro gera uma maior quantidade de biogás e a taxas de melhor pre-
visibilidade (KaminsKi, 2013; Kumar; cHiemcHaisri; mudHoo, 2011). 

existem diversas iniciativas de pesquisa que procuram identificar ou-
tros meios para aumentar a geração de biogás dentro dos aterros. elas 
procuram otimizar a degradação do material orgânico e, concomitante-
mente, a geração de biogás por meio, por exemplo, da trituração prévia 
do resíduo, inclusão de bactérias que aceleram a decomposição do ma-
terial orgânico, etc. novas técnicas e tecnologias, sem dúvida, aparece-
rão como resultado desses esforços, mas seus impactos sobre a curva 
de produção de biogás deverão ser pequenos e fortemente dependen-
tes das características de cada projeto. 

Viii.2.2.1.3 Maior participação da indústria nacional no aproveita-
mento energético de biogás de aterros sanitários

no geral, as tecnologias existentes nos aterros sanitários, incluindo sua 
construção e operação, são largamente dominadas no país. os compo-
nentes e equipamentos para os aterros, incluindo tubulações, compres-
sores, chillers, trocadores de calor e painéis elétricos, são produzidos no 
Brasil ou podem ser produzidos aqui sem maiores dificuldades. mesmo 
sistemas de manuseio e tratamento de gás envolvendo, por exemplo, 
remoção de umidade, particulados, ou H2s são produzidos no país, seja 
nacional, seja estrangeira.

no entanto, a despeito do potencial existente, os projetos visando o 
aproveitamento energético do biogás tendem a contratar conjuntos 
turn-key no exterior, sobretudo da itália. os skids que são importados, 
também conhecidos como “systems in a box”, integram processos de 
tratamento de gás e geração de eletricidade dentro de um sistema úni-
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co, chegando prontos para serem instalados na localidade do projeto. 
diversos agentes entrevistados neste projeto destacaram seu papel po-
sitivo no desenvolvimento do mercado, já que permitiram a compacta-
ção e simplificação de projetos e a participação de empresas nacionais 
de resíduos (já estabelecidas) nos esforços de geração de eletricidade a 
partir do rsu. além disso, facilitaram a participação de aterros de mé-
dio porte nessas iniciativas.

as razões pela preferência por equipamentos importados são variadas 
e incluem, por exemplo, economias de escala nos países exportadores, 
os quais possuem vários anos de atuação com a tecnologia, baixos cus-
tos de transporte32 e importação (relativamente ao investimento feito) e 
a falta de conhecimento das empresas nacionais sobre as necessidades 
específicas desse tipo de projeto.  

a ausência de uma cadeia extensa de fornecedores para os projetos de 
biogás é uma fraqueza particularmente relevante e explica grande parte 
da necessidade de importação de equipamentos e componentes. a ca-
rência é tamanha que foi reportado, durante as entrevistas para o livro, 
que algumas empresas estrangeiras instaladas no Brasil e com projetos 
de biogás no exterior não possuíam pessoal capacitado para atuar com 
esse tipo de projeto no país. o potencial produtivo brasileiro no setor 
existe, mas não está sendo plenamente utilizado.

além disso, vale destacar algumas considerações sobre o grupo gera-
dor, equipamento de maior valor agregado na cadeia como um todo. 
as empresas atuantes nesta área, buscando reduzir riscos operacionais, 
optam majoritariamente por motores Ge-Jenbacher ou caterpillar, fa-
bricados na europa ou nos estados unidos. esses gigantes do mercado 
fornecem uma série de garantias e, mais importante, uma extensa rede 
de apoio técnico, algo considerado imprescindível pelos operadores de 
aterros sanitários, por conta da agressividade do biogás nos equipa-
mentos pelos quais passa. 

diante dessa situação, cabe, então, perguntar quais são as oportunida-
des existentes para as empresas nacionais. Vale destacar o know-how 
aprofundado de empresas brasileiras de engenharia. em razão do de-

32 Os custos de transporte não superam 5 % do valor de venda. Em relação aos custos de importação, vale 
destacar que o motor, bem de maior valor no projeto como um todo, é isento de imposto de importação 
(bem como outros impostos nacionais, como ICMS) por não haver similar nacional.
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senvolvimento econômico e tecnológico do Brasil na área de óleo e 
gás, o país ganhou um conhecimento avançado em diversos proces-
sos de manuseio de gases. algumas empresas já estruturam processos 
de aproveitamento energético de biogás de fontes diversas e podem 
contribuir com os esforços de melhoria na gestão do rsu nacional. no 
futuro, elas deverão oferecer ao mercado uma série de serviços varia-
dos e skids customizados. isso não implica que todos os componentes 
devam ser de fabricação nacional, mas que a integração entre todos 
eles (incluindo o projeto) deve ser feita no país. o que se verá no futuro 
será uma competição entre grandes players internacionais e empresas 
nacionais de pequeno e médio porte que procurarão diferenciar seu 
produto por meio de custos menores e conhecimento mais apurado da 
realidade local e suas necessidades. 

em relação ao motogeradores, parte da cadeia deverá ser nacionali-
zada, em movimento semelhante ao que acontece com vários equipa-
mentos de alto valor agregado, como é o caso das turbinas siemens. 
nesse caso, embora uma grande parte deva ser fabricada no país, os 
componentes de maior precisão e tecnologia mais complexa serão im-
portados. a extensão da nacionalização dos motogeradores de biogás 
dependerá do tamanho do mercado de biogás (de todas suas fontes, 
incluindo a agrícola) no Brasil e na américa latina como um todo. Por 
essa razão, fica difícil estabelecer, dentro das limitações deste estudo, 
como se estruturarão as cadeias futuras de valor e a contribuição nacio-
nal dentro delas. 

motogeradores nacionais de menor porte movidos por biogás também 
deverão se tornar mais frequentes. no entanto, sua contribuição deverá 
ser muito maior no caso de projetos envolvendo biodigestores especia-
lizados, e não aterros sanitários.

Viii.2.2.1.4 incentivos propiciados pelo arcabouço climático inter-
nacional

o mecanismo de desenvolvimento limpo (mdl) foi responsável pelo 
surto de interesse em biogás no fim do século 20, início do século 21. 
ele permite aos países desenvolvidos financiarem projetos de redução 
de emissões de gases de efeito estufa (Gee) nos países em desenvol-
vimento em que essa redução é menos custosa. a diferença resultante 
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de emissões conta para a meta de Gee dos países que financiaram os 
projetos, metas que foram acordadas dentro do Protocolo de Quioto.

como o metano é um dos gases causadores do efeito estufa e sua 
produção resulta de práticas ineficientes, surgiram metodologias que 
permitem a países desenvolvidos financiarem projetos em países em 
desenvolvimento que destruam o gás (transformando-o em dióxido de 
carbono, um gás com um impacto climático menor) ou o aproveitem 
para geração de calor e/ou eletricidade. de acordo com a unFccc 
(2016), 10,8 % dos projetos de mdl tratam do manuseio de resíduos. 
em termos da redução total de gases de efeito estufa associada a estes 
projetos, 10 % são atribuídos a projetos envolvendo o metano. 

o mdl é atrelado aos resultados das negociações no âmbito da conven-
ção-Quadro das nações unidas para a mudança do clima (cQnumc) 
e do Protocolo de Quioto. desde o crash no mercado de créditos de 
carbono de 2012-2013, o mdl deixou de ser um mecanismo eficaz de 
transferência de recursos dos países desenvolvidos para os países em 
desenvolvimento. sua existência hoje é meramente fruto dos contratos 
já assinados entre as partes.

o mdl não foi o único esforço internacional de cooperação entre países 
para reduzir o impacto dos processos produtivos sobre o clima. existem 
iniciativas bilaterais como, por exemplo, a parceria de 2014 entre os es-
tados unidos e a china. ambos os países respondem por 36 % do total 
mundial de emissões. mesmo assim, os maiores esforços se encontram 
nas negociações internacionais sob a jurisdição da cQnumc. em de-
zembro de 2015, 195 países assinaram o acordo de Paris, um dos acor-
dos climáticos mais importantes desses últimos anos. embora criticado 
por alguns especialistas, no geral o acordo tem recebido muitos elogios 
pelas organizações que acompanham as negociações internacionais. 
entre suas várias decisões, cabe destacar o compromisso de repasse, 
aos países em desenvolvimento, de us$ 100 bilhões anuais até 2020 
para atividades de mitigação (redução de Gees) e adaptação aos efei-
tos das alterações climáticas. o texto não faz menção a instrumentos de 
mercado como o mdl, mas reforça a necessidade do uso de instrumen-
tos já estabelecidos, como o Global environment Facility, para esses re-
passes de recursos. ele ainda menciona a necessidade de transferência 
de tecnologias e apoio no desenvolvimento de capacidades nos países 
em desenvolvimento.
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assim, direta ou indiretamente, o aproveitamento energético do biogás 
no Brasil se beneficiará desses movimentos. além dos recursos inter-
nacionais que serão disponibilizados para fins de desenvolvimento de 
projetos “verdes”, a própria participação brasileira nesses esforços de 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas conduzirá a maiores in-
vestimentos nesta área. os arcabouços institucionais existentes deverão 
ser fortalecidos. Vale, por exemplo, lembrar que a lei 12.187, de 29 de 
dezembro 2009, instituiu a Política nacional sobre mudança do clima 
(Pnmc). ela estabeleceu uma meta de redução de 36,1 %-38,9 % de 
Gees até 2020, em relação às emissões brasileiras projetadas, em uma 
tentativa de respeitar as metas internacionais de manter o aquecimento 
abaixo de 2 ºc. o biogás de rsu constituirá uma de diversas opções 
abertas ao país para atingir essa meta.

Viii.2.2.1.5 Conclusões

dentro da tendência de otimização dos aterros sanitários brasileiros, foi 
identificada uma série de elementos estruturantes.

Primeiro, o país deverá deixar de usar aterros controlados e lixões para 
disposição final do seu rsu e passará ao uso exclusivo de aterros sani-
tários, muitos dos quais deverão ser resultados de consórcios intermuni-
cipais. esses aterros deverão ter suas práticas operacionais aprimoradas 
por meio de melhores técnicas e tecnologias, aumentando, assim, o seu 
potencial energético e reduzindo seus impactos ambientais e sociais. a 
maioria dos aterros sanitários brasileiros deverá ter algum sistema de 
captação e aproveitamento de biogás, dinamizando toda a cadeia de 
fornecedores para esta atividade. 

em segundo lugar, deverá haver uma maior participação brasileira nas 
cadeias industriais de valor. além do aumento da demanda por projetos 
de aproveitamento energético do biogás de aterros sanitários, dois ele-
mentos adicionais puxarão essa evolução. a primeira será uma presença 
maior de empresas de engenharia, que oferecerão projetos, além de 
skids customizados integrando componentes nacionais e importados. o 
segundo elemento ficará a cargo de grandes fabricantes multinacionais 
de motogeradores, os quais passarão a produzir alguns dos seus com-
ponentes em solo nacional, com vista a atender os mercados brasileiro 
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e de outros países latino-americanos. o resultado de tudo isso deverá 
ser um fortalecimento da indústria nacional que opera nesta área e o 
estabelecimento de cadeias de equipamentos e serviços, visando à ma-
nutenção dos projetos que surgirem. 

em terceiro lugar, a preocupação global com as alterações climáticas 
deverá resultar em um maior volume de recursos financeiros no Brasil, 
tanto internos quanto externos, para a redução de emissões de gases de 
efeito estufa. como aconteceu no passado, uma parcela desses recur-
sos deverá ser investida em projetos de resíduos urbanos, com o objeti-
vo de aproveitar uma fonte renovável de energia e reduzir o impacto do 
seu tratamento e disposição final, mesmo que pequeno, no clima.

Finalmente, cabe destacar que não se vislumbram grandes rupturas na 
instalação e operação de aterros sanitários, tanto em sua estrutura quan-
to nas tecnologias usadas. em razão de suas características altamente re-
guladas, a estrutura do mercado deve mudar pouco. os grandes players 
já estabelecidos deverão enveredar esforços para melhorar sua capacita-
ção interna e aumentar seu market share via aquisições e parcerias com 
empresas locais menores. em relação às tecnologias usadas, tampouco 
existem expectativas de grandes rupturas. as tecnologias são conhecidas 
e dominadas no país. eventuais mudanças deverão resultar de pequenas 
melhorias nos componentes e materiais, que acompanharão o desenvol-
vimento tecnológico internacional. a única exceção a essa regra deverá 
ser o uso crescente dos aterros denominados biorreatores. embora estes 
possuam um grande potencial teórico, ainda são incertos seus benefícios 
líquidos, considerando as particularidades do clima brasileiro, as caracte-
rísticas do resíduo nacional e outras variáveis.

Viii.2.2.2 Tendência 2 – Uso de biodigestores com pré-triagem 
intensiva de material orgânico

sendo o descarte a última opção na hierarquia de tratamento dos resí-
duos, várias medidas estão sendo cogitadas e/ou implementadas em di-
versas regiões do mundo para reduzir a quantidade de lixo depositado 
em aterros. em razão do seu potencial gerador de metano, um gás com 
poder de aquecimento global 21 vezes superior ao dióxido de carbono 
(co2), e da produção de chorume, o material orgânico das cidades tem 
sido alvo importante dessas políticas. 
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a união europeia, por exemplo, por meio de sua diretriz 1999/31/ce, 
obriga os países membros a reduzirem a quantidade de resíduos sólidos 
municipais biodegradáveis depositados em aterros sanitários em 25 % 
até 2006, 50 % até 2009 e 65 % até 2016, em relação à situação de 1995 
(conselHo da união euroPeia, 1999), podendo ser adiado para 
os anos de 2010, 2013 e 2020, dependendo do contexto específico de 
cada país. 

um caso de sucesso é a alemanha, país que não envia nenhum rsu 
biodegradável aos seus aterros, tendo atingido a meta de 2016 já em 
2006 (FiscHer, 2013). a maioria desse lixo é compostado, sendo usado 
como fertilizante e condicionador de solo. Há, também, a inserção pro-
gressiva de tecnologias de tratamento anaeróbico para a produção de 
biogás, juntamente com o composto. conforme explicado no capítulo 
iii do livro, esses biodigestores permitem tanto a fermentação em am-
biente anaeróbico quanto a compostagem, atingindo o duplo objetivo 
de aproveitamento energético (sob a forma de calor, eletricidade ou 
biometano) e o reaproveitamento no solo dos resíduos, fechando assim 
o ciclo de materiais (BioGas an all-rounder, 2014).

no Brasil, iniciativas semelhantes estão sendo cogitadas e timidamente 
postas em prática. em 2011, para citar um exemplo, os ministérios do 
meio ambiente (mma) e do desenvolvimento social e combate à Fome 
(mds) iniciaram a campanha “separe o lixo e acerte na lata”, que visa 
mobilizar a sociedade brasileira para uma mudança em seu comporta-
mento em relação à coleta seletiva do lixo. o que se espera é que o bra-
sileiro comece a fazer a triagem do resíduo em seco e úmido, facilitando 
a reciclagem do seco e dando destino adequado para o molhado (mds; 
mma, 2014). isso é particularmente importante já que cerca de metade 
do rsu brasileiro é orgânico, o qual é majoritariamente enviado a ater-
ros sanitários, aterros controlados e lixões. 

com base nessa e outras iniciativas nacionais, estaduais e municipais, os 
habitantes de algumas regiões no país deverão passar a separar na fon-
te (residências, instalações comerciais, ceasas, feiras, etc.) os resíduos 
orgânicos do resto do seu lixo. o lixo “molhado” será então encaminha-
do a biodigestores e/ou composteiras, gerando biogás e/ou composto. 
dependendo da qualidade do composto, este será usado para ativida-
des agrícolas, atividades silvipastoris ou para a recuperação ambiental 
de áreas degradadas. o reaproveitamento da fração “seca” nas etapas 
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subsequentes de coleta, sobretudo daqueles materiais de maior valor 
agregado, também aumentará, mas a maior parte será encaminhada 
para aterros sanitários.

essa tendência deverá ser observada majoritariamente nas regiões do 
sul e sudeste , em municípios de densidade populacional média e bai-
xa. nessas regiões, as capacidades institucionais para o tratamento do 
rsu são mais avançadas, bem como a disponibilidade de recursos para 
tal fim. como resultado, essas municipalidades deverão optar por tec-
nologias de compostagem e biodigestão para reduzir a quantidade de 
material aterrado, bem como aumentar os índices de reaproveitamento 
de resíduos, conforme exigências da Pnrs. outras localidades ao longo 
do território nacional, com renda relativamente elevada em relação à 
média do país, também adotarão soluções tecnológicas semelhantes. 
isso será possível já que, em tais regiões, são encontrados a capacidade 
institucional, organização social e recursos financeiros para investir em 
tecnologias de tratamento de material orgânico.

Viii.2.2.2.1 Desenvolvimento de biodigestores nacionais

diferentemente das tecnologias usadas em aterros sanitários, as tec-
nologias de biodigestão ainda estão em desenvolvimento no país. esse 
desenvolvimento se baseia em tecnologias já usadas no exterior, que 
requerem uma adaptação à realidade climática e às características dos 
resíduos brasileiros. essa tropicalização de tecnologias e conhecimento 
encontrados no exterior, sobretudo da europa, índia e china, não é algo 
trivial, haja vista a diferença do rsu brasileiro para resíduos de outras 
regiões e as dificuldades próprias de logística do resíduo e controle de 
qualidade dos subprodutos gerados no país.

a despeito disso, os princípios básicos das tecnologias são bem co-
nhecidos no Brasil, não sendo necessária a aquisição de patentes ou 
outros direitos de propriedade de empresas estrangeiras. além disso, a 
indústria nacional é suficientemente equipada e os recursos humanos 
capacitados para atender às necessidades desse desenvolvimento tec-
nológico. 

essa confluência de fatores tem levado algumas empresas, unilateral-
mente ou em parceria com universidades públicas ou privadas, a ini-
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ciarem sua jornada de desenvolvimento de biodigestores de rsu para 
o mercado nacional. três tipos de empresas estão participando desses 
esforços: 1) empresas start-up de base tecnológica, muitas delas liga-
das a centros de pesquisa ou universidades; 2) empresas que oferecem 
tecnologias de biodigestão para os setores agrícolas ou agroindustriais 
e percebem no resíduo urbano um nicho interessante para diversificar 
suas atividades; e 3) empresas que já atuam com rsu no país e procu-
ram oferecer um portfólio mais abrangente de soluções para os projetos 
existentes e futuros.

os maiores desafios empresariais, fora aqueles ligados ao próprio de-
senvolvimento da tecnologia, são ligados ao pequeno porte das empre-
sas (quando se trata de start-up tecnológica), dificuldades de reorienta-
ção de atividades (quando se trata de empresas já estabelecidas nesta 
área ou em áreas próximas), ausência de uma rede de fornecedores 
devidamente capacitada para atender toda a cadeia de valor e a com-
petição com aterros sanitários (em relação a custos).

um desafio adicional que deverá ser enfrentado no país é a questão de 
escala. diferentes dos aterros sanitários, onde existe uma escala míni-
ma abaixo da qual gerar eletricidade a partir do biogás não é rentável, 
os biodigestores possuem uma escala máxima para seu uso eficiente. 
acima dela, a tecnologia enfrenta problemas operacionais e, sobretudo, 
desafios ligados à logística do rsu, gargalos que foram superados em 
países com maior experiência no tema. as entrevistas realizadas apon-
taram a construção de plantas que receberiam entre 25 e 90 tonela-
das por dia de resíduo orgânico urbano. na planta de maior porte, o 
potencial de geração elétrica seria de apenas 1,2 mW.  Para efeitos de 
comparação, já são construídos na itália biodigestores operando em pa-
ralelo que conseguem processar até 850 toneladas por dia de resíduo 
orgânico urbano, alimentando plantas com capacidade instalada total 
de 9 mW. 

Vale destacar que a concorrência não se dará somente entre empresas 
nacionais, mas também entre elas e incumbentes estrangeiros. entre-
tanto, não será um simples confronto entre bens de produção nacional 
e bens importados. as empresas estrangeiras especializadas na fabrica-
ção de biodigestores já sofreram fracassos na tentativa de operar bio-
digestores sem adaptação prévia à realidade local, inclusive em regiões 
onde ocorrem somente pequenas variações climáticas, ou nas carac-
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terísticas dos resíduos, em relação ao país de origem da tecnologia. o 
Brasil, inclusive, já presenciou algumas iniciativas em que o uso de tec-
nologias estrangeiras sem uma pré-adaptação adequada resultou em 
uma falha completa dos equipamentos utilizados. assim, empresas es-
trangeiras que desejarem atuar no mercado nacional deverão se instalar 
no Brasil e algumas optarão por parcerias com empresas locais, centros 
de pesquisa ou universidades para a realização de P&d cooperado. Por 
conseguinte, a maioria dos equipamentos usados nas iniciativas de bio-
digestão do rsu orgânico deverá ser de fabricação nacional. 

uma consideração final diz respeito à escolha entre tecnologias de 
compostagem industrial e tecnologias de biodigestão. as primeiras são 
mais simples, requerem menos investimento e podem ser operadas sem 
grandes necessidades de mão de obra altamente qualificada. seu histó-
rico33 de uso no país, o que engendrou um acúmulo de know-how pelos 
agentes nacionais, aliado a visões idílicas sobre a compostagem farão 
com que seja a opção preferida por gestores municipais de rsu das 
regiões centro-oeste, norte e nordeste. 

Já a biodigestão é uma tecnologia mais complexa, exigindo mão de 
obra qualificada, mais investimento e uma rede mais extensa de forne-
cedores especializados. Para ilustrar, cabe mencionar que uma planta 
de biodigestão requer o controle de mais de dez parâmetros, incluindo 
conteúdo em oxigênio, umidade, temperatura e granulometria, em com-
paração com composteiras, em que apenas boa aeração e um controle 
da umidade são suficientes. além disso, por serem necessárias capaci-
dades institucionais mais estruturadas por parte do poder público, acre-
dita-se que a tecnologia de biodigestão será predominante nas escolhas 
feitas por gestores municipais de rsu do sul e sudeste do país.

Viii.2.2.2.2 Desenvolvimento de motogeradores nacionais de pe-
queno porte

o uso crescente de biodigestores em território nacional para o rsu 
abrirá novas oportunidades para as empresas nacionais fabricantes de 

33 O SNIS-RS 2014 aponta que 72 unidades de compostagem operavam em todo país, recebendo 0,4 % de 
todo os resíduos coletados naquele ano. Nenhuma unidade de biodigestão foi identificada (SECRETARIA 
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL , 2016).
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motogeradores a biogás de pequeno porte. algumas delas já fornecem 
tecnologia semelhante para o setor agropecuário, como resultado de 
legislação ambiental mais severa e da percepção das oportunidades de 
uso econômico de subprodutos pouco aproveitados. esse desenvolvi-
mento nacional mais sólido data do fim da década de 1990-início do sé-
culo 21, e começou com a adaptação de motores a diesel de caminhão, 
como scania ou mWm. uma série de alterações foi feita neles para que 
pudessem operar com biogás, incluindo um processo mínimo de con-
trole de contaminantes.

atualmente, os grupos geradores oferecidos ao mercado são baseados 
em motogeradores já preparados para usar gás natural. isso foi resulta-
do da percepção, por parte dos grandes players, como General electric 
ou caterpillar, do uso crescente de gás natural para fins energéticos. 
essas grandes empresas oferecem motores (denominados long blocks) 
com cabeçote usinado, pistão rebaixado, turbina e outras modificações, 
os quais são adaptados por empresas integradoras para funcionar com 
combustíveis gasosos variados. no caso do biogás, essas empresas in-
tegradoras colocam as válvulas, velas, bicos de injeção e outros com-
ponentes, que são devidamente adaptados às características bastante 
agressivas do biogás. com uma manutenção adequada, envolvendo 
troca de óleo, controle da água e outros procedimentos, esses motores 
adaptados são capazes de rodar de 20 mil a 60 mil horas antes de se-
rem retificados.

o desenvolvimento de grupos geradores deverá ser feito principalmen-
te por dois tipos de empresas integradoras nacionais: 1) empresas espe-
cializadas na produção de motores; e 2) empresas de engenharia espe-
cializada de pequeno ou médio porte. a experiência passada que essas 
empresas adquiriram (seja no setor agropecuário, seja no de óleo e gás) 
lhes será de grande valia na área de resíduos urbanos. 

evidentemente, o fortalecimento das empresas que já atuam com o 
tema trará outros competidores. no entanto, é pouco provável que sur-
jam empresas voltadas exclusivamente ao mercado de rsu. a despeito 
das diferenças entre os diversos mercados de biogás e ao contrário do 
caso dos biodigestores, em que empresas de resíduos urbanos deve-
rão surgir com o intuito de oferecer soluções exclusivamente para este 
mercado, fabricantes de motogeradores nacionais procurarão atuar no 
mercado de biogás como um todo. a questão de escala é essencial para 
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essas empresas e permitirá a redução dos preços praticados hoje, de 
cerca do dobro daquele de um motor a diesel de igual potência.

Vale destacar que um dos grandes empecilhos para as empresas que 
atuam no ramo será superar a percepção negativa de agentes do setor 
no uso desses equipamentos nacionais. de fato, a experiência passada 
com o tema não foi bem-sucedida, em decorrência de práticas inade-
quadas de adaptação dos grupos geradores ao biogás. o resultado foi 
o aparecimento no mercado de equipamentos de qualidade insuficien-
te para aguentar o desgaste gerado pelo gás e seus contaminantes. 
esse desafio forçará as empresas, novas e existentes, a redobrar esfor-
ços de comunicação e demonstração para comprovarem a qualidade e 
resistência dos seus equipamentos. nesse sentido, oferecer garantias 
adequadas será essencial. entretanto, uma vez superado esse desafio, 
os resultados positivos podem vir a criar um ciclo virtuoso de redução 
de custos e ampliação da quantidade de projetos rentáveis em escalas 
médias34 e pequenas.

Viii.2.2.2.3 Purificação do biogás e upgrade para o biometano

o maior potencial do biogás se encontra em seu upgrade para o bio-
metano, em função da maior quantidade de receita esperada, quando 
comparado com a geração de eletricidade. a despeito disso, o biogás 
de rsu possui algumas limitações.

em primeiro lugar, de todos os setores que produzem biogás, o sanea-
mento (no qual se inclui o rsu) representa somente 17 % do potencial 
total. segundo dados da associação Brasileira do Biogás (abiogás), o 
setor de saneamento possui um potencial de produção de 4 bilhões de 
m3 por ano. em comparação, o setor canavieiro poderia produzir 12 bi-
lhões de m3 e o setor agrícola não canavieiro 8 bilhões de m3.

em segundo lugar, os contaminantes do biogás, sobretudo os siloxanos, 
de difícil medição e controle, têm levado o poder público a mantê-lo sob 

34 O uso de motores em paralelo, como acontece em algumas termelétricas no Brasil, permitiria seu uso 
em projetos de grande porte. No entanto, não acreditamos que isso será usado, fora algumas exceções, 
pelo território nacional. Os grandes projetos optarão majoritariamente por grandes motogeradores e 
mesmo turbinas a gás produzidas por multinacionais já estabelecidas no mercado.
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regime de uso experimental, conforme a resolução 08/2015, de 30 de 
janeiro, da agência nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis 
(anP). os trabalhos em conjunto da anP e da aBnt, por meio do sua 
comissão de estudo de injeção de Biometano em redes de Gás natural, 
muito provavelmente alterarão esse quadro. mesmo assim, os maiores 
investimentos nesse tipo de projeto, acoplados à maior percepção de 
riscos por parte das empresas nacionais, levam a crer que projetos des-
se tipo não serão numerosos, sendo majoritariamente de pequeno por-
te, dentro do horizonte estudado. Por ora, a preferência deverá ser pelo 
uso do biogás para produzir calor e/ou para gerar eletricidade.

ainda são poucas as empresas que atuam com purificação de biogás. 
em sua maioria, elas são empresas estrangeiras que projetam e fabri-
cam soluções tecnológicas para exportação. em alguns poucos casos, 
como com as membranas de separação, a tecnologia é projetada fora 
do Brasil, mas seus componentes, com exceção daqueles de maior com-
plexidade tecnológica, podem ser ou já são produzidos em território 
nacional.

a participação nacional nesta área ainda é tímida, embora esteja se es-
truturando gradualmente. além das empresas de engenharia com ex-
periência em manuseio de gases, sobretudo do setor de óleo e gás, que 
poderiam fabricar sistemas completos com base em componentes na-
cionais e estrangeiros, existem algumas poucas empresas que optaram 
por desenvolver tecnologias próprias de refino de biogás. são iniciativas 
de desenvolvimento tecnológico brasileiro, muitas vezes defendidas por 
meio de patentes ou outras formas de segredo industrial.

independentemente de sua nacionalidade, o foco dessas empresas visa 
majoritariamente aos setores agrícolas e agroindustriais. na área de re-
síduos urbanos existem poucos projetos de upgrade para o biometano. 
Podem ser citados como exemplos os projetos nos aterros de Grama-
cho e dois arcos, ambos no estado do rio de Janeiro.

este é um segmento que deverá progredir aos poucos, por causa da 
estruturação do mercado, do crescente interesse em aproveitar fontes 
descentralizadas de energia e da demanda por combustíveis gasosos. a 
competição deve envolver quatro tipos de empresa: 1) empresas nacio-
nais de engenharia com experiência em tratamento de gases, sobretudo 
do setor de óleo e gás, que perceberão as oportunidades de mercado; 
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2) empresas estrangeiras que oferecerão soluções turn-key para o mer-
cado nacional; 3) empresas estrangeiras que oferecerão componentes e 
equipamentos, sobretudo aqueles de maior complexidade tecnológica, 
para parceiros locais; e 4) empresas nacionais de base tecnológica que 
procurarão oferecer soluções diferenciadas com base no seu conheci-
mento apurado da realidade local e preços menores. como no caso dos 
motogeradores, as empresas não serão exclusivas do setor de rsu, mas 
perceberão as oportunidades gerais decorrentes do biogás.

Viii.2.2.2.4 Conclusões

a tendência 2 (uso de biodigestores com pré-triagem intensiva de ma-
terial orgânico) é caracterizada por três elementos estruturantes princi-
pais. em primeiro lugar, o país deve seguir uma trajetória de desenvolvi-
mento de biodigestores. esses equipamentos especializados permitem 
a decomposição de material orgânico, em ambiente anaeróbico, geran-
do biogás e composto. seu desenvolvimento ao longo dos próximos 
anos terá que superar os desafios de escala e as dificuldades ligadas ao 
substrato bem heterogêneo do rsu orgânico. em razão de sua comple-
xidade e dos requisitos mínimos em termos de capacidade institucional 
pública, investimento em capital e rede de fornecedores, será uma tec-
nologia majoritariamente vista nas regiões sul e sudeste do país. 

em segundo lugar, os projetos de biodigestão de pequeno porte abrirão 
oportunidades para fabricantes nacionais de motogeradores. Já atuan-
tes na área agroindustrial, esses fabricantes devem oferecer motores, 
hoje feitos com base em long blocks (motogeradores a gás produzidos 
por grandes players do mercado e prontos para serem adaptados a di-
ferentes tipos de combustíveis gasosos), prontos para serem usados 
com biogás, a despeito do seu baixo poder calorífico e da presença de 
contaminantes. 

em terceiro lugar, devem continuar os esforços, no país, de purifica-
ção do biogás para uso como biometano, um gás composto quase 
que exclusivamente por metano, com um poder calorífico resultante 
bem maior. Já existem alguns projetos dessa natureza em solo nacio-
nal e iniciativas semelhantes ganharão progressivamente mais espa-
ço como resultado do interesse por combustíveis gasosos. embora o 
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driver principal desse desenvolvimento esteja no setor agroindustrial, 
devem ocorrer algumas repercussões no aproveitamento energético 
de biogás de rsu.

Viii.2.2.3 Tendência 3 – Solução multitecnológica para grandes 
centros urbanos 

em grandes centros populacionais, a gestão do rsu deverá ganhar 
considerável peso nas discussões políticas locais. com a saturação dos 
aterros sanitários próximos às grandes metrópoles e os maiores custos 
logísticos decorrentes do envio de resíduos a aterros em localidades 
mais distantes, as autoridades municipais optarão por uma série de ini-
ciativas para dar um destino diferenciado ao resíduo gerado. 

dada a complexidade do problema, os governos locais poderão optar 
por um amplo portfólio de soluções tecnológicas. as soluções devem 
envolver, desde cedo, esforços de triagem nas fontes dos resíduos, 
em residências, instalações comerciais, feiras e outros, apoiadas por 
extensas campanhas de comunicação. a triagem na fonte deverá tam-
bém ser complementada por separação feita através de processos 
mecânicos e manuais, em centros especializados. embora a triagem 
feita nesses centros gere subprodutos (material reciclável ou passível 
de tratamento biológico) de menor qualidade, em comparação com a 
triagem na fonte, ela será essencial para reduzir a quantidade de ma-
terial enviado aos aterros.

em ambos os casos, metais e vidro serão encaminhados para recicla-
gem. Papéis, papelão, têxteis e plásticos, por sua vez, terão um de dois 
destinos possíveis. Parte desse material, aquele de maior valor agrega-
do, será reciclada. a outra parte será transformada em um resíduo de 
alto poder calorífico, chamado combustível derivado de resíduo – cdr. 
esse resíduo pode ser usado como combustível em processos indus-
triais, por exemplo, na produção de clínquer, ou para a geração de ele-
tricidade. 

nesse segundo caso, o cdr pode passar por um de três processos 
de tratamento térmico. a incineração, método mais disseminado e 
hoje aprimorado após décadas de uso, consiste em um processo de 
combustão a temperaturas superiores a 850 ºc e com quantidades de 
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oxigênio suficientes para plena oxidação. o processo de incineração 
produz uma série de produtos nocivos ao meio ambiente e à saúde 
humana, que precisam ser controlados por diversos procedimentos. 
Por exemplo, as emissões de nox são controladas por meio da injeção 
de amônia, enquanto bicarbonato de sódio é usado para o controle de 
emissões de so2 e Hcl. o processo também produz cinzas de fundo 
(bottom ash), compostas por materiais que não são passíveis de com-
bustão. essas cinzas podem ser aproveitadas para projetos de cons-
trução civil (deFra, 2013c).

todo esse processo de controle de poluentes, aprimorado ao longo de 
25 anos, tem garantido uma redução em 90 % do nível original de emis-
sões da tecnologia de incineração. Hoje, plantas modernas, com todo o 
equipamento de controle de poluentes operando adequadamente, re-
presentam somente uma pequena parcela dos poluentes atmosféricos 
encontrados em centros urbanos e seu impacto sobre a saúde humana 
é mínimo (deFra, 2013c).

existem outras tecnologias de tratamento térmico do cdr (ver Figu-
ra 34), ainda em início de uso comercial, que empregam processos de 
pirólise (combustão sem oxigênio a temperaturas entre 300º c e 850º 
c) e gaseificação (combustão com pouco oxigênio a temperaturas su-
periores a 650 ºc). ambas as tecnologias produzem gás sintético (syn-
gas), usado para produzir gás natural e/ou eletricidade, e resíduos como 
cinzas de fundo ou alcatrão rico em carbono. além de maior eficiência 
na produção de eletricidade (30 % em turbinas a gás de ciclo combina-
do), quando comparado à incineração (14 %-24 %), o syngas pode ser 
potencialmente usado para a produção de hidrogênio (deFra, 2013d).
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Figura 34–Tratamentos térmicos para a geração de eletricidade a 
partir do CDR

Fonte: Baseado em Defra (2013c).
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a parte orgânica do lixo, por sua vez, triado nas residências ou centros 
especializados, passará por um processo de tratamento anaeróbico 
(sem oxigênio) em biodigestores e/ou aeróbico (com oxigênio) em 
composteiras. esses tratamentos podem gerar biogás, lodo, material 
tipo-composto e/ou composto. o composto, adubo com potencial de 
uso na agricultura, é um material de alta qualidade que pode ser ob-
tido somente pela triagem na fonte35. diferentes do composto, tanto 
o lodo quanto o material tipo-composto são inadequados para uso 
como adubo (com algumas exceções, sobretudo na área de silvicul-
tura); eles podem ser usados em projetos de recuperação de terrenos 
comerciais ou industriais abandonados, com baixos níveis de conta-
minação, ou em aterramentos (deFra, 2013d). o processo todo está 
resumido na Figura 35.

35 Alguns fabricantes de equipamentos já afirmam conseguir gerar composto de alta qualidade via separa-
ção mecânica/manual. Entretanto, não se acredita que essa tecnologia venha a ser usada em grande escala 
no país, em função de seus custos elevados e das escolhas já feitas sobre a gestão do RSU nacional. Além 
disso, a tecnologia está em seu início, necessitando de tempo antes do seu amadurecimento no mercado.
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Figura 35–Tecnologia integrada da terceira tendência

Fonte: Baseado em Defra (2013a), Defra (2013b), Defra (2013c), Defra (2013d) e Prefeitura de São Paulo (2014).
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o processo todo pressupõe um grande nível de integração entre agen-
tes públicos e privados, incluindo autoridades municipais, fornecedores 
de materiais, equipamentos e tecnologias, organizações da sociedade 
civil e operadores do sistema. essa necessidade de integração apresen-
ta uma oportunidade para que alguns fornecedores de tecnologia ofe-
reçam processos integrados dentro de uma única planta, onde são reali-
zadas todas as etapas de triagem, tratamento e geração de eletricidade 
e calor. Por exemplo, a empresa chinook energy possui uma tecnologia 
(rodecs®) capaz de aceitar quase qualquer fluxo de rsu sem a neces-
sidade de pré-processamento extensivo. ela transforma todo material 
orgânico em energia (vapor, eletricidade, etc.) e/ou combustível limpo 
(etanol, diesel sintético, etc.) (carlton, 2012). além disso, a tecnologia 
de pirólise usada pela empresa garante o uso de uma faixa de tempera-
tura que evita a formação de escória e permite a recuperação de metais 
e vidro (cHinooK enerGY, 2010). 

essas plantas integradas constituem uma alternativa ao que foi apre-
sentado anteriormente. no entanto, não se acredita que elas serão ado-
tadas em larga escala dentro do período considerado no estudo. as 
poucas plantas desse tipo que podem surgir no território nacional de-
verão ter a finalidade de pesquisa, teste ou demonstração.

Finalmente, cabe destacar que, como no caso da tendência 2, uma das 
prioridades na gestão do resíduo dos grandes centros urbanos será a 
gradual redução de sua dependência dos aterros sanitários. entretan-
to, os elementos estruturantes são distintos, como descrito nas seções 
a seguir.

Viii.2.2.3.1 Melhoria na logística de coleta e transporte do resíduo

a despeito de melhorias nos últimos anos, ainda há profundas inefi-
ciências na coleta e transporte do rsu. em grandes centros urbanos, a 
quantidade considerável de resíduos gerados diariamente requer uma 
logística complexa para atender às variações de atividades econômicas 
dos diferentes bairros, do tipo de resíduo coletado, da concentração 
populacional, da infraestrutura viária, entre vários outros elementos.

como resultado, observa-se em diversas grandes cidades pelo território 
nacional práticas muito aquém do ótimo, resultando em rotas mal pla-
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nejadas, subaproveitamento da frota de caminhões de lixo, dificuldades 
na coleta dos resíduos triados, desconhecimento do que é coletado, 
manutenção inadequada, etc. racionalizar esses processos e expandi
-los para conseguir atender às novas demandas de melhor gestão do 
rsu não é tarefa simples. a própria cidade de são Paulo, por exemplo, 
somente conseguirá universalizar a coleta seletiva dos resíduos orgâni-
cos após 2021.

a despeito das dificuldades, a logística de coleta e transporte dos resí-
duos urbanos em grandes centros populacionais deverá melhorar con-
sideravelmente. a profissionalização das empresas atuantes, as deman-
das da sociedade e as exigências do Pnrs, assim como diversos outros 
fatores, serão fundamentais para que isso ocorra. dentro do horizonte 
de tempo analisado neste estudo, deverão ser progressivamente ado-
tadas nas grandes cidades brasileiras logísticas mais abrangentes e efi-
cientes de coleta e transporte do rsu. no que tange à coleta porta a  
porta, deverão surgir rotas que, além dos resíduos indiferenciados, tam-
bém recolherão resíduos orgânicos e resíduos secos triados.

Viii.2.2.3.2 Conscientização ambiental

o problema dos rsu, embora uma preocupação presente na mente dos 
brasileiros, está atrás de outras questões ambientais, como desmata-
mento, poluição da água e aquecimento global. o tema é ainda menos 
prioritário quando comparado com segurança, saúde, educação ou de-
semprego (PWc; selur; aBlP, 2014). entretanto, qualquer programa 
bem-sucedido de gestão de rsu exige uma participação ativa da popu-
lação. ela precisa fazer parte da solução, colaborando para a separação 
dos resíduos na fonte e pressionando o poder público para que este 
adote procedimentos modernos de coleta, tratamento e descarte dos 
resíduos urbanos.

o aumento dessa conscientização ambiental deve decorrer de dois ele-
mentos principais. o primeiro, e talvez mais importante, são as ações do 
governo para informar seus munícipes sobre seus direitos e deveres em 
relação aos resíduos gerados. essas campanhas de conscientização de-
verão ser constantes para conseguir uma efetiva mudança no compor-
tamento das pessoas, permitindo, assim, que boas práticas sejam ado-



Geração elétrica por meio do bioGás  
de aterros sanitários256

tadas tanto nas residências quanto no comércio. o segundo elemento 
é fruto da crescente preocupação ambiental da população brasileira, 
sobretudo dos mais jovens. dessa nova geração surgirão vários ativistas 
engajados em suas respectivas comunidades, famílias, escolas, centros 
religiosos, etc., que agirão como multiplicadores da mensagem ambien-
tal e das ações que podem ser feitas em casa para apoiar os esforços 
nacionais e internacionais em direção a um futuro mais responsável pe-
rante o planeta terra, sua fauna e flora. de fato, o lixo é uma das formas 
mais visíveis de poluição ambiental; bastam alguns problemas na coleta 
para se perceber o quanto é acumulado em um espaço de poucos dias. 
essa visibilidade, aliada ao aspecto prático de que todos manuseiam lixo 
diariamente, facilitará o trabalho do governo e de ativistas para priorizar 
o tema dentro da consciência da população.

Viii.2.2.3.3 Fortalecimento dos arcabouços institucionais munici-
pais

a fraca capacidade institucional dos municípios em gerenciar o rsu 
dos seus habitantes tem gerado práticas nefastas, quando não ilegais, 
por parte das empresas que operam no setor, sejam elas públicas, sejam 
privadas. a capacidade do poder público de gerenciar esta atividade, 
por sua vez, tem melhorado consideravelmente, fruto de legislações es-
pecíficas, regulação mais adequada, capacitação dos profissionais da 
área, acesso a recursos financeiros, entre outras razões. cabe destacar 
o papel da Política nacional de resíduos sólidos (Pnrs), dos diferentes 
planos estaduais e municipais de gerenciamento do rsu e das diferen-
tes legislações estaduais e municipais sobre o tema. 

melhorias futuras no arcabouço institucional da gestão do rsu não de-
vem ocorrer de um dia para outro, mas serão resultado de um processo 
de vários anos dentro do governo. a cidade de são Paulo possui uma 
história bem ilustrativa do longo caminho trilhado em direção a me-
lhores práticas de gestão do rsu. a cidade tem alguns exemplos de 
projetos fracassados. a usina de compostagem da Vila leopoldina, por 
exemplo, que operou de 1974 a 2004, não tinha processos otimizados, 
exalava mau cheiro e produzia um composto de baixa qualidade, sem 
valor de mercado. a cidade também teve três incineradores de lixo do 
tipo mass-burn, que foram desativados entre 2001 e 2002 por causa dos 
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seus efeitos deletérios sobre a saúde dos habitantes da cidade. com o 
fim dessas unidades, o rsu paulistano passou a ser majoritariamente 
enviado a aterros sanitários ao redor da cidade. 

as dificuldades enfrentadas nos projetos supracitados evidenciaram a 
necessidade de novos arcabouços legais e regras para a cidade, o que 
foi satisfeito por meio da lei municipal 13.478, de 30 de dezembro de 
2002, que dispõe sobre a organização do sistema de limpeza urbana 
do município de são Paulo36. a experiência da administração da cidade 
evidenciou uma série de lacunas que culminaram, em 2012, na adoção 
de um novo plano de gestão do lixo. em 2014, diante das novas exigên-
cias do Pnrs, o plano foi atualizado por meio de um extenso processo 
participativo.

este exemplo ilustra bem como o processo de estruturação de com-
petências adequadas no poder público é demorado, exige uma ampla 
participação dos agentes interessados e recursos em montantes ade-
quados, como também precisa enfrentar eventuais fracassos ao longo 
do caminho. além disso, o apoio dos governos federal e estadual é es-
sencial para nortear as atividades, decisões e metas adotadas nos muni-
cípios, bem como para aportar recursos financeiros e técnicos.

a melhoria do arcabouço institucional dos municípios deverá trazer 
uma série de vantagens. ela permitirá melhores tomadas de decisão, 
conhecimento mais profundo da problemática do lixo, ferramentas ade-
quadas de regulação das empresas atuantes nesta área, capacidades 
apuradas de escolha quanto às melhores rotas tecnológicas para o mu-
nicípio e esforços mais efetivos de inclusão social dos catadores de lixo 
reciclável.

Viii.2.2.3.4 Processos de aprendizado dos municípios

as estratégias mais diversificadas de gestão do rsu, com algumas ex-
ceções, deverão ser observadas inicialmente naquelas localidades de 
maior concentração populacional, como é o caso de são Paulo e rio 
de Janeiro. essas regiões possuem recursos financeiros, tecnológicos 

36 A Lei 13.478 foi atualizada por meio da Lei 13.522, de 19 de fevereiro de 2003, que dá nova redação aos 
dispositivos e aos Anexos I, III, IV e VI.
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e humanos em montantes elevados (embora nem sempre suficientes) 
para lidar com os desafios desta atividade. Geralmente, também estru-
turaram, ao longo de vários anos, um arcabouço institucional capaz de 
fazer frente à variedade do resíduo urbano e sua quantidade, indo além 
da simples disposição em aterros sanitários. essas experiências variadas 
servirão de modelo para o resto do país. Boas práticas serão dissemina-
das e adaptadas à realidade de grandes cidades brasileiras, como salva-
dor, Brasília, Belo Horizonte ou curitiba.

essa troca de experiências também afetará grupos de municípios me-
nores que, ganhando experiência na implementação de soluções con-
sorciadas para o problema do rsu, sobretudo por meio de aterros sa-
nitários, passarão a analisar outras possíveis soluções. esses diálogos 
e trocas de experiências entre os municípios devem ser incentivados 
pelos governos federal e estadual.

Viii.2.2.3.5 Conclusões

esta última tendência reflete mudanças importantes na sociedade e no 
governo. Por um lado, a crescente conscientização ambiental da popu-
lação brasileira alterará seus hábitos diários (como passar a realizar a 
triagem de seu resíduo) e fará com que exija soluções duradouras para 
a gestão do rsu. Por outro lado, as capacidades dos governos, sobre-
tudo municipais, se fortalecerão, com a introdução de medidas legais e 
regulatórias adequadas para a realidade local, capacitação e aumento 
do efetivo de profissionais nas secretarias responsáveis pelo tema, entre 
várias outras medidas. esse processo de aprendizado deverá ocorrer, 
sobretudo, nos grandes centros populacionais em todo o país. as lições 
aprendidas pelas cidades de grande histórico no tema serão apresenta-
das a outros municípios, os quais as adaptarão à realidade local.

do ponto de vista tecnológico, a terceira tendência reforça o movimen-
to de aumento de escala dos biodigestores em razão da grande quanti-
dade de resíduo gerado, sobretudo orgânicos, nos grandes centros po-
pulacionais. a demanda gerada fará com que empresas atuantes neste 
mercado procurem oferecer soluções de escala bem maior, semelhante 
ao que ocorre no exterior. outro ponto importante a considerar é que a 
triagem na fonte, bem como a adoção de um portfólio de soluções, au-
mentará a complexidade da logística de coleta do rsu, forçando a uma 
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maior eficiência de todo o sistema. em outras palavras, o aumento da 
complexidade dessas redes logísticas será acompanhado por maior efi-
ciência do processo de gestão do rsu, mantendo o necessário aumento 
de custos desta atividade em patamares aceitáveis.

A cidade de São Paulo está na vanguarda da gestão de RSu no 
país. Seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) 
visa, dentro de um período de 20 anos, reduzir para 14 % a quan-
tidade de lixo urbano encaminhado para aterro. Esse número 
foi estabelecido com base na caracterização do RSu da cidade, 
composto por 51 % de resíduos orgânicos, 35 % de resíduos secos 
recicláveis e 14 % de rejeitos. 

Para atingir essa meta, a prefeitura usará uma série de tecnolo-
gias, bem como o apoio da população. A triagem se dará, em um 
primeiro momento, nas residências dos paulistanos. O lixo “seco” 
será encaminhado para reciclagem e o lixo “molhado” para com-
postagem. Para aumentar a quantidade de material tratado e in-
cluir no esquema municipal regiões onde não há separação pré-
via, o governo implantará três unidades de Tratamento Mecânico 
Biológico (TMB). Essas centrais permitirão a segregação entre re-
síduo seco e orgânico, encaminhando o primeiro para reciclagem 
e o segundo para tratamento anaeróbico e aeróbico com fins de 
geração de biogás e biofertilizantes.

O plano atual é uma revisão do PGIRS de 2012 e contou com a co-
laboração de amplos setores da sociedade, mobilizados por oca-
sião da IV Conferência Municipal de Meio Ambiente (Prefeitura 
de São Paulo, 2014). Além disso, o sucesso do plano depende de 
ações de conscientização ambiental, motivo pelo qual foi alvo do 
Decreto 55.747, de 3 de dezembro de 2014, específico ao tema.

A cidade de São Paulo exemplifica os principais elementos da 
terceira tendência. uma diferença importante diz respeito à não 
inclusão de qualquer tratamento térmico em seu mix de tecnolo-
gias, preferindo a reciclagem de todo o material seco triado. 

Box 9  |  PLANO DE GESTãO DE RESíDuOS DA CIDADE  
DE SãO PAuLO
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Viii.3 Visão geral do estudo de prospecção tecno-
lógica
a Figura 36 apresenta um resumo visual das diferentes considerações 
explicitadas nesta parte do relatório, identificando como o desenvolvi-
mento de diferentes tecnologias, hábitos sociais e procedimentos diver-
sos nos próximos 15-20 anos deverão contribuir para os dois objetivos 
de aumento da geração de eletricidade por meio do biogás do rsu e 
fortalecimento da indústria nacional. o fluxograma traduz, em primeiro 
lugar, a relação entre tecnologias, práticas operacionais, hábitos sociais 
e outros elementos e os diferentes “produtos” que surgirão na gestão 
do rsu. entende-se, aqui, “produtos” de uma maneira ampla, como to-
das as soluções de tratamento de resíduos urbanos que devem ser im-
plementadas no território brasileiro. 

esses “produtos” permitem, por sua vez, atingir o objetivo principal de 
cada uma das três tendências: 1) uso mais eficiente de aterros sanitários 
(e substituição dos lixões e aterros controlados) na tendência 1; 2) uso 
de biodigestores de pequena escala na tendência 2; e 3) uso de biodi-
gestores de grande escala na tendência 3.  

Para ilustrar esse conceito, tome-se o exemplo de “melhores práticas de 
gestão de aterros”. no país, com algumas exceções, os procedimentos 
operacionais nos aterros sanitários estão aquém das melhores práticas 
internacionais. a introdução de melhores sistemas de drenagem super-
ficial, de práticas mais adequadas de drenagem do lixiviado, de recir-
culação de lixiviado na massa do aterro, de membranas impermeáveis 
na superfície, de um design de aterro próprio para a geração de biogás, 
entre outros, deve maximizar a geração de biogás dentro dos aterros 
sanitários nacionais. os resultados desses esforços levarão a “aterros 
com maior geração de biogás”, um dos elementos que permitirão oti-
mizar a geração de biogás e seu aproveitamento para fins energéticos.
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Figura 36 – Visão geral da evolução prevista das tecnologias de 
aproveitamento energético do biogás de RSu

Fonte: Elaboração própria.
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uma análise da Figura 37 conduz a algumas conclusões importantes 
sobre o aproveitamento energético do biogás de rsu. Primeiro, sua 
evolução não depende exclusivamente do desenvolvimento tecnológico 
per se e das atividades associadas. Pelo contrário, existe um forte com-
ponente de mudanças dos hábitos sociais do brasileiro, notadamente a 
separação na fonte dos diferentes tipos de resíduos gerados: plásticos, 
material orgânico, papel e metal. essa separação é um elemento es-
sencial para a disseminação de tecnologias de biodigestão anaeróbica, 
tecnologia de grande promessa para o tratamento do rsu orgânico 
brasileiro. além disso, vale destacar o potencial existente de melhorias 
nas práticas operacionais adotadas pelas empresas brasileiras, sobre-
tudo na gestão de aterros sanitários. em ambos os casos, o poder pú-
blico tem a capacidade de, direta ou indiretamente, influenciar o que 
acontece nesta atividade, permitindo atingir os objetivos propostos de 
maneira mais rápida e coerente.

isso conduz à segunda conclusão da figura, que é a possibilidade de 
determinar caminhos para a política pública, notadamente em questões 
de P&d e desenvolvimento tecnológico. cada uma das diferentes ten-
dências se baseia na evolução de diferentes tecnologias, evolução que 
pode ser acelerada por meio da intervenção pública. as iniciativas bem-
sucedidas do passado, de apoio a projetos de P&d no país, mostram 
o impacto que o governo pode ter sobre os setores da economia e as 
soluções tecnológicas por elas adotadas. uma intervenção judiciosa do 
governo permitirá fortalecer uma ou outra solução, de acordo com os 
objetivos a que se propõe.

Finalmente, em uma terceira conclusão, destaca-se a importância da 
escolha sobre o caminho a ser trilhado pelo país nos próximos anos. de 
certo modo, existe uma “competição” entre diferentes soluções tecno-
lógicas. Por exemplo, em razão dos seus custos mais baixos, os ater-
ros sanitários são privilegiados como “solução” ao problema do rsu do 
país, em detrimento de outras opções ambientalmente mais corretas. 
corrigir esses incentivos é dever do poder público. essa correção per-
mitirá escolhas feitas entre uma ou outra opção tecnológica. como no 
capítulo Vii, as novas políticas propostas neste projeto adotam uma vi-
são energética do rsu, privilegiando a geração de eletricidade quando 
cabível e considerando as diversas realidades socioeconômicas do país.
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VIII.3.1 Difusão de biodigestores para processar RSu no 
Brasil

os biodigestores de rsu constituem uma tecnologia ainda nova no 
país. entretanto, seu desenvolvimento futuro, a busca por fontes reno-
váveis de eletricidade e as demandas impostas pela sociedade por mé-
todos ambientalmente corretos de tratamento de resíduos urbanos são 
elementos importantes para acreditar que esta tecnologia exerça um 
papel importante em um futuro de médio e longo prazo. de fato, com 
a progressiva redução do resíduo orgânico enviado a aterros sanitários 
e o barateamento de soluções alternativas, projetos de aproveitamento 
do rsu úmido serão cada vez mais comuns, gerando biogás e/ou com-
posto. a Figura 37 apresenta um possível cenário de evolução futura da 
capacidade de geração elétrica a partir de biogás de rsu produzido em 
aterros sanitários e em biodigestores.

Figura 37 – Evolução na produção de eletricidade a partir de biogás 
de RSU– Biodigestores vs. aterros sanitários

Fonte: Elaboração própria

nota: O eixo vertical representa a capacidade instalada para a produção de energia elétrica.

- - - - - - - - - - - - - -

t=1
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a Figura 37 não é resultado de uma modelagem estatística, mas é ba-
seada em teorias de disseminação de novas tecnologias em economias 
capitalistas. a tecnologia incumbente, ou seja, o aproveitamento ener-
gético dos aterros sanitários, cresce em um período inicial a taxas maio-
res do que a tecnologia mais nova por conta dos seus custos menores, 
existência de extensa rede de manutenção, maior experiência das em-
presas nacionais com esta tecnologia, entre outras razões. entretanto, 
com o tempo, a tecnologia mais nova eventualmente substituiu a tecno-
logia incumbente, após um período de crescimento exponencial. esse 
desempenho excepcional se baseia no fato da tecnologia conseguir me-
lhor atender as condições locais do município e as exigências da Pnrs, 
bem como por ser uma tecnologia mais eficiente de geração de energia 
elétrica.

obviamente, existem diversas incertezas em relação ao que foi apresen-
tado, notadamente o tempo necessário para essas mudanças acontece-
rem. o aterro sanitário, com base no que está acontecendo na união eu-
ropeia, é uma tecnologia que eventualmente será usada somente para 
uma ínfima parcela dos resíduos produzidos pela sociedade antes de 
ser eliminado completamente. no entanto, dadas as fraquezas institu-
cionais do Brasil e seus desafios para tratar o montante gerado anual-
mente de rsu, existem dúvidas sobre quão rápido será esse processo 
de alteração tecnológica, mesmo com a introdução das novas políticas 
públicas propostas no capítulo Vii. 

VIII.3.2 Riscos de uma ruptura radical

observa-se hoje um grande dinamismo, em termos de desenvolvimento 
tecnológico, no aproveitamento energético do biogás proveniente de 
rsu. cerca de 100 tecnologias diferentes são usadas para esta finalida-
de, incluindo incineração mass-burn, pirólise, gaseificação, arco de plas-
ma, hidrólise ácida concentrada, sistemas catalíticos, reciclagem térmi-
ca avançada e vários outros. muitos ainda estão em fase de teste e/ou 
em início de operação comercial (carlton, 2012; ePe, 2014b). 

embora plantas dessa natureza sejam promissoras, o montante de re-
cursos financeiros, tecnológicos e humanos necessários para implan-
tá-las, bem como a dificuldade em introduzi-las em um ambiente insti-
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tucional tão complexo quanto aquele encontrado no Brasil, representa 
barreiras consideráveis para a sua disseminação. tal qual acontece com 
técnicas de mineração de aterros sanitários, os poucos recursos dis-
poníveis para o tratamento do rsu nacional seriam aproveitados de 
maneira mais racional em áreas de maior impacto, como a triagem de 
materiais, biodigestão de material orgânico, construção de aterros sani-
tários (em substituição aos aterros controlados e lixões), educação da 
população e aproveitamento energético (quando possível). em suma, 
dentro do período de análise, não se vislumbra nenhum risco significa-
tivo de ruptura. embora tecnologias novas de rsu possam vir a repre-
sentar opções viáveis e disruptivas em um futuro distante, sua presença 
em solo brasileiro nos próximos 15-20 anos será somente para fins de 
pesquisa e análise.



COnClusãO
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conclusão

o livro que você, leitor, acabou de ler é um dos resultados do projeto 
“arranjos técnicos e comerciais para inserção da geração de energia 
elétrica a partir de biogás oriundo de resíduos e efluentes líquidos na 
matriz energética Brasileira” (chamada aneel 14/2012). ao longo dos 
seus capítulos, esta obra procurou levantar temas ainda pouco estuda-
dos na literatura sobre o setor de biogás de resíduos sólidos urbanos 
(rsu), em particular, as forças e fraquezas da indústria nacional, nossas 
capacidades em pesquisa e possíveis tendências futuras. como a contri-
buição do poder público é essencial para fortalecer um setor que ainda 
está se consolidando, tomamos o cuidado para elencar uma série de 
propostas de políticas com base, tanto em demandas dos atores que lá 
atuam quanto em análises comparativas com outros países. 

o biogás, composto majoritariamente por metano (cH4) e dióxido de 
carbono (co2), é o resultado da decomposição em ambiente anaeró-
bico (sem oxigênio) de material orgânico. em razão de suas caracterís-
ticas, ele pode ser usado para diferentes fins, incluindo prover calor ou 
gerar eletricidade. refinado, o biogás se transforma em biometano, o 
qual possui propriedades semelhantes ao gás natural.

a geração de eletricidade utilizando biogás oriundo de rsu pode ser fei-
ta por meio de duas tecnologias diferentes. a mais comum no Brasil é o 
aterro sanitário, um depósito de resíduos que minimiza seus impactos so-
ciais e ambientais. nos aterros, o material orgânico, tanto de residências 
quanto de instalações comerciais, se decompõe, gerando biogás. o gás 
é então capturado por um sistema de coleta que o transporta até uma 
estação de tratamento e, posteriormente, para um gerador de energia. 

o biogás pode também ser obtido em um ambiente anaeróbico con-
trolado, denominado biodigestor, tecnologia que também é usada para 
tratar esgotos e resíduos agrícolas. a eficiência de degradação do ma-
terial orgânico no biodigestor é largamente superior à dos aterros sani-
tários. de fato, o que pode durar décadas em um aterro sanitário é finali-
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zado em menos de 20 dias em um biodigestor. no entanto, a tecnologia 
ainda está em desenvolvimento no país. seus custos mais elevados e 
dificuldades operacionais, bem como os desafios logísticos inerentes 
ao setor (a tecnologia requer uma triagem prévia do material orgânico), 
ainda não permitiram sua ampla disseminação pelo território nacional. 

a despeito de muitas fraquezas, o setor é altamente dinâmico, como 
atesta a P&d no setor. o país possui cerca de 60 grupos de pesquisa 
especificamente voltados para o estudo do biogás de rsu, incluindo 
seu uso para fins energéticos. o levantamento das capacidades exis-
tentes no país revelou algumas carências, como a concentração geo-
gráfica dos grupos na região sudeste e a interação ainda tímida e de 
curto prazo entre a academia e as empresas atuando em solo nacional. 
independentemente dessas limitações, o Brasil possui uma base sólida 
de pesquisa sobre a qual serão desenvolvidas novas tecnologias para o 
aproveitamento energético do biogás, tanto em aterros sanitários quan-
to no uso de biodigestores.

esse desenvolvimento tecnológico deverá ser acompanhado por uma 
série de alterações estruturais, como apontam as tendências levantadas 
ao longo do livro. a infeliz realidade atual, em que parcela importante 
do rsu brasileiro é encaminhada a lixões e aterros controlados, deixará 
de existir e a quase totalidade do resíduo urbano brasileiro passará a 
ser tratada de maneira ambiental e socialmente adequada. as soluções 
adotadas para esse tratamento também deverão ser mais diversifica-
das, tendo em vista as características socioeconômicas distintas entre 
os municípios brasileiros. concomitantemente, também serão observa-
dos o fortalecimento institucional dos municípios no tratamento do seu 
rsu, a consolidação e profissionalização das empresas atuantes no se-
tor e maior preocupação ambiental por parte da população brasileira no 
que tange ao tema. 

em relação ao biogás, existem elementos que apontam para tendências 
semelhantes ao que ocorre hoje na europa. o fim dos lixões e aterros 
controlados implicará um maior uso de aterros sanitários que, em um 
curto prazo, serão os grandes astros no tratamento do resíduo orgânico 
brasileiro.
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entretanto, o cenário muda em um período de médio e longo prazos, 
quando a opção por aterros sanitários é progressivamente abandona-
da, sobretudo nas regiões de maior densidade populacional e/ou rique-
za, sendo priorizadas outras formas de tratamento, como a reciclagem. 
além de melhorias na logística, quantidades cada vez maiores de resí-
duo orgânico deverão ser aproveitadas para gerar composto e biogás. 
assim, no médio e no longo prazos, os biodigestores deverão ganhar 
progressivamente maior importância em relação aos aterros sanitários 
que, mesmo constituindo ponte importante para esse futuro ambiental-
mente mais correto, em algum momento entrarão em declínio.

Para acelerar as mudanças necessárias no setor, o poder público é fun-
damental. o leque de políticas disponíveis de fomento é vasto e pode 
afetar o setor de maneira direta ou indireta.

das políticas de impacto indireto, destacam-se as políticas de gestão de 
resíduos, sobretudo aqueles gerados nas cidades, onde se concentram 
mais de 80 % da população brasileira. a Política nacional de resíduos 
sólidos (lei 12.305, de 2010) estabeleceu um arcabouço regulatório só-
lido sobre o qual serão implantadas ações nos diversos níveis do gover-
no. além de novidades importantes, como a hierarquia no tratamento 
dos resíduos e a responsabilidade compartilhada, cabe destacar que 
o resíduo orgânico é explicitamente considerado. de fato, o Plano na-
cional de resíduos sólidos estabelece metas tanto para a redução pro-
gressiva da quantidade de material orgânico enviado a aterro sanitário 
quanto para o aproveitamento dos gases que lá são gerados.

Políticas transversais constituem o segundo tipo de política indireta e 
envolvem disseminação de informações, formação profissional, capaci-
tação de entes públicos, realização de eventos, estruturação de proje-
tos-modelo, entre outros. essas políticas visam comunicar de maneira 
mais eficiente os benefícios de determinadas tecnologias ou iniciativas 
de aproveitamento do biogás. atualmente, no Brasil, existem diversas 
iniciativas dessa natureza, sendo as duas mais importantes realizadas 
com apoio externo (apoio alemão no Probiogás e americano no Global 
methane initative). 



Geração elétrica a Partir  
do BioGás de resíduos sólidos urBanos

270

as políticas de impacto direto, por sua vez, são divididas em dois tipos. 
as políticas pelo lado da oferta procuram alterar os níveis de rentabi-
lidade de projetos de aproveitamento do biogás por meio de crédito 
subsidiado, reduções tributárias e incentivos tarifários. elas ainda per-
mitem apoio ao desenvolvimento de tecnologias diversas, acelerando 
seu uso comercial. além de mecanismos estabelecidos para o setor de 
infraestrutura como um todo, a exemplo do regime especial de incen-
tivos para o desenvolvimento da infraestrutura (reidi), existem ações 
pontuais, como a redução em até 100 % da tarifa de uso dos sistemas 
elétricos de distribuição (tusd) e tarifa de uso dos sistemas elétricos 
de transmissão (tust). a despeito disso, os agentes entrevistados para 
o livro são quase unânimes em afirmar que as ações ainda não são su-
ficientes para dinamizar o aproveitamento energético do biogás produ-
zido a partir de rsu. 

as políticas pelo lado da demanda, como o nome indica, criam mecanis-
mos que fomentam a estruturação de projetos. entre as mais bem-suce-
didas no mundo, estão as tarifas do tipo feed-in, que estabelecem pre-
ços de longo prazo para determinadas tecnologias energéticas menos 
competitivas e garantem sua venda à rede de energia elétrica. no Bra-
sil, esse tipo de mecanismo não existe; o governo optou por leilões de 
energia para garantir a expansão da oferta ao longo do tempo. dentro 
dessa escolha, o governo, em 2014, estruturou um leilão específico para 
projetos de biogás de resíduos orgânicos de saneamento, da indústria 
agroalimentar e dos centros urbanos. entretanto, o preço teto proposto, 
de r$ 169,00/mWh, foi muito baixo, o que inviabilizou a participação de 
qualquer ofertante. até o momento, não existe uma política pelo lado 
da demanda para incentivar o aproveitamento energético do biogás de 
rsu, uma carência apontada por quase todos os agentes entrevistados. 

diante desse quadro, há diversas opções abertas ao governo brasileiro 
para incentivar essa fonte de energia no país. o foco deve ser dado 
àquelas políticas que ainda são insuficientes para gerar impacto sobre 
o setor, notadamente as políticas diretas sobre a demanda e a oferta. 
Propomos, assim, a continuação de leilões de energia voltados especi-
ficamente para resíduos orgânicos (de diferentes fontes), mas com pre-
ços teto condizentes com a natureza emergente da tecnologia. com seu 
amadurecimento e ganho de competitividade, os preços teto seriam 



Geração elétrica a Partir  
do BioGás de resíduos sólidos urBanos

271

rebaixados. os esquemas bem-sucedidos com outras fontes renováveis 
de energia, como a eólica ou a biomassa da cana-de-açúcar, mostram 
que há uma boa experiência adquirida por parte do governo nacional 
nesse tipo de iniciativa.

outro importante conjunto de políticas diz respeito à maior disseminação 
de medidas visando à inserção do biometano nas redes de gás natural do 
país ou à sua compra por parte das concessionárias distribuidoras de gás 
natural. os exemplos dos estados do rio de Janeiro e de são Paulo, com 
metas realistas, precisam ser disseminados para outros estados da Fede-
ração. embora, nesse caso, o biometano seja usado para fins outros que 
não a geração de energia elétrica, cabe lembrar que medidas de apoio ao 
aproveitamento energético do biogás, independentemente do seu obje-
tivo fim, beneficiarão indiretamente todos os agentes que atuam com o 
tema, incluindo aqueles que geram eletricidade.

trabalhar com o lado da demanda precisa ser complementado por me-
didas que focam o lado da oferta. a redução de tributos, a criação de 
fundos e linhas creditícias específicas para a tecnologia e maior inves-
timento público em rsu contribuiriam com o aproveitamento energé-
tico do biogás de rsu, mas não esgotam as possibilidades abertas ao 
governo. de fato, é necessário considerar outras facetas, notadamente 
o desenvolvimento tecnológico e o aprofundamento das pesquisas no 
tema. existem centros de pesquisa no país, como o ciBiogás (centro in-
ternacional de energias renováveis) no Paraná, mas eles são insuficien-
tes diante dos desafios à frente. os sucessos desses centros precisam 
ser replicados ao longo do território nacional, haja vista a importância 
do contexto local na aplicação de tecnologias de tratamento do resíduo 
orgânico. isso se deve não somente às incertezas associadas às tecno-
logias e ao seu uso em condições climáticas e operacionais distintas, 
mas também às oportunidades presentes em eventuais parcerias entre 
o meio acadêmico e empresas que atuam nesta área.

Para fechar o livro, cabe reforçar que, diante dos grandes desafios ine-
rentes à estruturação de uma indústria ainda nascente, as políticas su-
geridas aqui não serão suficientes para dinamizar o setor caso não haja 
uma visão holística sobre o biogás e seus vários usos na economia na-
cional. as várias políticas públicas de fomento ao biogás precisam agir 
de maneira coesa reforçando umas às outras, tendo objetivos seme-
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lhantes e uma visão única de longo prazo. Por depender de uma série 
de fatores sociais e econômicos locais e regionais, serão necessárias 
mudanças ao longo do tempo nessas políticas de fomento, conforme se 
alteram as realidades socioeconômicas municipal, estadual e nacional.

o Brasil possui todas as condições para se tornar um dos maiores cen-
tros de energias renováveis do mundo. com as políticas certas, aplica-
das de maneira adequada, o biogás pode fazer parte do portfólio de 
soluções nacionais para um futuro de baixo carbono. 
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lista de siGlas

4R – reduce, reuse, recycle, recover

ABlP – associação Brasileira de resíduos sólidos e limpeza Pública

ABNT – associação Brasileira de normas técnicas

ABRElPE – associação Brasileira de empresas de limpeza Pública e 
resíduos especiais

ADlF – anaerobic digestion loan Fund

AND – autoridade nacional designada

ANEEl – agência nacional de energia elétrica

ANP – agência nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis

Bm&F – Bolsa de Valores, mercadorias e Futuros de são Paulo

BNDES – Banco nacional de desenvolvimento econômico e social

BTx – Benzeno, tolueno e xileno

CAPES – coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior

CCCF – célula de combustível de carbonato Fundido

CCEE – câmara de comercialização de energia elétrica

CCx – chicago climate exchange

CDR – combustível derivado do resíduo

CiBiogás – centro internacional de energias renováveis – Biogás 

CimGC – comissão interministerial de mudança Global do clima

CmSE – comitê de monitoramento do setor elétrico

CNPq – conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico

ComlURB – companhia municipal de limpeza urbana

CoV – composto orgânico Volátil 

CQNUmC – convenção-Quadro das nações unidas sobre a mudança 
do clima
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CTR – centro de tratamento de resíduos

DECC – department of energy & climate change 

DEFRA – Department for Environment, Food & Rural Affairs

EEG – erneuerbare energien Gesetz

EFG – enterprise Finance Guarantee

EnWG – energiewirtschaftsgesetz 

EoD – entidade operacional designada

EPA – us environmental Protection agency

EPE – empresa de Pesquisa energética

ETE – estação de tratamento de esgotos sanitários

EU-ETS – european union emissions trading scheme

FAP – Fundação de amparo à Pesquisa

FAPEmiG – Fundação de amparo à Pesquisa do estado de minas Gerais

FAPERJ – Fundação carlos chagas Filho de amparo à Pesquisa do 
estado do rio de Janeiro

FAPESP – Fundação de amparo à Pesquisa do estado de são Paulo

FiNEP – Financiadora de estudos e Projetos

GEE – Gases de efeito estufa

GiB – Green investment Bank

Gmi – Global methane initiative

HCFC – Hidroclorofluorcarbonos 

iARi – indian agricultural research institute 

iCmS – imposto sobre circulação de mercadorias e sobre Prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação

iCT – instituto de ciência e tecnologia

iEA – international energy agency

ii – imposto de importação

iNPi – instituto nacional da Propriedade intelectual

iPCC – intergovernmental Panel on climate change
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iPi – imposto sobre Produtos industrializados

ktep – Quilotonelada equivalente de Petróleo

kWh – Quilowatt hora

landGEm – landfill Gas emissions model

lmoP – landfill methane outreach Program

mAE – mercado atacadista de energia elétrica

mBRE – mercado Brasileiro de redução de emissões

mCidades – ministério das cidades

mCTi – ministério da ciência, tecnologia e inovação

mDEA – metildietanolamina

mDl – mercado de desenvolvimento limpo

mDS – ministério do desenvolvimento social e combate à Fome

mEA – monoetanolamina 

mmA – ministério do meio ambiente

mW – megawatt 

NAmA – nationally appropriate mitigation action

oFGEm–office of Gas and electricity markets

oNS – operador nacional do sistema elétrico

PAiSS - Plano conjunto Bndes-Finep de apoio à inovação tecnológica 
agrícola no setor sucroenergético 

PCH – Pequena central Hidrelétrica 

PDD – Project design document

PD&i– Pesquisa, desenvolvimento e inovação

PET – Polietinelo tereftalato

PGiRS – Plano de Gestão integrada de resíduos sólidos da cidade de 
são Paulo

PiB – Produto interno Bruto

PiE – Produtor independente de energia elétrica

PND – Programa nacional de desestatização
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PNRS – Política nacional de resíduos sólidos

PNmC – Política nacional sobre mudança do clima

PNUmA – Programa das nações unidas Para o meio ambiente

PoA – Programme of activities

PPP – Parcerias público-privada

PSA – Pressure swing adsorption

RCE – reduções certificadas de emissões

REiDi – regime especial de incentivos para o desenvolvimento da 
infraestrutura

RHi – renewable Heat incentive

RoC – renewable obligation certificate 

RSU – resíduos sólidos urbanos

Selur – sindicato das empresas de limpeza urbana no estado de são 
Paulo

SiT – sistema de inovação tecnológica

SNiS – sistema nacional de informações sobre saneamento

STUB – samarbejdsgruppen for teknologisk udvikling af Biogasanlæg

TGAP – taxe Générale sur les activités Polluantes 

TmB – tratamento mecânico Biológico

TUSD – tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição

TUST – tarifa de uso dos sistemas elétricos de transmissão 

UE – união europeia

UHE – usina Hidrelétrica

UTE – usina termelétrica
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anexo i
roteiro de entreVista com icts

i. iDENTiFiCAção:

1. Nome do Entrevistado:

2. Instituição:

3. área do conhecimento

4. Nome do Grupo ou Laboratório de Pesquisa: 

5. Data de início das atividades do Grupo ou Laboratório:

6. Linhas de Pesquisa:

7. Número de professores e alunos de pós-graduação vinculados ao 
grupo de pesquisa:

•	 professores:

•	 técnicos:

•	 alunos:

•	 pós-doutorado:

•	 doutorado:

•	 mestrado:

•	 graduação:

ii. CARACTERizAção DAS ATiViDADES Do GRUPo:

8. Em relação às atividades desenvolvidas pelo Grupo, quais os princi-
pais avanços e contribuições no campo do conhecimento? 

9. Qual o potencial de aplicação das pesquisas do grupo para o setor 
de biogás de Resíduos Sólidos urbanos (RSu), incluindo geração de 
energia elétrica? Detalhe:
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10. Se houve algum projeto de biogás de Resíduos Sólidos urbanos im-
plementado pelo Grupo em algum setor (incluindo geração de energia 
elétrica), qual foi sua aplicabilidade?

11. O Grupo tem ou teve recentemente contratos ou outras formas de 
parceria com empresas? Se a resposta for sim mencione, se possível, 
o nome da empresa e objetivo do projeto, segundo as opções abaixo:

a) Para a prestação de serviços e consultorias:

b) Para a realização de pesquisa tecnológica:

12. Dentre as áreas de atuação do grupo, quais os principais projetos 
de pesquisa realizados nos últimos cinco anos com órgãos ou agências 
governamentais e com empresas privadas? Detalhe:

a) Número de projetos (em andamento) =

b) Número de projetos finalizados a partir de 2009 =

c) Fonte de financiamento:

Privado/Empresa:

Público:

d) Valor médio de todos os projetos (a partir de 2009, terminados 
ou em andamento)

Mínimo:

Máximo:

13. Há alguma patente vinculada ao Grupo de Pesquisa? Se sim, detalhe:

14. Descrição da infraestrutura do laboratório de pesquisa (equipamen-
tos, recursos computacionais, etc.):

15. Questão “Bola de Neve”: Solicito que a Sr.(a) indique pesquisadores 
que atuem em sua área de especialidade e cujas atividades tenham 
potencial aplicação ao setor biogás para Resíduos Sólidos urbanos (in-
cluindo  geração de energia elétrica).  
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anexo ii

roteiro de entreVista com emPresas, 
associações emPresariais e órGãos 
GoVernamentais

1. Histórico da organização 

2. Experiência da organização com projetos de aproveitamento ener-
gético do biogás de RSu

3. Desafios encontrados em projetos energéticos de RSu e como fo-
ram superados

4. Visão sobre as práticas adotadas no Brasil em projetos dessa na-
tureza

5. Vantagens competitivas brasileiras no setor (incluindo tecnológi-
cas)

6. Principais desafios encontrados no setor de biogás de RSu

7. Disponibilidade de recursos humanos e financeiros 

8. Sugestão de políticas de apoio ao aproveitamento energético do 
biogás no Brasil

9. Perspectiva de evolução do setor nos próximos anos

10. (Quando cabível) Objetivo das parcerias com organizações acadê-
micas para fins de pesquisa teórica e/ou aplicada

11. (Quando cabível) Participação e benefícios de participação em or-
ganizações de indústria e/ou comércio
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anexo iii

lista de emPresas, associações 
emPresariais e órGãos GoVernamentais 
entreVistados

oRGANizAção

aB energy do Brasil

age tecnologias – meio ambiente, saneamento & ambiência

asja Brasil serviços para o meio ambiente

associação Brasileira de Biogás (abiogás)

associação Brasileira de Biogás e metano (aBBm)

associação Brasileira de empresas de limpeza Pública e resíduos 
especiais (aBrelPe)

associação dos municípios do médio Vale do itajaí (ammVi)

autoridade municipal de limpeza urbana (amlurb)

Banco nacional de desenvolvimento econômico e social (Bndes)

caterpillar Brasil

ener

er-Br – energias renováveis

evonik industries

Financiadora de estudos e Projetos (Finep)

Foxx Haztec
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Fral consultoria

GiZ

Kuttner do Brasil

methanum resíduo e energia

ministério das cidades (mcidades)

ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior 
(mdic)

Pentair Brasil

sansuy

solví Valorização energética

Veolia Water solutions & technologies

WWF-Brasil
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