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RESUMO 
 
 
Neste trabalho são apresentadas as potencialidades de receita financeiras através 
da geração de biogás nos aterros sanitários do Estado do Paraná. A antropização 
causa o desequilíbrio ambiental e climático. Preocupados com isso os líderes 
mundiais estão se reunindo para definir ações que possam diminuir este 
desequilíbrio e uma das conseqüências do encontro de Quioto foi criação do 
Protocolo de Quioto, onde as nações desenvolvidas se comprometeram em reduzir 
a sua poluição gerada. Neste Protocolo de Quioto, o mecanismo de flexibilização 
chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, facilita os países do Anexo 1 a 
alcançarem as metas de redução de gases de efeito estufa propostas neste 
protocolo, através da geração de crédito de carbono. Uma das formas para a 
geração dos créditos de carbono são os projetos de aterros sanitários com destino 
adequado aos gases produzidos pela decomposição de seus resíduos sólidos, 
através de sua captação e queima. Além disso, esses gases, chamados de biogás, 
contêm quantidade significativa de metano que podem ser utilizado na produção de 
energia. O metano é um dos gases causadores do efeito estufa, ou seja, 
responsáveis pela elevação da temperatura atmosférica. Utilizando-se da 
metodologia do IPCC, a estimativa de receita anual obtida neste estudo, em aterros 
sanitários de municípios menores como Apucarana, Campo Mourão, Francisco 
Beltrão, Guarapuava, Toledo e Umuarama pode variar de 0,28 a 0,64 milhões de 
reais. Em municípios como Cascavel, Foz do Iguaçu e Londrina pode variar de 1,12 
a 2,37 milhões de reais. Em Curitiba, este valor pode chegar a 10,25 milhões de 
reais. A receita obtida através da geração de energia elétrica em municípios com 
população acima de 200 mil habitantes pode obter ganhos de R$ 0,4 milhões em 
municípios como Cascavel, Foz de Iguaçu e Toledo, R$ 0,8 milhões em Londrina e 
R$ 1,2 milhões em Curitiba. Os aterros sanitários são onerosos para o setor público 
e para transformar este empreendimento em um projeto sustentável pode-se utilizar 
o biogás como fonte de receita, transformando-o em crédito de carbono e energia. 
 
 
Palavras-chave: potencialidade do biogás, aterros sanitários, MDL e crédito de 
carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 
 

This work presents the potential financial revenue through the generation of biogas 
from landfills in the state of Paraná. The human disturbance causes imbalance of the 
environmental and climate around the world. World leaders concerned about this 
issue and they are gathering to define several actions that can reduce this 
imbalance. The Kyoto Protocol was established in Kyoto meeting, where nations 
pledged to reduce their pollution. Within the Kyoto Protocol there is a flexible 
mechanism called the Clean Development Mechanism to facilitate the Annex 1 
countries to achieve the reduction targets proposed in this protocol seen through the 
carbon credit. One way to generate carbon credits are the designs of landfills with the 
appropriate destination gases produced by decomposition of solid waste through its 
collection and flaring. Moreover, these gases, called biogas, contain significant 
amounts of methane that can be used to produce energy. Methane is a greenhouse-
effect gas, which is responsible for the increase in atmospheric temperature. These 
landfills are costly to the government and to turn this venture into a sustainable 
design, it can be used the biogas as a source of revenue, turning it into carbon 
credits and energy. The estimated annual revenue obtained in this study in landfills of 
the small cities like Apucarana, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Guarapuava, 
Toledo and Umuarama can range from 0,28 to 0,64 million of reals. In towns like 
Cascavel, Foz do Iguaçu and Londrina can range from 1,12 to 2,37 million of reals. In 
Curitiba, this revenue may reach 10,25 million of reals. The revenue gotten by the 
generation of electricity in cities with population is over than 200 thousand inhabitants 
it can gain from 0.4 million of reals, in cities like Cascavel, Foz de Iguaçu and Toledo, 
0.8 million of reals and Curitiba, 1.2 million of reals. 
  
 
 
Keywords: potentiality of biogas, landfills, CDM and carbon credit. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 As emissões antropogênicas dos gases do efeito estufa (GEE) vêm sendo 

associado à elevação da temperatura média do Planeta (GORE, 2006).  

O aquecimento global tornou-se uma grande preocupação para a sociedade 

mundial, exigindo soluções viáveis para mitigar as emissões de GEE antrópicas com 

o intuito de reduzir os seus impactos sobre o clima.  No século XX, registrou-se um 

aumento de cerca de 0,6 ºC na temperatura média da Planeta, sendo este o maior 

aumento já registrado nos últimos 1000 anos (IPCC, 2001). Os efeitos do 

aquecimento mostram-se presentes e os cenários futuros não são animadores 

(IPCC, 2001).   

Para compreensão dos fenômenos naturais e antropológicos que ocasiona o 

aquecimento global, faz-se necessário a busca de soluções viáveis de mitigação, 

bem como soluções existentes e implantadas. 

Em 1992, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(CQNUMC) reconheceu as mudanças climáticas como um problema ambiental de 

extensão global e na Conferência das Partes (COP-3) que culminou com o Protocolo 

de Quioto. Esse protocolo propôs o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

como uma ferramenta para mitigação do efeito estufa. O MDL permite aos países 

que fazem da Relação de Países do Anexo I do Protocolo de Quioto que não 

desejem ou não consigam cumprir suas metas de redução das emissões de GEE, 

comprar dos demais países títulos de Redução Certificadas de Emissões (RCE). 

Isso permite aos países em desenvolvimento, não contido no Anexo I, com base em 

metodologias reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) a gerar 

esses títulos de crédito de carbono.  

Para elaboração e desenvolvimento de projetos de MDL, faz-se necessária 

um documento definindo a linha de base e a atividade do projeto, bem como 

estimativas de emissões e suas reduções. Nesse projeto deverão conter 

informações como: a descrição e localização da atividade de projeto, os impactos 

ambientais, descrição do processo de consulta das partes interessadas e um plano 

de monitoramento de coleta de dados e cálculo das reduções de emissão. 

No caso de aterros sanitários, antes da elaboração do projeto de MDL, é 

importante ter a visão geral das possibilidades como: volumes do material já 
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depositado, além da previsão dos resíduos sólidos urbanos que serão depositados 

na vigência do projeto para fins de produção de biogás. Nos aterros sanitários do 

Paraná é necessário fazer o inventário da capacidade de produção sustentável 

desse gás, que atualmente são vistos pelo poder público, como obras de custo muito 

alto, mas necessário para o desenvolvimento humano. Esses aterros contribuem 

diretamente na classificação dos municípios e definem o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH).  

O lixo armazenado nesses aterros pode ser tratado de forma sustentável para 

produção de energia e crédito de carbono, gerando receitas através do biogás. O 

biogás é produzido através da decomposição anaeróbica do material orgânico 

depositado nos aterros sanitários, afetando diretamente o meio ambiente 

intensificando o efeito estufa. 

As formas de mitigação do efeito estufa causado pelo biogás proveniente de 

aterros sanitários podem ser: 

1) conversão do metano em gás carbono através da queima direta do metano 

antes do lançamento do carbono para a atmosfera, pois segundo Alves 

(2000), o metano tem o potencial de armazenamento de calor 21 vezes maior 

que o gás carbônico; 

2) coleta e armazenagem do metano para produção de energia.  

Os projetos de MDL visam à sustentabilidade e a venda de créditos de 

carbono, possibilitando o aproveitamento do biogás proveniente de aterros 

sanitários. 

 O projeto de biodigestores requer inicialmente, um estudo de viabilidade 

socioeconômico e ambiental. Dentre os estudos tem-se o inventário da capacidade 

da geração de gás do aterro sanitário, os custos de instalação ou infra-estrutura para 

captação de gás, equipamentos, manutenção e recursos operacionais, entre outros. 

Em geral os investimentos de exploração do biogás são altos e muitas vezes os 

retornos financeiros não são imediatos (BARROS, 2006). No caso do Aterro 

Bandeirantes, entre a licença ambiental até o registro no Painel Executivo da ONU, a 

aprovação do projeto aconteceu num prazo de 10 meses e foi financiado através do 

sistema leasing pelo Unibanco. 
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1.1. Objetivo 

 

Objetivo Geral 

 Inventariar o potencial produtivo de biogás proveniente de aterros sanitários 

do Estado do Paraná, visando o desenvolvimento sustentável das cidades, com a 

implantação de projetos de MDL. 

 

Objetivos Específicos 

• Descrever o funcionamento do MDL; 

• Discutir a metodologia de projetos de MDL em aterros sanitários; 

• Levantar as principais características dos resíduos sólidos urbanos nos 

aterros sanitários do Paraná; 

• Descrever os processos envolvidos na produção de biogás em aterros 

sanitários; 

• Identificar os aterros sanitários existentes no Estado do Paraná e as 

características pertinentes ao volume de biogás; 

• Calcular a potencialidade de receita proveniente do uso do biogás gerado nos 

aterros sanitários. 

 

1.2. Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação está organizada em 6 capítulos, conforme segue: 

1. Introdução, neste capítulo é apresentada a dissertação de forma geral 

contendo objetivos e a estrutura da mesma; 

2. Projetos de MDL com ênfase em aterros sanitários, são abordados, neste 

capitulo, o histórico, as definições, o efeito estufa, as mudanças climáticas e 

os projetos sanitários para fins de MDL; 

3. Resíduos sólidos urbanos, neste capítulo são descritos os processos de 

produção e deposição em aterros sanitários; 

4. Quantificação do biogás em aterros sanitários, o capítulo apresenta a 

metodologia de cálculo do biogás utilizada em projetos de MDL; 

5. Levantamento do volume de biogás nos aterros sanitários do Estado do 

Paraná é o capítulo onde são apresentadas as pesquisas de campo para 
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levantamento das informações sobre os aterros sanitários do Paraná. Essas 

informações são utilizadas no calculo de volumes de biogás de cada aterro 

sanitário; 

6. Conclusões e recomendações, neste último capítulo estão descritas as 

conclusões obtidas deste estudo, bem como algumas sugestões e 

recomendações de estudos futuros. 
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2. PROJETOS DE MDL COM ÊNFASE EM ATERROS 

SANITÁRIOS 

 

2.1. Meio Ambiente 

 

O meio ambiente engloba diversos ecossistemas compostos por seres vivos e 

minerais. Motta (1997) aponta que todas as condições físicas, químicas e biológicas 

que afetam positiva ou negativamente a existência, o desenvolvimento e o bem estar 

dos seres vivos são caracterizados como meio ambiente. 

Nos últimos tempos têm-se observado a ocorrência de ciclones no sul do 

Brasil, incêndios florestais em várias partes do mundo e outras catástrofes 

ambientais, possivelmente, decorrentes das ações antropogênicas. 

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2001), elaborou 

um documento acerca da distinção entre mudanças climáticas antropogênicas e 

mudanças climáticas naturais, e diz: 

 
“Para distinguir mudanças climáticas antropogênicas de variações naturais, 
é necessário identificar o sinal antropogênico contra o ruído de fundo da 
variabilidade climática natural. Portanto, qualquer mudança climática 
causada por ações antropogênicas estará embutida nas variações 
climáticas naturais que ocorrem em uma série de escalas de tempo e 
espaço. A variabilidade climática pode acontecer como um resultado de 
alterações naturais nas forçantes do sistema climático, por exemplo, 
variações na radiação solar recebida e mudanças na concentração de 
aerossóis provenientes de erupções vulcânicas. Variações naturais também 
podem ocorrer na ausência de mudanças nas forçantes externas, como 
resultado de interações complexas entre componentes do sistema climático, 
por exemplo, o acoplamento entre atmosfera e oceanos.” 

 

As mudanças climáticas que ocorrem a partir de fatores naturais, tais como: a 

movimentação da crosta terrestre, as variações da quantidade de radiação solar que 

chega a Terra, as variações dos parâmetros orbitais da Terra, a quantidade de 

aerosóis naturais proveniente de fontes minerais, incêndios florestais de origem 

natural, o sal marinho e erupções vulcânicas e os fenômenos climáticos como El 

Niño e La Niña. 

Câmara (2002) observou que houve crescimento no índice da população 

mundial afetada por impactos ambientais. Na década de 80, fenômenos 

hidrometerológicos de grande intensidade, como inundações causadas por 
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tempestades afetaram aproximadamente 147 milhões de pessoas e, na década 

seguinte mais de 211 milhões. 

Todo o indivíduo está sujeito aos impactos ambientais, mas cada um tem sua 

capacidade e forma de lidar e adaptar-se as mudanças (CÂMARA, 2002).  Nos 

países subdesenvolvidos, a capacidade de adaptação dos indivíduos é menor. A 

razão disso está relacionada à pobreza e o pouco investimento em infra-estrutura, 

que causa a vulnerabilidade dos mesmos. Esses indivíduos além de não dispor de 

saneamento, educação e saúde, são os mais atingidos pelos impactos das 

catástrofes ambientais.  

Ramonet (1999) descreve muito bem os desastres na natureza, considerados 

conseqüências diante do uso desmedido dos recursos naturais.   

“Em nome do progresso e do desenvolvimento, o homem empreendeu, 
desde a revolução industrial, a destruição sistemática dos meios ambientes 
naturais. Sucedem-se as depredações e pilhagens de toda espécie, 
infligidas ao solo, à água, à vegetação e à atmosfera da Terra. A poluição 
produz efeitos – aquecimentos do clima, empobrecimento da camada de 
ozônio, chuvas ácidas – que colocam em perigo o futuro de nosso planeta. 
O produtivismo exagerado é o primeiro responsável pela pilhagem, assim 
como a explosão demográfica do Hemisfério Sul e a poluição urbana. A 
extensão de desastres ecológicos, e dos problemas levantados por eles, 
preocupa todos os cidadãos do planeta. O desaparecimento de numerosas 
espécies da fauna e da flora cria inquietantes desequilíbrios. Proteger a 
variedade da vida torna-se um imperativo. Com efeito, a riqueza da 
natureza é, em primeiro lugar, sua diversidade.”  

 

As preocupações ambientais, afirma Moreira (2001), apresentam um caráter 

sistêmico, ou seja, foram surgindo sucessivamente, de acordo com a evolução do 

conhecimento científico e da tecnologia. 

A esses dois fatores, de caráter científico e tecnológico, podem ser 

adicionados os problemas ambientais gerados pelo desenvolvimento das atividades 

produtivas com efeitos negativos à manutenção do equilíbrio e da biodiversidade. 

Como forma de mitigação das mudanças climáticas, os países passaram a 

usar tecnologias e conhecimentos científicos para diminuir os impactos negativos de 

suas atividades ao meio ambiente, tais como: utilização de energia solar, 

automóveis menos poluentes, controle mais rígida das emissões de poluentes na 

atmosfera através de monitoramento adequado, tratamento de efluentes urbanos e 

rurais e destinação adequada dos resíduos sólidos. A implantação de sistemas de 

monitoramento, tais como: satélites, radares e redes superficiais, permite monitorar 

diversas variáveis e, com base nesse monitoramento, fazer previsões com objetivo 
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de minimizar os possíveis desastres ambientais, que por muitas vezes afetam 

milhares de vidas. 

O uso de modelos matemáticos sofisticados acoplados ao sistema de 

monitoramento possibilita estabelecer cenários futuros e indicar os prováveis locais 

a serem impactados pelas mudanças climáticas. 

A evolução humana propiciou o desenvolvimento em todas as dimensões. 

Assim, em função do crescimento populacional e das necessidades de consumo, a 

agropecuária e as indústrias cresceram consideravelmente em números, áreas de 

atuação e variedades de produtos. Entretanto, a preocupação com o meio ambiente 

não se fez presente durante muitos anos, tendo como resultados sérios problemas 

ambientais. Destaca-se, aqui, a produção de resíduos sólidos urbanos, que é uma 

das maiores problemáticas da sociedade humana e também um dos geradores de 

GEE. 

 

2.2. Histórico 

 

As primeiras organizações sociais demonstram que o homem não possuía 

meios que garantissem a sua subsistência, tão pouco ferramentas que pudessem 

solucionar tais necessidades, levando-o a desenvolver uma capacidade inventiva. 

Desta forma recorreu aos recursos disponíveis no local escolhido para se fixar, 

levando-o a desenvolver tais habilidades. Produziram suas próprias roupas, 

construíram moradias, elaboraram material de caça e ainda outros objetos 

necessários à sobrevivência, mesmo nas condições ambientais que lhes eram 

oferecidas na época, fatos que demonstram a trajetória da evolução do homem 

dentro de um contexto ecológico comportamental. 

Com o passar do tempo o homem começou a plantar, cultivou seu próprio 

alimento e, a partir daí, gradativamente o impacto começou a surgir, uma vez que 

sem perceber gerava resíduos em escala reduzida. 

A este fato recorre-se a Willian (1992), que aponta as questões relacionadas 

a resíduos sólidos como sendo problemas surgidos há tempos que não devem ser 

encarados como iniciados neste século.  Remetendo-se à história do século XVIII, 

onde é possível apontar o grande salto tecnológico nos transportes e máquinas a 

vapor. 
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A Revolução Industrial marca início da mecanização dos sistemas de 

produção, tornando os métodos mais eficientes. A partir dessa revolução, a 

sociedade buscou alternativas para melhorar a produção objetivando maiores lucros, 

menores custos e produção acelerada. Paralelamente, houve o crescimento 

populacional, consequentemente maior demanda de produtos e mercadorias, ou 

seja, o mercado consumidor também cresceu. Desta forma, a Revolução Industrial 

deu inicio ao desenvolvimento das cidades. 

Verifica-se que a partir da Revolução Industrial, a poluição atmosférica 

aumentou muito, principalmente, com a queima do carvão mineral e dos derivados 

de petróleo, assim como as emissões de gases oriundos da decomposição de 

resíduos sólidos (lixo). Tais fatores possibilitaram que a concentração dos gases 

poluentes intensificasse e degradasse a qualidade do ar atmosférico, bem como, 

ocasionasse o desequilíbrio do sistema climático da Terra.  

A poluição emitida para a atmosfera acaba provocando o aumento da 

quantidade de gases de efeito estufa, incidindo em um crescente aumento da 

temperatura do ar, potencializando o fenômeno do aquecimento global ou efeito 

estufa.  

Segundo Holdren apud Sgarbi (2009, p.74), estamos caminhando 

rapidamente para uma “catástrofe climática”, pois o efeito estufa já ultrapassou todos 

os limites e não há medidas possíveis de serem adotadas para impedir alterações 

climáticas venham a assolar o planeta. 

O tema relacionado à mudança climática passou a ser percebido com outro 

olhar e examinado com peculiar atenção pelos estudiosos que se dedicam às 

ciências da natureza e da sociedade, uma vez que há especial interesse em 

aprofundar as pesquisas visando ter informações para qualificar os debates. 

Segundo Marcovitch (2006), a posição dos governantes do período da 

Revolução Industrial até o século XX, sobre as mudanças climáticas, era assunto de 

pouco interesse em face de outras questões consideradas prioritárias como as 

guerras, e, muito sutilmente, surgiram algumas manifestações quando realizaram as 

conferências, em 1948, na França e, em 1949, nos EUA. Embora tenha contado 

com a participação de vários países, a pauta não atraiu o interesse dos governantes.  

Houve uma lacuna até 1972 quando as ações da ONU culminaram na 

Conferência de Estocolmo, demonstrando que era premente a preocupação sobre o 

meio ambiente.  
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O tratamento das questões sobre mudanças climáticas tomou dimensão 

internacional, exigindo a participação dos governantes nas discussões sobre as 

ações antropogênicas no meio ambiente e para propiciar a intensificação dessas 

discussões, foram realizados os seguintes encontros: 

• em 1985, a Convenção de Viena contou com a participação de vinte países e, 

finalmente, tiveram início as discussões sobre as ações antropogênicas no 

meio ambiente, culminando na elaboração do Protocolo de Quioto em 1997; 

• em 1987, o Protocolo de Montreal tratou de mudanças climáticas, 

biodiversidade e desertificação; 

• em 1988, a ONU criou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC,  Intergovernmental Panel on Climate Change), onde os 

governantes e cientistas se reuniram em Toronto, no Canadá, para discutir 

sobre as ações antropogênicas no meio ambiente; 

• em 1990, sob recomendação do IPCC da necessidade de reduzir 60% das 

emissões de CO2 na atmosfera, a ONU discutiu a criação de uma convenção 

sobre mudança climática; 

• em 1992 foi realizada a ECO-92 no Rio de Janeiro, onde mais de 160 

governantes assinaram a CQNUMC, havendo o reconhecimento por parte 

dos países signatários sobre as mudanças climáticas e o efeito estufa como 

fenômeno que comprometeriam mais gravemente o futuro do planeta. Ainda, 

houve a aceitação das novas responsabilidades concernentes às políticas de 

preservação. O objetivo imediato seria estabilizar a concentração dos gases 

geradores do efeito estufa na atmosfera, impedindo a interferência antrópica, 

de forma que estes não gerassem mais riscos para o ecossistema planetário. 

Neste evento, foram discutidos e aprovados os critérios da “Agenda 21”, 

relacionados à composição de um programa a ser implantado no decorrer do 

século XXI, por todos os elementos envolvidos, como os governos, as ONGs, 

instituições da sociedade civil e demais instituições multilaterais que 

estimulam o desenvolvimento socioeconômico.  Também incluíram a revisão 

de políticas concernentes as desigualdades sociais e econômicas entre os 

países, considerando a necessidade da erradicação e atenuação da pobreza, 

conservação, tratamento e exploração sustentável dos recursos naturais e 

provisão de melhores serviços de educação e saúde.  
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• em 28 de fevereiro de 1994, a CQNUMC é ratificada pelo Brasil e entra em 

vigor em 21 de março. A CQNUMC reconheceu as mudanças climáticas como 

um problema ambiental real e global, assumiu a interferência humana nas 

mudanças climáticas e a necessidade de cooperação internacional na 

solução da redução de emissão de gases que contribuem com o efeito estufa, 

num nível em que a ação humana não afete o clima, além de assegurar que a 

produção de alimentos e o desenvolvimento econômico sejam sustentáveis. 

• em 1995 é realizada a primeira Conferência das Partes (COP), em Berlim, 

Alemanha, com a proposta de um protocolo de decisões e acompanhamento 

sobre os compromissos assumidos na CQNUMC; 

• em 1996 acontece a COP 2, em Genebra na Suíça, onde é firmada a criação 

de obrigações legais com metas de redução na emissão de gases que 

aumentam o efeito estufa, através da Declaração de Genebra; 

• em 1997 acontece em Quioto, Japão, a COP 3, dando continuidade às 

negociações da conferência anterior e culminando com a adoção do 

Protocolo de Quioto, onde foi estabelecido que em até 2012, 38 países 

industrializados precisam reduzir em 5,2% as emissões de gases de efeito 

estufa registrados em 1990. O Protocolo também traz a opção dos países do 

Anexo I de compensarem suas emissões através do MDL, considerando 

como medida de redução projetos socioambientais sustentáveis, implantando 

nos países em desenvolvimento; 

• em 16 de março de 1998, o Protocolo de Quioto é aberto para a assinatura, 

em Nova Iorque nos EUA, e, no mesmo ano, acontece a COP 4 em Buenos 

Aires, Argentina, direcionando os trabalhos para implantação e ratificação 

desse protocolo; 

• em 1999 é realizada a COP 5 em Bonn na Alemanha, dando continuidade 

aos trabalhos iniciados em Buenos Aires;  

• em 2000, em Haia nos Países Baixos, são realizadas as negociações e 

suspensas pela falta de acordo entre a União Européia e os Estados Unidos 

em relação aos sumidouros e às atividades de mudança do uso da terra. No 

Brasil, um Decreto Presidencial cria o Fórum Brasileiro de Mudanças 

Climáticas; 
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• em 2001, as discussões são retomadas na COP 6, sem a participação dos 

Estados Unidos, que se retira alegando que os custos para a redução de 

emissões seriam muito elevados para a economia norte-americana, 

considerados responsáveis por cerca de 25% das emissões globais de gases 

de efeito estufa, conforme os registros de 1990; 

• em 2002, o evento da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+10) é realizado em Johanesburgo, África do Sul, onde as negociações 

internacionais não têm grandes avanços, mas dá início a discussão sobre o 

estabelecimento de metas de uso de fontes renováveis na matriz energética 

dos países;  

• em 2003, Moscou, Rússia, recebe a Conferência Mundial sobre Mudanças 

Climáticas com o objetivo de ratificar o Protocolo de Quioto. Fato este que 

não ocorre perante a insegurança econômica dos russos. Estes seguem o 

modelo americano que enfatiza as incertezas científicas sobre a real 

existência do aquecimento global;  

• em 2004, a COP 10 realizada na Argentina, pressiona os países em 

desenvolvimento a elaborem metas para 2012;  

• em fevereiro de 2005, entra em vigor o Protocolo de Quioto;  

 

2.3. Protocolo de Quioto 

 

O Protocolo de Quioto é um acordo internacional, que visa reduzir as 

emissões de gases poluentes, causadores do efeito estufa e o aquecimento global. 

A oficialização deu-se no dia 16 de fevereiro de 2005, quando entrou em vigor, após 

ter sido discutido e negociado em 1997, na cidade de Quioto, Japão. 

O principal foco do Protocolo de Quioto é de chamar os governantes à 

realidade e à responsabilidade pelos graves atentados ao meio ambiente. Esta ação 

estabeleceu normas e distribuiu tarefas a todos os países, considerando-se que as 

ações efetuadas devem ser proporcionais ao grau de prejuízos causados ao meio 

ambiente, ou seja, países mais industrializados são os mais ricos, logo pagarão 

mais, em forma de ações, pelos danos causados. 

Conforme Rodrigues (2004), a CQNUMC atenta que: 

“Os princípios, sendo a razão de ser de um regime internacional, não estão, 
em si, sujeitos a negociação ou alteração direta. A Convenção-Quadro do 
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Clima estabeleceu o objetivo de alcançar a estabilização das concentrações 
de gases de efeito estufa na atmosfera em nível que impeça uma 
interferência antrópica perigosa no sistema climático. Com base no principio 
das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, a Convenção 
estabeleceu compromissos distintos para cada grupo de países, seguindo a 
noção de que somente por meio da cooperação internacional se poderá 
resolver um problema da magnitude do aquecimento global. Este princípio 
definidor do regime de mudança climática se baseia na idéia de que as 
condições economicosociais dos diversos países fazem com que suas 
respectivas capacidades de resposta a esse fenômeno sejam diferentes 
entre si, e que os países desenvolvidos, sendo os maiores responsáveis 
históricos pelas emissões de GEE na atmosfera, devem ser alvos das ações 
mais radicais e imediatas para amenizar o problema.”  

 

Para que fosse validado e entrasse em vigor, havia necessidade do acordo 

ser ratificado ao menos por 55 países, os quais deveriam representar, no mínimo, 

55% das emissões ocorridas em 1990. Tanto a Rússia como a Austrália relutaram 

em aceitar e assinar, mas o fizeram em 2004 e 2007, respectivamente. 

Embora cerca de 100 países já tivessem assinado, os EUA se negaram a 

fazê-lo e se retiraram das negociações do Protocolo de Quioto, em março de 2001, 

com a justificativa do governo Bush de que o Protocolo era inapropriado para lidar 

com as questões de mudanças climáticas, porém a União Européia tomou a frente 

do processo e concluíram as negociações em 2001, mobilizando o Canadá, a 

Noruega, o Japão e a Suíça a prometerem financiamentos para o desenvolvimento 

de capacidades institucionais e de transferência de tecnologias limpas, a partir de 

2005 (VIOLA, 2003, p. 196). 

Por ocasião da CQNUMC, em 1992, foram elaborados anexos que se referem 

à subdivisão dos países signatários em dois grupos. O primeiro, denominado 

“Países Partes do Anexo I”, listados na Tabela 1, que engloba os países 

desenvolvidos da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e os países industrializados ex-comunistas, em transição para a economia 

de mercado, possuem compromissos de redução de gases de efeito estufa. O 

segundo grupo, denominado “Países Partes não-Anexo I”, agrega os países em 

desenvolvimento, que não possuem compromissos de redução, mas ficam 

obrigados a elaborarem inventários nacionais de emissões de carbono (VIOLA 2003, 

p. 190). 

Em Quioto, após debates, houve a introdução do MDL e países que não 

fazem parte do Anexo I puderam ter seus projetos de redução de gases financiados 
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pelos países industrializados do Anexo I, através de investimentos em projetos de 

energia limpa, cuja etapa inicial compreende o período de 2005 a 2012. 

No contexto geral, o Protocolo de Quioto trata: 

• do comprometimento das nações industrializadas, que constam no Anexo B 

do Protocolo;  

• da instituição de 3 instrumentos de flexibilização, visando o cumprimento das 

exigências por parte dos países do Anexo I, estendendo-se além de seu 

território. O primeiro é a Implantação Conjunta entre os países do Anexo I e 

do Anexo B. O segundo é o Comércio de Emissões, e este deve ser aplicado 

somente aos países do Anexo B. O último MDL que permite, aos países em 

desenvolvimento, que apresentem redução ou captura da emissão dos gases 

causadores do efeito estufa, a obtenção de Reduções Certificadas de 

Emissões (RCE), e aos países desenvolvidos, a possibilidade de compra 

destes RCE; 

• da determinação que as atividades desenvolvidas pelos países 

industrializados, a que se referem os mecanismos, devem ser somadas às 

ações dentro de seus próprios territórios;  

• do consentimento aos países desenvolvidos em atrelar as reduções de 

carbono ao desmatamento e reflorestamento; 

• da necessidade da instituição de mecanismos que afiancem a realização 

integral do Protocolo de Quioto. 

O Protocolo de Quioto determina que os 6 principais gases de efeito estufa 
são: 

• Dióxido de Carbono (CO2); 

• Hidrocarbonetos perfluorados (PFC); 

• Hidrofluorocarbonetos (HFC); 

• Metano (CH4); 

• Óxido Nitroso (N2O); 

• Hexafluoreto de enxofre (SF6). 

Com a criação do protocolo, além de consolidar acordos e levar as 

discussões a nível internacional, há o incentivo ao desenvolvimento, observando 

modelos menos impactantes ao meio ambiente, a exemplo da substituição de 
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produtos procedentes do petróleo e outras ações que buscam o crescimento das 

nações e equilíbrio social. 

No momento em que os países anuíram ao Protocolo de Quioto, assumiram o 

compromisso de redução das emissões de GEE. Mesmo não havendo uma punição 

estabelecida formalmente, a credibilidade do país não cumpridor do protocolo será 

colocada em risco diante da cúpula internacional, uma vez que as pressões 

internacionais exercem grande influência no desenvolvimento das nações. 

 

Tabela 1- Relação dos países do Anexo I do Protocolo de Quioto 
 

Alemanha   

Austrália 

Áustria 

Belarus# 

Bélgica 

Bulgária# 

Canadá 

Comunidade Européia 

Croácia#* 

Dinamarca 

Eslováquia#* 

Eslovênia* 

Espanha 

Estados Unidos da América 

Estônia# 

Federação Russa# 

Finlândia 

França 

Grécia 

Hungria# 

Irlanda 

Islândia 

Itália 

Japão 

Letônia# 

Liechtenstein* 

Lituânia# 

Luxemburgo 

Mônaco* 

Noruega 

Nova Zelândia 

Países Baixos 

Polônia# 

Portugal 

Reino Unido da Grã-Bretanha 

Irlanda do Norte 

República Tcheca#* 

Romênia# 

Suécia 

Suíça 

Turquia 

Ucrânia# 

       Fonte: Disponível em <www.mct.gov.br/index. php/content/view/4117.html> 
             # Países em processo de transição para uma economia de mercado. 
        * Nota do editor: países que passaram a fazer parte do Anexo I mediante emenda que entrou em 
         vigor no dia 13 de agosto de 1998, em conformidade com a decisão 4/CP.3 adotada na COP 3. 
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2.4. MDL e o Crédito de Carbono 

 

Resultante dos avanços obtidos com o Protocolo de Quioto, o MDL tem por 

objetivo fomentar ações para o atingimento das metas de redução de emissão de 

GEE e, concomitantemente, tornar segura a mudança para este novo padrão de 

economia. Com isso, permite aos países desenvolvidos (Anexo I), que não 

conseguirem ou não desejarem cumprir suas metas de redução de emissão de 

gases, a compra de RCE dos demais países (não Anexo I), dando início ao primeiro 

mercado internacional cuja finalidade é a comercialização de tais créditos. 

O MDL incorporou ainda a idéia originariamente brasileira de um fundo para 

acelerar o processo de transferência de tecnologia para os países em 

desenvolvimento, o Fundo de Desenvolvimento Limpo (FDL), cujo financiamento 

viria primeiro de uma taxação por não-conformidade de países industrializados que 

excedessem as quantidades de emissões de GEE a eles atribuídas, e os recursos 

seriam destinados principalmente às atividades de mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas (PEREIRA, 2002, p. 67). 

 Conforme descrito no Artigo 12 do Protocolo de Quioto, a proposta do MDL 

consiste em que cada tonelada de CO2 equivalente (tCO2e) que deixar de ser 

emitida ou for retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento poderá ser 

negociada no mercado mundial. 

Para fins de cálculo, o MDL se baseia na RCE, que equivale a uma tonelada 

de dióxido de carbono equivalente (tCO2e), conforme o potencial de aquecimento 

global, cujo índice é divulgado pelo IPCC.  

As reduções de emissão de GEE decorrentes destes projetos deverão ser 

certificadas por Entidades Operacionais Designadas (EOD), a serem designadas 

pela COP/MOP (Conferência das Partes/Encontro das Partes) do Protocolo de 

Quioto. Estas entidades operacionais fornecerão garantias de que a mitigação dos 

GEE traz benefícios mensuráveis, reais e de longo prazo relacionados com a 

mitigação da mudança do clima, atendendo também ao princípio da adicionalidade, 

segundo o qual “as reduções de emissões devem ser adicionais às que ocorreriam 

na ausência da atividade certificada de projeto” (BRASIL, Senado Federal, 2004, art. 

12.5.c). A implementação de projetos e a aquisição de RCE ficam sujeitas às 

orientações e análises do Conselho Executivo (CE) do MDL. 
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Objetivando melhor esclarecimento sobre os requisitos necessários para 

implantação de projeto de MDL, aponta-se que um dos requisitos internacionais é o 

estabelecimento da Autoridade Nacional Designada (AND) cuja função é 

aprovar/registar, avaliar e promover projetos do MDL e levar ao conhecimento do CE 

as atividades de projeto do MDL em curso no país. 

Constituem necessidades nacionais, a capacitação dos envolvidos nos 

projetos, como os técnicos de vários setores, em assuntos relacionados ao 

desenvolvimento de projetos do MDL, considerando identificação, formulação, 

implementação e monitorização de tais projetos. 

É de grande importância que nesses projetos envolvam técnicos locais, para 

atuarem na concepção do plano de capacitação, uma vez que com esta contribuição 

podem ser criadas oportunidades e assim  poderão usufruir dos benefícios, além do 

desenvolvimento do país desenvolvedor de projetos de utilização do MDL. Para o 

sucesso dos projetos é vital que a disseminação dos procedimentos seja garantida. 

Entre os elementos centrais da COP/MOP, no que se refere ao MDL, está a 

criação da composição do CE, uma das maiores vitórias brasileiras na negociação, 

visto que tal Conselho deveria ser composto por um membro de cada uma das 

regiões das Nações Unidas, dois representantes do Anexo I, dois representantes do 

não Anexo I e um representante dos pequenos países insulares em 

desenvolvimento, fazendo com que os países emergentes e pobres tivessem uma 

representação mais forte do que os mesmos têm no Fundo Global para o Meio 

Ambiente, GEF, (PEREIRA, 2002, p. 94). 

O CE do MDL, a AND (Autoridade Nacional Designada), e a EOD são as 

principais instituições estabelecidas no Acordo de Marraqueche para o 

desenvolvimento do MDL, com as seguintes atribuições: 

a) CE do MDL 

• credenciamento das EOD; 

• registro das atividades do projeto; 

• emissão de RCE; 

• estabelecimento e aperfeiçoamento de metodologias para definição da linha 

de base, monitoramento e fugas; 

b) AND 
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• definir de forma soberana se a atividade proposta contribui para o 

desenvolvimento sustentável; 

• aprovar e validar os projetos elegíveis ao MDL; 

• definir critérios adicionais de elegibilidade aqueles considerados no Protocolo 

de Quioto; 

c) EOD 

•  validar as atividades de projeto de acordo com decisões de Marraqueche; 

• verificar e certificar as reduções de GEE e remoções de CO2; 

• manter uma lista pública de atividades de projetos de MDL; 

• enviar relatório anual ao CE; 

• manter disponíveis, para o público, as informações não confidenciais sobre as 

atividades de projeto do MDL. 

 
O país que elabora um projeto e tem interesse em receber o RCE, está sujeito 

ao atendimento de algumas etapas, que abrangem: 

� a elaboração do projeto, por países em desenvolvimento, que ratificaram o 

Protocolo de Quioto, denominado Documento de Concepção de Projeto ou 

Project Design Document (PDD). Para que o propósito do PDD seja atendido, 

este deverá abranger: descrição geral da atividade, proposta de metodologia 

observando-se o cenário, documentação da análise de impactos ambientais, 

plano de monitoração, cálculos de emissões, comentários dos atores 

envolvidos e ainda referências que deram suporte ao projeto. Neste 

documento, deve ser incluído um relatório resumindo os comentários feitos 

por stakeholders (investidores) locais explicando como eles serão 

considerados e, se relevantes, como serão incorporados pelo projeto 

(AUKLAND et al., 2002); 

� a participação do MDL, é necessário que os projetos sejam aprovados pelo 

governo do país no qual será desenvolvido, que deve considerar em sua 

análise se o projeto trará benefícios de desenvolvimento sustentável. Com 

base na concepção do projeto, a EOD irá avaliar e validar o projeto MDL 

proposto (ROSALES et al., 2002). A EOD deverá ser credenciada no CE da 

ONU, considerando a participação voluntária de cada envolvido e existência 

de contribuição para o desenvolvimento sustentável 
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� após a validação do projeto, a EOD deve enviar o relatório de validação e o 

PDD ao CE do MDL para que o registro oficial do projeto seja efetuado; 

� na próxima etapa do projeto, a implantação do Plano de Monitoramento, do 

qual dependerá a realização das demais etapas, de forma a demonstrar que 

estão gerando as reduções de emissão especificadas no seu respectivo PDD 

(AUKLAND et al., 2002); 

� a verificação/certificação, onde a primeira se realiza através da revisão 

periódica, envolvendo inspeções locais, entrevistas com participantes. Já a 

certificação é a garantia escrita e baseada no relatório de verificação e caso o 

projeto tenha alcançado o objetivo de redução estabelecido dentro do período 

de tempo especificado, fornecerá certificação entregue às Partes e ao CE do 

MDL; 

� a emissão de RCE, é a etapa que conclui o ciclo de um projeto de MDL. O 

relatório de certificação analisado pelo CE passa a ser um instrumento de 

solicitação de emissão de RCE, os quais são emitidos pelo administrador de 

registro do MDL (ROSALES et al., 2002). Caso não haja pedido de revisão da 

emissão de RCE, estas serão emitidas em até quinze dias após o 

recebimento da solicitação. 

A Figura 1 mostra o ciclo das atividades de um projeto de MDL.  

Todas as etapas de um projeto apresentam custos de transação inerentes ao 

Ciclo do Projeto. Portanto devem ser devidamente contabilizados, uma vez que altos 

custos poderão inviabilizá-lo, na implantação do projeto. 

Na COP 6, foi incluída a adoção do fast-track (via rápida), que veio de 

encontro às necessidades dos projetos de pequena escala, trazendo modalidades, 

procedimentos e regras simplificadas, como a maior flexibilidade quanto ao processo 

do mecanismo e desta forma trazendo incentivo ao investimento em pequenos  

projetos. Na COP 7, foi determinada a inclusão no  seu plano de trabalho, 

estendendo até o COP 8, de tema sobre o desenvolvimento e sobre a 

recomendação nas modalidades e procedimentos destes projetos. 

O MDL torna-se interesse comum tanto para os países do Anexo I, que tem 

interesse na compra de RCE, como para os países do não Anexo I, que acabam 

recebendo novas tecnologias, novos recursos e por consequência oportuniza o 

surgimento de outros mercados que desejam a redução de emissões de GEE.  
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Fonte: Elaboração própria a partir de <http://unfccc.int/cdm/dmprojslide.html> 

Figura 1 - Ciclo de atividades de um projeto de MDL. 
 

2.4.1 MDL no Brasil 

 

Como um país em desenvolvimento, o Brasil não tem obrigação diante do 

Protocolo de Quioto em reduzir suas emissões de gases, porém, a partir da 

assinatura, surgiram contribuições em termos de elaboração de projetos, que aos 

poucos passaram a ser significativas.  

Segundo Tabela de Indicadores do Ministério do Meio Ambiente, entre 1990 e 

1994, baseada no Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa 

(MCT<http://www.mct.gov.br/upd_blob/0004/4199.pdf>), o Brasil foi responsável por 

3% das emissões globais de todos os tipos, ou seja, teve cerca de 1 bilhão de 

toneladas de gás carbônico (CO2), 11 milhões de toneladas de metano(CH4) e 500 

mil toneladas de óxido nitroso (N2O), principais gases causadores do efeito estufa e, 

segundo estimativas do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, o Brasil poderá 

ter uma renda média de US$ 1 bilhão por ano, até 2012.  

Projeto Preparação 
do projeto 

Metodologia 
ONU 

Validação Entidade Operacional Designada 

Aprovação Autoridade Nacional Designada 

Registro Comite Executivo 

Monitoramento Operador do Projeto 

Verificação Entidade Operacional Designada 

   Certificação              Comitê Executivo 
 

Venda dos 
Créditosde 
Carvbono 



   39 

   

A notícia mais recente data de outubro/2009, aponta um aumento de GEE de 

24,6% entre 1990 e 2005. Comparando este dado com 1994, último ano em que o 

país elaborou um levantamento oficial, houve um aumento de 17% (USP, 2007). 

Das emissões decorrentes do desmatamento houve um crescimento de 8,1% 

entre 1994 e 2005, uma taxa menor em relação a emissão geral que foi de 24,6%. 

Emissões vindas de energia, agropecuária, indústria e lixo, tiveram, juntas aumento 

médio de 41%, todavia menores que de muitos países desenvolvidos. Mesmo assim 

o desmatamento continua sendo o principal emissor, representando 51,9% do total 

das emissões de GEE (USP, 2007). 

Vários projetos foram desenvolvidos no Brasil, a partir do MDL, para reduzir a 

emissão de gases poluentes na atmosfera, como do biogás, gerado pela 

decomposição do lixo nos aterros sanitários. 

   Até julho/2009, o Brasil manteve a terceira colocação entre os países que 

mais realizam projetos de MDL. São 159 projetos aprovados, sendo a maior parte 

advinda do setor energético (76). Há também projetos de redução de gás metano 

(69), divididos em: suinocultura (41), aterro sanitário (26) e emissões fugitivas (2), 

conforme o Boletim número 12 de outubro/2009 do Escritório do Carbono, Da 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), que cita dado do 

United Nations Environment Programme (UNEP) ou Programa de Meio 

Ambiente das Nações Unidas em português. 

Em 2006, foi criado o Programa de Incentivos a Fontes Alternativas 

(PROINFA), para estimular o crescimento da geração de energia proveniente de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), fontes eólicas e biomassa (biogás, cana-

de-açúcar) que, na época não era suficiente para garantir a viabilidade dos projetos, 

pois não havia garantia de que o valor pago proporcionaria o retorno do 

investimento. 

No que diz respeito ao envolvimento dos atores participantes deste cenário de 

ações relacionadas às mudanças climáticas, o Brasil ainda tem muito trabalho a 

fazer. Há envolvidos tanto da área governamental, como do setor empresarial e 

também da sociedade civil, o que dificulta encontrar uma solução que atenda as 

necessidades de todos. 
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As discussões para o pós Quioto estão bastante adiantadas e nos projetos há 

previsões para uma redução de 20% a 30% das emissões de GEE, com base no 

ano de 1990, até 2030, e de 60% a 80%, até 2050. 
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3. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

  

Segundo IPT/CEMPRE (2000) estima-se que a população mundial esteja 

gerando mais de 30 milhões de toneladas de lixo por ano. 

 Para Dias (2002) as áreas urbanas afetam o ambiente, principalmente por 

meio da conservação das terras para uso urbano, pelo consumo de recursos 

naturais e pela disposição dos resíduos. A escala de consumo urbano e a geração 

de resíduos variam de uma cidade para outra, segundo vários fatores entre os quais: 

o tamanho da população, poder aquisitivo e padrões de consumo. O autor também 

considera que há um crescente nível de consumo das populações das áreas 

urbanas, com aumento crescente da geração de resíduos urbanos sólidos, tanto em 

valores absolutos como em valores per capita. 

 No Brasil, cerca de 900 mil toneladas anuais de metano são produzidas nos 

aterros, das quais 84% são liberados diretamente na atmosfera. O restante é 

capturado para utilizações diversas ou queimado (ALVES e VIEIRA, 1998). 

Considerando-se que o aterro sanitário é atualmente o método de destinação 

do lixo mais adequado para a grande maioria dos municípios brasileiros e que, 

segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2000, somente em 

13,8% dos municípios se encontram estes equipamentos sanitários (13% de 

municípios com aterros controlados, 63,6% com aterros a céu aberto e somente 

3,3% com incineração ou compostagem). 

 

3.1. Resíduos Sólidos 

 

Conforme IPT/CEMPRE (2000), para coletar, segregar, tratar e dispor 

adequadamente o lixo de uma cidade é necessário o gerenciamento integrado do 

lixo municipal, isto é, um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, 

financeiras e de planejamento, desenvolvidas com base em critérios sanitários, 

ambientais e econômicos. 

Para Tchobanoglous et al. (1994) as atividades associadas à gestão integrada 

dos resíduos sólidos são agrupadas em seis elementos fundamentais:  

• Geração dos resíduos propriamente ditos (na fonte); 

• Manipulação, separação, armazenagem e processamento (na origem); 
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• O sistema de coleta; 

• Separação, processamento e transformação dos resíduos coletados; 

• Transferência; 

• Disposição final. 

Os resíduos são definidos segundo sua origem e classificados de acordo com 

o seu risco em relação ao homem e ao meio ambiente, em resíduos urbanos e 

resíduos especiais, e podem ser classificados conforme: 

• os riscos potenciais ao meio ambiente: perigosos, não-inertes e inertes. No 

Brasil os resíduos são classificados segundo a definição da ABNT em sua 

norma NBR 10.004/2004: 

o Classe I - Perigosos: são aqueles que, em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, apresentam 

risco à saúde ou ao meio ambiente, ou apresentam características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade; 

o Classe II - Não Perigosos; 

o Classe II-A - Não Inertes: são aqueles que não se enquadram na 

classificação de resíduos Classe I ou Classe II-B. Podem ter 

propriedades tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água; 

o Classe II-B - Inertes: são os resíduos que quando amostrados de uma 

forma representativa, submetidos a um contato dinâmico e estático 

com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, não 

tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspecto, turbidez, dureza e sabor. 

• segundo IBAM (2001) os resíduos podem ser classificados quanto à sua 

natureza ou origem, da seguinte forma: 

o Domiciliar - formado pelos resíduos sólidos de atividades residenciais, 

contendo muita quantidade de matéria orgânica, plástico, lata, vidro, 

embalagens em geral e uma grande diversidade de outros itens, e 

ainda, contendo alguns resíduos que podem ser tóxicos; 

o Comercial - originado dos diversos estabelecimentos comerciais e de 

serviços, tais como: supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, 
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bares, restaurantes etc. O lixo destes estabelecimentos e serviços, 

além de ser composto por matéria orgânica, tem um forte componente 

de papel, plásticos e embalagens diversas; 

o Público - São aqueles originados dos serviços de limpeza pública 

urbana, incluindo todos os resíduos de varrição das vias públicas, 

limpeza de praias, de galerias, de córregos e de terrenos, restos de 

podas de árvores e limpeza de áreas de feiras livres, constituídos por 

restos vegetais diversos, embalagens, etc; 

o Serviços de saúde e hospitalar - constituem os resíduos sépticos, ou 

seja, que contêm ou potencialmente podem conter germes 

patogênicos. São produzidos em serviços de saúde, tais como: 

hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos 

de saúde etc. São agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodões, 

órgãos e tecidos removidos, meios de culturas e animais usados em 

testes, sangue coagulado, luvas descartáveis, remédios com prazos de 

validade vencidos, instrumentos de resina sintética, filmes fotográficos 

de raios X. Resíduos assépticos destes locais, constituídos por papéis, 

restos da preparação de alimentos, resíduos de limpezas gerais, e 

outros materiais que não entram em contato direto com pacientes ou 

com os resíduos sépticos anteriormente descritos, são considerados 

como resíduos domiciliares; 

o Portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários - Constituem os 

resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou potencialmente 

podem conter germes patogênicos, trazidos aos portos, terminais 

rodoviários e aeroportos. Basicamente, originam-se de material de 

higiene, asseio pessoal e restos de alimentação que podem veicular 

doenças provenientes de outras cidades, estados e países. Também 

neste caso, os resíduos assépticos destes locais são considerados 

como resíduos domiciliares;  

o Industrial – origina-se dos diversos ramos da indústria, tais como: 

metalúrgica, química, petroquímica, papelaria e alimentícia. O lixo 

industrial é bastante variado, podendo ser representado por cinzas, 

lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, 
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fibras, borracha, metal, escórias, vidros e cerâmicas. Nesta categoria, 

inclui-se a grande maioria do lixo considerado tóxico;  

o Agrícola - resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária, 

como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração e restos de 

colheita. Em várias regiões do mundo, estes resíduos já constituem 

uma preocupação crescente, destacando-se as enormes quantidades 

de esterco animal geradas nas fazendas de pecuária intensiva. 

Também as embalagens de agroquímicos diversos, em geral, são 

altamente tóxicas e têm sido alvo de legislação específica, definindo os 

cuidados na sua destinação final e, por vezes, co-responsabilizando a 

própria indústria fabricante destes produtos; 

o Entulho - resíduos da construção civil, tais como: demolições e restos 

de obras e solos de escavações. O entulho é, geralmente, um material 

inerte, passível de reaproveitamento; 

o Rejeitos de mineração - Resultantes dos processos de mineração em 

geral. 

A disposição final do lixo no solo deve ser feita em aterros sanitários, obra de 

engenharia com normas construtivas e operacionais específicas, objetivando evitar 

danos ou riscos à saúde pública e a segurança, para minimizar os impactos 

ambientais. Na prática, ainda é muito comum a disposição dos resíduos sólidos em 

lixões e em aterros controlados (IPT, 2000). 

 

3.2. Lixão ou Vazadouro 

 

O lixão (vazadouro) é a simples descarga do lixo sobre o solo, a céu aberto, 

sem medidas de proteção do meio ambiente ou à saúde pública. É uma forma 

inadequada de disposição de resíduos sólidos, que propicia a proliferação de 

vetores de doença (moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc.), a geração de maus 

odores e, principalmente, a poluição das águas subterrâneas e superficiais, pela 

infiltração do chorume, líquido de cor preta, mal cheiroso e de elevado potencial 

poluidor, produzido pela decomposição de matéria orgânica contida no lixo (IPT, 

2000). 
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Na forma como são depositados estes dejetos, ocorre total descontrole 

quanto aos tipos de resíduos recebidos nesses locais, inclusive com a disposição de 

dejetos originados dos serviços de saúde, construção civil e das indústrias.  

 

3.3. Aterro Controlado 

 

São similares aos aterros sanitários quanto ao confinamento de resíduos 

sólidos com cobertura de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho, 

mas, em geral, não dispõem de sistemas de drenagem e de tratamento dos gases 

gerados, nem de impermeabilização da base, nem de tratamento dos percolados 

(chorume e água da chuva), comprometendo a qualidade das águas subterrâneas 

(IPT, 2000). 

Com este método, utilizam-se alguns princípios de engenharia para lidar com 

os resíduos sólidos, como a cobertura de uma camada de terra na conclusão de 

cada jornada de trabalho. Na forma como este material é disponibilizado no local, 

cercando e cobrindo-o, realizando um tratamento controlado deste lixo, em geral, a 

poluição acaba sendo localizada, pois a extensão da área de disposição é 

minimizada.  

O ponto falho da maneira como este lixo está sendo tratado, é a falta da 

impermeabilização da base do solo, comprometendo a qualidade das águas 

subterrâneas, sem um sistema de tratamento adequado do chorume, efluente 

gerado na decomposição orgânica, e o adequado tratamento do biogás gerado, que 

acaba se dispersando. Quando se avalia este procedimento em relação ao lixão, 

identificam-se avanços no tratamento, porém, devido aos problemas ambientais que 

causam e aos seus custos de operação, a qualidade é inferior ao aterro sanitário. 

Nesse processo, são destinadas células para a deposição do lixo e o 

preenchimento destas células são devidamente seladas e tapadas. Com a saturação 

do aterro controlado, efetua-se o recobrimento da massa de resíduos com uma 

camada de terras com 1,0 a 1,5 m de espessura. Posteriormente, a área pode ser 

utilizada para alguns tipos de ocupações, tais como: arborização, campos de jogos, 

etc. (ABNT/NBR 8.849/1985). 
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3.4. Aterro Sanitário 

 

De acordo com a norma da ABNT NBR 8.419/1992, o aterro sanitário é 

considerado um local utilizado para a disposição dos resíduos sólidos no solo, 

particularmente lixo domiciliar, com o propósito de isolar todo tipo de ação que possa 

poluir o meio ambiente. É baseado em critérios de engenharia e normas 

operacionais específicas, que permitem o confinamento em camadas cobertas com 

material inerte, seguro em termos de controle de poluição ambiental e proteção à 

saúde pública. 

O aterro sanitário utiliza critérios de engenharia e normas operacionais 

específicas, permite o confinamento seguro em termos de controle de poluição 

ambiental e proteção à saúde pública. Os gases liberados durante a decomposição 

são captados e podem ser queimados com sistema de purificação de ar ou ainda 

utilizados como fonte de energia (AMBIENTE BRASIL, 2005). 

A exigência para a implantação de um projeto de aterro sanitário é grande, 

principalmente porque, a cada dia, o avanço da urbanização e o crescimento da 

população regional, geram problemas como o de saneamento básico que tem sido 

agravado com a falta de espaços adequados ao destino do lixo produzido. 

O aterro sanitário é uma grande vala rasgada no solo e sub-solo e passam 

por um processo de impermeabilização com aplicação de uma camada de argila de 

baixa textura que é compactada para reduzir sua porosidade e aumentar sua 

capacidade impermeabilizante. Sobre esta primeira camada, é colocado um lençol 

plástico e, sobre esse, uma segunda camada de argila é aplicada e compactada. 

Em relação à estrutura dos aterros sanitários, o controle da emissão de 

biogás reduz a possibilidade de instabilidade do aterro, minimiza a emissão destes 

gases para áreas vizinhas ao aterro, ocasionando sua infiltração nas redes de 

drenagem e melhorando a relação com a população vizinha ao aterro devido à 

redução dos odores produzidos pela emissão de mercaptanos e compostos com 

enxofre (CETESB, 1993). 

Para a retirada dos líquidos e dos gases oriundos da decomposição da 

matéria orgânica por micro-organismos anaeróbios, são colocados drenos após a 

última camada de argila, conforme apresentado na Figura 2.  
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Após todo o preparo do local, os resíduos sólidos (lixo) serão depositados 

sobre essa segunda camada de argila, compactado e isolado do meio ambiente por 

uma camada de saibro, entulho de demolição, argila ou terra. Para essa operação 

grandes desmontes e movimentação de terra são necessários. 

 

Fonte: Disponível em <http://www.bancor.com.br/asu.htm visitado em 15/05/2009> 
Figura 2 – Vista da preparação da área do Aterro Sanitário com a utilização de lonas 
plásticas e argila compactada para sua impermeabilização e colocação de rede de 

drenagem do churume e dos gases.  
 

Peyton e Schroeder (1998) relatam a importância do tipo de material de 

cobertura, já que o seu coeficiente de permeabilidade influencia significativamente 

na drenagem e acúmulo da água da chuva. O solo pode ser utilizado como camada 

de cobertura de um aterro de resíduos sólidos e, para isso, deve levar em conta os 

aspectos geotécnicos e os fatores que influenciam o crescimento de vegetação. As 

argilas, devido a sua baixa permeabilidade, são o material mais empregado para a 

construção de sistemas de cobertura em aterros de resíduos sólidos. 

Os resultados de uma boa compactação dependem de equipamentos 

adequados, da composição do lixo e da forma de operação do aterro: aclive, declive 

ou solo nivelado. 

No Brasil, os aterros sanitários recebem resíduos brutos, sem qualquer 

processamento. Os resíduos são lançados nos aterros sanitários e a compactação é 

realizada diretamente sem qualquer tratamento prévio, diferente do que ocorre em 

vários países desenvolvidos, onde o lixo é beneficiado através do emprego de 

trituração prévia ou o enfardamento dos resíduos.  
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A vantagem destas duas alternativas está no fato de compactar o lixo de 

forma que permite uma grande redução do volume dos resíduos, otimizando assim 

os espaços através do emprego de diversas técnicas e dispositivos, principalmente a 

compactação dos resíduos triturados, associados aos sistemas de drenagem de 

chorume e gases, de reaproveitamento do biogás e de cobertura que facilita o 

tráfego sobre células já concluídas (NAHAS et al., 1996). 

Como fatores importantes para os aterros sanitários são considerados: 

• a existência de sistemas de monitoramento ambiental (topográfico e 

hidrogeológico); 

• o pátio de estocagem de materiais; 

• o muro ou cerca limítrofe; 

• o sistema de controle de entrada de resíduos (balança rodoviária); 

• a guarita de entrada; 

• o prédio administrativo; 

• a oficina e borracharia.  

 Quando são levados em consideração os rios existentes na região, é 

recomendável que o aterro sanitário fique a uma determinada distância. No Brasil, 

recomenda-se a distância mínima de 400m.  

Apesar de todas as opções de engenharia, em muitos casos estas obras 

poderão causar inúmeros problemas e grandes prejuízos ambientais e sociais. A 

impermeabilização permanente de um aterro sanitário é uma tarefa de engenharia 

impossível porque, até a presente data, nenhuma tecnologia criou uma superfície 

capaz de conter a infiltração de forma permanente. 

Os materiais empregados para conter a infiltração da água, resistem por 

algum tempo, porém, esta camada de proteção irá ceder, com a movimentação dos 

materiais em decomposição e de impermeabilização, permitindo a passagem da 

água que transportará os metais pesados contidos no lixo do aterro para os lençóis 

freáticos. 

Hoje, pode-se considerar de forma conservadora que este número chega 

facilmente a 130.000 t/dia de lixo domiciliar gerado no Brasil e que poderiam render 

entre US$ 125 e 336 milhões ao ano em créditos de carbono, pelo valor da tonelada 

entre US$ 5,00 e 8,00. No entanto, há uma linha de corte para os projetos, sendo 
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preferenciais os aterros que atendam a partir de 200 mil habitantes, como o 

Bandeirantes e o São João, em São Paulo, Capital.  

O governo federal, através do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos (PGRSU), sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente (MMA), tem 

por finalidade financiar a implantação de aterros sanitários, a aquisição de 

equipamentos para sua operação, já prevendo a recuperação ambiental da área, e a 

implantação de sistemas de coleta seletiva.  

Municípios carentes com potencial turístico ou que sejam considerados 

patrimônio histórico nacional, podem se candidatar a esse programa. É preciso, 

ainda, que as cidades comprovem o funcionamento regular de conselhos de meio 

ambiente e limpeza urbana e, possuam sistema de cobrança para serviços de 

varrição e coleta de lixo.  

 

3.5. Aproveitamento do Metano 

 

 Com a assinatura da UNFCCC, os países que assinaram o Protocolo de 

Quioto se comprometeram a realizar seus inventários nacionais de emissões 

antropogênicas de GEE.  

 Quem realiza este estudo no Brasil é a Companhia de Tecnologia e 

Saneamento Ambiental (CETESB), que tem a incumbência de realizar o Inventário 

Nacional de Emissões de Metano pelo Manejo de Resíduos. 

 Segundo Alves (2000), no inventário de metano de resíduos sólidos e 

líquidos, para o período entre 1990 e 1994, a principal conclusão foi que, 

anualmente, cerca 800 mil toneladas de metanos foram emitidos pela digestão 

anaeróbica de resíduos, projetando-se uma emissão anual de metano na ordem de 

900 mil toneladas para este início de século. Só os resíduos sólidos produziram 84% 

do total desse metano. 

 Para Coelho (2001), o biogás é considerado como uma fonte de energia 

renovável e, portanto, sua recuperação e seu uso energético apresentam vantagens 

ambientais, sociais, estratégicas e tecnológicas significativas. 

 Apesar dessa opção de geração de energia, não se pode considerar esta uma 

solução para a escassez de energia do país já que “um programa que empregasse 
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todo o gás de lixo na geração de eletricidade, não representaria 1% daquilo que é 

consumido hoje no país”. (ALVES e LUCON, 2001). 

 Conforme Coelho (2001), sobre a importância da forma diferenciada de 

tratamento da energia: 

 “Em alguns países da Europa, a energia gerada a partir de biogás é tratada 
de forma diferenciada. Em países como a Alemanha, Espanha, Itália e 
Inglaterra, há políticas especiais de incentivos para aumentar a geração de 
energia com o biogás. Essas políticas visam por em pratica um instrumento 
de desenvolvimento sustentável”.  

 
 O lixo sempre foi fonte de oportunidades na geração de renda, porém existe a 

necessidade de introduzir novas tecnologias no sistema de gerações de resíduos 

sólidos. O desafio é incentivar o desenvolvimento de tecnologias que sejam mais 

conservadoras de recursos naturais e economicamente viáveis (TCHOBANOGLOUS 

et al., 1994).  

 Conforme Alves e Vieira (1998), no tratamento dos resíduos sólidos existem: 

 “dificuldades com obtenção de financiamento e com mecanismos regionais 
integrados com diferentes esferas de governo são fatores que dificultam a 
implementação de inovações nos sistemas de gerenciamento de resíduos 

sólidos”, mas “o inevitável esgotamento das reservas de combustíveis 
fósseis no futuro e a crescente procura por combustíveis alternativos e 
ambientalmente sustentáveis levam ao desenvolvimento das tecnologias 
de aproveitamento energético dos resíduos”. 
 

 O adequado aproveitamento do biogás como fonte de energia, utilizando 

técnicas apropriadas de captação do gás metano, oportuniza a sustentabilidade dos 

aterros sanitários, dentre outras formas.   

 

3.6. Projeto de MDL em Aterros Sanitários Aprovados no 

Brasil 

 

 No Brasil existem 26 projetos de MDL aprovados e em funcionamento, em 

aterros sanitários, conforme Tabela 2, elaborada com informações extraídas do site 

do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em 26/11/2009 

<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/57967.html>. 

Neste site estão descritos todos os projetos completos e detalhados, 

conforme metodologia do CE da ONU. Apresentam informações detalhadas dos 

investimentos realizados, custos e receitas dos créditos de carbono e casos viáveis 
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a geração de energia. Ressaltam-se, nestes projetos, os processos de validações 

para a sua aprovação. 
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Tabela 2 - Projetos aprovados para a redução de emissão de gases de aterros sanitários 

PROJETOS APROVADOS NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº1 - REDUÇÃO DE EMISSÃO DE GASES DE ATERRO SANITÁRIO 

Aprovação Projeto Localização Duração 
Geração de 
RCEs tCO2e 

1/2004  
2/2004  
4/2004  
5/2005  
6/2005  

10/2005  
11/2005  
13/2005  
16/2005  
21/2005  
76/2006  
80/2006  
89/2006  
93/2006  

105/2006  
109/2006  
114/2006  
115/2006  
116/2006  
138/2006  
158/2007  

 
162/2007  
 180/2007  
182/2007  
198/2007  
202/2007  

Projeto NovaGerar - Projeto de Energia a partir de Gases de Aterro Sanitário 
Projeto Vega Bahia - Projeto de Gás de Aterro de Salvador da Bahia 
Projeto de Energia de Gases de Aterro Sanitário da Empresa MARCA 
Projeto de Conversão de Gás de Aterro em Energia no Aterro Lara – Mauá - Brasil 
Projeto ONYX de Recuperação de Gás de Aterro Tremembé - Brasil 
Projeto de Recuperação de Gás de Aterro ESTRE - Paulínea (PROGAE) 
Projeto de Redução de Emissões de Biogás, Caieiras - Brasil 
Projeto Bandeirantes de Gás de Aterro e Geração de Energia em São Paulo, Brasil 
Projeto de Gás do Aterro Sanitário Anaconda 
Projeto São João de Gás de Aterro e Geração de Energia no Brasil 
Projeto de Gás de Aterro Sanitário Canabrava - Salvador-BA, Brasil 
Projeto de Gás do Aterro Sanitário do Aurá 
Projeto de Gás do Aterro de Bragança - EMBRALIXO/ARAÚNA 
Projeto de Gás de Aterro SIL (PROGAS) 
Projeto de Gás de Aterro Sanitário de Manaus 
Projeto de captura de gás de aterro sanitário Alto-Tietê 
Projeto de Gás de Aterro Terrestre Ambiental (PROGATA) 
Projeto de Gás de Aterro ESTRE Itapevi - (PROGAEI) 
Projeto de Gás de Aterro Quitaúna (PROGAQ) 
Projeto de Gás de Aterro CDR Pedreira (PROGAEP) 
Atividade de projeto de redução de emissão de gás de aterro no Aterro Sanitário 
SANTECH Resíduos 
Projeto PROBIOGÁS-JP 
Projeto de Captura e Queima de Gás de Aterro Sanitário de Tijuquinhas da Proactiva 
URBAM/ARAUNA - Projeto de Gás de Aterro Sanitário (UAPGAS) 
Projeto de redução de emissão do aterro Vila Velha 
Projeto de Gás de Aterro Sanitário de Feira de Santana 

Nova Iguassú – RJ 
Salvador – BA 
Cariacica – ES 
Mauá – SP 
Tremembé – SP 
Paulinea – SP 
Caieiras – SP 
São Paulo – SP 
Santa Isabel – SP 
São Paulo – SP 
Salvador – BA 
Belem – PA 
Bragança Paulista – SP 
Minas do Leão – RS 
Manaus – AM 
Alto-Tietê – SP 
Santos – SP 
Itapevi – SP 
Guarulhos – SP 
Pederneiras – SP 
 
Içara – SC 
João Pessoa – PB 
Biguaçu – SC 
São José dos Campos - SP 
Vila Velha – ES 
Feira de Santana – BA 

7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 
7 anos 

   1.895.256  
   4.911.649  
   1.193.499 
   4.427.932 
     700.625 
   1.484.016 
   1.899.343 
   9.153.711 
      812.571 
   5.932.094  
   2.028.669  
   3.201.518  
      464.791  
      755.166  
   8.962.664  
   3.364.168  
      701.561  
      634.028  
      665.261  
   1.304.206  
     
      276.343  
   1.478.057  
      918.361  
      818.362  
      661.183  
      298.004  

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em 26/11/2009 <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/57967.html>.
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3.7. Aterro Sanitário Bandeirantes 

 

Entre os diversos problemas enfrentados por um grande centro urbano, a 

exemplo de São Paulo, podemos citar o problema do lixo. Em São Paulo, 

diariamente, são coletadas 14 mil toneladas de detritos e este material deve ser 

coletado e destinado a um local adequado. 

 Um dos aterros que se destina esse lixo é o aterro sanitário Bandeirantes, 

localizado na altura do km 26 da Rodovia dos Bandeirantes, em Perus, conforme 

fotografia aérea apresentada na Figura 3. O aterro sanitário Bandeirantes é 

considerado um dos maiores do mundo e desde 1978 já recebeu mais de 23 milhões 

de toneladas de lixo. Diariamente recebe aproximadamente 7 mil toneladas, 

significando a metade do lixo da cidade de São Paulo. 

 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.unctadxi.org/sections/DITC/Finance_Energy/docs> 

Figura 3 – Fotografia aérea da área do aterro sanitário Bandeirantes, situado ao lado 
da rodovia Bandeirantes, no km 26, em Perus, São Paulo. 

 

O aterro sanitário Bandeirantes foi projetado em 2001 e na época não 

existiam metodologias para o calculo da transformação do biogás gerado em aterros 

sanitários, por MDL.  

As informações apresentadas para MDL, sobre este aterro foram embasadas 

no PDD do Projeto Bandeirantes de Gás de Aterro e Geração de Energia em São 
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Paulo, chamado de Projeto Bandeirantes, desenvolvido pela empresa de consultoria 

NovaGerar, que estão no site do MCT 

(<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/58112.html>; 20/10/2009), o qual 

mostra de forma ilustrativa o seu funcionamento.  

 A ONU estabeleceu regras, modelos e procedimentos para a elaboração de 

um PDD e para elaboração de metodologias de projeto. Utilizando-se das regras, 

modelos, procedimentos e metodologia estabelecidos pela ONU, foi elaborado e 

enviado o Projeto Bandeirantes, uma das primeiras metodologias, para o painel de 

metodologias (Methane Panel) do CE da ONU, que é o responsável pelo assunto de 

mudanças climáticas. 

 Em 12 de janeiro de 2004, a NovaGerar obteve a aprovação do projeto de 

MDL referente ao aterro sanitário Bandeirantes no Painel de Metodologias da ONU. 

Outro passo importante para a aprovação do Projeto Bandeirantes foi o 

processo de validação da emissão do Relatório Preliminar de Validação. Esse 

relatório final seria aprovado com o recebimento da carta de aprovação da AND da 

Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas Globais (CIMCG). 

De posse do documento PDD, atendendo as normas do Protocolo de Quioto, 

deu-se a aprovação do Governo Brasileiro, em julho de 2004, e o próximo passo foi 

o registro do projeto no CE da ONU, responsável pelo assunto de mudanças 

climáticas (UNFCCC). O registro no Painel Executivo da ONU aconteceu em 

setembro de 2004. 

O Projeto Bandeirantes seguiu criteriosamente os padrões do PCF, um fundo 

para compras de crédito de carbono do Banco Mundial o que propicia esse projeto a 

comercializar os créditos de carbono. 

Através de uma parceria pública privada, o governo consegue transformar um 

dos maiores problemas da cidade em um projeto sustentável, gerando receitas para 

o município. Faz parte desta parceria a empresa Biogás Energia Ambiental S.A., 

empresa do grupo Arcadis Logos, que é a concessionária contratada pela prefeitura 

para fazer a captação de gás e a canalização para geração de energia elétrica. A 

Figura 4 mostra o sistema de captação e canalização do biogás do aterro sanitário 

Bandeirantes. 

 Por meio do processo de captação dos gases produzidos, originários da 

decomposição de matéria orgânica, gerou-se renda para a sustentabilidade deste 

projeto, diminuindo o ônus gerado pela captação e armazenamento do lixo coletado. 
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Na infra-estrutura de captação dos gases, a Biogás investiu R$ 15 milhões, 

somente na adequação e preparação do projeto.  

 
Fonte: Disponível em: <http://www.unctadxi.org/sections/DITC/Finance_Energy/docs> 

Figura 4 – Foto com o detalhamento dos tubos de captação do biogás no aterro 
sanitário Bandeirantes. 

 

Com a captação destes gases, duas oportunidades de geração de receita 

começaram a ser vislumbradas: uma através da eliminação desses gases, gerando 

RCEs e outra através da geração de energia, gerada pela queima dos gases. 

 Para credenciar os RCEs, a Biogás teve que desenvolver um projeto junto 

aos órgãos representativos da ONU, usando metodologia de linha de base e plano 

de monitoramento aprovados: validação, aprovação pela AND, submissão ao CE 

para registro, monitoramento, verificação/certificação e emissão de unidades de 

RCEs. 

 Com este projeto, a Biogás vende RCEs no mercado, através de leilões, 

neste caso o contrato foi assinado com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha 

(KFW). Essa instituição financeira européia comprou o equivalente a 1 milhão de 

toneladas de dióxido de carbono e repassará a seus clientes. 

 A outra oportunidade de receita na captação dos gases veio através da 

geração de energia, onde foi inaugurada uma termelétrica (Figura 5), com 

capacidade para produzir 170 mil MW/hora de energia elétrica, suficientes para 

abastecer uma cidade de 400 mil habitantes pelos próximos dez anos. A Figura 6 

mostra a maquete da disposição dos equipamentos da usina termoelétrica a biogás.  
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A Figura 7 mostra em detalhe os Blowers utilizados na captação do biogás no aterro 

sanitários Bandeirantes e as chaminés para a queima do gás é mostrada na Figura 

8.  A Figura 9 mostra a disposição dos motores de geração de energia elétrica.  

 
Fonte: Disponível em: <http://www.unctadxi.org/sections/DITC/Finance_Energy/docs> 

Figura 5 - Vista aérea da termoelétrica em construção, que será movida a biogás do 
aterro sanitário Bandeirantes. 

 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.unctadxi.org/sections/DITC/Finance_Energy/docs> 

Figura 6 – Maquete mostrando a disposição dos equipamentos da termelétrica do 
aterro sanitário Bandeirantes. 
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Fonte: Disponível em: <http://www.unctadxi.org/sections/DITC/Finance_Energy/docs> 

Figura 7 - Vista parcial dos Blowers utilizados na captação do biogás no aterro 
sanitário Bandeirantes. 

 
 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.unctadxi.org/sections/DITC/Finance_Energy/docs> 

Figura 8 - Queimadores utilizados na queima da sobra dos gases que não são 
utilizados no processo de geração de energia no aterro sanitário Bandeirantes. 
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,  

Fonte: Disponível em: <http://www.unctadxi.org/sections/DITC/Finance_Energy/docs> 

Figura 9 - Visão da disposição dos motores para a geração de energia na 
termelétrica do aterro sanitário Bandeirantes. 

 
 
 Este projeto de geração de energia elétrica foi viabilizado pelo Unibanco que 

se tornou produtor da energia elétrica. A autorização foi concedida pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 19 de janeiro de 2004. A energia é 

disponibilizada na rede elétrica e o Unibanco retira nos pontos de consumo (prédios 

e agências). 

 Foram investidos R$ 48 milhões na planta de geração (R$ 2,2 milhões por 

MW instalado) com capacidade de 22 MW. Construção em 100 dias, com 

autorização de operação comercial em 22 de dezembro de 2003.  

 Alguns benefícios para utilização deste tipo de energia elétrica: 

• baixo custo da transmissão e distribuição; 

• isenção de 100% impostos para quem consumir energia elétrica produzida 

por fontes, alternativas, que entrassem em operação até dezembro de 2003; 

• após dezembro de 2003, no mínimo 50% de redução impostos após esta 

data. 
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4. QUANTIFICAÇÃO DO BIOGÁS EM ATERROS 

SANITÁRIOS 

 

4.1. Produção de Metano   

 

Segundo McBEAM et al. (1995), o processo de decomposição do lixo nos 

aterros sanitários apresenta as quatro fases de produção de gases (LFG -Landfill 

gás). Antes da apresentação dessas fases é necessário fazer as considerações de 

alguns fatores que influenciam no seu estabelecimento. Dentre estes, pode-se citar 

a dependência do sistema microbiológico do substrato (resíduo) que é decomposto, 

e das variáveis específicas do aterro, como acesso ao oxigênio para o aterro, 

nutrientes, nível de acidez do meio e o teor de umidade (HAM e MORTON, 1989). 

A primeira fase, decomposição aeróbica, ocorre imediatamente após o lixo ter 

sido depositado, enquanto o oxigênio está presente no resíduo. A decomposição 

aeróbica produz dióxido de carbono, água e calor. A próxima fase, anóxica não 

metanogênica, em que compostos ácidos e gás hidrogênio são formados enquanto 

há continuada produção de CO2. A terceira fase é a instável metanogenicida, 

quando a produção de CO2 começa a declinar porque a decomposição do lixo muda 

da fase aeróbica para a anaeróbica. A decomposição anaeróbica produz calor e 

água, mas, diferentemente da decomposição aeróbica, também produz CH4. 

Durante a quarta fase, o metano é gerado na faixa entre 40 e 70 por cento do 

volume total. 

 

4.2. Métodos de Estimativa de Geração de Biogás em Aterros 

Sanitários 

  

4.2.1 Metodologia ACM0001 

 

A metodologia conhecida como linha base é a de monitoramento e representa 

um cenário de forma razoável, onde as emissões antrópicas de gases de efeito 

estufa ocorreriam na ausência do projeto proposto. Aprovada e homologada pela 

Junta Executiva da Organização das Nações Unidas que se encarregam das 
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tratativas referentes ao aquecimento global e mudanças climáticas. Esse modelo é 

aplicado para atividades de projetos de gás de aterro sanitário e tem o código 

conhecido como ACM0001. 

A metodologia ACM0001 é um documento consolidado que incorpora todas 

as metodologias anteriormente aprovadas, aplicáveis às atividades de projetos de 

gás de aterro sanitário, onde o cenário de linha de base é a liberação atmosférica 

parcial ou total de gás do aterro sanitário. 

A metodologia consolidada ACM0001 – versão 8.1 é utilizada na captura de 

gás de aterro, onde o cenário de linha de base é a parcial ou total liberação 

atmosférica do gás. As atividades do projeto incluem situações como as definidas 

abaixo: 

1. o gás capturado é queimado; 

2. o gás capturado é usado para gerar energia elétrica e/ou térmica, mas 

nenhuma redução de emissão é requerida por deslocar energia de outras 

fontes; 

3. o gás capturado é usado para produzir energia elétrica e/ou térmica e as 

emissões são requeridas para deslocar energia de outras fontes. 

A versão EB 39, desta metodologia utilizada em projetos de MDL, determina 

que as possíveis emissões de CO2, resultantes da queima de combustíveis fósseis, 

devem ser contabilizadas como emissões do projeto.  

Quando o projeto gera eletricidade, estas emissões de energia elétrica interna 

são deduzidas das reduções de emissão da geração de eletricidade total. Deste 

modo, apenas as reduções de emissão líquida da energia gerada e vendida para a 

rede são reivindicadas.  

A metodologia também considera as emissões de projeto da queima do gás 

residual e refere-se à sua determinação pelo procedimento descrito na “Ferramenta 

para determinar as emissões de projeto dos queimadores de gases contendo 

metano”. Considerando aspectos sobre o fluxo de gás residual a ser queimado, tal 

ferramenta descreve a sua aplicabilidade sob as seguintes condições:  

1. não contenha nenhum outro combustível a não ser metano, monóxido de 

carbono e hidrogênio; 

2. deve ser obtido através da decomposição de material orgânico (aterros, 

biodigestores ou lagoas anaeróbicas, entre outros) ou de gases de ventilados 

de minas de carvão. 
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4.2.1.1 Emissões da linha de base 

  

De acordo com a metodologia ACM0001 – versão 8.1, as emissões da linha 

de base, ano “y”, medidas em tCO2e, são representadas pela liberação do gás na 

atmosfera, apesar de considerar que uma parte do metano gerado pelo aterro pode 

ser capturado e destruído para cumprir com os regulamentos e os requerimentos 

contratuais, ou para abordar precauções de segurança e de odores, estes devem 

ser calculados conforme a Equação 1, onde nenhum consumo de combustível fóssil 

existe para o projeto sob o cenário de linha de base: 

 

( )
yBLtheryLFGyBLelecyyLFGCHyBLyprojecty CEFETCEFELGWPMDMDBE

,,,,,,,, 4
++−= . (1) 

Onde: 

yBE   é a quantidade de emissões de linha de base no ano y (tCO2e); 

yprojectMD ,  é o montante de metano que teria sido destruído/queimado durante o ano, 

em tCH4 no cenário da atividade do projeto; 

yBLMD ,   é o montante de metano que teria sido destruído/queimado durante o ano na 

ausência do projeto devido a regulamentos e/ou requerimentos contratuais (tCH4); 

4CHGWP  é o potencial de aquecimento global para o metano para o primeiro período 

de comprometimento (21 tCO2e/tCH4); 

yLFGEL ,  é a quantidade líquida de energia elétrica produzida usando o gás de aterro, 

que na ausência da atividade do projeto teria sido produzida por usinas conectadas 

à rede ou através da geração de energia a partir de combustíveis fósseis no local ou 

fora dos limites do projeto, durante o ano y (MWh); 

yBLelecyCEF ,,  é a intensidade das emissões de CO2 da fonte da linha base da 

eletricidade deslocada (tCO2e/MWh);  

yLFG
ET

,
 é a quantidade de energia térmica produzida utilizando o gás de aterro, que 

na ausência da atividade de projeto que teria sido produzida a partir de combustíveis 

fósseis queimados para caldeira no local ou fora dos limites do projeto, durante o 

ano y (KJ); 
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yBLtherCEF ,,  é a quantidade de emissões de CO2 dos combustíveis usados pelas 

caldeiras para gerar energia térmica que é deslocada pelo gás de aterro baseado na 

geração térmica de energia (tCO2e/kJ) . 

Quando a atividade do projeto não produz energia elétrica ou térmica usando 

o biogás, a equação simplificada é utilizada: 

 

( )
4,, CHyBLyprojecty GWPMDMDBE −= .                                                                                               (2) 

 

4.2.1.2 Emissões de biogás 

 

Para elaboração de projetos, podem ser consideradas duas metodologias no 

cálculo das reduções das emissões gases na atmosfera. A primeira consiste na 

captura e queima do metano gerado no aterro, que se enquadra no escopo da 

metodologia ACM0001 versão 8.1 e a segunda consiste na combustão do biogás 

para a geração de eletricidade a fim de substituir gerações baseadas na queima de 

combustíveis fósseis que emitiriam CO2. Para estimar as reduções de emissão 

resultantes da substituição dos combustíveis fósseis para geração de energia 

elétrica foi utilizada a “Ferramenta para calcular o fator de emissão para um sistema 

elétrico”. 

Quando a atividade de projeto não produz energia elétrica ou térmica, as 

emissões relacionadas à atividade do projeto referem-se ao consumo de eletricidade 

proveniente da ignição do queimador. Assim, yPE é dado conforme segue: 

  

yjFCyECy PEPEPE ,,, += .                                                                            (3) 

 

Onde: 

yECPE ,  é quantidade de emissões do consumo de eletricidade no caso do projeto 

(tCO2e/ano). Nas emissões de projeto, o consumo de eletricidade é calculado 

conforme a última versão da “Ferramenta para estimar a linha de base, projeto e/ou 

emissão de fugas do consumo de eletricidade”. Se no cenário da linha de base, uma 

parte do biogás foi capturada, então a quantidade de eletricidade utilizada nos 
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cálculos será a eletricidade usada na atividade do projeto daquela consumida na 

linha de base; 

yjFCPE ,,  é a quantidade de emissões do consumo de calor no caso do projeto. As 

emissões do projeto da combustão de combustível fóssil ( yjFCPE ,, ) serão calculadas 

seguindo a última versão da “Ferramenta para calcular as emissões de CO2 do 

projeto ou fugas da queima de combustíveis fósseis”. Para esta finalidade, o 

processo "" j  na ferramenta corresponde a toda combustão de combustíveis fósseis 

no aterro, assim como qualquer combustão de combustível no local do aterro para a 

atividade do projeto. Se no cenário da linha de base uma parte do biogás foi 

capturada, então a quantidade de eletricidade utilizada nos cálculos será a 

eletricidade usada na atividade do projeto daquela consumida na linha de base. 

Uma maneira simplificada para representar as emissões do projeto é a 

seguinte equação: 

 

yECy PEPE ,= .                            (4)

  

4.2.1.3 Reduções de emissões 

 

Quando a atividade de projeto proposta não inclui nem o componente térmico 

nem o elétrico e não há consumo de combustível fóssil durante a atividade do 

projeto, a seguinte equação simplificada será aplicada para estimar as reduções de 

emissões. 

Reduções de emissões resultantes do projeto são calculadas da seguinte 

maneira: 

 

yyy PEBEER −= ,              (5) 

 

onde: 

yER  é a quantidade de reduções de emissões no ano y (tCO2e/ano); 

yBE  é a quantidade de emissões de linha de base no ano y (tCO2e/ano); 

yPE  é as emissões do projeto no ano y (tCO2e/ano). 
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Nenhum efeito decorrente de fugas precisa ser contabilizado nesta 

metodologia. 

 

4.2.2 Metodologia IPCC  

 

Para o cálculo da quantidade de metano gerado a CETESB e Secretaria do 

Meio Ambiente (SMA), em 2003, apresentou uma abordagem mais simples, levando 

em consideração apenas a quantidade de resíduos sólidos domésticos dispostos no 

aterro. 

A metodologia da CETESB/SMA (2003) é a do IPCC (1996) e apresenta-se 

como de fácil aplicação para cálculo de emissão de metano. Desta forma, envolve a 

estimativa da quantidade de carbono orgânico degradável presente no lixo e calcula-

se a quantidade de metano que pode ser gerada por determinada porção de resíduo 

depositado, levando-se em consideração os aspectos gravimétricos de composição 

do lixo. 

 Essa equação também é conhecida como equação de inventário do IPCC 

(CETESB/SMA, 2003), e é escrita como sendo: 

 

4
4 pCH

LRSDTaxaRSDPop
Q

ofurb

CH = ,            (6) 

 

onde: 

4CHQ  é o metano gerado (m3CH4/ano); 

urbPop  é a população urbana em habitantes;  

TaxaRSD  é a taxa de geração de resíduos sólidos domiciliares  

(kgRSD/habitante/ano); 

fRSD  é a fração de resíduos sólidos domésticos que é depositada em locais de 

disposição de resíduos sólidos (%); 

oL  é o potencial de geração de metano do lixo (kgCH4/kgRSD);  

4pCH  é a  massa específica do metano (0,740 kg/m3) (CEGAS, 2005). 
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O valor de Lo é dependente da composição gravimétrica dos resíduos, 

principalmente do material orgânico presente. Os valores do Lo  normalmente variam 

na faixa de 125 m3 a 310 m3CH4/tRSD, ou 0,093 a 0,22 kgCH4/kgRSD. 

O potencial de geração de metano a partir do lixo (Lo) pode ser obtido pela 

metodologia apresentada em IPCC (1996), que segue: 

 

( )1216FCODCODFCML fo = .           (7) 

 

Onde: 

oL  é o potencial de geração de metano do lixo (kgCH4/kgRSD); 

FCM  é o fator de correção de metano (%); 

COD  é o carbono orgânico degradável (kgC/kgRSD); 

fCOD  é a fração de COD dissociada (%); 

F  é a fração em volume de metano no biogás (%); 

( )12/16  é o fator de conversão de carbono em metano (kgCH4/kgC). 

 

De acordo com CETESB/SMA (2003), o FCM  varia em função do tipo de 

local. O IPCC define quatro categorias de locais: Aterros Inadequados, Aterros 

Controlados, Aterros Adequados (Aterro Sanitário) e Aterros Sem Classificação e 

para cada uma das categorias o FCM  apresenta um valor diferente, como mostra a 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Valores para o FCM  

Tipo de local de disposição FCM (%) 

Lixão ou aterros inadequados 0,4 

Aterro controlado 0,8 
Aterro sanitário  1,0 

Locais sem categoria ou aterros sem classificação 0,6 
           Fonte: IPCC,1996 

 

Para o cálculo da quantidade de carbono orgânico degradável (COD ), que se 

baseia na composição do lixo e na quantidade de carbono em cada componente da 

massa de resíduo, como apresentado em IPCC (1996). Na Tabela 4, são 

encontrados os valores de COD  para diferentes componentes do lixo. 
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Tabela 4 - Teor de carbono orgânico degradável para cada componente do lixo 

Componente  COD  (kg C) 
Papel e Papelão 40 
Resíduos Vegetais 17 
Matéria Orgânica 15 
Madeira* 40 

        Fonte: BIRGEMER e CRUTZEN, 1987 
  *excluindo a fração de lignina que se decompõe muito lentamente. 

  

 A equação para o cálculo de COD  é: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )EDCBACOD 30,040,015,017,040,0 ++++= ,      (8) 

 

onde: 

A  é a fração de papel e papelão no lixo (kgC/kgRSD); 

B  é a fração de resíduos de parques e jardins no lixo (kgC/kgRSD); 

C  é a fração de restos de alimentos no lixo (kgC/kgRSD); 

D  é a fração de tecidos no lixo (kgC/kgRSD); 

E  é a fração de madeira no lixo (kgC/kgRSD). 

 

A fração de COD  dissociada 
f

COD  segundo Birgemer & Crutzen (1987), 

indica a fração de carbono que é disponível para a decomposição bioquímica, e 

pode ser obtida pela equação a seguir: 

 

28,0014,0 += TCOD f ,             (9) 

 

onde T  é a temperatura na zona anaeróbia (o
C) . 

 

4.2.3 Metodologia USEPA 

 

A USEPA também desenvolveu uma equação para a elaboração de 

inventários e esta é conhecida como equação de “Inventário da USEPA “(USEPA, 

1997a): 

 

FRSDTaxaRSDPopQ fredeCH 45,0
4

= ,         (10) 
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onde: 

4CHQ  é o volume de metano gerado (m3/ano); 

redePop  é o número de habitantes atendidos pelo aterro; 

TaxaRSD  é a taxa de geração de resíduos sólidos depositado em 

(kgRSD/habitantes/ano); 

fRSD  é a fração de resíduos sólidos coletados que é depositada nos locais de 

depósito dos resíduos sólidos  (%); 

45,0  m3biogás/kgRSD é o volume de biogás gerado por 1kg de resíduo sólido; 

F é a fração de metano no biogás (%). 

 

As duas metodologias USEPA e IPCC utilizam ainda dois métodos para o 

cálculo da quantidade de biogás gerado nos aterros sanitários que são: Método de 

Projeto e Método de Decaimento de Primeira Ordem I. 

Esses dois métodos utilizam uma constante de decaimento (k), calculada em 

função de fatores como: disponibilidade de nutrientes, ph, temperatura e 

principalmente umidade. Os valores sugeridos para k podem variar de 0,01/ano a 

0,09/ano conforme pode ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Valores sugeridos para k 

Valores para k (1/ano) 
Precipitação anual 

Relativamente 
inerte 

Decomposição 
moderada Decomposição alta 

   < 250 mm 
   >250 a < 500 mm 

0,01 
0,01 

0,02 
0,03 

0,03 
0,05 

   > 501 a < 1000 mm 
   > 1001 mm 

0,02 
0,02 

0,05 
0,06 

0,08 
0,09 

 Fonte: WORLD BANK, 2003 

 

A metodologia USEPA (USEPA 1, 1997; IPCC, 1996) é recomendada para 

aterros sanitários na fase de projeto, por ainda não ter sido determinado o fluxo 

anual de resíduos. 

Conforme CETESB/SMA (2003), esse método se divide em duas etapas: 

durante a vida útil, enquanto o aterro recebe resíduos e após o seu fechamento. 
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Enquanto o aterro está aberto, o termo de cinética kc
e

− é igual a 1. Após o 

fechamento, esse termo de cinética deverá ser considerado. Assim, pode-se dividir 

essa equação em duas etapas: 

 

1) durante a vida útil: 

 

( )tk

CH eLRFQ
−−= 104

;           

 (11) 

 

2) após o fechamento do aterro: 

 
( )tkkc

CH eeLRFQ
−− −= 04

 ,            (12) 

 

onde: 

4CHQ  é o metano gerado (m3/ano); 

F é a fração de metano no biogás (%); 

R é a quantidade média de resíduos depositados durante a vida útil do aterro (Kg 

RSD/ano); 

0L é o potencial de geração de biogás (m3CH4/Kg RSD);  

k  é a constante de decaimento (ano-1); 

c  é o tempo decorrido desde o fechamento do aterro (ano);  

t  é o tempo decorrido desde a abertura do aterro (ano). 

 

O Método de Decaimento de Primeira Ordem I (USEPA 2, 1997; IPCC, 1996) 

considera a geração de metano por uma quantidade de resíduo depositada no ano x 

durante os anos posteriores. Como a cada ano novas quantidades de resíduos são 

depositadas, a quantidade de metano total gerada em um determinado ano Ta será 

igual ao somatório da quantidade de metano gerada no ano Ta do resíduo 

depositado no ano x, referenciadas no ano Ta (MENDES & SOBRINHO, 2005). 

 
( )

∑∑
−−

==
xTk

xTtotal
aeRLkFQQ 0        (13) 

 

Onde: 
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totalQ  é o metano total gerado (m3/ano); 

aTQ  é o metano gerado no ano Ta (m
3/ano);  

F  é a fração de metano no biogás (%); 

xR é a quantidade de resíduo depositado no ano x (kg);  

k  é a constante de decaimento (1/ano); 

0L  é o potencial de geração de biogás (m3CH4/kg RSD); 

Ta  é o ano atual; 

x é o ano de deposição do resíduo. 

 

O resíduo disposto anualmente ( xR ) é variável e depende de fatores como a 

taxa de crescimento populacional, taxa de RSD produzido por habitante/ano e da 

porcentagem de resíduos que é coletada e disposta no aterro. As multiplicações de 

todos esses fatores originam os valores de xR . 

 

4.3. Análise Sobre as Metodologias Apresentadas 

 

 As universidades desempenham papel importante no mundo, principalmente 

com o desenvolvimento de pesquisas, gerando massa crítica em diversas áreas. 

Este fato ocorreu também nas metodologias aplicadas para mensurar o potencial de 

armazenamento de calor do biogás. 

 Utilizando-se das pesquisas desenvolvidas por estudiosos do assunto, 

sediados em universidades, centros de pesquisas ou empresas particulares, a Junta 

Executiva da Organização das Nações Unidas homologou a metodologia chamada 

de “linha base”. Esta metodologia foi direcionada a diversas áreas de projetos de 

biogás. Para os aterros sanitários, esta metodologia tem o código conhecido como 

ACM0001. Os projetos de aterros sanitários para se beneficiarem de crédito de 

carbono terão obrigatoriamente que utilizar esta metodologia. 

 A metodologia IPCC procura padronizar informações no momento do cálculo 

da geração de biogás, principalmente, para os aterros sanitários que ainda não tem 

todas as informações para o cálculo detalhado, levando em consideração apenas os 

resíduos sólidos domésticos.  
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 O mesmo acontece com a metodologia USEPA que se utiliza de informações 

de censos para o cálculo de biogás gerado na decomposição do material orgânico 

dos aterros sanitários. 

Verifica-se que as metodologias IPCC e USEPA procuram utilizar parâmetros 

genéricos, deixando de levar em consideração os aspectos específicos de cada 

aterro sanitário, além das características demográficas de regiões onde estão 

instalados esses aterros sanitários. 

Para uma avaliação mais detalhada da geração de metano em aterros 

sanitários, recomendam-se métodos que levem em consideração a geração de 

biogás ao longo dos anos, por meio de uma aproximação da forma como ocorre a 

decomposição do resíduo. 

 Como muitas das informações necessárias para o cálculo de biogás, nos 

aterros sanitários do Paraná, foram tratadas de forma genérica pela falta de estudos 

minuciosos nestes aterros, não foram considerados vários aspectos regionais como: 

temperatura, características geológicas, características demográficas e outros 

aspectos particulares de cada aterro sanitário. Utilizou-se a metodologia do IPCC 

para o cálculo, com a utilização de parâmetros genéricos, chegando-se a valores 

aproximados. 

 

4.4. Produção de Biogás 

 

O biogás é composto por aproximadamente 50 por cento de metano e 50 por 

cento de dióxido de carbono com menos de 1% de outros componentes gasosos, 

inclusive sulfetos de hidrogênio ( H2S) e mercaptanas (HAM; MORTON, 1989).  

Quando se analisa a mistura de gases que compõe o biogás dos resíduos 

sólidos urbanos, a fração que realmente interessa é o metano, uma vez que este por 

um lado é um gás combustível dotado de energia, em função do seu poder 

calorífico, e por outro lado é o gás que provoca efeito estufa.  

Na consulta ao Manual de Preparação de Projetos de Biogás de Aterros 

Sanitários, do Banco Mundial (2003), observa-se uma taxa de geração de biogás 

esta entre 0,05 e 0,40 m³ de gás por kg de resíduos sólidos urbanos, dependendo 

basicamente de características como: tipo de resíduos, forma construtiva do aterro e 

condições ambientais ligadas ao clima da região de instalação desses aterros.  
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No caso dos resíduos sólidos, o que interessa é quantidade de metano pela 

decomposição de matéria orgânica degradável existente na massa, a qual se 

transformará em biogás.  

A forma construtiva do aterro é importante, tendo em vista as maiores ou 

menores condições de anaerobicidade que irão se estabelecer no interior da massa 

de resíduos sólidos urbanos.  

É importante considerar a espessura da camada de resíduos, ou a altura do 

aterro. Conforme a Tabela 6, o IPCC, recomenda valores de fator de correção de 

metano (FCM), de acordo com a profundidade do local de disposição de resíduos 

sólidos.  

 

Tabela 6 - Fator de correção de metano em relação à espessura da camada de 
resíduos 

 

 

 

 

 
        Fonte: IPCC, 1996 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade FCM 

Maior ou igual a 5 m 
Menor que 5m 
Locais sem classificação 

80% 
40% 
60% 
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5. LEVANTAMENTO DO VOLUME DE BIOGÁS NOS 

ATERROS SANITÁRIOS DO PARANÁ 

 

5.1. Estimativa da Produção de Biogás nos Aterros 

Sanitários do Paraná  

 

Dimensiona-se a quantidade de biogás disponível no Paraná para captação e 

posterior queima para produzir RCE, além da estimativa de aproveitamento do 

biogás como combustível para movimentar geradores de eletricidade. 

A partir da quantidade total de lixo que é produzido nos municípios do Paraná, 

pretende-se estimar a quantidade que já está depositada em aterros passíveis de 

aproveitamento de biogás e a quantidade que será depositada em um futuro 

próximo. 

São considerados somente os resíduos depositados a partir do ano de 1995, 

uma vez que o período de produção mais ativa de biogás em aterros de lixo situa-se, 

segundo o “Handbook for the Preparation of Landfill Gás to Energy Projects”, na 

média de 14 anos.  

Segundo a PNSB, realizada pelo IBGE em 2000, o percentual de 36,16% do 

lixo produzidos no Paraná tem como destino os aterros sanitários de seu estado.  

 

5.2. Os Aterros Sanitários do Paraná 

 

O Estado do Paraná tem uma população estimada de 9.563.458 habitantes, 

dos quais 7.786.084 residem na zona urbana (IBGE, 2000). As aglomerações 

urbanas caracterizam-se pela intensa geração de resíduos sólidos e, segundo dados 

do IBGE (2000), no Estado são coletadas, diariamente, aproximadamente 7.500 

toneladas de resíduos.  

 Algumas informações sobre os aterros sanitários do Paraná estão 

apresentadas na Tabela 7 com quantidades acumulada de lixo. 

Essas informações foram coletadas através de levantamentos realizados 

junto a SUDHERSA – Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental, órgão do Estado do Paraná que realiza convênios com os 
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municípios para o desenvolvimento de ações que objetivam a destinação adequada 

de resíduos sólidos urbanos. 

Os projetos de aterros sanitários devem levar em consideração a legislação 

técnica e ambiental vigentes, como por exemplo, a Resolução conjunta nº 01/2006 

SEMA/IAP/SUDERHSA, a qual estabelece requisitos, critérios técnicos e 

procedimentos para a seleção de áreas destinadas à implantação de aterros 

sanitários, elaboração do projeto executivo e operação do aterro, visando a proteção 

e a conservação do solo e das águas subterrâneas. 

A Prefeitura de Municipal de Curitiba forneceu informações sobre o aterro 

sanitário da Caximba onde são destinados os resíduos sólidos urbanos da região 

metropolitana de Curitiba. Este aterro sanitário é detalhado mais a frente, com 

ilustrações mostrando o seu funcionamento.  O volume do aterro sanitário da 

Caximba consta na Tabela 11 do Apêndice. 

 As informações sobre os aterros sanitários de Apucarana, Campo Mourão, 

Cascavel, Foz de Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Toledo e 

Umuarama, foram levantadas na SUDHERSA, e estão apresentadas nas Tabelas 12 

a 20, respectivamente. 

 



 74 

Tabela 7 – Quantidade acumulada de lixo nos aterros sanitários do Paraná 

Município 
Ano 

abertura 

Ano 

fechamento 

População 

Ano Início 

Taxa crescimento 

população (%) 

Produção per 

capta (Kg) 

Produção 

até 2010 (t) 

Produção até 

2011 (t) 

Produção até 

2012 (t) 

Apucarana 

Campo Mourão 

Cascavel  

Curitiba * 

Foz de Iguaçu 

Francisco Beltrão 

Guarapuava 

Londrina  

Toledo 

Umuarama 

1998 

2000 

2000 

1989 

1999 

1999 

1999 

2000 

2001 

2005 

2020 

2021 

2021 

2010 

2019 

2014 

2014 

2021 

2017 

2025 

103.848  

75.662 

235.445 

--- 

255.606 

71.500 

132.146 

662.789 

81.269 

94.669        

1,26 

0,85 

2,73 

--- 

3,00 

2,10 

0,68 

2,36 

1,62 

2,00 

0,50 

0,50 

0,70 

0,65 

0,60 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50              

265.894 

150.502 

762.506 

12.104.551 

779.889 

176.000 

285.462 

1.499.212 

155.627 

98.988 

288.197 

164.883 

843.830 

12.104.551** 

859.715 

192.745 

310.315 

1.655.552 

168.173 

118.704 

       310.780  

       179.410  

       927.374  

 12.104.551**  

       941.913  

       209.841  

       335.336  

    1.815.582  

       184.987  

       138.960 

 
* Informações fornecidas pela Prefeitura de Curitiba sem estimativa populacional, conforme Tabela 19 do Apêndice. 
 
** Considerou-se o fechamento do Aterro da Caximba no final do ano de 2010.
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 Na Tabela 7 estão apresentados os anos de abertura e fechamento dos 

projetos dos aterros sanitários mostrando a previsão de funcionamento. 

 Existe uma relação entre o crescimento do número de habitantes e da 

geração de resíduos sólidos urbanos. Nas cidades com até 200 mil habitantes, 

pode-se estimar a quantidade coletada entre 450 e 700 gramas por habitante/dia e 

para cidades acima de 200 mil habitantes, algo na faixa de 800 a 1.200 gramas por 

habitante/dia, conforme estudo de produção de lixo por Município e distribuição per 

capita (IBGE, 2000). Quando a PNSB – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

foi realizada, estimou-se que eram coletadas 125.281 toneladas de lixo domiciliar, 

diariamente, em todos os municípios brasileiros (IBGE, 2000). Todos estes resíduos 

precisarão de destino final adequado, sem prejuízo à saúde da população e sem 

danos ao meio ambiente (IBGE, 2002). 

Quando do estudo da produção per capta de resíduos sólidos nos municípios 

do Estado do Paraná, apesar das estimativas do IBGE apresentadas acima, foram 

utilizadas os projetos originais da SUDERHSA, para o cálculo da quantidade de 

resíduos sólidos urbanos de 2010, 2011 e 2012, ano em que coincide com a 

finalização do protocolo de Quioto.  

A finalidade deste cálculo é saber o volume de resíduos em cada aterro 

sanitário do Estado do Paraná. Com esta informação, será estimada a quantidade 

de biogás que estes municípios poderão gerar e se beneficiar com os RCEs, 

conforme valores apresentados na Tabela 7. 

 

5.2.1 Aterro sanitário do município de Curitiba 

 

Para o cálculo de biogás gerado nos aterros sanitários, será utilizado como 

exemplo, um dos aterros do Estado do Paraná e para isso utilizaremos o aterro da 

Caximba ou aterro sanitário de Curitiba onde foi possível obter uma quantidade 

maior de informações, determinando cálculos mais próximos da realidade. Neste 

calculo serão utilizados os quantidades da média dos últimos 14 anos por ser o 

período de produção mais ativa de biogás. 

O aterro sanitário de Curitiba, localizado no bairro da Caximba e ilustrado na 

Figura 10, com a fotografia aérea da área do aterro sanitário. Sua operação iniciou-

se em 1989, com a finalidade de receber resíduos sólidos domiciliares, gerados pelo 
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município de Curitiba. Porém, no decorrer de sua operação, os municípios de 

Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo 

Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, 

São José dos Pinhais, Mandirituba, Quatro Barras, Bocaiúva do Sul e Quitandinha, 

passaram a utilizar este local para depositar seus resíduos.  

Localizado a aproximadamente 23 Km do centro de Curitiba na direção sul e 

situado entre os municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande, tendo como 

principal meio de acesso a rodovia BR 116 – Km 16,5, o aterro ocupava inicialmente 

uma área total de 410.000 m², sendo destinada exclusivamente para disposição dos 

resíduos a área de 237.000 m². 

 

 
Fonte: Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Curitiba 

Figura 10 - Fotografia aérea da área do aterro da Caximba ou do aterro sanitário de 

Curitiba. 

 

Na FASE I de ocupação do aterro, conforme Gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos Urbanos no Município de Curitiba, o projeto inicio à operação em 1989 e 

possuía uma vida útil estimada em 11 anos e 5 meses. A Figura 11 mostra a 

fotografia aérea do espaço ocupado nas fases I e II da implantação do aterro 

sanitário de Curitiba. 

Através da implantação de programas de coleta seletiva “O Lixo que não é 

Lixo”, “Câmbio Verde” e com a adequação do projeto (implantação da FASE II), o 

aterro sanitário teve sua vida útil prolongada até 12 de maio de 2004. 
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Fonte: Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Curitiba 

 Figura 11 – Fotografia aérea do espaço ocupado nas fases I e II da 
implantação do aterro sanitário de Curitiba. 

 

Em 2003 desapropriou-se uma área contígua (5 imóveis) ao aterro, passando 

a ter uma área adicional correspondente a 237.000 m², totalizando uma área de 

647.000 m². Nesse mesmo ano, a Prefeitura de Curitiba contratou os projetos para 

execução da ampliação do aterro sanitário, intitulada FASE III e complementação do 

sistema de tratamento de efluentes. Em dezembro de 2003, parte das obras de 

ampliação do aterro sanitário foi contratada para que em 12 de maio de 2004 

iniciasse a disposição dos resíduos na área ampliada. 

 

5.2.1.1 Sistema de impermeabilização de fundo 

 

Para garantir a segurança ambiental, o local foi totalmente impermeabilizado 

para receber o lixo. As etapas para impermeabilização do solo foram: (i) a 

compactação de uma camada de 60 cm de argila; (ii) a instalação de 

geomembranas sobre essa camada compactada; (iii) a compactação de outra 

camada de 50 cm de argila para recobrimento. A Figura 12 mostra uma visão geral 

da implantação do sistema de impermeabilização do aterro sanitário de Curitiba. 
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Fonte: Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Curitiba 

Figura 12 - Fotografia da implantação do sistema de impermeabilização no aterro 
sanitário de Curitiba. 

 

Sobre a camada de argila compactada assentam-se tubos perfurados 

(drenantes), verticalmente e horizontalmente, recobertos com pedras marroadas e 

revestidos por uma manta geotêxtil, a qual evita a colmatação do sistema de 

drenagem, que tem como finalidade o recolhimento dos líquidos percolados 

(chorume) e eliminação de gases (metano, gás carbônico, etc), resultante da 

decomposição da matéria orgânica presente no lixo. 

O chorume recolhido pelo sistema de drenagem é encaminhado até um 

emissário central, que o envia até o sistema de tratamento. As Figuras 13 e 14 

detalham da forma como foram dispostos os tubos para o sistema de drenagem no 

aterro sanitário de Curitiba. 

 

 

 



 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Curitiba 

Figura 13 - Detalhe da forma como foram dispostos os tubos para o sistema de 
drenagem no aterro sanitário de Curitiba. 

 

 
Fonte: Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Curitiba 

Figura 14 – Foto da operação de distribuição dos resíduos sólidos urbanos na área 
do aterro sanitário de Curitiba. 
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5.2.1.2 Coleta e queima de gases   

 

Hoje os gases resultantes da decomposição da matéria orgânica são 

queimados, mas está sendo elaborados estudos para viabilizar o aproveitamento 

energético deste material. Na Figura 15 é apresentada a foto do queimador utilizado 

na queima dos gases sistema de queimadores no aterro sanitário de Curitiba. 

 
Fonte: Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Curitiba 

Figura 15 - Foto do queimador utilizado na queima dos gases do sistema de 
exaustão dos gases do aterro sanitário de Curitiba. 

 

5.2.1.2 Poço de monitoramento 

   

 Para o acompanhamento do desempenho do Aterro Sanitário, são 

monitorados alguns fatores:  

• Monitoramento dos resíduos que adentram no aterro; 

• Monitoramento das águas superficiais; 

• Monitoramento do lençol freático; 

• Monitoramento da vazão de chorume; 

• Monitoramento do sistema de exaustão e drenagem dos gases. 

 



 81 

Na Figura 16 é apresentado o exemplo do perfil esquemático de um poço de 

monitoramento por onde é feita a coleta de amostra para as análises químicas da 

qualidade do efluente produzido em um aterro sanitário. Na Figura 17 é apresentada 

uma foto da superfície do poço de monitoramento do aterro sanitário de Curitiba. 

 

 
Fonte - http://www.sondaterra.com.br/imagens/perfilpocomonit.jpg 

Figura 16 - Diagrama de um poço onde é monitorada a qualidade do efluente de um 
aterro sanitário. 
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Fonte: Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Curitiba 

Figura 17 - Foto da superfície do poço de monitoramento de líquidos do aterro 
sanitário de Curitiba. 

 
 

5.2. Quantidade de Lixo nos Aterros Sanitários do Paraná 

 

Após a identificação do volume dos resíduos sólidos urbanos dos principais 

aterros sanitários do Paraná, os dados foram consolidados e utilizados para 

obtenção dos valores acumulados de biogás, que possibilitarão o cálculo da 

quantidade de CO2e sequestrada para a obtenção do RCE e da geração de energia. 

A partir da quantidade acumulada de resíduos sólidos urbanos, supostamente 

coletados e encaminhados a aterros de lixo, estima-se a quantidade de metano 

disponível para aproveitamento, considerando as seguintes premissas:  

 

1) a quantidade de resíduos sólidos urbanos, produzida no período de 1995 a 2012, 

no Paraná, tendo como média o valor estimado de 689.636 de toneladas/ano ou 

1.889 toneladas/dia;  

 

2) a captação e transporte deste material até uma localidade onde possa ser 

instalada uma usina de energia, e a partir da implantação de sistemas de coleta para 

aproveitamento do biogás; 

 

3) a quantidade efetiva de resíduos possíveis de produzir biogás é de 50% do total 

de lixo coletado diariamente; 
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4) no cálculo da quantidade de resíduos sólidos urbanos, está sendo considerada 

apenas a quantidade produzida no período mais ativo de geração de biogás com 14 

anos de existência após o ano de 1995, deixando de considerar as informações 

sobre a quantidade de massa depositada nos aterros sanitários antes deste ano;  

 

5) serão utilizados os dados do ano de 2010, como média de cálculo do volume 

anual dos resíduos depositados em aterros sanitários, possíveis de aproveitamento 

de biogás. Neste ano, a quantidade de resíduos sólidos urbanos nos aterros 

sanitários da Caximba foi de 763.866 toneladas. 

 

6) no cálculo da estimativa da quantidade de biogás, utilizou-se Metodologia IPCC, 

Equação 6, com os valores das variáveis independentes conforme apresentada na 

Tabela 8; 

 

7) no cálculo da quantidade de biogás, faz-se uma correção da quantidade de 

biogás que escapa para a atmosfera. Para isso usou-se a taxa conservadora de 

50%; 

 

8) na composição química dos gases gerados nos aterros sanitários, o metano 

representa aproximadamente 50% do volume do biogás; 

 

9) para o calculo do potencial de geração de metano Lo, utilizou-se o valor padrão de 

Lo = 170 m3CH4/tRSD ou 0,1258 kgCH4/kgRSD, (USEPA, 1996). Os valores do Lo 

normalmente variam na faixa de 125 a 310m³CH4/tRSD ou 0,093 a 0,22 

kgCH4/kgRSD, (CETESB/SMA, 2003). 
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Tabela 8 - Cálculo da fração aproveitável do metano para o ano de 2010 

 

 

Município População * 
Taxa 
RSD 

(kg/ano) 
RSDf 

Lo  
(kgCH4/kgC) 

pCH4 
(kg/m3) 

Q 
(m3CH4/ano) 

 
Fração 

aproveitável 
do metano (25%) 

 

Apucarana 

Campo Mourão 

Cascavel  

Curitiba  

Foz de Iguaçu 

Francisco Beltrão 

Guarapuava 

Londrina  

Toledo 

Umuarama 

140.000 

87.000 

350.000 

3.200.000 

350.000 

85.000 

180.000 

742.000 

200.000 

120.000 

183 

183 

183 

183 

183 

183 

183 

183 

183 

183 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,1258 

0,1258 

0,1258 

0,1258 

0,1258 

0,1258 

0,1258 

0,1258 

0,1258 

0,1258 

0,74 

0,74 

0,74 

0,74 

0,74 

0,74 

0,74 

0,74 

0,74 

0,74 

4.343.500 

2.699175 

10.858.750 

99.280.000 

10.858.750 

2.637.125 

5.584.500 

23.020.550 

6.205.000 

3.723.000 

1.085.875 

674.794 

2.714.688 

24.820.000 

2.714.688 

659.281 

1.396.125 

5.755.138 

1.551.250 

930.750 

 
* Valor estimado das populações atendidas pelos aterros sanitários 
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5.3. Potencial de Receitas Geradas por Aproveitamento de 

Biogás no Estado do Paraná 

 

 As Prefeituras podem se beneficiar com o metano coletado nos aterros 

sanitários, convertendo-o em receitas, seja em termos de produção de RCEs, como 

também na utilização do biogás como combustível para a geração de energia 

elétrica.  

 

5.4.1 Receitas do biogás através dos RCEs – Receita de 

Certificados de Emissões 

 

As receitas, provenientes da produção de RCEs, são apresentados na Tabela 

9, seguindo as seguintes premissas: 

 

1) o preço 
seuroP  de mercado de RCEs, em janeiro de 2009 era de €$ 10,43/t CO2e. 

Quatro meses antes desta data, a prefeitura de São Paulo vendeu, em leilão, RCEs 

por €$ 19,20/tCO2, o que representa uma queda de 46%. Trabalhou-se com os 

valores de janeiro de 2009 para efeito de cálculos. 

 

2) o valor do câmbio euro/real, em 2010, foi de R$ 2,55 para cada euro. Portanto a 

conversão de euro para reais é dado por:  

 

reaisP  = 2,55 eurosP . 

 

Onde: 

reaisP  é o preço em reais; 

eurosP  é o preço em euros. 

 

3) o calculo de eurosP  é alcançado pela seguinte fórmula: 

 

001,043,10 4 FeCHVPeuros ρ= . 
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Onde: 

V  é o volume (m³); 

4CHρ  é a densidade do metano (0,72 kg/m³); 

Fe  é o fator de conversão do metano é igual a 21 vezes o CO2e. 

 

Tabela 9 - Previsão de receita do biogás através dos RCEs nos municípios do 
Paraná para 2010 

Município 
Volume 

(m3CH4/ano)  
eurosP  

(milhão) 
reaisP  

(milhão) 

reaisP  (milhão) 

em 7 anos 

Apucarana 
Campo Mourão 
Cascavel  
Curitiba 
Foz de Iguaçu 
Francisco Beltrão 
Guarapuava 
Londrina  
Toledo 
Umuarama 

1.085.875 
674.793 

2.714.687 
24.820.000 
2.714.687 

659.281 
1.396.125 
5.755.137 
1.551.250 

930.750 

0,18 
0,11 
0,44 
4,02 
0,44 
0,11 
0,23 
0,93 
0,25 
0,15 

0,46 
0,28 
1,12 

10,25 
1,12 
0,28 
0,59 
2,37 
0,64 
0,38 

3,21  
1,96  
7,85  
71,76  
7,85  
1,96  
4,11  
16,60  
4,46  
2,68 

  

A maior parte do capital financeiro necessário para a coleta e 

acondicionamento do lixo, é direcionada para a construção do aterro sanitário e o 

investimento deve ser feito mesmo sem a realização da geração dos RCEs. A 

empresa Paulista SA investiu na CTR Nova Iguaçu o total de US$ 15 milhões, sendo 

que US$ 800 mil foram utilizados para estruturar o projeto nos moldes do MDL. Isso 

representou apenas 5,33% do investimento total para adequação deste aterro 

sanitário, transformando-o em um projeto rentável.  

Como em qualquer negócio sustentável, existem riscos a serem 

considerados, por isso procurou-se mostrar na Tabela 10 os valores mínimos e 

máximos de receita que pode ser alcançada com o projeto, através do cálculo do Lo. 

Os valores mínimos e máximos a serem arrecadados utilizando Lo = 125 

m³CH4/kgRSD ou 0,093 kgCH4/kgRSD e Lo = 310m³CH4/tRSD ou 0,22 

kgCH4/kgRSD, além dos valores conservadores do Lo = 170 m³CH4/tRSD ou 0,1258 

kgCH4/kgRSD (CETESB/SMA, 2003). Os valores finais das receitas, por município, 

podem variar proporcionalmente a menos 18% para mais 94% da receita calculada. 

 

 

 



 87 

Tabela 10 – Preço em milhões de reais nos 7 anos de cálculo do projeto, 

através da variação mínima e máxima da receita de RCE nos aterros sanitários do 

Paraná, considerando o valor do Lo.  

Município 
 

Mínimo  Adotado  Máximo  
Apucarana 2,64 3,21 6,23 
Campo Mourão 1,64 1,96 3,87 
Cascavel  6,59 7,85 15,59 
Curitiba 60,24 71,76 142,49 
Foz de Iguaçu 6,59 7,85 15,59 
Francisco Beltrão 1,60 1,96 3,79 
Guarapuava 3,39 4,11 8,02 
Londrina  13,97 16,6 33,04 
Toledo 3,76 4,46 8,91 
Umuarama 2,26 2,68 5,34 

   

 

5.4.2 Receitas do biogás através da geração de energia 

 

As Prefeituras e o Estado Paraná podem gerar energia através do metano 

produzido nos aterros sanitários do Paraná, com vistas para o aproveitamento 

energético local.  

No aterro Bandeirantes, destino da metade do lixo produzido na cidade de 

São Paulo, a Usina Termoelétrica Bandeirantes está sendo implantada, com a 

finalidade de geração de energia elétrica através do biogás gerado. Os gases 

coletados alimentarão 24 grupos geradores Caterpillar de 925 kW cada, que juntos 

terão uma potência instalada de 22 MW de energia elétrica. 

Um estudo realizado pelo convênio Fundação de Estudos Agrários Luiz de 

Queiroz (FEALQ) e MMA indicou que os municípios com mais de um milhão de 

habitantes, devido à maior quantidade de lixo, apresentam maior potencial de 

geração de energia elétrica a partir dos aterros (MMA, 2004). Ainda nesse estudo 

foram estimados, o potencial de 2 MW para municípios entre 500 mil e um milhão de 

habitantes e, cerca de 1 MW para municípios de 200 a 500 mil habitantes. 

Conforme as normas do Banco Mundial, para que o biogás possa ser 

explorado comercialmente através de sua recuperação energética, o aterro sanitário 

deve receber no mínimo 200 toneladas/dia de resíduos, e ter uma capacidade 

mínima de recepção da ordem de 500 mil toneladas e altura mínima de 

carregamento de dez metros (IBAM, 2005). 
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 Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Usina 

Termoelétrica Bandeirantes terá um faturamento bruto proveniente da produção de 

energia elétrica de R$ 7,992 milhões por ano, o que corresponde a uma produção de 

79.920 MWh/ano, considerando o valor do MWh de R$ 100,00 

(<http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/secoes/CCEE.asp> em 08/11/2009). 

 Considerando-se que a região metropolitana de Curitiba produz mais de 2.000 

t/dia de lixo, ou seja, 1/6 da produção do aterro Bandeirantes, o aterro da Caximba 

pode chegar a produzir energia na mesma equivalência de 1/6 da energia gerada na 

Usina Termoelétrica Bandeirantes.  

Essa é uma comparação grosseira, pois vários aspectos devem ser 

considerados para os cálculos da quantidade produzida de biogás, tais como: 

quantidade diária (t/dia) de lixo recebido pelo aterro; número de drenos; quantidade 

acumulada de lixo; vida útil do aterro, além de outras informações relevantes para a 

análise das características de disposição de lixo da cidade. Mas, a estimativa de 

receita de energia elétrica, em relação a esta comparação, poderá ser de 

aproximadamente 11.988 MWh/ano. 

 Nos demais municípios do Paraná onde a geração de energia é viável em 

função a quantidade de habitantes, pode-se comparar com a Usina Termoelétrica 

Bandeirantes conforme os seguintes critérios: 

 

1) Na Usina Termoelétrica Bandeirantes há geração de 170.000 MWh, equivalente a 

potência de 20 MW; 

 

2) A geração de energia elétrica é de 79.920 MWh/ano na Usina Termoelétrica 

Bandeirantes para uma potência de 20MW. Isso significa que 1 MW representa 

aproximadamente 3.996 MWh/ano; 

 

3) Para o calculo do valor da geração de energia utilizou-se o valor de R$ 

100,00/MWh; 

 

4) Potencial de 2 MW para municípios entre 500 mil e um milhão de habitantes e, 

cerca de 1 MW para municípios de 200 a 500 mil habitantes. 
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Na Tabela 11 estão apresentadas as estimativas de geração de receita com a 

produção de energia elétrica, nos aterros sanitários do Paraná. Foram descartados 

os municípios com população inferior a 200 mil habitantes. 

 

Tabela 11 - Potencial de receita da geração de energia elétrica nos aterros sanitários 
do Paraná 

 

No Paraná, as regiões de Maringá e Ponta Grossa possuem potencial para 

desenvolver projetos sustentáveis de resíduos sólidos, tanto de RCE como produção 

de energia, em função do tamanho da população urbana. 

  Grande parte da energia elétrica gerada através do metano, nos aterros 

sanitários, pode ser destinada à iluminação pública, funcionamento de escolas ou de 

postos de saúde destes municípios, portanto, melhora na qualidade de vida de seus 

moradores.  

A Figura 18 apresenta o potencial de arrecadação das receitas no Paraná, por 

região anualmente. A Figura 19 apresenta a previsão de receita do projeto, 

considerando a sua duração de 7 anos, nos aterros do Paraná por regiões. A 

composição destas receitas se da através da soma das receitas dos RECs  e de 

energia, que podem ser alcançadas com a geração do biogás. No cálculo do 

potencial de arrecadação não estão computadas receitas pertinentes a outras 

formas de utilização do biogás, como a substituição do gás liquefeito de petróleo em 

processos industriais ou como combustível veicular. Os valores financeiros foram 

apresentados de forma aproximada em milhões de reais. 

 

Município 
População Ano 

Início* 

Potencial 
Médio 
(MW) 

Geração 
de 

MWh/ano 

Receita MWh 
(Reais em 

milhão/ano) 

Receita MWh 
(Reais em 

milhão/7 anos) 
Apucarana 
Campo Mourão 
Cascavel 
Curitiba 
Foz de Iguaçu 
Francisco Beltrão 
Guarapuava 
Londrina 
Toledo 
Umuarama 

140.000 
87.000 
350.000 

3.200.000 
350.000 
85.000 
180.000 
742.000 
200.000 
120.000 

--- 
--- 
1 
3 
1 
--- 
--- 
2 
1 
--- 

--- 
--- 

3.996 
11.988 
3.996 

--- 
--- 

7.992 
3.996 

--- 

--- 
--- 
0,4 
1,2 
0,4 
--- 
--- 
0,8 
0,4 
--- 

--- 
--- 
2,8 
8,4 
2,8 
--- 
--- 
5,6 
2,8 
--- 

* Valor estimado das populações atendidas pelos aterros sanitários    
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Figura 18 – Previsão de receita (milhão) ao ano nos aterros do Paraná por regiões 
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Figura 19: Previsão de receita (milhão) durante a duração de 7 anos do projeto nos aterros do Paraná por regiões.
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

  

A adequação dos aterros sanitários do Paraná as exigências do Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo, do Protocolo de Quioto, permitirá o aproveitamento do 

biogás gerado pela decomposição do lixo urbano. Esse projeto poderá auxiliar 

alguns municípios a gerar receitas e reduzir os custos mitigando os impactos 

ambientais causados pelos resíduos sólidos urbanos. 

Com a utilização do biogás, a estimativa de receita anual em aterros 

sanitários de municípios menores como Apucarana, Campo Mourão, Francisco 

Beltrão, Guarapuava, Toledo e Umuarama pode variar de 0,28 a 0,64 milhão de 

reais. Em municípios como Cascavel, Foz do Iguaçu e Londrina pode variar de 1,12 

a 2,37 milhões de reais. No município de Curitiba este valor pode chegar a 10,25 

milhões de reais. Esta estimativa de receita está na geração de créditos de carbono, 

conforme previsto pelo MDL, desde que realizem a adequação necessária para esta 

finalidade. 

A receita total do projeto na geração de créditos de carbono, considerando os 

7 anos de atuação, as estimativas são representativas pois em aterros sanitários de 

municípios menores como Apucarana, Campo Mourão, Francisco Beltrão, 

Guarapuava, Toledo e Umuarama pode variar de 1,96 a 4,46 milhões de reais. Em 

municípios como Cascavel, Foz do Iguaçu e Londrina pode variar de 7,85 a 16,60 

milhões de reais. No município de Curitiba este valor pode chegar a 71,76 milhões 

de reais. 

Os municípios com mais de 200 mil habitantes podem também se beneficiar 

da geração de energia, além dos créditos de carbono. A energia poderá ser utilizada 

no próprio município através da iluminação pública, hospitais e escolas.  

 Com o intuito de obter a sustentabilidade, as prefeituras podem desenvolver 

projetos através de parcerias público-privadas, onde empresas interessadas na 

construção e operacionalização de aterros sanitários viabilizam projetos de biogás, 

passando a ter uma receita líquida. O projeto após passar pela análise de viabilidade 

econômica deverá abordar as questões de poluição ambiental, no âmbito sócio-

ambiental. 

 No momento em que as prefeituras tiverem acesso aos índices econômicos 

positivos, decorrentes dos empreendimentos sustentáveis vindas da utilização do 
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biogás proveniente de aterros sanitário, elas terão uma nova visão de negócio e 

oportunidade de incluir as novas receitas dentro do seu orçamento. 

 Os números alcançados neste estudo mostram as potencialidades de 

arrecadação das prefeituras através da implantação de projetos de aproveitamento 

do biogás gerado em aterros sanitários. 

 Para que esse potencial do biogás seja transformado em receita, serão 

necessários que as prefeituras municipais e/ou seus parceiros realizem 

investimentos em adequação física e legal dos aterros sanitários, preparando-os 

para a geração de RCEs e energia.  

 Os envolvidos nesses projetos terão benefícios ambientais e financeiros, 

atendendo aos objetivos dos acionistas, dos governos e da população, melhorando 

assim as condições de saúde e bem-estar da população local. Ainda, para o setor 

privado, abre-se uma porta para a identificação de projetos rentáveis, com 

aproveitando do potencial existente nos municípios paranaenses. 

Nos municípios menores, há a possibilidade de construção de aterros 

intermunicipais, com montantes maiores de resíduos depositados, permitindo o 

aproveitamento dos mesmos para a geração de RCEs e energia. Com o processo 

de geração de energia distribuída, todos os municípios que a ele aderirem poderão 

se beneficiar. 

Este estudo permitiu determinar um panorama estadual das emissões de 

biogás em aterros sanitários, quantificando as potencialidades nos próximos anos 

em cada um dos aterros existentes e demonstrando as possibilidades de receita 

com o seu funcionamento. Para verificar se os valores apresentados são 

verossímeis, seria necessária a realização de medições dos parâmetros para sua 

aferição. Uma vez medido, esses parâmetros poderiam ser utilizados para calibração 

de modelos matemáticos para estimativas posteriores de produção de biogás. 

As discussões para o pós Quioto estão em andamento e as previsões são 

bastante promissoras. Espera-se com o presente estudo fornecer para as 

prefeituras, informações auxiliares, ajudando a entender problemas ambientais e 

incorporando uma visão de oportunidade e crescimento, tanto financeiro como 

social, em decorrência de uma nova forma de geração de energia, advinda do 

potencial do biogás de aterros sanitários. 
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 Tabela 12 - Produção acumulada de lixo no aterro sanitário do município de Curitiba 
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1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

TotaL 

 

- 

- 

- 

- 

3.055,85 

3.844,35 

5.089,58 

7.189,55 

8.011,39 

8.233,43 

8.957,15 

9.664,63 

10.453,46 

10.908,81 

10.342,84 

10.970,68 

11.340,43 

12.221,37 

12.710,28 

2.327,52 

135.321,32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.135,18 

13.153,31 

14.130,94 

15.148,37 

15.160,28 

15.545,93 

14.576,31 

15.635,32 

15.945,42 

16.784,07 

18.051,29 

3.269,50 

164.535,92 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

348,34 

162,08 

510,42 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  649,65 

8.779,97 

10.547,57 

11.223,96 

11.760,65 

12.951,09 

13.544,06 

13.306,37 

13.968,28 

14.736,89 

15.027,92 

15.226,57 

 2.653,00 

144.375,98 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  239,33 

1.269,71 

1.735,25 

1.670,34 

2.132,60 

2.349,59 

2.318,44 

2.221,84 

2.349,25 

2.712,98 

3.018,35 

  543,61 

22.561,29 

- 

- 

- 

- 

- 

1.223,62 

1.686,79 

2.178,37 

2.203,69 

2.702,43 

2.945,35 

4.276,53 

3.330,16 

3.473,53 

3.257,03 

3.523,96 

3.758,73 

4.003,05 

4.316,61 

  816,19 

43.696,04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  584,55 

1.462,49 

1.370,90 

1.431,08 

1.335,46 

1.309,63 

1.363,26 

  249,57 

9.106,94 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12.550,84 

17.398,19 

18.978,86 

19.483,05 

20.754,45 

23.276,33 

25.473,37 

26.407,54 

25.316,88 

26.237,76 

27.556,66 

28.937,86 

32.150,52 

  5.463,22 

309.985,53 

- 

- 

- 

- 

1.577,57 

2.063,71 

2.738,33 

4.221,54 

5.328,36 

6.266,56 

6.697,31 

6.847,80 

8.138,94 

8.259,74 

8.749,28 

8.760,00 

9.115,14 

9.761,62 

10.812,11 

  2.107,98 

101.445,99 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.036,57 

1.306,75 

1.360,72 

1.208,31 

1.408,69 

1.635,95 

   334,26 

8.291,25 

- 

- 

- 

- 

  431,45 

  493,34 

  602,38 

  670,61 

  858,49 

1.035,91 

1.205,07 

1.440,01 

1.427,37 

1.660,11 

1.829,92 

1.725,58 

1.851,56 

1.927,24 

2.056,23 

  356,89 

19.572,16 

- 

- 

- 

- 

7.281,08 

8.512,77 

10.382,25 

13.589,37 

16.394,18 

16.803,33 

17.706,64 

16.165,64 

18.110,64 

18.195,08 

16.864,47 

17.676,47 

18.539,11 

20.111,72 

21.501,39 

  3.877,41 

241.711,55 

- 

- 

- 

- 

2.795,53 

2.639,87 

3.255,45 

3.938,08 

6.356,18 

5.935,11 

6.494,91 

6.092,12 

12.459,01 

4.580,90 

4.433,93 

4.710,68 

8.175,24 

9.378,24 

10.133,50 

  1.820,00 

93.198,75 

- 

- 

- 

- 

   960,01 

1.137,28 

1.317,53 

1.745,33 

1.800,15 

1.959,90 

1.900,63 

2.162,69 

2.569,60 

2.587,96 

2.407,60 

2.440,00 

2.575,51 

2.361,32 

2.371,71 

  404,86 

30.702,08 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  44,17 

145,34 

189,51 

- 

- 

- 

- 

14.326,14 

16.439,22 

20.908,52 

25.631,64 

28.352,79 

34.224,41 

36.475,53 

38.807,14 

44.376,38 

46.519,62 

47.525,72 

48.325,07 

48.595,43 

50.541,17 

53.508,12 

  9.250,99 

563.807,89 

  196.270,55 

  209.136,71 

  224.067,16 

  230.385,21 

  244.095,46 

261.745,72 

297.914,59 

360.097,85 

366.979,73 

385.666,58 

389.104,68 

391.806,81 

408.707,30 

400.709,14 

375.884,42 

378.607,72 

394.633,58 

414.403,59 

431.902,07 

74.064,43 

6.362.118,87 

  16.719,37 

  32.465,36 

  49.227,76 

  55.641,22 

  34.857,91 

  41.474,00 

  47.865,80 

  56.161,40 

  66.136,71 

102.504,45 

119.707,07 

147.606,14 

146.507,27 

142.962,21 

132.474,89 

105.085,90 

100.411,52 

  98.260,31 

  98.866,64 

  16.070,79 

1.594.935,93 

212989,92 

241602,07 

273294,92 

286026,43 

  309381 

339573,88 

404312,06 

493471,58 

537555,01 

609785,75 

639038,94 

676725,2 

712382,02 

700203,28 

661965,75 

642681,06 

662128,24 

689150,78 

720017,11 

123917,64 

9846067,42 

Fonte: elaboração própria, com base em dados da Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA 
 



 

 

  

Tabela 13 - Produção acumulada de lixo no aterro sanitário do município 
de Apucarana 

Produção – Apucarana 
Ano 

População (hab.) 
Dia     (t/dia) Anual (t/ano) 

Acumulado  (t) 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

103.848 
105.156 
106.481 
107.823 
109.182 
110.557 
111.950 
113.361 
114.789 
116.236 
117.700 
119.183 
120.685 
122.206 
123.745 
125.305 
126.883 
128.482 
130.101 
131.740 
133.400 
135.081 
136.783 

51,9 
52,6 
53,2 
53,9 
54,6 
55,3 
56,0 
56,7 
57,4 
58,1 
58,9 
59,6 
60,3 
61,1 
61,9 
62,7 
63,4 
64,2 
65,1 
65,9 
66,7 
67,5 
68,4 

18.952 
19.191 
19.433 
19.678 
19.926 
20.177 
20.431 
20.688 
20.949 
21.213 
21.480 
21.751 
22.025 
22.303 
22.583 
22.868 
23.156 
23.448 
23.743 
24.043 
24.346 
24.652 
24.963 

18.952 
38.143 
57.576 
77.254 
97.180 
117.357 
137.788 
158.476 
179.425 
200.638 
222.118 
243.869 
265.894 
288.197 
310.780 
333.648 
356.804 
380.252 
403.995 
428.038 
452.384 
477.036 
501.999 

         Fonte: elaboração própria, com base em dados da Superintendência de Desenvolvimento  
         de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Tabela 14 - Produção acumulada de lixo no aterro sanitário do município 
de Campo Mourão 

Produção – Campo Mourão 
Ano População (hab.) 

Dia     (t/dia) Anual (t/ano) 
Acumulado  (t) 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

  5.662 
76.305 
76.954 
77.608 
78.268 
78.933 
79.604 
80.281 
80.963 
81.651 
82.345 
83.045 
83.751 
84.463 
85.181 
85.905 
86.635 
87.371 
88.114 
88.863 
89.618 
90.380 

35,9 
36,2 
36,6 
36,9 
37,2 
37,5 
37,8 
38,2 
38,5 
38,8 
39,2 
39,4 
39,8 
40,2 
40,5 
40,8 
41,2 
41,5 
41,9 
42,2 
42,6 
42,9 

13.104 
13.213 
13.259 
13.469 
13.578 
13.688 
13.797 
13.907 
14.053 
14.162 
14.272 
14.381 
14.527 
14.637 
14.783 
14.892 
15.038 
15.148 
15.294 
15.403 
15.549 
15.659 

  13.104 
  26.317 
  39.576 
  53.045 
  66.623 
  80.311 
  94.108 
108.015 
122.068 
136.230 
150.502 
164.883 
179.410 
194.047 
208.830 
223.722 
238.760 
253.908 
269.202 
284.605 
300.154 
315.813 

        Fonte: elaboração própria, com base em dados da Superintendência de Desenvolvimento  
         de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Tabela 15 - Produção acumulada de lixo no aterro sanitário do município 
de Cascavel 

Produção – Cascavel 
Ano População (hab.) 

Dia     (t/dia) Anual (t/ano) 
Acumulado  (t) 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

235.445 
242.054 
248.847 
255.831 
263.011 
270.393 
277.982 
285.784 
293.586 
301.601 
309.835 
318.293 
326.982 
335.909 
345.079 
354.500 
364.178 
374.120 
384.333 
394.826 
405.604 
416.677 

     165  
     169  
     174  
     179  
     184  
     189  
     195  
     200  
     206  
     211  
     217  
     223  
     229  
     235  
     242  
     248  
     255  
     262  
     269  
     276  
     284  
     292 

60.156 
61.845 
63.580 
65.365 
67.199 
69.085 
71.024 
73.018 
75.011 
77.059 
79.163 
81.324 
83.544 
85.825 
88.168 
90.575 
93.047 
95.588 
98.197    
100.878 
103.632   
106.461 

60.156 
122.001 
185.581 
250.946 
318.146 
387.231 
458.256 
531.273 
606.285 
683.344 
762.506 
843.830 
927.374 

1.013.199 
1.101.367   
1.191.941 
1.284.989  
1.380.577 
1.478.774 
1.579.652 
1.683.284 
1.789.745 

       Fonte: elaboração própria, com base em dados da Superintendência de Desenvolvimento  
       de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Tabela 16 - Produção acumulada de lixo no aterro sanitário do município 
de Foz do Iguaçu 

Produção – Foz do Iguaçu 
Ano População (hab.) 

Dia     (t/dia) Anual (t/ano) 
Acumulado  (t) 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

255.606 
263.274 
271.172 
279.307 
287.686 
296.317 
305.207 
314.363 
323.794 
333.508 
343.513 
353.818 
364.433 
375.366 
386.627 
398.226 
410.173 
422.478 
435.152 
448.207 
461.653 

153,4 
158,0 
162,7 
167,6 
172,6 
177,8 
183,1 
188,6 
194,3 
200,1 
206,1 
212,3 
218,7 
225,2 
232,0 
238,9 
246,1 
253,5 
261,1 
268,9 
276,9 

41.418 
57.670 
59.386 
61.174 
62.999 
64.897 
66.832 
68.839 
70.920 
73.037 
75.227 
77.490 
79.826 
82.198 
84.680 
87.199 
89.827 
92.528 
95.302 
98.149 
101.069 

  41.418 
  99.088 
158.474 
219.648 
282.647 
347.544 
414.376 
483.215 
554.135 
627.172 
702.399 
779.889 
859.715 
941.913 

1.026.593 
1.113.792 
1.203.619 
1.296.147 
1.391.449 
1.489.598 
1.590.667 

        Fonte: elaboração própria, com base em dados da Superintendência de Desenvolvimento  
         de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Tabela 17 - Produção acumulada de lixo no aterro sanitário do município 
de Francisco Beltrão 

Produção – Francisco Beltrão 
Ano População (hab.) 

Dia     (t/dia) Anual (t/ano) 
Acumulado  (t) 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

71.500 
73.002 
74.535 
76.099 
77.698 
79.329 
80.995 
82.696 
84.433 
86.206 
88.016 
89.864 
91.752 
93.679 
95.646 
97.654 

 35,8 
36,5 
37,3 
38,1 
38,9 
39,7 
40,5 
41,4 
42,2 
43,1 
44,0 
44,9 
45,9 
46,8 
47,8 
48,8 

13.049 
13.323 
13.603 
13.888 
14.180 
14.478 
14.782 
15.092 
15.409 
15.733 
16.063 
16.400 
16.745 
17.096 
17.455 
17.822 

13.049 
26.372 
39.975 
53.863 
68.043 
82.521 
97.303 
112.395 
127.804 
143.537 
159.600 
176.000 
192.745 
209.841 
227.296 
245.118 

Fonte: elaboração própria, com base em dados da Superintendência de Desenvolvimento        
de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA 

 
 
 
 

Tabela 18 - Produção acumulada de lixo no aterro sanitário do município 
de Guarapuava 

Produção – Guarapuava 
Ano População (hab.) 

Dia     (t/dia) Anual (t/ano) 
Acumulado  (t) 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

 

132.146 
133.045 
133.949 
134.860 
135.777 
136.700 
137.630 
138.566 
139.508 
140.457 
141.412 
142.374 
143.342 
144.316 
145.298 
146.286 

 

 62,8 
63,2 
63,6 
64,1 
64,5 
64,9 
65,4 
65,8 
66,3 
66,7 
67,2 
67,6 
68,1 
68,6 
69,0 
69,5 

 

22.911 
23.068 
23.225 
23.382 
23.539 
23.699 
23.860 
24.034 
24.189 
24.353 
24.517 
24.685 
24.853 
25.021 
25.192 

      25.364 
 

22.911 
45.979 
69.204 
92.586 
116.125 
139.824 
163.684 
187.718 
211.907 
236.260 
260.777 
285.462 
310.315 
335.336 
360.528 
385.892 

 
Fonte: elaboração própria, com base em dados da Superintendência de Desenvolvimento        
de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA 

 
 
 
 
 



 

 

  

Tabela 19 - Produção acumulada de lixo no aterro sanitário do município 
de Londrina 

Produção – Londrina 
Ano População (hab.) Diária 

(t/dia)     
Anual  
(t/ano) 

Acumulado 
 Total (t) 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

662.789 
678.431 
694.442 
710.831 
727.606 
744.778 
762.354 
780.346 
798.762 
817.613 
836.909 
856.660 
876.877 
897.571 
918.754 
940.436 
962.631 
985.349  

1.008.603 
1.032.406 
1.056.771 
1.081.711 

      331  
     339  
     347  
     355  
     364  
     372  
     381  
     390  
     399  
     409  
     418  
     428  
     438  
     449  
     459  
     470  
     481  
     493  
     504  
     516  
     528  
     541 

120.959 
123.814 
126.736 
129.727 
132.788 
135.922 
139.130 
142.413 
145.774 
149.214 
152.736 
156.340 
160.030 
163.807 
167.673 
171.630 
175.680 
179.826 
184.070 
188.414 
192.861 
 197.412 

  120.959 
  244.773 
  371.508 
  501.235 
  634.023 
  769.945 
  909.075 
1.051.488 
1.197.262 
1.346.476 
1.499.212 
1.655.552 
1.815.582 
1.979.389 
2.147.062 
2.318.691 
2.494.372 
2.674.198 
2.858.268 
3.046.682 
3.239.543 
3.436.955     

Fonte: elaboração própria, com base em dados da Superintendência de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Tabela 20 - Produção acumulada de lixo no aterro sanitário do município 
de Toledo 

Produção – Toledo 
Ano População (hab.) 

Dia     (t/dia) Anual (t/ano) 
Acumulado  (t) 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

81.269 
82.586 
83.923 
85.283 
86.665 
88.069 
89.495 
90.945 
92.418 
93.916 
95.437 
96.983 
98.554 
100.151 
101.773 
103.422 
105.097 

38,6 
39,2 
39,9 
40,5 
41,2 
41,8 
42,5 
43,2 
43,9 
44,6 
45,3 
46,1 
46,8 
47,6 
48,3 
49,1 
49,9 

14.090 
14.317 
14.550 
14.786 
15.025 
15.269 
15.516 
15.768 
16.023 
16.283 
16.546 
16.814 
17.087 
17.364 
17.645 
17.931 
18.221 

14.090 
28.407 
42.957 
57.743 
72.768 
88.037 
103.553 
119.321 
135.344 
151.627 
168.173 
184.987 
202.074 
219.438 
237.083 
255.014 
273.235 

Fonte: elaboração própria, com base em dados da Superintendência de Desenvolvimento     
de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Tabela 21 - Produção acumulada de lixo no aterro sanitário do município 
de Umuarama 

Produção – Umuarama 
Ano População (hab.) 

Dia     (t/dia) Anual (t/ano) 
Acumulado  (t) 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

 94.569 
 96.432 
982.925 
100.150 
102.005 
103.857 
105.706 
107.556 
109.397 
111.238 
113.076 
114.912 
116.745 
118.575 
120.402 
122.227 
124.049 
125.869 
127.685 
129.499 
131.310 

45,5 
46,9 
48,3 
49,7 
51,1 
52,6 
54,0 
55,5 
57,0 
58,5 
60,0 
61,6 
63,2 
64,7 
66,3 
68,1 
69,8 
71,6 
73,4 
75,2 
77,1 

  8.302 
17.106 
17.615 
18.131 
18.653 
19.181 
19.716 
20.256 
20.804 
21.357 
21.916 
22.481 
23.053 
23.631 
24.215 
24.849 
25.920 
26.141 
26.798 
27.492 
28.134 

  8.302 
 25.408 
 43.023 
 61.154 
 79.807 
  98.988 
118.704 
138.960 
159.764 
181.121 
203.037 
225.518 
248.571 
272.202 
296.417 
321.266 
347.186 
373.327 
400.125 
427.617 
455.751 

Fonte: elaboração própria, com base em dados da Superintendência de Desenvolvimento        
de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA 

 


