
THE XII LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 1 

 

Abstract-- The increase of solid waste generation is a concern 

for modern society because its incorrect disposal can lead to risks 

to public health and pollution of the environment. Landfills are 

the most used method for Municipal Solid Waste (MSW) disposal 

in Brazil, and they generate by-products such as biogas that can 

be exploited and used to produce bioelectricity.  Therefore, it is 

possible to avoid the use of fossil fuels by generating equivalent 

amount of electricity and reducing emissions of greenhouse gases 

(GHG). This work aimed to study the use of biogas generated in 

landfills located in the city of São Paulo, Brazil, as a source of 

renewable energy, analyzing the technical aspects and economic 

viability of bioelectricity generation using an Internal 

Combustion Engine (ICE) and a Gas Turbine (GT). This study 

showed that the three landfills can generate about 41 MW of 

bioelectricity with ICE or 39.3 MW with GT. It also proved the 

use of biogas from landfills to be an economically viable approach 

to generate bioelectricity.  

 
Index Terms-- Bioelectricity, Biofuel, Biogas, Economic 

Analysis, Energy Analysis, Gas Turbine, Internal Combustion 

Engine, Sanitary Landfill, Sustainability. 

I.  INTRODUÇÃO 

TUALMENTE, uma das maiores preocupações ambientais 

está relacionada aos resíduos sólidos gerados pela 

sociedade. Com a intensificação do processo industrial aliado 

ao crescimento populacional, a humanidade vem produzindo 

uma quantidade significativa de resíduos sólidos. No Brasil, a 

produção média de resíduos sólidos urbanos (RSU) foi cerca 

de 1,06 kg/hab/dia, equivalente a 78 milhões de toneladas de 

resíduos por ano [1]. 

O destino inadequado desses resíduos é um risco para a 

saúde pública e para o meio ambiente, levando à poluição do 

solo, do subsolo e do ar. Também promove a proliferação de 

vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc.) e a 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas através do 

chorume, comprometendo os recursos hídricos. 

Apesar das muitas experiências bem-sucedidas em reuso e 

reciclagem de RSU, essas técnicas não são suficientes para 

gerenciar o volume total de resíduos gerados diariamente. No 
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Brasil, a maior parte dos RSU coletados tem o aterramento 

como destinação final, sendo este o método mais apropriado 

porque é projetado, operado e monitorado para garantir a 

conformidade com os regulamentos federais para proteger o 

meio ambiente [2]. 

Em aterros sanitários, a porção orgânica de RSU se degrada 

em um ambiente predominantemente anaeróbico, resultando 

em subprodutos como chorume e biogás, este composto 

principalmente de metano (CH4, 50-60%), dióxido de carbono 

(40-50%) e outros gases como o nitrogênio (N2, 5%), sulfato 

de hidrogênio (H2S, <1%) e componentes orgânicos isentos de 

metano [3]. 

Parte do biogás gerado em aterros pode ser capturado e 

usado como fonte renovável de energia. De acordo com [4] 20 

milhões de toneladas de RSU, quando usadas para gerar 

energia elétrica, podem fornecer até 50 TWh de 

bioeletricidade. 

Os três aterros da cidade de São Paulo estudados, Caieiras, 

CLT e CDR, juntos, captam cerca de 50000 m³/h de biogás 

[5]–[7]. Ao usar este biogás para gerar eletricidade, o uso de 

combustíveis fósseis pode ser evitado gerando uma quantidade 

equivalente de energia elétrica, proporcionando uma redução 

nas emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

O Poder Calorífico Inferior (PCI) do biogás de aterros 

sanitários é alto o suficiente para sua utilização como 

combustível em processos de combustão em sistemas de 

geração de energia [8].  

Quando se trata da utilização de biogás como combustível, 

seu uso em Motor de Combustão Interna (MCI) é uma 

alternativa difundida internacionalmente [9]. A queima de 

biogás nos MCIs permite menor emissão de gases poluentes, 

aumentando a eficiência ecológica dos sistemas e contribuindo 

para uma produção otimizada de energia [10]. 

De acordo com [10], que compara o uso de gás natural, 

biogás e gás de síntese em três casos diferentes de cogeração 

com MCI, o biogás apresenta maior eficiência energética entre 

os três combustíveis. 

Turbinas a gás também devem ser consideradas nesse 

contexto por apresentarem alta flexibilidade em seu 

combustível. Em [11] comparou-se o uso de biogás, gás 

natural e gás de síntese em uma microturbina a gás, e a planta 

operando a biogás apresentou maior viabilidade tanto do ponto 

de vista econômico quanto do ambiental. O biogás foi 

considerado um combustível de grande atratividade por 

resultar em alta receita anual e simultaneamente contribuir 

para a redução do aquecimento global [11]. 
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A proposta do presente artigo é desenvolver a análise técnica e 

econômica do uso de biogás gerado em aterros sanitário da 

cidade de São Paulo, Brasil, como fonte de energia renovável, 

fazendo uma comparação do uso das tecnologias MCI e TG. 

II.  MATERIAL E MÉTODO 

A composição do biogás considerada nesse estudo foi de 

55% de CH4 e 45% de CO2, com PCI de 15429 kJ/kg [12].  

Foram considerados aterros sanitários da cidade de São 

Paulo, conforme descrito na Tabela I. A geração total de 

biogás dos três aterros chega a 50333 Nm³/h, o que significa 

uma disponibilidade energética de aproximadamente 154 MW 

considerando o referido PCI. 

 

Tabela I - Aterros Sanitários considerados 

Aterros Sanitários 
Produção média de biogás 

[Nm³/h] 

Caieiras  19000 

CDR  15000 

CLT 16333 

Fontes: [5]–[7] 

 

O MCI selecionado foi o modelo CG 260-16 (60 Hz) da 

Caterpillar, cujas características estão apresentadas na Tabela 

II. Esse modelo apresenta uma alta eficiência de catálogo, de 

43%, valor esse que é contestado por autores que indicam que 

MCIs operados a biogás tem eficiência elétrica de 

aproximadamente 26% [13], sendo utilizado nesse trabalho o 

valor de 26,5% [12].  

Já o modelo da Turbina a Gás selecionado foi ajustado para 

operação a biogás e também para as condições de temperatura, 

umidade e altitude da cidade de São Paulo, considerados de 

18,5ºC, 70% e 792 m respectivamente. 

 

Tabela II- Características do motor de combustão interna a 

biogás modelo CG 260-16 (60 Hz) 

 Valor 

Potência elétrica [kW] 3370 

Pressão efetiva média [bar] 17 

Eficiência Elétrica [%] 43.1 

Eficiência térmica [%] 38.6 

Eficiência total [%] 81.7 

       Fonte: [14] 

 

Os dados nominais da Turbina a Gás Centaur 40, da Solar 

Turbines, podem ser encontrados na Tabela III.  

 

Tabela III - Características nominais da Turbina a Gás 

modelo Centaur 40.  

 Valor 

Potência elétrica [kW] 3515 

Relação de pressão [ - ] 9,7 

Vazão mássica dos gases de exaustão [kg/s] 18,99 

Temperatura dos gases de exaustão [ºC] 443,33 

Eficiência Elétrica [%] 27,9 

Fonte: [15] 

 

Os coeficientes de ajuste para condições locais calculados 

de acordo com o método apresentado em [16] e o coeficiente 

de ajuste para operação a biogás baseado em [17] estão 

apresentados na Tabela IV. 

O custo de geração da eletricidade anualizado foi calculado 

baseado no custo de investimento da tecnologia geradora de 

energia, custo do combustível e custo de manutenção, 

conforme (1), adaptada de [18]. 

 

        (1) 

 

Sendo: 

 

𝐶𝑏𝑖𝑜𝑔a𝑠: custo do biogás [US$/kWh]  

𝐶𝑒𝑙: custo da eletricidade gerada [US$/kWh]  

𝐶man.: Custo de manutenção do MCI (𝐶man,MCI) ou da 

TG (𝐶man,TG)  [US$/kWh]   

𝐸 ̇𝑏𝑖𝑜𝑔a𝑠: Energia fornecida pela queima do biogas [kW]  

𝐸𝑝: Potência elétrica do MCI ( ) ou da TG ( ) 

[kW]  

𝐻: Período de operação anual [h/ano]  

𝐼: Investimento no MCI ( ) ou na TG ( ) [US$]  

 

O custo do biogás (𝐶𝑏𝑖𝑜𝑔a𝑠 ) foi considerado 0,004 

US$/kWh [18], o custo de manutenção do MCI (𝐶man,MCI) 

0,013 US$/kW [12] , o custo de manutenção da TG  

(𝐶man,TG)  0,012 US$/kWh [11] e considerou-se um regime 

de operação (H) de 7000 h/ano.  

A energia fornecida pelo biogás  pode ser calculada 

por (2).  

 

      (2) 

 

Sendo  a eficiência elétrica da tecnologia de geração de 

energia, MCI ou TG.  

O investimento no MCI ( ) pode ser determinado 

através de (3) [12] e o investimento na TG ( ) por (4) [11]. 

 

         (3) 

                 (4) 

 

O fator de correção referente ao custo de transporte e 

engenharia civil ( ) pode ser considerado 1,3 e o custo 

referente às taxas de importação para o Brasil ( ) 1,4 

[11]. O valor da TG Centaur 40 ( ) foi considerado 

US$3.000.000,00 [19]. 

O fator de anuidade (f) que leva em consideração a taxa de 

juros anual (r) e o período de amortização (k) pode ser 

calculado através de (5) e (6) [20]. Nessa análise 

consideraram-se juros de 4, 8 e 12%. 
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                          (5) 

                             (6) 

 

Sendo: 

 𝑓: fator de anuidade [1/ano]  

𝑘: período de amortização [anos]  

𝑟: taxa de juros anual [%] 

 

De maneira a determinar a receita anual esperada ao vender 

a eletricidade produzida, considerando a instalação de um 

MCI ou uma TG, adaptou-se (7) de [12]. 

 

(7)        

 

A tarifa de eletricidade (𝑃𝑒𝑙) foi considerada 320 R$/MWh 

[21] ou 0,10 US$/kWh com uma conversão de RS$ 3,15/US$, 

e o valor de 200 kW foi utilizado como a energia elétrica 

requerida pelo aterro sanitário ( ) [22]. 

A tarifa de eletricidade excedente ( ) foi variada de 

0,04 a 0,08 US$/kWh, com base no preço de 251 R$/MWh 

[23] para a venda de bioeletricidade a partir de biogás (0,08 

US$/kWh com taxa de conversão de R$3,15/US$). 

 

III.  DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

A instalação de MCIs nos aterros da cidade de São Paulo 

tem potencial de gerar aproximadamente 41 MW de 

bioeletricidade, valor equiparado ao potencial de geração com 

de TGs, 39 MW, conforme ilustrado na Tabela V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa diferença, apesar de pequena, é explicada devido à 

menor eficiência de geração de eletricidade associada ao 

sistema utilizando TG, em comparação ao sistema com MCI.  

A análise econômica aplicada à instalação de um MCI 

mostra-se vantajosa em ralação à TG.  

Os custos de produção de bioeletricidade (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.) são mais elevados quando da 

utilização sistema com turbina a gás em comparação ao uso de 

MCI. A diferença do custo da eletricidade produzida entre as 

duas tecnologias é maior nos primeiros anos do investimento – 

cerca de 20% - chegando a menos de 10% com 12 anos de 

operação, como pode ser observado na Fig. 1. 

A receita anual, calculada por (7), é  ilustrada nas Figuras 2, 

3 e 4, considerando taxas de juros de 4, 8 e 12%, 

respectivamente.  

Quando considerada a venda de excedente a 0,08 

US$/kWh, valor praticado no Brasil [23], ambas as 

tecnologias de geração de eletricidade são viáveis, 

apresentando período de amortização de capital investido, para 

a aplicação com biogás, de 2 a 4 anos.   

No cenário que considera a venda de excedente a 0,04 

US$/kWh, qualquer que seja a taxa de juros aplicada, não há 

viabilidade para instalação de nenhuma das tecnologias. Para 

uma taxa anual de juros de 4 %, o sistema com MCI apresenta 

um payback de 8 anos e com TG um de 11 anos. Para taxa 

anual de juros de 12%, ambas as tecnologias apresentam 

períodos de amortização de capital maiores do que 12 anos e 

são consideradas inviáveis economicamente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela IV - Fatores de correção para a turbina a gás e valores ajustados 

Parâmetro Valor ISO Fatores de correção Valor ajustado 

  
T ambiente Altitude Umidade 

relativa 

Biogas  

Potencia elétrica [kW] 3515 0,992 0,902 1,001 0,939 2955,69 

Fluxo de exaustão [kg/s] 18,99 0,959 0,902 --- --- 16,43 

Eficiência elétrica [%] 27,9% 0,992 --- 0,999 0,923 25,5% 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Tabela V- Análise técnica comparando MCI e TG 

  Caieiras CDR CLT total 

Produção de biogás (m³/h) 19000 15000 16333 50333 

MCI 
Quantidade [un] 5 4 4 13 

potencial de geração de bioeletricidade [kW] 15450,69 12197,91 13281,9 40930,49 

TG 
Quantidade [un] 5 4 5 14 

potencial de geração de bioeletricidade [kW] 14778,45 11736,96 12779,98 39295,39 

Fonte: autoria própria 
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Fig.1 - Custo da bioeletricidade gerada. Fonte: Autoria 

própria. 

 

Figura 1 - Receita anual com juros de 4%. Fonte: autoria 

própria 

 

 

Figura 2- Receita anual com juros de 8%. Fonte: autoria 

própria. 

 

 

Figura 3 - Receita anual com juros de 12%. Fonte: autoria 

própria.  
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IV.  CONCLUSÕES 

 

O uso de biogás em aterros sanitários para a geração de 

bioeletricidade tem sido uma alternativa técnica, econômica e 

ambientalmente viável, uma vez que se utiliza de fonte 

renovável de energia.  

Os três aterros sanitários da cidade de São Paulo 

considerados neste trabalho têm potencial de gerar cerca de 41 

MW de bioeletricidade com a instalação de MCIs e 39 MW 

com a instalação de Turbinas a Gás. 

Em relação aos aspectos econômicos, a geração de 

bioeletricidade a partir de aterros com a instalação de MCI 

apresenta um custo de produção entre 0,04 US$/kWh e 0,09 

US $/kWh.  A máxima receita anual com a instalação de 

sistema utilizando MCI é de 990.000,00 US$/ano.  

Já a bioeletricidade produzida através de sistema com TG 

apresenta custos de produção entre 0,04 e 0,11 US$/kWh, e 

receita anual máxima de 730.000,00 US$/ano.  

Novos sistemas considerando o uso de Turbinas a Gás e 

MCIs com maior potência elétrica tem sido analisados, com 

intenção de permitir melhores receitas anuais esperadas. Além 

disso, estudos de impacto ambiental da exploração de biogás 

de aterro sanitário estão sendo desenvolvidos para que a 

redução da emissão de GEE possa ser determinada. 
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