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Resumo: Este estudo avaliou o potencial de geração de
energia de biogás derivado dos resíduos sólidos urbanos
(RSU) do aterro sanitário do município de Urussanga, SC, sul
do Brasil. O aterro sanitário faz parte de um consórcio
intermunicipal, composto por sete cidades que descartam
seus resíduos no local. Em média, são recebidas
mensalmente 1.300 toneladas de resíduos. Para estimar o
potencial energético dos RSU, foi projetada uma nova célula
para receber os resíduos. O período de operação considerado
foi entre 2021 e 2041, com produção de gás até 2061. A
modelagem matemática utilizada foi de primeira ordem. Para
os cálculos e gráficos, foram utilizados dois aplicativos de
software específicos: Excel e Biogás. Os resultados obtidos
mostraram um fluxo total de 127.887.437,61 m³ de metano
(CH4) durante todo o período em que houve geração de gás
por resíduos. Dos valores do fluxo de CH4, obteve-se a
potência máxima para conversão em energia eléctrica de
2.373,81 kW. A produção estimada de energia elétrica em
todo o período foi de 312,39 GWh. Baseado nesse cálculo, foi
estimado o número médio de residências que o aterro
poderia atender. Quatro mil residências poderiam ser
atendidas. Verificou-se que a utilização energética do biogás
seria capaz de evitar a emissão de 2.352,617 toneladas de
dióxido de carbono equivalente (Co2eq) nos 40 anos
avaliados. Conclui-se que o estudo foi importante para apoiar
o crescimento e a consolidação de novos projetos de
instalações que utilizam biogás gerado em aterros sanitários.
Palavras-Chave: Resíduos sólidos urbanos, biogás, potencial
energético.
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Abstract: This study evaluated the energy recovery potential
from biogas derived from the municipal solid waste landfill of
Urussanga, SC, in southern Brazil. The landfill is part of an
inter-municipal consortium, composed of seven cities that
discard their waste there. On average, 1,300 tons of waste
are received monthly. To estimate the energy potential of
the MSW, a new cell was projected to receive waste. The
operation period considered was between 2021 and 2041,
with gas generation up to 2061. The mathematical modelling
used was first-order. For the calculations and graphics, two
specific software tools were used: Excel and Biogas. The
results obtained showed a total flow of 127,887,437.61 m³ of
methane (CH4) throughout the period in which there was gas
generation by waste. From the values of CH4 flow, the
maximum power for conversion into electric energy of
2,373.81 kW was obtained. The estimated electric energy
generation in the whole period was 312.39 GWh. Based on
this generation, it was estimated that the landfill could
generate energy to power four thousand residences. It was
found that biogas energy use would be able to avoid the
emission of 2,352.617 tons of carbon dioxide equivalent
(CO2eq) in the 40 years considered. Therefore, this study is
important to support the growth and consolidation of new
projects of plants that use biogas generated in landfill.

Introdução

Os fenômenos mundiais da expansão populacional,
urbanização, industrialização, consumismo e a busca por
melhor qualidade de vida são fatores que estão diretamente
associados à grande geração de resíduos sólidos urbanos
(RSU) nas últimas décadas [1].
Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil,
desenvolvido pela Associação Brasileira das Empresas de
Limpeza Pública (Abrelpe), em 2018 foram gerados 79
milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no país.
Desse montante, 59,5% dos resíduos foram dispostos de
maneira adequada. Dos resíduos gerados, 29,5 milhões de
toneladas foram despejados de maneira incorreta em lixões
ou aterros controlados [2].
Atualmente, o Brasil é o maior gerador de lixo da América
Latina. Nesse sentido, é importante que o país busque
soluções práticas para mitigar esse problema que afeta o
meio ambiente, a saúde humana e a economia [3].
A demanda por energia elétrica acompanha e se apresenta
como pilar do crescimento e desenvolvimento social, sendo
constantemente moldada e projetada para atuar de maneira
limpa e renovável. Nesse contexto, a geração de energia
elétrica a partir do biogás dos RSU dispostos nos aterros
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sanitários vem ao encontro dessas necessidades e demandas,
além de promover a valoração dos resíduos [4].
O gás de aterro, ou biogás, resulta da digestão anaeróbia da
fração orgânica dos resíduos sólidos depositados nos aterros
sanitários. O processo de formação do gás de aterro,
compreende uma sequência de reações químicas e biológicas
complexas que levam à formação, majoritariamente, de
metano (CH4) (40-65%) e dióxido de carbono (CO2) (35-55%).
Esse processo, denominado digestão anaeróbia, pode ser
resumido em duas etapas. Na primeira etapa, ocorre a
conversão de compostos orgânicos complexos em
substâncias mais simples, tais como ácidos voláteis,
hidrogênio e outros. Na segunda etapa, as substâncias
obtidas na primeira fase são convertidas em biogás, com
predominância do CH4 e CO2 [5].

2.1 Local de estudo
O local de estudo da pesquisa foi o aterro sanitário do
CIRSURES, localizado no bairro Rio Carvão, no município de
Urussanga, no sul do estado de Santa Catarina (Figura 1), com
as coordenadas geográficas 28°29’54,08"S e 49°22’10,45"O.
A cidade de Urussanga tem um clima subtropical úmido, com
média anual de temperatura de 19,2 °C. O índice
pluviométrico é de 1540 mm/ano e a umidade relativa do ar
é em média 81,5% [8].

O aproveitamento do gás metano pode ser direcionado para
a geração de energia elétrica, como combustível, para
aquecimento residencial, entre outras aplicações [5]. A
geração de energia elétrica a partir do biogás contribui para
a descentralização e diversificação da matriz energética.
Trata-se de uma opção para a substituição das fontes de
energia fósseis, que são extremamente poluentes e
prejudiciais ao meio ambiente [1].
Outro fator importante na geração de biogás a partir dos RSU
são as reduções significativas de emissões de gases de efeito
estufa na atmosfera, visto que o CH4 produzido pelos
resíduos sólidos é convertido em CO2, o qual é 28 vezes
menos poluente que o metano [6].
Essas emissões evitadas de serem lançadas na atmosfera
podem ser convertidas em créditos de carbono. Uma
tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2eq)
corresponde a um crédito de carbono. Esses créditos geram
certificados que podem ser comercializados no mercado
internacional. Sua comercialização, além de gerar um retorno
financeiro, coloca a preservação ambiental como um
investimento e não como prejuízo [7].
Apesar dos referidos benefícios, há poucos aterros no país
que possuem sistema de aproveitamento energético dos
RSU, sendo eles dispostos sem nenhum tipo de recuperação.
Isso ocorre também com o aterro sanitário do Consórcio
Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul
(CIRSURES) que está localizado no município de Urussanga,
Santa Catarina. Mensalmente, o aterro recebe cerca de 1.300
toneladas de resíduos provenientes de sete municípios.
Nesse contexto, esta investigação teve como objetivo realizar
estudos de aproveitamento energético dos RSU e de redução
de emissões do referido aterro por meio de diferentes
modelagens. Esses estudos visam a servir de subsídio para os
gestores do consórcio na tomada de decisão voltadas a
futuros projetos que possam integrar o gerenciamento de
resíduos, geração de energia e proteção climática.
2

Metodologia

A metodologia do trabalho pode ser descrita sob três
aspectos, descritos na sequência.

Figura 1: Local de Estudo.

O aterro sanitário do CIRSURES é um consórcio público de
direito público, composto por sete municípios da região sul
de Santa Catarina, sendo eles: Cocal do Sul, Lauro Müller,
Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga.
O terreno do consórcio possui 11 hectares, com capacidade
potencial de recebimento de aproximadamente 915.000
toneladas de resíduos sólidos urbanos.
Atualmente, o CIRSURES atende mais de 100 mil habitantes
e, anualmente, são dispostas mais 13.000 mil toneladas de
resíduos. Os resíduos gerados pelos municípios integrantes
do consórcio são encaminhados, primeiramente, para
triagem, para aproveitamento dos resíduos reciclados. Após
essa etapa, os rejeitos são encaminhados para as células de
disposição para a destinação final no aterro sanitário.
2.2 Estimativa de geração de metano e energia elétrica
Para estimar o potencial de produção de biogás a partir da
biodegradação dos resíduos e, consequentemente, o
potencial de geração de energia elétrica na conversão
térmica desse gás, utilizou-se o modelo de decaimento de
primeira ordem.
Esse modelo de previsão de geração de metano foi escolhido
por permitir ajustes nas variáveis de entrada, conforme
particularidades da região e do aterro estudados, por
apresentar confiabilidade nos resultados e facilidade nos
cálculos.
Para realizar a estimativa de resíduos recebidos pelo aterro,
foi projetada uma vida útil de vinte anos, iniciando as
atividades em 2021, e com previsão de encerramento da
célula em 2041.

12

ESPAÇO ENERGIA

| ISSUE 36 | APRIL 2022

Os cálculos foram feitos com o auxílio de dois aplicativos de
software: o Biogás, desenvolvido pela Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo (CETESB), em parceria com o Governo
Federal, e o Microsoft Excel, que é um editor de planilhas.
Com o uso dessas duas ferramentas, pôde-se garantir uma
maior precisão nos resultados obtidos.

A partir da vazão de biogás, foi possível estimar a potência
disponível anualmente. Para o cálculo da potência, utilizouse a Equação 2, disponível no Manual da ferramenta Biogás.

Para calcular a vazão de metano gerado em um ano, foi
utilizada a Equação 1, nas ferramentas Biogás e Excel.

𝑃! = Potência disponível a cada ano (kW);
𝑄! = Vazão de metano a cada ano (𝑚³ 𝐶𝐻4/ano);
𝑃/(12&345) = Poder calorífico inferior do metano (J/ 𝑚³
𝐶𝐻4);
𝐸/ = Eficiência de coleta de gases (%);
31.536.000 = Quantidade de segundos em um ano
(s/ano);
k = 1 (adimensional).

𝑄! = 𝑘 ∗ 𝑅! ∗ 𝐿" ∗ 𝑒 #$(!#&)
onde:

𝑃! =
onde:

(1)

𝑄! = vazão de metano (𝑚³CH4/ano);
𝑘 = constante de decaimento (1/ano);
𝐿" = potencial de geração de metano (𝑚³ /kg);
𝑅! = fluxo de resíduos (t/ano);
x = ano atual;
t = ano de deposição do resíduo.

A constante de decaimento (k) indica o teor de umidade
residual, disponibilidade de nutrientes para bactérias
geradoras de metano, pH e temperatura do aterro. As
características do clima são frequentemente utilizadas como
substituto da umidade dos resíduos, devido à falta de
informação sobre as condições de umidade dentro de um
aterro [9]. O município de Urussanga está localizado em uma
região classificada como clima subtropical úmido, assim,
foram considerados nos cálculos o valor para constante de
decaimento k de 0,22 por ano [8].
O potencial de geração de metano (𝐿" ) descreve a
quantidade total de gás metano potencialmente produzido
por uma tonelada métrica de resíduos, à medida que se
decompõe. O valor para esse potencial depende, quase que
inteiramente, do tipo de resíduos presentes no aterro.
Quanto maior for o teor orgânico dos resíduos, maior será
seu valor [9]. Segundo a tabela de valores sugeridos de 𝐿" e
k no manual da ferramenta Biogás, o clima também é usado
para definição do potencial de produção de metano.
Conforme características climáticas da região, foi escolhido o
valor de 0,16 𝑚³/kg para 𝐿" .
A estimativa do valor do fluxo de resíduos (Rx) foi realizada
com base no crescimento populacional de 1,64% na região de
estudo [10]. Com a porcentagem de crescimento
populacional da região e dos valores depositados
mensalmente no aterro sanitário da CIRSURES no ano de
2020, pôde-se projetar o fluxo de resíduos que serão
dispostos nos próximos anos, considerando que a geração de
resíduos per capta não se altera ao longo do tempo.
A definição dos valores escolhidos para esses parâmetros
tomou como base as tabelas disponíveis na ferramenta
Biogás, levando-se em consideração as particularidades da
região, do clima e dos resíduos recebidos.
Vale ressaltar que existem algumas fontes de incerteza nas
pesquisas e modelagens relacionadas à geração de biogás em
aterros sanitários, pelo fato de os parâmetros serem
sensíveis e variáveis, podendo então afetar os resultados
finais.

(! ∗*"($%&'())
+,-+."""

$

∗ 𝐸/ ∗ ,"""

(2)

O Manual do Biogás indica que a disponibilidade de gás no
aterro implica a disponibilidade de energia. A estimativa da
energia disponível foi feita a partir da Equação 3, que
considera o aproveitamento teórico do gás durante todo o
período do ano.
𝐸678954í;2< = 𝑃! ∗ (365 ∗ 24)
onde:

(3)

𝐸678954í;2< = Energia disponível (kWh);
𝑃! = Potência disponível (kW);
365 = dias por ano (dia/ano);
24 = horas por dia (h/dia).

2.3 Estimativa de emissões evitadas de CO2 eq
A estimativa de emissões evitadas de CO2eq foi feita a partir
dos resultados obtidos nas ferramentas de software em
relação à vazão de metano, conforme Equação 4.
𝐶𝑂=2> = 𝑄! ∗ 28 ∗ 𝜌?@+
onde:

3

(4)

𝐶𝑂=2> = dióxido de carbono equivalente (kg/ano);
𝑄! = vazão de metano (𝐶𝐻4/ano);
28 = potencial de aquecimento global comparado com
dióxido de carbono;
𝜌?@+ = massa específica do metano (kg/ 𝑚³).

Resultados e discussão

Apresentam-se nas quatro subseções a seguir os resultados
obtidos.
3.1 Estimativa de RSU no Aterro Sanitário do CIRSURES
A estimativa da quantidade de RSU que o aterro recebe é
importante para calcular a quantidade de metano que esses
resíduos podem gerar. Para a estimativa da quantidade de
RSU recebidos no período de atividade da célula (2020 até
2041), utilizaram-se os dados disponibilizados pelo CIRSURES.
Esses dados indicam as toneladas de resíduos recebidas dos
municípios integrantes do consórcio no ano de 2020.
Com os dados do referido ano e a porcentagem de
crescimento populacional da região, obteve-se a projeção da
quantidade de resíduos que o aterro receberá, conforme
apresentado na Figura 2. Os resultados permitem constatar
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uma quantidade aproximada de 70.000 toneladas de
resíduos a serem recebidos no ano de fechamento da célula
(2041).

Figura 3: Geração de metano em 40 anos (Ferramenta Excel).

Figura 2: Estimativa de RSU no CIRSURES de 2021 a 2041.

Na literatura, é comum encontrar a previsão de resíduos
calculada com base na combinação entre o crescimento
populacional e o índice de geração per capita [11] [12] [13]
[14]. O crescimento populacional pode ser calculado por
diversos modelos matemáticos e o índice de geração per
capita é geralmente obtido em fontes secundárias de estudos
regionalizados. A forma de cálculo deste trabalho se baseou
nos dados primários de geração de resíduos mediante a
aplicação do percentual de crescimento populacional,
obtendo, assim, um crescimento relativamente linear da
produção de resíduos ao longo dos anos de estudo [15].

Os resultados obtidos no perfil representado pela curva em
azul se mostraram semelhantes aos estimado pela
ferramenta Excel (Figura 3).
Ao se considerarem as perdas representadas na curva em
vermelho, foi estimado o valor de pico de 6.384.743,78 m³ de
metano e a estimativa de geração nos vinte anos foi de
70.287.977,8 m³.

3.2 Potencial de geração de metano
A Figura 3 apresenta a vazão de metano gerada no aterro da
CIRSURES nos 40 anos estudados (2021 a 2061), utilizando-se
a ferramenta Excel.
A curva de vazão do metano começa gradativamente com a
abertura da célula em 2021, e cresce com o passar dos anos,
tendo seu pico em 2041 (ano de encerramento da célula),
com uma vazão de 8.512.991,71 m³. A quantidade total
estimada de metano gerado nos 20 anos de operação (2021
a 2041) foi de 93.717.303,78 m³.
A célula do aterro em estudo deixa de receber resíduos após
seu encerramento, porém os resíduos que já existiam no local
continuam degradando-se e gerando gases. No período
posterior ao fechamento da célula, a estimativa de produção
de metano é de 34.170.133,84 m³.
O total estimado da vazão de metano gerado em todo o
período estudado (2021 a 2061) é de 127.887.437,61 m³.
A Figura 4 apresenta a vazão de metano gerada no aterro da
CIRSURES nos quarenta anos estudados utilizando-se a
ferramenta Biogás. A curva em azul representa a produção
teórica máxima de metano ao longo de todo o período
considerado. A curva em vermelho representa a produção
teórica máxima de metano, considerando 25% de perdas nos
equipamentos de coleta, emissões fugitivas na superfície do
aterro e porções oxidadas nas camadas de cobertura da
célula do aterro.

Figura 4: Geração de metano em quarenta anos (Software Biogás).

Trabalho descrito na literatura encontrou 12.835,26 103 m3
de produção máxima de CH4 produzido a partir de RSU em
aterro sanitário [15]. O valor inferior, quando comparado ao
obtido nessa investigação, se justifica em função do referido
aterro receber uma quantidade varável de resíduos ao longo
do ano em virtude da sazonalidade populacional da região
[15].
3.3 Potência e geração de energia
O metano gerado pela decomposição dos resíduos possui
alto poder energético, tendo potencial de ser utilizado para
produção de energia elétrica ou térmica.
A Figura 5 apresenta a potência gerada pela vazão de metano
durante os quarenta anos estudados.
A curva em azul representa a potência teórica máxima
disponível gerada pelo metano, considerando apenas as
perdas com a coleta dos gases nas tubulações do aterro,
tendo uma eficiência de 75%. Quando utilizado o metano
gerado para queima direta, a potência sofre uma perda de 5%
em relação à potência disponível, tendo uma eficiência de
95%, representado na curva em vermelho. Já a curva em
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verde, representa a produção de energia elétrica, onde a
potência sofre uma perda de 77% em relação aos valores
disponíveis. Os valores de perdas e eficiência utilizados para
os cálculos foram fornecidos pela ferramenta Biogás.
Os valores estimados de potência no pico de geração de
metano nas curvas azul, vermelho e verde foram de 6.833,70
kW, 6.492,01 kW e 2.373,81 kW, respectivamente.

Estudo similar descrito na literatura encontrou 378,22 GWh
para o aproveitamento hipotético de todo o potencial
elétrico do CH4 ao longo de quarenta anos de geração de
biogás. O trabalho considerou o uso apenas para energia
elétrica, por meio de grupos geradores com potência máxima
de 1.700 kW em treze anos de exploração. A pesquisa levou
em conta diversos cenários de motorização para fins de
estudo de viabilidade econômica, tendo em vista a
sazonalidade na geração de biogás do aterro imposta pelas
dinâmicas populacionais do estudo [15].
3.4 Emissões Evitadas de CO2eq
A Figura 7 demonstra as emissões anuais evitadas de CO2eq
com o aproveitamento energético do metano. Nos quarenta
anos de geração de metano, foi estimado um total de
2.352,61 toneladas de CO2eq.

Figura 5: Potência Gerada pela vazão de metano de 2021 a 2061.

O perfil da curva demonstra o crescimento das emissões
evitadas, desde a abertura da célula até o ano de
encerramento da célula (2041), no qual se tem o pico de
emissões, atingindo o valor aproximado de 160 toneladas de
CO2eq.

A Figura 6 apresenta as diferentes formas de energias
geradas pela vazão de metano no período de quarenta anos.
A curva em azul representa os cálculos referentes à energia
teórica máxima disponível. A energia gerada pela queima
está representa pela curva em vermelho e a geração de
energia elétrica pela curva em verde.
No pico de vazão de metano (ano de 2041) a energia máxima
disponível foi de 63,01 GWh. Se fosse possível aproveitar
todo o potencial do metano produzido ao longo dos quarenta
anos de operação da célula de aterro, a energia disponível
seria de 945,86 GWh.
O pico da energia gerada com queima direta foi de 59,85
GWh. Por sua vez, o máximo valor estimado para geração de
energia elétrica foi de 20,79 GWh. A geração de energia
elétrica nesses 40 anos foi de, aproximadamente, 312,13
GWh.
Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em 2019 o
consumo médio de energia elétrica nas residências
brasileiras foi de 162 kWh/mês. O aproveitamento
energético do aterro para geração de energia elétrica nos
quarenta anos estudados possibilitaria o abastecimento, em
média, de 4 mil residências.

Figura 7: Emissões evitadas de CO2eq com o aproveitamento dos
RSU.

Os resultados obtidos são relevantes, uma vez que o metano
é um dos maiores causadores do efeito estufa e,
consequentemente, corresponsável pelas mudanças
climáticas globais. O tratamento ou aproveitamento
energético desse gás se mostra importante, uma vez que
pode reduzir sua emissão atmosférica, com consequente
contribuição para a preservação do meio ambiente e
proteção climática.
Diversos trabalhos descritos na literatura utilizaram a mesma
metodologia e chegaram a intervalos de valores de 1,18 a
1,63 milhões de toneladas de CO2eq [13] [14] [12]. Esses
resultados apresentam perfil semelhante aos obtidos na
presente investigação.
4

Conclusões

Este trabalho obteve resultados relevantes referente ao
aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos,
estimando uma quantidade significativa de potência e
energia elétrica gerada, o que seria possível utilizá-la para o
abastecimento das residências locais.
Figura 6: Energia gerada pela vazão de metano de 2021 a 2061.
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No estudo também constatou-se que o aproveitamento
energético dos resíduos poderia evitar o lançamento de
expressiva quantidade de emissões de CO2 na atmosfera,
contribuindo para a redução dos impactos ambientais e
proteção climática.
Os resultados obtidos nas duas ferramentas utilizadas para as
modelagens e cálculos se mostraram bastante semelhantes,
garantindo assim uma maior confiabilidade e segurança nos
dados finais alcançados.
A investigação gerou dados importantes que podem servir
como subsídios para futuros projetos de aproveitamento
energético de resíduos no aterro em estudo.
Por fim, pesquisas futuras podem ser propostas, incluindo a
utilização de dados de geração de biogás e sua conversão
energética obtidos após a implementação de uma planta de
biogás no aterro em estudo e sua comparação com os
resultados das estimativas encontrados neste trabalho.
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