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RESUMO 
Com o aumento da população mundial, bem como a expansão industrial e tecnológica, há a necessidade de diversificação 
da matriz energética no planeta, sendo fomentadas, principalmente, as fontes renováveis de energia, entre elas a biomassa, 
que vem ganhando destaque nos últimos anos. Suas variações de matéria prima podem ser encontradas de diferentes 
formas, como no caso dos resíduos sólidos urbanos (RSU). No aterro sanitário, local ambientalmente adequado para a 
disposição final de resíduos, a fração orgânica passa por processos de decomposição natural que ocorrem pela ação das 
bactérias expostas à ausência de oxigênio, processo conhecido como digestão anaeróbia, tendo como produto final o 
biogás, composto principalmente por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). O presente trabalho tem por objetivo 
apresentar o panorama operacional da primeira usina termoelétrica movida a biogás de aterro sanitário do estado do Rio 
Grande do Sul, abordando os principais parâmetros da qualidade do biogás e de geração de energia elétrica. O estudo foi 
realizado em um complexo industrial situado no município de Minas do Leão, cerca de 90 km de Porto Alegre, onde estão 
dispostas três empresas distintas, que realizam diferentes atividades, a primeira opera o aterro sanitário, a segunda é 
responsável pela captação de biogás e queima em Flare para a geração de crédito de carbono e, a terceira empresa trata o 
biogás e gera energia elétrica, utilizando o mesmo como combustível. O aterro sanitário recebe diariamente cerca de 4 
mil toneladas de resíduos, tendo um volume acumulado entre os anos de 2001 e 2018 de 1.147.836 toneladas. O biogás é 
captado através de 140 drenos, sendo que o volume total succionado no ano de 2018 foi de 61.632.814 Nm³. A 
comercialização dos Créditos de Carbono (CC) teve início no ano de 2007, através de contrato firmado com o Banco 
Mundial e registrado na Organização das Nações Unidas – ONU, no ano de 2018 a geração de créditos de carbono foi de 
aproximadamente 400 mil créditos. Em relação a geração de energia, a usina possui potência instalada de 8,55 MWh, que 
corresponde a 8,05 MWh líquido. A média de geração de energia elétrica nos três primeiros anos de funcionamento foi 
de 7,16 MWh, sendo essa energia comercializada de duas maneiras: 1) contratos de longo prazo, que corresponderam 
aproximadamente à 80% da geração total, e 2) mercado SPOT, no qual foi comercializado o excedente da energia, ou 
seja, os 20% restantes. Nestes três anos de operação, os maiores desafios encontrados foram: manter um padrão de 
qualidade do biogás, bem como a vazão de sucção, além de atuar de forma assertiva nas causas raízes que acarretam na 
não geração de energia elétrica. O uso do biogás para geração de energia elétrica mostra-se satisfatório, podendo ser 
considerado uma alternativa viável para a diversificação da matriz energética brasileira por uma fonte renovável. 
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ABSTRACT 
With the increase of the world population, as well as the industrial and technological expansion, there is a need for 
diversification of the energy matrix in the planet, being fomented, mainly, the renewable sources of energy, among them 
the biomass, that has been gaining prominence in recent years. Their variations of raw material can be found in different 
ways, as in the case of urban solid waste (USW). In the landfill site, environmentally suitable for the final disposal of 
waste, the organic fraction undergoes natural decomposition processes that occur through the action of bacteria exposed 
to the absence of oxygen, a process known as anaerobic digestion, having the final product, the biogas, composed mainly 
by methane (CH4 ) and carbon dioxide (CO2 ). The present work has the objective of presenting the operational panorama 
of the first thermoelectric power plant that uses landfill’s biogas of the state of Rio Grande do Sul, addressing the main 
parameters of the biogas quality and electric power generation. The study was carried out in an industrial complex located 
in Minas do Leão, that is a city located about 90 km from Porto Alegre, where three different companies are located, 
which carry out different activities, the first operates the landfill, the second is responsible for capturing biogas and Flare 
burning for the generation of carbon credits, and the third company treats the biogas and generates electric energy, using 
the same as fuel. The sanitary landfill receives daily 4,000 tons of waste, with a volume accumulated between the years 
2001 and 2018 of 1,147,836 tons. The biogas is collected through 140 drains, and the total volume sucked in 2018 was 
61,632,814 Nm³. The commercialization of Carbon Credits (CC) began in 2007, through a contract signed with the World 
Bank and registered with the United Nations - UN in 2018, the generation of carbon credits was approximately of 400,000 
credits. Regarding power generation, the plant has an installed capacity of 8.55 MWh, corresponding to 8.05 MWh net. 
The average generation of electricity in the first three years of operation was 7.16 MWh, and this energy was 
commercialized in two ways: 1) long-term contracts, which corresponded to approximately 80% of total generation, and 
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2) SPOT market , in which the surplus energy was sold, is the remaining 20%. During the three years of operation, the 
main challenges were: to maintain a biogas quality standard, as well as the suction flow and to assertively act on the root 
causes that cause the engine shutdown, causing the non-generation of electricity. The use of biogas for the generation of 
electric energy is satisfactory and can be considered a viable alternative for the diversification of the Brazilian energy 
matrix by a renewable source. 
 
KEY WORDS: energy recovery, energy potential, biofuels, solid waste. 
 
 

INTRODUÇÃO 
Com o crescimento populacional, ampliação dos setores industriais e desenvolvimento tecnológico mundial, houve um 
aumento da procura por novos métodos de geração de energia, sendo as fontes renováveis os principais a serem apoiados 
nessa busca, um exemplo de geração neste nicho é a biomassa, que vem ganhando destaque (PACHECO, 2006). De 
acordo com Balanço Energético Nacional (BRASIL, 2016), no Brasil a biomassa representou 8,1% no panorama 
energético do país em 2016.  
No Brasil existem diversas tecnologias para o aproveitamento da biomassa como fonte de geração de energia. Suas 
variações de matéria prima podem ser encontradas de diferentes formas, dentre elas resíduos sólidos urbanos (RSU) (Atlas 
das Biomassas do Rio Grande do Sul para Produção de Biogás e Biometano, 2016).  
Segundo a lei 12305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos a forma ambientalmente adequada de 
disposição final de RSU é em aterros sanitários. Nas células do aterro sanitário, a fração orgânica dos resíduos passa por 
processos de decomposição natural que ocorrem pela ação das bactérias expostas à ausência de ar, a chamada digestão 
anaeróbia, tendo como produto final o biogás, composto principalmente por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) 
(ANEEL, 2005). 
O uso do biogás com a finalidade de geração de energia elétrica pode ser considerado como uma solução ambientalmente 
correta, já que o elevado volume de resíduos sólidos urbanos, que são gerados pelo alto consumo de produtos 
industrializados, além da expansão dos processos produtivos que demandam cada vez mais insumos, têm por 
consequência uma geração cada vez maior de resíduos (BLANCO, 2016).  
O aproveitamento energético utilizando o biogás derivado de um aterro sanitário, é composto das seguintes etapas: 
extração e tratamento do biogás, implantação de um sistema de queima de Flares e utilização de um motor ou turbina para 
a conversão do combustível em energia elétrica (ICLEI, 2009). Ainda de acordo com o autor, as duas principais 
tecnologias para conversão energética são: a microturbina e o motor de combustão interna. Ambos utilizam a alta pressão 
e a velocidade do gás para a produção de energia, por meio da expansão dos gases quentes formados pelas explosões 
dentro dos processos (ICLEI, 2009).  
Os primeiros projetos de reaproveitamento energético do biogás em aterros sanitários começaram após a década de 70 
devido a crescente preocupação com a crise do petróleo e seus derivados (BLANCO, 2016). Em virtude deste cenário, o 
desenvolvimento de experimentos que buscassem diversificar a matriz energética nacional tornou-se uma necessidade 
urgente. 
 
 
OBJETIVOS 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o panorama operacional da primeira usina termoelétrica movida a biogás 
de aterro sanitário do estado do Rio Grande do Sul, abordando os principais parâmetros da qualidade do biogás e de 
geração de energia elétrica. 
  
METODOLOGIA 
Contextualização do Empreendimento 
 
Em um complexo industrial situado no município de Minas do Leão, cerca de 90 km de Porto Alegre, estão dispostas três 
empresas distintas que realizam diferentes atividades, uma que realiza a operação o aterro sanitário, que recebe 
aproximadamente 4 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) por dia, outra que é responsável pela captação de 
biogás e queima em Flare para a geração de crédito de carbono e a última empresa do complexo, que trata o biogás e gera 
energia elétrica, com o combustível tratado na mesma. 
O presente trabalho foca nos desafios de operação dos primeiros anos da Usina Termelétrica, que iniciou sua operação 
em julho de 2015, e é composta por seis motores de combustão interna, que operam em ciclo Otto. Cada um dos motores 
tem potência unitária de 1,426 MW, ou seja, a potência instalada da Usina Térmica é de 8,556 MW, nestes motores são 
acoplados um gerador síncrono trifásico individual para cada unidade. A energia é gerada em baixa tensão, 0,48 KV, e, 
posteriormente, é elevada até 23 KV, por meio de seis transformadores, após a geração de energia, através dos 
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transformadores que são conectados ao barramento de média tensão, a usina se conecta ao sistema de transmissão, onde 
a conexão ocorre em uma subestação que está localizada aproximadamente a 19 km de distância da usina, essa ligação é 
realizada por uma linha de transmissão de 23 KV em circuito duplo. 
 
Levantamento dos dados 
 
O empreendimento possui um sistema de controle operacional interno, de onde se obtém os dados que norteiam a operação 
da usina. Alguns necessitam de uma observação refinada, como a qualidade do biogás captado, geração bruta e líquida 
de energia elétrica e situações que possam causar o não funcionamento da usina.  
A partir deste sistema, obtiveram-se os dados operacionais desde o início das atividades da usina, permitindo assim 
analisar os principais desafios e estabilização do sistema de captação de biogás e geração de energia nos anos de 2016, 
2017 e 2018. Como a usina começou a operar na metade de 2015, este ano foi descartado das análises devido aos dados 
estarem incompletos. 
O volume e a qualidade do biogás estão diretamente relacionados com a quantidade e os tipos de resíduos que são 
descartados no aterro sanitário (VEIGA, 2016). Os dados referentes ao volume de resíduos que chegam ao 
empreendimento foram disponibilizados pela própria empresa que opera o aterro. A Tabela 1 apresenta os dados 
operacionais ao longo dos três primeiros anos de operação da Usina Termelétrica. 

 
Tabela 1 - Dados operacionais. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ano Acumulado de 
resíduos (ton) 

Biogás succionado 
(m³) 

Energia líquida 
gerada (MWh médio) 

Composição biogás – 
CH4 (%) 

2016 1.150.342 46.186.333 7,18 50,78 
2017 1.091.766 47.365.609 7,18 52,34 
2018 1.147.836 61.632.814 7,11 52,58 

 
Cabe ressaltar que o aterro sanitário começou a operar no ano de 2001, ou seja, a decomposição dos resíduos e a geração 
de biogás tiveram princípio antes do início da operação da Usina. 
 
RESULTADOS 
Captação e Qualidade do biogás 
 
Atualmente há aproximadamente 140 drenos conectados para captação de biogás ao longo do aterro sanitário. Na Figura 
1(a) pode-se observar um destes drenos. Os mesmos são direcionados para 11 Pontos de Regulagens (ou Manifolds), 
mostrados na Figura 1(b), onde é possível realizar a medição da qualidade do gás (percentual de oxigênio, de dióxido de 
carbono e metano), além da pressão do gás. 
        

 
Figura 1 - (a) Dreno para captação de biogás; (b) Pontos de Regulagem. Fonte: Registrado pelos autores. 

 
Estes Manifolds são conectados, espaçadamente, ao longo da tubulação principal, que contorna parte do aterro sanitário 
e encaminha o gás até a planta de biogás, onde parte do volume captado é queimado em Flare e o restante é encaminhado 
até a usina termoelétrica, sendo utilizado como combustível para os motores.  
Este sistema de queima em Flare é necessário mesmo em unidades que promovem o aproveitamento do biogás, pois em 
caso de ocorrência de alguma falha no sistema ou se houver a necessidade de realizar alguma manutenção, evita-se que o 
metano seja emitido diretamente para a atmosfera (FIGUEIREDO, 2007). 
Geração de Créditos de Carbono 
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A comercialização dos Créditos de Carbono (CC) teve início no ano de 2007, através de contrato firmado com o Banco 
Mundial e registrado na Organização das Nações Unidas – ONU, sendo que o mesmo se encontra vigente até os dias 
atuais.  
Estes Créditos são gerados a partir da queima controlada do biogás, em que para contabilização dos mesmos são 
necessários alguns parâmetros pré-definidos em contrato: temperatura entre 500°C e 1000°C e vazão entre 300 Nm³/h e 
8100 Nm³/h. No local estudado, a operação de queima do biogás acontece em um Flare com uma meta de 400.000 CC 
por ano.  
O Gráfico 1 apresenta a evolução na geração de CC ao longo dos anos 2016, 2017 e 2018 
 
 
                       

 
 Gráfico 1 - Geração de Crédito de Carbono. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Tratamento do biogás 
 
Após a captação, o volume de biogás que não é enviado ao Flare, tem como destino final a usina termelétrica, este 
combustível corresponde a aproximadamente 50% do volume total captado de biogás no aterro sanitário.  
No início da operação, o tratamento do biogás era realizado através de um sistema de refrigeração à base de etilenoglicol 
e água, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, com a finalidade de remoção da umidade presente no gás, e um 
sistema de carvão ativado para remoção de contaminantes, sendo os siloxanos os principais, estes são substâncias 
presentes em produtos de higiene pessoal e limpeza, que quando não removidos, diminuem a periodicidade entre 
manutenções nos motores, ocasionando a diminuição da vida útil dos equipamentos (GARCIA et al., 2015). 
Um dos desafios enfrentados no início da operação foi a rápida saturação do meio filtrante, tornando este sistema inviável 
economicamente. Como alternativa para sanar esse passivo, está sendo instalado um novo sistema, que tem por objetivo 
tornar o processo de geração de energia mais eficiente e contínuo.  
O novo sistema consiste em um filtro composto por quatro silos idênticos, com altura de 4 metros e diâmetro de 2 metros, 
ligados paralelamente, com os tanques filtrando de forma alternada. Enquanto três deles purificam o biogás, o quarto está 
em processo de regeneração do meio filtrante, o carvão ativado (BIOTECNOGAS, 2017). Na Figura 2 pode-se observar 
a nova instalação do sistema de tratamento de biogás. 
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 Figura 2 - Novo sistema de tratamento de biogás. Fonte: Registrado pelos autores. 

 
Geração de energia elétrica 
 
Os moto-geradores são da marca GE Jenbacher, modelo JGC 420 GS-L.L, que trabalham em 4 tempos e são compostos 
por 20 cilindros em “V” e rotação de 1800rpm. Estes motores operam em ciclo Otto com aproximadamente 95% de 
potência e eficiência do ciclo de 40%. Cada motor consome em média 700 Nm³/h, equivalente a 4.200 Nm³/h de biogás. 
De acordo com Costa (2006), a transformação em energia elétrica pode ser feita em motores, microturbinas a gás ou 
outras tecnologias, sendo os motores de ciclo Otto, como os utilizados na usina termelétrica em estudo, os mais utilizados, 
uma vez que apresentam maior rendimento elétrico e menor custo quando comparado aos demais (ICLEI, 2009).  
Para poder ser utilizado, este combustível deve apresentar alguns parâmetros pré-estabelecidos, como: CH4 > 45%, O2 
< 3%, Pressão = 130 mbar, Temperatura > 20°C. 
A usina possui potência instalada de 8,55 MWh, que corresponde a 8,05 MWh líquido, então a energia gerada é 
comercializada de duas maneiras: 1) contratos de longo prazo, que correspondem à aproximadamente 80% da energia 
gerada, e 2) mercado SPOT, onde é comercializado o excedente de energia, ou seja, os outros 20%. 
No Gráfico 2 é possível observar a geração média anual de energia elétrica, em MWh, nos últimos três anos, sendo a 
média do período de 7,16 MWh, isso ocorre pelo fato da geração não ser linear, tendo fatores externos que influenciam 
na média de geração, sendo os principais: a alta de oxigênio, instabilidade da Linha de Transmissão e elevado número de 
manutenções. 
 
 

 
 Gráfico 2 - Geração média de energia. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Desafios e Oportunidades 
 
Dentre os desafios encontrados, pode-se destacar o tratamento de gás, uma vez que a eficiência na retirada de substancias 
contaminantes influencia diretamente nos períodos de manutenção, podendo até dobrar o tempo necessário entre as trocas 
de velas e óleo lubrificante, aumentando a vida útil dos motores e, consequentemente, uma maior geração de energia.  
Além disso, é possível aumentar a capacidade de geração de energia, uma vez que o volume de gás gerado no aterro 
sanitário é suficiente para, pelo menos, dobrar a geração atual, o desafio encontra-se em melhorar a qualidade do gás, 
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atuando de forma que o fornecimento de energia não seja interrompido, dessa maneira garantindo a entrega de qualidade. 
Com isso, novos parceiros poderão se beneficiar de uma energia limpa e sustentável. 
 

 
CONCLUSÕES 
O presente trabalho propôs apresentar os primeiros anos de atividade de uma usina termelétrica no estado do Rio Grande 
do Sul, movida a biogás de aterro sanitário. Este tipo de empreendimento desenvolve papel fundamental para a sociedade 
e país como um todo, uma vez que o grande desafio para países em desenvolvimento é o alcance e a manutenção da 
sustentabilidade da demanda energética no seu ápice de estabilidade. Para isso, as fontes geradoras de energias renováveis 
e alternativas têm sido uma excelente saída para combater a crise energética que vem se instaurando dia após dia.  
No decorrer destes três anos de operação, alguns dos maiores desafios encontrados foram: manter um padrão de qualidade 
do biogás, bem como a vazão de sucção, além de atuar de forma assertiva nas causas raízes que acarretam na parada dos 
motores, ocasionando a não geração de energia elétrica.  
Além dos desafios citados, pode-se observar neste estudo, que o uso do biogás para gerar energia elétrica mostra-se 
satisfatório, podendo ser considerado uma alternativa viável para a diversificação da matriz energética brasileira por uma 
fonte renovável. Tal alternativa exige equipes técnicas e administrativas para o acompanhamento constante de sua 
operação, tornando-se assim, além de uma fonte de geração de energia, também uma fonte de empregos e renda. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
1. BIOTECNOGAS. Memorial Descritivo. [S.I.]. 2017. 
2. COSTA, D. F. Geração de energia elétrica a partir do biogás do tratamento de esgoto. USP – SP, São Paulo, 

2006. 
3. FIGUEIREDO, N. J. V. de. Utilização do biogás de aterro sanitário para geração de energia elétrica e 

iluminação a gás – estudo de caso. Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo. 2007. 
4. GARCIA, M.; PRATS, D.; TRAPOTE, A. Presence of Siloxanes in the Biogas of a Wastewater Treatment Plant 

Separation in Condensates and Influence of the Dose of Iron Chloride on its Elimination. International Journal 
of Waste Resources, v.6, n.1,6p., 2015. 

5. ICLEI - CONSELHO INTERNACIONAL PARA AS INICIATIVAS AMBIENTAIS LOCAIS. Manual para 
Aproveitamento de Biogás Volume 1 – Aterros Sanitários. São Paulo, 2009. 

6. VEIGA, Ana Paula Beber. Contribuição à avaliação das barreiras e oportunidades regulatórias, econômicas e 
tecnológicas do uso de biometano produzido a partir de gás de aterro no Brasil (dissertação de mestrado). 
Programa de pós-graduação em energia, Universidade de São Paulo, 2016.  

7. PACHECO, F. Energias Renováveis: breves conceitos. Conjuntura e Planejamento: Salvador, n. 149, out, 2006. 4-
11 p.  

8. BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Balanço Energético Nacional. Rio de Janeiro, RJ: Ano base 2015. 
2016. 16 p.  

9. Atlas das Biomassas do Rio Grande do Sul Para Produção de Biogás e Biometano. Lajeado: UNIVATES, 2016. 
10.  AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Atlas de Energia Elétrica. 2. ed. Brasília. 2005. 

77p. 
11. BLANCO, S.S. Estudo econômico da produção de biogás no aterro sanitário Bandeirantes – estudo de caso. 

Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2016.  
12. ICLEI. Manual para aproveitamento energético de Biogás – Aterros Sanitários. São Paulo, 2009.  
 
 


