BREVE RELATO DA
METODOLOGIA DE CAPTAÇÃO E
QUEIMA DO BIOGÁS EM UM
ATERRO SANITÁRIO

O TRATADO DE QUIOTO:
DEFINIÇÃO
-O Protocolo de Kyoto é um tratado resultante de uma conferência sobre
mudanças climáticas que ocorreu na cidade de Kyoto no Japão em 1997.
OBJETIVO
-O documento tem por objetivo estabelecer

metas para a redução
das emissões de gás carbônico por países industrializados (anexo
1), mais precisamente, reduzir os níveis de emissão de
gases do efeito estufa em 5.2% em 2012 comparandose com os níveis de 1990.

O TRATADO DE QUIOTO:
Países listados no Anexo 1:
Alemanha, Austrália, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária, Canadá,
Comunidade Européia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Estônia,
Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália,
Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Países
Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
República Tcheco-Eslovaca, Romênia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia.

O TRATADO DE QUIOTO:
Caso dos Estados Unidos:
-O acordo precisava da adesão de um grupo de países que, juntos, seriam
responsáveis por

pelo menos 55% das emissões de gases tóxicos.
-Os Estados Unidos, responsáveis por mais de 35% das
emissões de gases, se negavam a participar do acordo sem que
fossem feitas alterações nas medidas exigidas pelo protocolo e, em 2001, se
retiraram definitivamente das negociações.
-Apesar de existir o Protocolo de Kyoto, ele só foi implementado de fato em
2004 com a adesão da Rússia, segundo maior emissor de gases nocivos ao
efeito estufa, atingindo assim a porcentagem de 55% países poluentes.

-O acordo começou a valer em Fevereiro de 2005.

O TRATADO DE QUIOTO:
Maiores emissores de CO2 para a atmosfera:
Estados Unidos 36,1%
Rússia 17,4%
Japão 8,5%
Alemanha 7,4
Reino Unido 4,3
Canadá 3,3
Itália 3,1
Polônia 3,0
França 2,7
Austrália 2,1
Espanha 1,9

Brasil 1,4

Emissões de CO2 (bilhões de toneladas/ano)
dos maiores poluidores por setor da economia
China 3,4

Alemanha 0,85
EUA 5,2

Japão 1,1
Índia 0,9

Fonte
IEA 1996

O TRATADO DE QUIOTO:
Cronologia do Protocolo
1992 - Mais de 160 governos assinam a Convenção Quadro sobre Mudança
Climática na Eco 92, no Rio. O Brasil é o primeiro a assiná-la. As mudanças
climáticas são frutos da interferência humana.
1997 - É adotado o Protocolo de Kyoto, no Japão, o mais importante acordo
ambiental feito pela ONU.
2001 - Os EUA, maior poluidor do mundo, se retiram das discussões sobre o
Protocolo por considerá-lo custoso demais à economia norte-americana.
2004 – A Russia ratifica o protocolo.
2005 - Entra em vigor o Protocolo de Kyoto a partir do mês de fevereiro.
2007 – Em dezembro a Austrália adere ao Tratado de Kioto.

O CRÉDITO DE CARBONO:
-O acordo permite que os países e empresas dos países ricos possam obter
créditos em seus compromissos de redução implementando projetos em
países em desenvolvimento. Esses créditos são obtidos por meio do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).
-Ou seja, os países desenvolvidos pagam através do crédito de carbono para
países em desenvolvimento reduzirem emissões para a atmosfera, uma vez
que atualmente esses países em desenvolvimento ainda não são obrigados
a cumprir metas de redução de emissão de poluição.
- Os principais gases definidos pelo protocolo de Quioto são: (Dióxido de
Carbono - CO2) 1X, (Metano - CH4) 21 X, (Óxido Nitroso - N2O) 310X,
(hidrofluorcarbono - HFC) 7.000X.
- Hoje (junho/08) existem em torno de 3.500 projetos em alguma fase de
aprovação e em torno de 1000 projetos aprovados.
- O Brasil é o 3º em número de projetos aprovados, com 290. Perdendo
apenas para a China, com 1200 e pela Índia com 990.

O PROCESSO
A decomposição do lixo orgânico disposto no aterro gera o biogás que é
composto basicamente de Metano (CH4), Gás Carbônico (CO2) e Oxigênio
(O2).
O objetivo do sistema de tratamento será a oxidação térmica (queima) do
biogás, reduzindo o metano (CH4) nele presente a gás carbônico (CO2), água
e traços de demais produtos de combustão. A queima controlada do biogás
ocorrerá em flares enclausurados.
O sistema de extração promoverá o encaminhamento do biogás dos drenos
do sistema de captação até o sistema de tratamento, que será composto
basicamente por um conjunto de sopradores, filtros para a remoção de
gotículas de condensado e material particulado e tubulação de
encaminhamento para a queima nos Flares.
Ao longo do processo, todos os parâmetros do biogás são monitorados, tais
como vazão, pressão e temperatura em diversos pontos da linha, composição
de Metano, Gás Carbônico e Oxigênio, temperatura de queima do metano na
saída dos Flares, para o cálculo dos créditos de carbono.

Projeto da planta de Biogás

Estimativas de Geração
O sistema de extração e tratamento de biogás terá capacidade total de
16.000 m3/h e será implementado em etapas, de acordo com o seguinte
plano de expansão de operação:
• Primeiro ano de operação: (1 soprador e 1 flare) 4.500 m3/h;
• Segundo ano de operação: (2 sopradores e 1 flare) 7.500 m3/h;
• Terceiro ano de operação: (3 sopradores e 2 flares) 10.000 m3/h;
• Quarto ano de operação: (3 sopradores e 2 flares) 13.000 m3/h;
• Quinto ano de operação: (4 sopradores e 2 flares) 16.000 m3/h.

Capacidade dos equipamentos:
-Sopradores: 5.000 m3/h
-Flares: 7.500 m3/h
Custo de Implantação:
Média de U$180,00/m3 biogás (exemplo 01/09 – R$ 4.000.000 para 10.000 m3/h)

Vista geral do aterro

etapa 3
etapa 2
etapa 1

Fase I

Fase II

Sistema de impermeabilização do solo

Cabeçote de Captação no Aterro

Maquete do corte do maciço

Tubulação que recebe o gás dos drenos

Chegada do gás do aterro na
Estação de queima

Demister (retenção de particulados
do Biogás dentro do tanque separador
antes da entrada no Soprador)

Tanque Separador de Líquidos

- 1 ton resíduo gera aproximadamente
180 m3 de biogás.
- 1 m3 de biogás gera aproximadamente 0,02 litros de condensado
(1 litro para cada 50 m3 de biogás)
Ou seja, para cada tonelada de resíduo aterrado, temos em média
3,6 litros de condensado ao longo de seu período de decomposição.

É necessária uma adaptação nos drenos existentes.
É feita uma escavação até encontrar o dreno de pedra envolto pela tela metálica.
Coloca-se um tubo de 140 mm no meio da pedra (rachão) do dreno e uma manta
de PEAD em volta de 2 X2 m.
É feita uma cobertura com solo argiloso compactado de no mínimo 1,5 metros de
profundidade para evitar a sucção de ar para dentro da massa.

Até meados de 2011, o aterro de Caieiras já recebeu em torno de 12.000.000 toneladas
de resíduos, com capacidade estimada em torno de 60.000.000.

Flare

Soprador

Tela Supervisório

VISTA GERAL 03/2010

Evolução da Produção Mensal
Monthly Increase Production CER 2011
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PREVISÃO DE PROJETO
O cálculo dos Créditos de Carbono:
Exemplo:
§ (Vazão de Biogás 10.000 m3/h) * 50% Metano = Vazão de Metano (5.000 m3/h CH4);
§ 5.000 * 0,0007168 (densidade) = 3,58 t CH4/h * 21 = 75,18 t CER/h;
§ Linha de Base 20%: 75,18 * 0,8 = 60,14 t CER/h;
§ 60,14 * 24 * 30 = 43.300 t CER/mês.
Geração de CER: média de 170 m3 de biogás para cada t CER.

A PLANILHA DE CÁLCULO

-2.820.000 de CER já comprometido com a empresa JPOWER do Japão para
Serem entregues até final de 2012.
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