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RESUMO 

 

 

 

Com a crescente preocupação com a matriz energética brasileira, o gás natural tem se tornado 

um elemento importante para o mercado nacional, pela sua capacidade de geração de energia 

elétrica, de promover melhorias ambientais significativas e contribuir para diminuir as 

mudanças climáticas. A disposição do lixo urbano é um dos graves problemas ambientais do 

Brasil. A imposição da necessidade de substituir os lixões a céu aberto por aterros sanitários 

como medida de proteção ambiental foi implementada pela lei nº 12.305 em 2010, que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Este trabalho propõe uma análise 

da forma de descarte de resíduos sólidos no Distrito Federal e do aterro sanitário de 

Samambaia localizado na região do DF, que está em processo de construção. O aterro 

sanitário é a forma mais econômica e segura ambientalmente de disposição de resíduos 

sólidos urbano, além disso, o biogás pode ser aproveitado para geração de energia elétrica 

contribuindo para a produção de bens no país e para diversificação da matriz energética 

brasileira. Desta forma, o presente trabalho analisa o biogás proveniente dos aterros sanitários, 

de maneira a quantificar os seus benefícios na matriz energética brasileira e as soluções 

ambientais geradas pelo seu uso. 
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ABSTRACT 

 

With the growing concern with the Brazilian energetic matrix, the natural gas has become an 

important element in the national market for its capacity to electric power generation, to 

promote significant environmental improvements and help to reduce climate change. The 

disposal of urban waste is one of serious environmental problems in Brazil. The imposition of 

the need to replace the open dumps to landfill sites as an environmental protection measure 

was implemented by Law No. 12,305 in 2010, which established the National Policy on Solid 

Waste (PNRS). This work proposes an analysis of the manner of disposal of solid waste in the 

Federal District and of the Samambaia's landfill site located in the Federal District region, 

which is under construction. The landfill site is the most economical and environmentally safe 

of urban solid waste disposal form, moreover, biogas can be availed for electricity generation 

contributing to the production of riches in the country and to the diversification of the 

Brazilian energetic matrix. Thus, this work analyzes the biogas from landfill sites in order to 

quantify their benefits in the Brazilian energetic matrix and environmental solutions generated 

by its use. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento na geração de resíduos sólidos urbanos e na demanda por energia, 

devido ao crescimento populacional e de atividade industriais, vem se tornando cada vez mais 

grave e preocupante para o país, pois estão diretamente ligados com as questões ambientais, 

custos de energia, saneamento básico e infraestrutura (VANZIN, 2006). O desequilíbrio do 

ecossistema é gerado pela exaustão dos recursos naturais, a crescente agressão ao meio 

ambiente, ao intenso uso de combustíveis fósseis e o aumento na concentração dos gases de 

efeito estufa (GEE). Assim, o interesse por novas investigações na produção de energia 

ambientalmente corretas e atrativas como, o uso da biomassa como fonte de energia, tem se 

intensificado nos dias de hoje (PIEROBON, 2007). 

Um dos grandes desafios da sociedade atual é a disposição final ambientalmente 

correta dos resíduos sólidos (JACOBI & BESEN, 2011). A Lei 12.305/2010 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) elaborou um plano estadual de resíduos 

sólidos com período de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, o qual 

determina que todas as administrações públicas municipais, indistintamente do seu porte e 

localização, devem ter metas para a eliminação e recuperação de lixões e aterros controlados 

substituindo-os por aterros sanitários ou industriais, onde só poderão ser depositados resíduos 

sem qualquer possibilidade de reciclagem e reaproveitamento, obrigando também a 

compostagem dos resíduos orgânicos (BRASIL, Lei nº 12.305/2010 art. 17 incisos III, V). 

De acordo com fundamentos de engenharia e procedimentos operacionais, os 

aterros sanitários são considerados como um local que permite o confinamento seguro dos 

resíduos sólidos, contribuindo dessa forma para a gestão da poluição ambiental e redução dos 

impactos ambientais (SILVA et al., 2013). 

A falta de planejamento e de organização urbana de algumas cidades brasileiras 

na época de sua construção geraram grandes problemas nos dias de hoje. Como exemplo cita-

se a capital federal: Brasília inaugurada em 21 de abril de 1960 foi planejada por longos anos 

e não possui destino ambiental adequado do lixo gerado por sua população (Relatório dos 

Diagnósticos de Resíduos Sólidos-DF, 2015). 
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De acordo com o último censo realizado no ano de 2010, pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o Distrito Federal possui dezenove (19) regiões 

administrativas com população total de 2.570.160 habitantes. A Tabela 1 fornece o valor 

absoluto e o percentual populacional de cada região administrativa do DF. 

 

Tabela 1. População versus regiões administrativas (ano 2010).  

 
Região Administrativa Valor Absoluto (%) 

Distrito Federal 2.570.160 100,00 

Brasília 209.855 8,17 

Gama 135.723 5,28 

Taguatinga 361.063 14,05 

Brazlândia 57.542 2,24 

Sobradinho 210.119 8,18 

Planaltina 171.303 6,67 

Paranoá 53.618 2,09 

Núcleo Bandeirante 43.765 1,70 

Ceilândia 402.729 15,67 

Guará 142.833 5,56 

Cruzeiro 81.075 3,15 

Samambaia 200.874 7,82 

Santa Maria 118.782 4,62 

São Sebastião 100.659 3,92 

Recanto das Emas 121.278 4,72 

Lago Sul 29.537 1,15 

Riacho Fundo 71.854 2,80 

Lago Norte 41.627 1,62 

Candangolândia 15.924 0,62 

(Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE – Censo Demográfico 2000-2010 e 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN) 

Segundo dados da Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE, 2015) a média de geração de lixo no país hoje é de aproximadamente 1,15 kg 

dia
-1

 hab
-1

, padrão próximo de países europeus que é de 1,20 kg dia
-1

 hab
-1

. A cidade de 

Brasília-DF se destaca nesse cenário, pois é a campeã de resíduos sólidos coletados com 1,70 

kg dia
-1

 hab
-1

 seguida da cidade do Rio de Janeiro-RJ com 1,62 kg dia
-1

 hab
-1

 e da cidade de 

São Paulo-SP com 1,26 kg dia
-1

 hab
-1

. 
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Nesse sentido, a necessidade de uma destinação tecnicamente adequada e 

economicamente viável, dentro da Lei 12.305/2010, para os resíduos sólidos urbanos gerados 

nas dezenove regiões administrativas do DF (Tabela 1) se enquadra perfeitamente no projeto 

do aterro sanitário Samambaia. A sinalização de que em um futuro próximo o aterro possa 

produzir energia a partir do biogás gerado na decomposição da matéria orgânica depositada, 

colabora com a não dependência de fonte de energia fóssil, aumenta a oferta e possibilita a 

geração descentralizada de energia, promove a destinação correta do lixo ampliando a 

viabilidade da implantação de serviços de saneamento básico (PNUD; MMA, 2010). 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o potencial do biogás proveniente de 

aterros sanitários, por meio de um estudo de caso. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O objetivo específico deste trabalho é estudar a viabilidade de geração de energia 

a partir do biogás que será gerado no aterro sanitário Oeste-DF, que até o presente momento 

encontra-se em fase de construção, com o intuito de: 

● Adquirir conhecimentos relativos ao biogás; 

● Realizar estimativas futuras para o Aterro de Samambaia-DF; 

● Verificar a viabilidade técnica e ambiental. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 O BIOGÁS 

Segundo José Filho (1981), o biogás é uma mistura gasosa combustível, que tem 

em sua composição essencialmente dois gases, o metano (CH4) e o gás carbônico (CO2). No 

entanto, outros gases como o nitrogênio, hidrogênio e gás sulfídrico também compõem a 

mistura em quantidades menores. Trata-se de um gás extremamente inflamável devido à alta 

percentagem de metano, insolúvel em água e de baixa densidade (0,72 kg m
-3

). O fato de sua 

densidade ser inferior a do ar atmosférico (1,23 kg m
-3

) gera a vantagem de oferecer um risco 

menor de explosão por não se acumular facilmente ao nível do solo. No entanto a baixa 

densidade implica que o volume ocupado pelo gás seja amplo lhe conferindo desvantagens 

para armazenagem, transporte e utilização (SANTOS, 2009). A média dos componentes da 

mistura gasosa pode ser visualizada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Composição média do Biogás (VM: volume molar) 
 

Substância (%) VM (%) VM (caso conservador) 

CH4 55 a 75 55,0 

CO2 25 a 45 42,2 

N2 0 a 3 1,5 

O2 0 a 1 0,5 

H2S 0,1 a 0,5 0,5 

NH3 0,1 a 0,5 0,25 

CO 0 a 0,1 0,05 

                

 (Adaptado: De Oliveira, 2009). 

 

O biogás é proveniente da ação de micro-organismos anaeróbios sobre os 

resíduos, à medida que a quantidade de oxigênio presente nos resíduos diminui, inicia-se a 

etapa decomposição anaeróbia e ocorre a formação do biogás (FIGUEREIDO, 2011). 

Para obtenção do biogás é necessário observar e seguir alguns parâmetros tais 

como: temperatura, fermentação, acidez, umidade e a ausência de oxigênio no ambiente. Ele 

pode ser obtido de forma natural em acúmulo de materiais orgânicos (biomassa) lixo de 

residências, resíduos de indústrias vegetais, esterco de animais, entre outros. Também é 
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possível obter o biogás de forma artificial, por meio de um biodigestor anaeróbico (SILVA, 

2011). 

A geração de biogás em um aterro sanitário é iniciada alguns meses após o início 

do depósito dos resíduos. A forma de tratamento em que o biogás receberá e a fração de 

biogás que será reutilizada são fatores de tamanha importância para a conversão do biogás. 

Uma tonelada de resíduo disposto em um aterro sanitário gera em média 200 N/m3 de biogás. 

Para comercializar o biogás através da recuperação energética, o aterro sanitário deverá 

receber no mínimo 200 toneladas/dia de resíduos, com capacidade mínima de recepção da 

ordem de 500.000 toneladas em sua vida útil e altura mínima de carregamento de 10 metros 

(JOHANNESSEN, 1999).  

 

3.1.1 DIGESTÃO ANAERÓBICA 

 O processo químico ocorre em diversas etapas: hidrólise, acidogênese, 

acetogênese e metanogênese. As duas etapas imprescindíveis são as acidogênica e 

metanogênica (Eq. 1 e 2): 

 

CH3COOH(aq)   +   2H2O      2CO2(g)   +   8H
+

(aq)   +   8e
-
     (1) 

CO2(g)   +   8H
+

(aq)   +   8e
-
      CH4(g)   +   2H2O     (2) 

 

As principais etapas da biodigestão anaeróbia estão apresentadas na Figura 1 

(CORTEZ et al., 2008). O processo “hidrólise + fermentação” indica a fase ácida no 

diagrama da Figura 1. Nela, ocorre o processo de hidrólise dos compostos orgânicos 

complexos (proteínas, carboidratos, gorduras) gerando compostos orgânicos mais simples, 

com cadeias menores. Posteriormente, os compostos orgânicos mais simples (açúcares, ácidos 

graxos compostos e ácidos aminados) são submetidos a uma oxidação biológica sendo 

transformados em ácidos orgânicos, como por exemplo os ácidos acético e propanoico. 
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Figura 1. Fluxograma das principais etapas do processo de biodigestão anaeróbia. (Fonte: 

Adaptado de CORTEZ et al., 2008) 

 

Existem duas formas dos microorganismos produzirem metano: na fase 

metanogênica transformando ácidos, ou reduzindo o dióxido de carbono. Essa forma de 

produção de metano depende dos compostos envolvidos, como pode ser observado na Figura 

1. A duração do processo anaeróbio é determinada pela fase metanogênica que controla a taxa 

de conversão, portanto é preciso manter condições físico-químicas adequadas, como pH e 

temperatura. 

À medida que os níveis de oxigênio reduzem, os microorganismos anaeróbios 

facultativos dominam o meio. Esses microorganismos são os responsáveis por converter o 

material orgânico que foi degradado no processo aeróbio, em compostos dissolvidos, através 

de processos de hidrólise ou liquefação (primeira fase da degradação anaeróbia), constituindo 

oligômeros e monômeros de tamanho pequenos, o suficiente para penetrar no interior das 

células. Os substratos são metabolizados no interior das células, ao terminar essa fase 

acontece um processo bioquímico, pelo qual as bactérias obtêm energia pela transformação da 
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matéria orgânica hidrolisada (segunda fase da degradação anaeróbia) e produzem quantidades 

de compostos orgânicos simples e de alta solubilidade, como exemplo principal: ácidos 

graxos voláteis. Ocorre na terceira fase a mistura dos ácidos com o líquido que desprende da 

massa de resíduo sólido, diminuindo o pH e gerando o aparecimento de maus odores e a 

formação definitiva dos compostos orgânicos simples. Na quarta fase, os compostos orgânicos 

simples, constituídos na fase anterior são consumidos pelas bactérias anaeróbias, também 

conhecidos por bactérias metanogênicas, que darão origem ao metano (CH4) e ao gás 

carbônico (CO2) (TADA, 2003). A Figura 2 apresenta as principais fases de formação do 

biogás descritas anteriormente. 

 

 

Figura 2. Principais fases de produção do biogás (Composição do biogás versus função do 

tempo) a partir da decomposição da matéria orgânica. (Fonte: CHRISTENSEN et al., 1997) 

 

3.1.2 A EVOLUÇÃO DO BIOGÁS 

 

De acordo com Coelho (2001), a descoberta do biogás, também designado por gás 

dos pântanos, ocorreu em 1667 por Shirley. Já em 1776 o físico Alessandro Volta, constatou o 

ar combustível como era denominado o gás metano formado por sedimentos de lagos e rios. 

No entanto, a comprovação de que era um fenômeno biológico só foi fundamentada em 1875 

(FERRAZ; MARRIEL, 1980). 

Van Senus observou no ano de 1890 que a decomposição anaeróbia era realizada 

por diversos microrganismos e Omeliansui separou organismos produtores de hidrogênio, 

ácido acético e butírico, por meio da celulose. Entendeu-se também que a produção do 

metano ocorreria a partir da redução do gás carbônico por hidrogênio. Logo depois em 1910, 

Sohngen apresentou que ocorre a redução de CO2 para a formação de metano e assumiu que o 
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ácido acético é descarbonizado para formação de metano. Essa suposição hoje considerada 

como correta esteve em discussão por várias décadas. A conclusão de que o processo ocorria 

em duas fases: ácida e metanogênica foi feita por, Thum e Reichle em 1914. Depois de 53 

anos Briant declarou que há dois tipos de bactérias que se convertem a metano, sendo uma por 

via do acetato e outra pelo hidrogênio (SALOMON, 2007). 

Durante a Segunda Guerra Mundial, momento de escassez e dificuldades para 

utilização de fontes de combustíveis fósseis, o biogás foi uma alternativa atrativa, para o 

aquecimento de residências, alimentação de motores de combustão interna e até mesmo para 

preparação dos alimentos. No Brasil a relevância do biogás, foi observada na crise do petróleo 

na década de 1970 (BGS, 2013). 

 

3.1.3 BIOGÁS NO MUNDO 

 

No cenário internacional, o Brasil tem sido destaque como um importante 

protagonista ligado ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), um dos instrumentos 

do Protocolo de Quioto criados para ajudar os países desenvolvidos a alcançar suas metas de 

redução de emissões de carbono e incentivar financeiramente os países em desenvolvimento. 

Com relação ao potencial de reduções de emissões ligado aos projetos de MDL, o Brasil está 

em terceiro lugar, contribuindo com a redução de aproximadamente 376 Mt CO2e (tonelada 

de CO2 equivalente), representando 6% do total mundial para o primeiro período de obtenção 

de créditos (PNUD; MMA, 2010). 

De acordo com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas, o Brasil é o país que tem o maior número de projetos registrados de 

aproveitamento de biogás em aterros sanitários totalizando dezessete (17). Na Tabela 3 é 

possível observar a relação de projetos de aterros sanitários registrados na Convenção Quadro 

das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. 

 

Tabela 3. Número de projetos de aterros sanitários em diversos países. 

 
Países Número de Projetos 

Brasil 17 

Chile 6 

Argentina 5 

China 5 

México 3 
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África do Sul 2 

Coréia do Sul 2 

Tunísia 2 

Armênia 1 

Bangladesh 1 

Bolívia 1 

Costa Rica 1 

Egito 1 

El Salvador 1 

Equador 1 

Geórgia 1 

Israel 1 

Malásia 1 

Peru 1 

Tanzânia 1 

Total 54 

 

Fonte: (PNUD; MMA, 2010). 

Atualmente 11% da energia produzida no mundo têm como origem a biomassa. 

Ela é fundamental como fonte de energia em países em expansão representando 35% do total 

da energia consumida (GENOVESE et al., 2006). 

Willumsen (2001) contabilizou em sua pesquisa que existem 950 plantas de gás 

proveniente de aterros sanitários em todo o mundo e que o gás é utilizado para fins 

energéticos. Porém, em alguns países a produção energética deve ser considerada como 

reserva, devido à dificuldade de obter dados precisos de todos os países e as mudanças que 

ocorrem ao longo do tempo. A Tabela 4 apresenta uma visão geral da localização mundial das 

plantas de biogás. 

Tabela 4. Plantas de biogás espalhadas pelo mundo. 
 

Países Plantas aproximadas (número) 

China 3 

República Tcheca 5 

Hungria 5 

Brasil 6 

França 10 

Espanha 10 

Suíça 10 

Finlândia 10 
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Polônia 10 

Áustria 15 

Noruega 20 

Dinamarca 21 

Canadá 25 

Austrália 25 

Itália 40 

Holanda 60 

Suécia 70 

Inglaterra 135 

Alemanha 150 

Estados Unidos 325 

Total 955 

 

(Fonte: Willumsen, 2001). 

 De acordo com os números apresentados na Tabela 4 é possível analisar o 

destaque da Alemanha no aproveitamento energético do biogás. Como exemplo, a Usina de 

Biogás de Könnern que fornece 15 M m³ de biogás a rede de gás, equivalente a 17 MW de 

potência (INFINITY BIO POWER, 2013). 

 

3.1.4 BIOGÁS NO BRASIL 

 

Em meio à crise do petróleo em 1973, o biogás se tornou mais atrativo para o 

Brasil. Nesse momento, foi instalado um biodigestor na Granja do Torto em Brasília DF, o 

motivo de ter sido instalado na capital do país era demonstrar e incentivar a possibilidade de 

introduzir unidades produtoras de biogás em áreas rurais de todo o Brasil, devido ao contexto 

que o país estava vivendo e ao programa de Mobilização Energética (PME, 1980) (BGS, 

2013).  

O potencial energético proveniente de matéria orgânica no Brasil terá um grande 

aumento nos próximos anos, devido à situação da matriz energética brasileira, a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), estimou em 2013 o potencial energético das biomassas como 210 

milhões de TEP (Tonelada Equivalente de Petróleo), a expectativa é que em 2050 esse valor 

seja cerca de 460 milhões de TEP.  

A CIBIOGAS (2015) realizou um levantamento de unidades de produção de 

biogás no Brasil para fins energéticos ou Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 

com o objetivo de organizar as informações em um banco de dados único (cadastro). Com 

esse levantamento foram encontradas 148 unidades de produção e uso energético do biogás no 
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Brasil, onde 59 já foram validadas e 89 encontra-se em processo, das 59 que já foram 

validadas, 48 estão em operação, 5 em reforma ou reformulação, 6 em planejamento ou 

instalação. Na Tabela 5, apresenta-se uma média da produção de biogás presente e futura. 

 

Tabela 5. Produção média de biogás (unidades de produção Brasil). 
 

Situação da unidade 

uso energético do biogás 

Produção média de biogás  

atual ou esperada (Nm³ dia
-1

) 

Em planejamento/instalação 194.470 

Em operação 450.150 

Em reformulação/reforma 6.000 

Total 650.620 

               

 (Fonte: CIBIOGAS, 2015) 

 

O governo brasileiro projetou uma capacidade mínima instalada de 20 MW de 

potência, nos aterros sanitários com fundamentos técnicos e econômicos, devido sua 

capacidade de geração (LANDIM; AZEVEDO, 2008). 

De acordo com a Associação Brasileira de Biogás e Biometano (ABIOGÁS), o 

potencial do Brasil no setor de saneamento básico, resíduos sólidos e esgotos domésticos são 

de três bilhões de metros cúbicos ao ano nos setores sucroalcooleiro e alimentício. 

O Brasil possui um Centro de Estudos do Biogás localizado em Foz do Iguaçu-

PR, no Parque Tecnológico de Itaipu, que foi criado, devido ao aumento de pesquisas sobre o 

uso do biogás como fonte de energia, o objetivo é fornecer informações e dados técnico-

científicos a respeito de toda a cadeia de suprimentos do biogás, para a realização das análises 

de quantificação e otimização do biogás o Centro possui um laboratório de Biogás, e para 

apresentar o desempenho do biogás para produção e distribuição de energia elétrica, 

automotiva e térmica o centro conta com unidades de demonstração localizadas na região 

Oeste do Paraná: Condomínio de Agroenergia para a Agricultura Familiar; Granja Colombari; 

Unidade Produtora de Leitões - Cooperativa Lar; Unidade Industrial de Aves - Cooperativa 

Lar; Unidade Industrial de Vegetais - Cooperativa Lar; Granja Star Milk; Estação de 

Tratamento de Esgotos - ETE Ouro Verde/Sanepar;  Unidade Parque Tecnológico Itaipu 

(Parque Tecnológico Itaipu - PTI, 2015). 

 No ano de 2014, o Brasil engajou-se em um projeto de cooperação em biogás 

com a Alemanha, chamado de Projeto Brasil- Alemanha de Fomento ao Aproveitamento 

Energético do Biogás no Brasil (DKTI- Biogás), a previsão de duração é até 2017, o objetivo 
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da parceria é ampliar a matriz energética por meio do biogás obtido de resíduos sólidos e 

águas residuais (esgoto) e influenciar diretamente o saneamento básico e os meios 

agropecuários, o Brasil busca com esse projeto a transmissão de conhecimento, o progresso da 

tecnologia, a capacitação de profissionais brasileiros especializados e a base para implantação 

de plantas em locais tais como: aterros sanitários (resíduos sólidos) e estações de tratamento 

de esgoto, devido à experiência da Alemanha na área de biocombustíveis e energias 

renováveis (BRASIL, 2014). 

 

3.2 ESTIMATIVA TEÓRICA DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS 

 

O IPCC, em 1996 criou um método para estimativa de metano em aterros 

sanitários, que utiliza dados estatísticos da população e características dos resíduos sólidos 

urbanos. A equação para calcular a estimativa é a seguinte: 

 

    CH4 = (PopUrb x Taxa RSU x RSDf x L0 - R) x (1 - OX)          (1), onde: 

CH4: quantidade de gás metano emitido (t CH4 ano
-1

); 

PopUrb: número de habitantes residentes na área urbana; 

Taxa RSU: resíduos sólidos urbanos gerados (t RSU habitante
-1

 ano
-1

); 

RSDf: fração dos resíduos que é coletada e depositada no aterro sanitário; 

L0 - potencial de geração de metano dos resíduos (t CH4 toneladas de resíduo
-1

); 

R: metano que é captado e aproveitado (t CH4 ano
-1

); 

OX: fator de oxidação do metano na superfície do aterro sanitário. 

A quantidade de metano que é oxidada, na camada de resíduos ou na superfície do 

aterro é representada pelo fator de oxidação do metano (OX) (GRACINO, 2010). Esse valor 

ainda não está determinado, devido ainda estar em fase de estudo, portanto de acordo com 

IPCC (1996), utiliza-se o valor de OX como sendo zero. 

O potencial de geração de metano dos resíduos em toneladas de CH4 (L0) é de 

suma importância para a metodologia de estimativa desenvolvida pelo IPCC, o seu valor é 

calculado por meio da seguinte fórmula: 

 

                   L0 = FCM x COD x CODf x F x 4/3                           (2), onde: 

L0: potencial de geração de metano dos resíduos (t CH4 (tonelada de resíduo)
-1

); 

FCM: fator de correção de metano; 

COD: carbono orgânico degradável (t C (t resíduo)
-1

); 
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CODf: fração de COD dissociada; 

F: fração do metano presente no biogás (m
3
); 

(4/3): fator de conversão do carbono em metano (t CH4 (t C)
-1

). 

 

A forma com que os resíduos são depositados influencia na geração de metano do 

aterro sanitário, essa influencia pode ser vista no fator de correção do metano (FCM), o qual 

altera de acordo com a qualidade da compactação dos resíduos, o FCM pode ser de: 0,4 para 

lugares de deposição inadequados e com profundidades de lixo menores que 5 metros; de 0,8 

para lugares de deposição inadequados, no entanto com profundidades de lixo maiores que 5 

metros; e 1 para locais adequados, com deposição controlada de lixo, material de cobertura, 

compactação mecânica e nivelamento do terreno.  

O valor de “F” pode ser considerado 0,5 devido geralmente a quantidade de 

metano presente no biogás de aterro ser de 50% (COELHO et al., 2011). 

O cálculo da fração de carbono orgânico degradável no lixo (COD) depositado no 

aterro é de acordo com a análise gravimétrica dos resíduos em porcentagem dos componentes 

presentes no lixo, ou seja, matéria orgânica, papel/papelão, vidros e outros. Segue abaixo, na 

Tabela 6, o teor de carbono orgânico degradável em cada componente dos resíduos. 

 

Tabela 6. Teor de carbono orgânico degradável em cada componente dos resíduos. 

 
Componente Carbono orgânico degradável (% massa) 

A – Papel e papelão 40 

B – Restos de alimentos 15 

C – Resíduos de parques e jardins 17 

D – Tecidos 40 

E – Madeiras 30 

               

(Fonte: Adaptado IPCC, 1996) 

 

O COD é calculado da seguinte forma: 

 

COD = (0,4 x A) + (0,17 x B) + (0,15 x C) + (0,4 x D) + (0,3 x E) (3), onde: 

A: fração de papel e papelão dos resíduos;  

B: fração de detritos de parques e jardins dos resíduos; 

C: fração de restos de alimentos dos resíduos; 
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D: fração de tecidos dos resíduos; 

E: fração de madeira dos resíduos. 

 

A fração dissociada de carbono orgânico degradável (CODf), segundo Birgemer 

(1987) citado por Necker e Rosa (2013, p. 3419) indica a fração de carbono que é disponível 

para a decomposição bioquímica, e pode ser obtida pela Equação 4. 

 

                                CODf = 0,014 T + 0,28    (4), onde: 

T: temperatura (°C) na zona anaeróbia dos resíduos estimada em 35°C. 

 

3.2.1 CÁLCULOS DA ESTIMATIVA TEÓRICA 

De acordo com a Equação de Inventário Desenvolvida Pelo IPCC (1996) seguem 

os cálculos realizados para o Aterro Sanitário de Samambaia – DF: 

a) Cálculo do carbono degradável (COD)  

Para o cálculo do carbono degradável dos resíduos, de acordo com ANZILIEIRO 

(2014) foi necessário elaborar a gravimetria em relação ao quantitativo dos materiais 

recicláveis transferidos para as usinas de triagem e compostagem, com base em dados do SLU 

(2013), devido não terem sido encontrados dados gravimétricos atuais dos resíduos no DF. Os 

resíduos quantificados por ANZILIEIRO (2014) foram divididos em papel/papelão, plástico, 

alumínio e sucata, plásticos, metais, vidro e outros, conforme a Figura 3. Desses materiais os 

papeis e papelões se enquadram segundo a Tabela 6 como o componente A. Por falta de 

informações com relação à matéria orgânica na gravimetria dos materiais recicláveis do 

Distrito Federal, foi necessário considerar a estimativa da composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos coletados no Brasil, do relatório de pesquisa do IPEA (2012), a participação 

da matéria orgânica nesse caso foi de 51,4%. Com relação à Tabela 6, a matéria orgânica foi 

considerada como o componente B, restos de alimentos. Os demais componentes não foram 

representados, pois a divisão do método de estimativa apresentado pelo IPCC não ser 

correspondente as gravimetrias encontradas no estudo de ANZILIEIRO (2014) e no relatório 

do IPEA (2012). 

Dessa forma através da Equação 3, o COD encontrado foi o seguinte: 

COD = (0,4 x 0,27) + (0,15 x 0,514) 

COD = 0,1851 t de C/t de resíduo 
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Figura 3. Gravimetria dos materiais recicláveis no Distrito Federal. (Fonte: ANZILIEIRO, 2014) 

 

b) Cálculo da fração do carbono degradável dissociada (CODf):  

Para o cálculo da fração do carbono degradável, foi considerada a temperatura de 

35ºC com base na zona anaeróbia de um local de disposição de resíduos sólidos já em 

funcionamento, devido ao aterro sanitário estar apenas em fase de projeto e não ser possível a 

medição da temperatura na zona anaeróbia. Substituindo os valores na Equação 4, encontra-se 

o CODf. 

CODf = (0,014 x 35) + 0,28  

CODf = 0,77 

c) Cálculo do potencial de geração de metano dos resíduos (L0): 

De acordo com a definição realizadas sobre o FCM, será considerado como sendo 

1 para locais adequados, pois o projeto do Aterro Samambaia está sendo construído de acordo 

com as normas previstas para aterro sanitários. 

O valor de F considerado, foi considerado igual a 50%, um valor médio entre os 

definidos por Persson et al. (2006). Então substitui-se os valores na Eq 2 e tem-se que:  

L0 = 1 x 0,1851 x 0,77 x 0,5 x (4/3) 

L0 = 0,095018 t de CH4 /t de resíduo 

 

d) Cálculo da quantidade metano gerado (CH4) 

 Para calcular as quantidades de metano geradas, também foi considerado que o 

aterro comece a receber resíduos no ano de 2016 e seja fechado no ano de 2029, totalizando 

um tempo de vida de 13,3 anos, que é também o tempo estimado pelo Serviço de Limpeza 

Urbana do DF (SLU). A taxa de geração de resíduos sólidos usada no cálculo foi a encontrada 
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no panorama de resíduos sólidos do Brasil elaborada pela ABRELPE (2014), de acordo com a 

tabela de geração de resíduos sólidos no Distrito Federal 1,551 kg/hab/dia. Por meio desse 

dado é possível encontrar a taxa de resíduos sólidos urbanos gerados (tonRSUhabitante
-1

ano
-

1
). 

O valor de R é considerado como sendo zero, pois ele considerado como a 

quantidade de metano que é captada no aterro. Miller et al (2009), considera o valor de 

oxidação do metano (OX) como 0,1 para aterros bem manejados, como é esperado que o 

Aterro Sanitário Oeste (ASO) seja bem manejado, será utilizado o valor de OX como 0,1. O 

valor da população urbana considerado foi o encontrado no site do IBGE (2015), 2.935.694 

milhões, esse valor foi o contabilizado até a data do dia 26/11/2015 ás 09:07 para o Distrito 

Federal. Dessa forma, utilizando a Equação 1 e realizando os cálculos para o ano de 2016, a 

quantidade de metano gerada no aterro sanitário seria: 

CH4 = (2.935.694 x 0,566115 x 1 x 0,095018 – 0) x (1 – 0,1) 

CH4 = 142.122,83 m³ /ano  

Multiplicando esse valor pelo tempo estimado (13,3 anos) de duração do Aterro Sanitário 

Oeste, obtêm-se o valor de metano gerado durante a vida útil do aterro: 

CH4 = 1.847.596,79 m³  

O método apresentado é uma estimativa teórica, baseada na metodologia de 

aplicação para cálculo de emissão de metano a partir de resíduos sólidos do IPCC (1996), o 

método envolve a estimativa da quantidade de carbono orgânico degradável presente no lixo, 

calculando assim a quantidade de metano que pode ser gerada por determinada quantidade de 

resíduo depositado, considerando categorias de resíduos sólidos domésticos. 

 

3.3 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

A definição de resíduo sólido diverge da definição de lixo. Para a sociedade como 

um todo, lixo está ligado diretamente à sujeira e rejeito inaproveitável. São considerados 

materiais sem utilidade pelo individuo que o descarta, porém pode ser reciclado e se tornar 

novamente matéria prima (MONTEIRO et al, 2001). 

A Resolução (Res.) n.º 005/93 do CONAMA, em seu artigo 1.º define resíduos 

sólidos, conforme a NBR nº 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT: 

"Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da 

comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
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controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam para 

isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia 

disponível" 

 

A NBR nº 10.004, classifica os resíduos sólidos de acordo com os riscos 

potenciais gerados ao meio ambiente e a saúde pública, dividido em três classes, o que facilita 

a destinação correta dos resíduos: 

 

Classe I: são considerados como resíduos perigosos aqueles que devido suas características 

físicas, químicas ou biológicas são altamente nocivos para as pessoas e o meio ambiente, 

devendo ser tratados com mais cuidado e de preferência no local em que são produzidos, para 

evitar maior risco de poluição em outros ambientes. 

 

Classe II: são os designados como resíduos não-inerentes que podem degradar-se ou 

dissolver-se possibilitando riscos ao meio ambiente e a saúde pública. 

 

Classe III: são os denominados resíduos inerentes que não oferecem riscos ao meio ambiente 

ou a saúde pública, de acordo com testes realizados pelos técnicos da ABNT, responsáveis 

pela classificação. 

Os resíduos sólidos urbanos aglomerados de forma contínua em aterros sob a ação 

de agentes naturais degradam-se pela bioconversão da matéria orgânica sob a forma biogás e 

lixiviados (GARCILASSO et al., 2010). 

Segundo a Resolução n° 5 da Lei 6.938/1981 artigo 1º inciso IV, o conjunto de 

unidades, processos e procedimentos que visam o lançamento de resíduos no solo, 

assegurando a proteção da saúde pública e a qualidade do meio ambiente é o sistema de 

disposição final de resíduos sólidos. 

Com o intuito de se adequar à Lei nº. 3.232/03 – que dispõe sobre a Política 

Distrital de Resíduos Sólidos, foi implementado pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito 

Federal, em fevereiro de 2014, a coleta seletiva de resíduos urbanos e rurais gerados no DF. 

Segundo a ABRELPE (2012), no ano de 2009 foram gerados 4.345 t/dia e 

coletados 4.192 t/dia. Já em 2012 foram gerados 4.126 t/dia e coletados 4.091 t/dia. O que 

apresenta que mais de 95% dos resíduos sólidos urbanos produzidos no DF estão sendo 

coletados. 
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3.3.1 LIXÃO DA ESTRUTURAL 

 

 A expressão lixão é usada para denominar a disposição de resíduos a céu 

aberto, sem nenhum tipo de controle sanitário de proteção ao ambiente, dessa forma gera 

graves problemas ambientais, sanitários e sociais como: poluição do solo, ar, água, atração de 

vetores causadores de doença (mosca doméstica, mosquitos, baratas e roedores), risco de 

fogo, de deslizamentos, explosões, atividade inadequada de catadores e muitas vezes de 

criança (LANDIM; AZEVEDO, 2008). 

A Cidade Estrutural surgiu na década de 1960 e só foi reconhecida realmente 

como cidade no ano de 2004, quando foi criada a Região Administrativa – RA XXV 

(TATAGIBA; SILVA, 2013). 

Os resíduos de todo o Distrito Federal são depositados no aterro do Jóquei Clube, 

mais conhecido por Lixão da Estrutural, desde a década de 1970, a ocupação do espaço foi 

feita por pessoas que tinham como objetivo retirar do lixão o sustento de suas famílias, dessa 

forma foram surgindo moradias, inicialmente foram cerca de cem catadores (MATTOS, 

2012). 

O Jornal Correio Braziliense criou uma série especial chamada: “Um Problema 

Estrutural” apresentado os desafios da mudança para o aterro sanitário, a recuperação da área, 

os problemas causados pelo lixão e a questão dos catadores. Nessa série especial, o jornal faz 

um comparativo de valores entre o que ocorre no lixão da Estrutural e as previsões do que irá 

ocorrer no Aterro Sanitário Samambaia, a distância do lixão até o centro da capital é de 15 

km, já do aterro oeste até o plano piloto são 25 km de distância, o volume diário de lixo 

recebido no lixão da estrutural é de aproximadamente 8,7 toneladas, no aterro Oeste serão 

recebidos diariamente 2,3 toneladas, a área do lixão da Estrutural é de 174 hectares o 

equivalente a 243 campos de futebol, a área do aterro é de 32 hectares, o equivale a 44 

campos de futebol, aproximadamente 2.5% de lixo é reciclado no lixão, esse número irá 

aumentar para 15% no aterro de Samambaia, os resíduos da construção civil não serão mais 

misturados ao restante do lixo, gerando volume e não sendo reaproveitado como no lixão, no 

Aterro serão encaminhados a um centro de triagem e os entulhos (os rejeitos)serão destinados 

para Áreas de Transbordo e Tratamento de Resíduos (ATTR) da Construção Civil, a proposta 

do aterro é de que a separação do lixo seja realizada nas residências da população, através da 

coleta seletiva e pelo SLU em centros de triagem, diferente do que acontece no lixão que hoje 

têm cerca de 3.000 três mil pessoas trabalhando com a separação do lixo (catadores), 
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disputando aproximadamente 9 mil toneladas de lixo que é despejada diariamente no 

“lixão’’(CORREIO BRAZILIENSE, 2014). 

 

 

Figura 4. Catadores no Lixão da Estrutural – DF (Fonte: Própria Autoria, 2015) 

 

 

Figura 5. Lixão da Estrutural-DF. (Fonte: Própria Autoria, 2015) 

 

3.3.2 ATERRO SANITÁRIO 

De acordo, com a norma ABNT NBR 8.419/1984, aterro sanitário é: 

 Uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo sem causar 

danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, 

método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à 

menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com 

uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos 

menores, se for necessário. 
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Os procedimentos necessários a uma correta elaboração do projeto são fixados 

pela NBR 8.149. Um aterro sanitário deve conter necessariamente: 

● Instalações de apoio; 

● Sistema de drenagem de água pluvial; 

● Sistema de coleta e tratamento de líquidos percolados (chorume) e de drenagem 

de gases formados pela decomposição da matéria orgânica presente no lixo; 

● Impermeabilização lateral e inferior, de modo a evitar contaminação do solo e 

do lençol freático; 

● Sistemas de coleta de biogás. 

De acordo com a ABNT, as normas técnicas são os documentos estabelecidos por 

consenso e aprovado por um organismo reconhecido, o qual apresenta regras, diretrizes ou 

características mínimas para atividades ou para seus resultados, com o objetivo de um grau 

elevado de ordenação em um dado contexto. 

 Regattieri (2009) relata em sua tese de doutorado que as normas aplicáveis aos 

aterros sanitários são: 

● NBR 1057 e NBR 1025, orientam com relação aos critérios para construção e 

operação de resíduos perigosos; 

● NBR 8418 e  NB 842, orientam em projetos de aterros industriais perigosos; 

● NBR 8419 e NB 843, orientam em projetos de aterros de resíduos sólidos 

urbanos; 

● NBR 8849 NB 844, orientam em projetos de aterros controlados de resíduos 

sólidos urbanos; 

● NBR 13896, estabelece as características mínimas estabelecidas para projeto, 

implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos, com objetivo de proteger de 

forma correta as redes hídricas e subterrâneas próximas, assim como as operações e 

operadores do aterro e populações ao redor. O esquema de um aterro sanitário pode ser 

representado conforme a Figura 6. 
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Figura 6. Corte Esquemático de Aterro Sanitário. (Fonte: RECICLOTECA, 2007). 

 

A construção de aterros sanitários e o projeto são atividades que ocorre em 

processo contínuo, que somente é finalizada quando toda a capacidade disponível ou 

permitida na área tenha sido preenchida com resíduos sólidos (OBLADEN; OBLADEN; 

BARROS, 2009). 

 

3.3.3 ATERRO SANITÁRIO OESTE-DF 

 

O Aterro Sanitário que está em fase final de construção sendo construído para 

atender a população do Distrito Federal, nomeado de Aterro Oeste, localizado na região 

administrativa de Samambaia é um projeto do ano de 2012, do Programa Brasília Sustentável, 

vinculado à Agência Reguladora de Águas e Energia do Distrito Federal – ADASA. A área 

total prevista para o aterro é de aproximadamente 760.000 m², sendo que a área de 

interferência para implantação do Aterro Oeste é de aproximadamente 490.000 m². Essa área 

contempla a área de disposição de rejeitos (320.000 m²), as áreas de apoio administrativo e 

operacional, o poço de recalque de chorume para a Estação de Tratamento de Esgoto 

Melchior e a área para disposição emergencial de resíduos de serviços de saúde. Adjacente a 

essa área existe uma gleba prevista para a ampliação do aterro. Essa gleba possui 
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aproximadamente 600.000 m². Com essas duas glebas a área total do Aterro Oeste será de 

aproximadamente 1.300.000 m² (Relatório de Implantação Aterro Oeste, SLU, 2014). 

 

 

 

Figura 7. Imagens do satélite sinalizando o local do Aterro de Samambaia-DF do centro da 

capital – Brasília-DF. (Fonte: Google Maps, 2015) 

 

O projeto do Aterro prevê a segmentação da disposição de rejeitos em quatro 

etapas. A Tabela 7 sistematiza a área de cada etapa, sua capacidade de recebimento de rejeitos 

e sua vida útil estimada. 

 

Tabela 7. Tabela Área x Capacidade x Vida Útil Fonte: (SLU-DF, 2014). 

 
Etapa Área (m²) Capacidade (ton) Vida Útil (anos) 

Etapa 1 110.000 1.872.000 3,1 

Etapa 2 122.000 1.990.000 3,2 

Etapa 3 88.000 1.596.000 2,6 

Etapa 4 – Coroamento  2.672.000 4,4 

Total 320.000 8.130.000 13,3 

 

De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federa (SLU), a 

demanda mensal média é aproximadamente 51.000 cinquenta e um mil toneladas de resíduos, 

os recalques conservadores é da ordem de 20% e o peso específico médio dos resíduos de 

1,00 Tf/m³, com esses dados foi possível estimar a vida útil das Etapas e uma vida útil inicial 

do empreendimento, resultando em aproximadamente 13,3 anos. No entanto, como a 

produção de resíduos sólidos aumenta a cada ano, consequentemente irá aumentar a demanda 
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de rejeitos gerada, dessa forma não se pode afirmar o tempo de vida útil do Aterro Oeste 

(SLU-DF, 2015). 

 

Figura 8. Projeto em 3D Aterro Oeste/ Samambaia-DF. (Fonte SLU-DF, 2014) 

 

Segundo o SLU (2015), a instalação de 24 mil metros de manta protetora foi 

realizada e a primeira fase da etapa inicial do Aterro Sanitário Oeste (ASO) atingiu 80% de 

conclusão. A instalação da manta protetora é uma etapa de grande importância para o projeto 

de um aterro sanitário, pois são as mantas que evitam a contaminação do lençol freático da 

região e protegem o solo.  Na Figura 9, pode ser vista a instalação da manta protetora feitas de 

polietileno de alta densidade, texturizadas nas duas faces e com espessura de dois milímetros. 

 

                                                              

Figura 9.  Implantação de Manta protetora Aterro Oeste –DF. (FONTE: SLU, 2015). 
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3.4 HIPÓTESES BÁSICAS ATERRO OESTE-DF 

 

O potencial energético do aterro sanitário de Samambaia-DF foi avaliado segundo 

duas possibilidades gerais: geração de energia elétrica e reciclagem. No primeiro caso, a 

avaliação considerou três alternativas: aproveitamento direto do gás de lixo, digestão 

anaeróbica e incineração. A avaliação do potencial de geração de energia elétrica a partir dos 

RSU de Brasília-DF aqui apresentada se refere apenas ao aterro sanitário Oeste, que se 

encontra em construção. Para efeito desta avaliação, foi consideradas a área total prevista do 

Aterro Oeste e a capacidade total de acumulação do aterro respectivamente: área total de 

760.000 m², capacidade estimada em 8.130.000 milhões de toneladas, o que significa, 

considerando a quantidade (e respectiva projeção) de RSU coletada, uma vida útil de 

aproximadamente 13 anos e 4 meses (SLU – DF, 2015). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente proposta realizou uma pesquisa com relação ao aproveitamento 

energético do gás metano gerado em aterros sanitários, com foco na capital do país, Brasília – 

DF, que se encontra em um momento de transição e adequação a Lei 12.305/2010 com a 

implantação de um local adequado para a destinação de resíduos sólidos urbanos, o Aterro 

Oeste localizado na região administrativa de Samambaia –DF. 

 A geração de energia através do biogás proveniente de aterros sanitários é uma 

forma de produzir energia renovável e limpa que promove a diversificação da matriz 

energética brasileira e contribui de forma relevante com a redução de emissões dos gases de 

efeito estufa (GEE), por meio da transformação do metano em dióxido de carbono.  

O trabalho apresentou a teoria da capacidade de geração de metano e de biogás 

para o Aterro Sanitário de Samambaia - DF, no entanto é necessário realizar pesquisas com o 

propósito de se determinar à estimativa da capacidade de geração de energia elétrica a partir 

do presente aterro. Estudos esses que poderão dar subsídio de conhecimento às autoridades 

competentes para a realização de projetos de aproveitamento do biogás do Aterro Sanitário de 

Samambaia – DF. 

Foi possível analisar que o potencial de aproveitamento energético de resíduos 

urbanos na região do Distrito Federal é grande, no entanto enfrentam obstáculos 

consideráveis, com relação às questões técnicas, regulatórias e institucionais, sobretudo 

ligadas ao local de disposição do lixo, sistema de coleta, separação e estocagem. A solução 

para as questões não são simples, porém estão em desenvolvimento pelo Sistema de Lixo 

Urbano do Distrito Federal – SLU. Diversas iniciativas já aconteceram, e a transição do 

“lixão” da Estrutural para o Aterro Sanitário de Samambaia – DF está prevista para o ano de 

2016.  

  A viabilidade da utilização da tecnologia e o potencial existente no Brasil e na região 

do Distrito Federal foram constatadas por meio do referencial teórico, e dos cálculos 

realizados a partir do método de estimativa do IPCC (1996). 
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