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Resumo 

  

MARTINS, Rafaela Dorigon. Potencial energético e produção de 

biometano a partir de resíduos sólidos urbanos e resíduos vitivinícola na cidade 

de Bento Gonçalves e região. 2018. 67f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas.   

 

O mundo tem experimentado o efeito da poluição ambiental, principalmente, 

quanto a contaminação do ar nos grandes centros urbanos, dado pela queima de 

combustíveis fósseis. Ainda que não seja o setor produtivo que mais contribui para o 

efeito estufa, o setor de transportes deve buscar a sua sustentabilidade, agregando 

tecnologia e sendo melhor planejado pelos governos. Outro ponto, que gera grande 

preocupação em grandes centros urbanos, é a alta geração de resíduos sólidos 

urbanos que, se mal gerenciados, são responsáveis por danos ambientais e à saúde 

pública. Torna-se importante evidenciar que a região estudada possui grande 

presença de indústrias vitivinícolas, e estas produzem uma volumosa quantidade de 

resíduos, com alto potencial energético. Neste contexto, pode-se reduzir as emissões 

de CO2 do setor de transporte através da codigestão de resíduos sólidos urbanos e 

remanescente vitivinícola para produção de biocombustível. Para isso, por meio da 

metodologia IPCC (2006), estimou-se a capacidade de produção de biometano 

através de resíduos e sua possível utilização como combustível na frota urbana 

municipal, indicando três possíveis cenários. Em que, o Cenário 1 evidenciou-se a 

degradação anaeróbia de resíduos sólidos urbanos da cidade de Bento Gonçalves, 

apresentando um potencial de 2,8 GgCH4.ano-1. Ao passo que, no Cenário 2, 

considerou-se a biodigestão seguindo a gestão consorciada de resíduos sólidos 

urbanos com municípios vizinhos. No cenário 3, o mais promissor, se obteve uma 

produção de 37,9 Gg de metano, dada pela codigestão de resíduos sólidos urbanos e 

resíduos vitivinícola. Sendo capaz de abastecer a totalidade da frota de ônibus do 

transporte público de Bento Gonçalves e evitando emissões superiores a 51 mil 

toneladas de CO2 ao dia. 

 

Palavras-chave: biometano; combustível; emissões evitadas; transporte urbano. 

 



ABSTRACT  

  

MARTINS, Rafaela Dorigon. Energy potential and biomethane production 

from municipal solid waste and wine residues in the city of Bento Gonçalves and 

region. 2018. 67f. Course Conclusion Paper (TCC). Graduation in Environmental and 

Sanitary Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas. 

 

The world has experienced the effect of environmental pollution, especially as 

the contamination of air in large urban centers, given by the burning of fossil fuels. 

Even if it is not the productive sector that most contributes to the greenhouse effect, 

the transport sector must get your sustainability, adding technology and being better 

planned by the government. Another point, which raises serious concern in major 

urban centers, is the high generation of municipal solid waste that, if mismanaged, are 

responsible for environmental damage and public health. It is important to highlight that 

the region studied has great presence of wine industries, and these produce a large 

amount of waste, with a high-energy potential. In this context, the CO2 emissions of 

the transport sector can be reduced through the codigestion of municipal solid residues 

and wine residue for the production of biofuel. For this, the IPCC (2006) methodology 

estimated the biomethane production capacity through waste and its possible use as 

fuel in the municipal urban fleet, indicating three possible scenarios. On what, Scenario 

1 showed the anaerobic degradation of municipal solid waste in the city of Bento 

Gonçalves, presenting a potential of 2,8 GgCH4.year-1. While, in Scenario 2, 

biodigestion was considered following the consortium management of solid urban 

waste with neighboring municipalities. In scenario 3, the most promising, a production 

of 37,9 Gg of methane was obtained, given by the codigestion of municipal solid 

residues and vitivinícola residues. Being able to supply the entire bus fleet of the public 

transport of Bento Gonçalves and avoiding emissions. 

 

 

Palavras-chave: biomethane; fuel; emissions avoided; urban transport. 
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1. Introdução 

Em virtude de um período de intenso desenvolvimento tecnológico e progresso 

científico, atrelado ao processo de urbanização do país, é evidente a potencialização 

de uma série de impactos negativos e perda da qualidade de vida. Elevando, assim, 

a geração de resíduos e superando a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas (COUTO, 2014).  

Outro inconveniente que o planeta e a saúde humana tem experimentado é a 

poluição do ar, representando grande risco ambiental. Atualmente, o transporte à 

combustão tem função predominante no deslocamento diário da população nos 

centros urbanos, representando grande parte das emissões de gases poluentes, 

principalmente o dióxido de carbono (CARVALHO, 2011). Ponderando apenas os 

gases de efeito estufa (GEE), no Brasil, as atividades de transporte são responsáveis 

por 46% das emissões do setor de energia, sendo que o transporte coletivo registra 

23% do total de emissões no transporte de passageiros (MMA, 2018). 

Vários estudos evidenciam o uso do biogás como fonte de energia alternativa 

e a utilização de resíduos sólidos urbanos para conversão em energia elétrica ou 

produção de combustível veicular (SALOMON; LORA, 2009). O tratamento adequado 

dos resíduos pode oportunizar o aproveitamento da biomassa para produzir o biogás, 

mediante a instalação de sistemas de biodigestão, sendo capaz de suprir a demanda 

energética (SCARPETTA; HOFFMANN; MAYER, 2014).  

A possibilidade de aproveitamento do biogás para obtenção de energia, 

transforma um passivo ambiental em um ativo econômico que atende às expectativas 

de desenvolvimento sustentável e segurança energética. O biometano apresenta alta 

concentração de metano atributo suficiente para viabilizar seu uso em veículos, ou 

sua injeção em redes de distribuição de gás natural (KOORNNEEF et al., 2013).  

Logo, para melhorar a qualidade do ar dos centros urbanos, é possível 

substituir o óleo diesel por formas de energia limpa, como o metano e outras misturas 

(ANSTROM; COLLIER, 2016). Uma utilidade viável dessas misturas é substituir 

ônibus urbanos pesados que operam a diesel por veículos que operem a biometano 

(PARK et al., 2017). 
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A Associação Brasileira de Biogás e Biometano (Abiogás) afere que o potencial 

brasileiro de biogás é de 52 bilhões de metros cúbicos por ano, provindo 39 bilhões 

do setor sucroenergético, 9 bilhões do setor de alimentos e 4 bilhões do setor de 

saneamento. Uma vez que todo esse potencial fosse aproveitado, supriria 24% da 

demanda elétrica do país, ou reduziria em 44% o uso de diesel. Sua substituição por 

biometano resultaria em aumento da receita dos governos com a produção local desse 

energético, geração de empregos, redução das emissões de GEE e, consequente, 

melhoria da qualidade do ar, com correta destinação dos resíduos (ABIOGÁS, 2018). 

Diante das questões apresentadas, busca-se um caminho para a redução nas 

emissões desses gases e destinação adequada de resíduos. Posto isso, é notória a 

viabilidade de conversão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) em forma útil de 

energia, para aproveitamento energético do biogás e subsequente purificação 

(HENRIQUES, 2004).  

O escopo do presente trabalho buscou apresentar três possíveis cenários para 

o potencial energético do município de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e 

produção de biometano a partir de resíduos. O primeiro cenário energético que se 

propõe é a possibilidade de utilização do metano gerado, pela digestão anaeróbia dos 

RSU da cidade, na frota de ônibus no setor de transporte público. O segundo cenário 

trata da possibilidade de um gerenciamento consorciado dos RSU com cidades 

circunvizinhas, pelo fato de que, no momento, nenhuma destas possui aterro sanitário 

e devido à proximidade entre elas. E, no terceiro cenário, apresenta-se a alternativa 

de codigestão entre RSU e resíduos provenientes da indústria vitivinícola para 

produção do biocombustível. 

Se faz importante destacar que Bento Gonçalves, juntamente com os 

municípios de Carlos Barbosa, Garibaldi e de Farroupilha, tem no setor vitivinícola a 

base de sua economia. O resíduo vitivinícola corresponde a cerca de 25% do total de 

uvas processadas, e, geralmente, são reinseridos na cadeia produtiva como agregado 

na ração animal ou como posterior adubo orgânico. No entanto, é importante observar 

que esse subproduto tem, inclusive, notável potencial energético (PROZIL et al., 

2012).  

Diante da perspectiva de conservação de energia e de um melhor 

aproveitamento de fontes renováveis para otimização energética, este trabalho busca 



 

 

 

 

12 

contribuir com o aproveitamento de energia a partir de resíduos sólidos urbanos e 

resíduos vitivinícola. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho buscou avaliar o potencial energético e produção de 

biometano, a partir de resíduos sólidos urbanos (RSU) e resíduos da indústria 

vitivinícola (RV), por meio de um estudo na cidade de Bento Gonçalves (RS) e região 

circunvizinha. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar o levantamento do potencial energético de biometano a partir 

de resíduos sólidos urbanos e resíduo vitivinícola; 

b) Planejar energeticamente o abastecimento da atual frota de ônibus da 

cidade de Bento Gonçalves, através do aproveitamento do biometano gerado; 

c) Estimar as emissões evitadas de poluentes com a substituição do diesel 

por biometano. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Resíduos Sólidos 

Com a transição para novos processos de manufatura e a produção de objetos 

de consumo em larga escala pelas indústrias, multiplicou-se o volume e a diversidade 

dos resíduos gerados na área urbana. O crescimento populacional contribuiu para o 

aumento na geração de resíduos, e para que se tornassem mais escassas as áreas 

para disposição final deste (ALMEIDA et. al., 2013). 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), através da Lei Federal nº 

12.305/2010, integrou Estados e Municípios ao setor produtivo e a sociedade na 

busca de soluções para os problemas relativos à gestão dos resíduos sólidos. 

Surgindo o conceito de responsabilidade compartilhada, responsabilizando a 

sociedade pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, objetivando a 

prevenção e redução na geração de resíduos, a reutilização, o tratamento e a 

disposição adequada (BRASIL, 2010). 

A PNRS, Lei nº 12.305 de 2010, define resíduos sólidos como sendo: 

“Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 

propõe proceder ou se está obrigado a proceder, no estado sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviáveis o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis em face de melhor tecnologia disponível. ” 

 

E, ainda, define destinação final ambientalmente adequada como: 

 

“Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 

Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança 

e a minimizar os impactos ambientais adversos.” 
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Segundo a NBR 10.004:2004, são considerados resíduos sólidos aqueles que 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 

de serviços e de varrição. Ficam incluídos lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cuja particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou exigem para isso 

soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. Destaca-se que todos os resíduos, mesmo que líquidos ou pastosos, são 

caracterizados como resíduos sólidos.  

2.1.1 Panorama Mundial dos Resíduos Sólidos 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, em 1950 a população era 

estimada em 2,6 bilhões de pessoas. Chegando, no ano de 2015, a 7,3 bilhões. 

Juntamente com a expansão da população, ocorreu a urbanização das cidades, 

revelando, então, que a geração de resíduos sólidos aumentará em dez vezes (ONU, 

2015). A Revista The Economist publicou a Figura 1, que mostra como essa geração 

é distribuída pelo mundo: 

Figura 1 – Geração de resíduos sólidos no mundo. 

 

Fonte: World Bank (2012). 
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Pode-se observar que o desenvolvimento do país acompanha a geração de 

resíduos. Os Estados Unidos, mesmo apresentando um padrão de vida similar a 

outros países europeus e asiáticos, gera mais de 2,5 kg de resíduo por pessoa. Ou 

seja, o grau de desenvolvimento do país nem sempre está atrelado à alta taxa de 

geração de RSU, o que se deve levar em conta são os hábitos de vida da população. 

Para muitos países, a grande abundância de área e recursos serve de desestímulo 

para a conscientização. 

A União Europeia, em dezembro de 2015, apresentou um plano de ação para 

a economia circular, assim como quatro propostas legislativas. Os principais 

elementos das propostas legislativas em matéria de resíduos são: reciclar 65% dos 

resíduos urbanos até 2030; reciclar 75% dos resíduos de embalagens até 2030; 

reduzir a disposição em aterro a um máximo de 10% dos resíduos urbanos até 2030; 

a promoção de instrumentos econômicos para desencorajar a disposição em aterro; 

entre outras (PE, 2018). No que se diz respeito a emissões globais de metano em 

aterros sanitários, as principais fontes de CH4 foram: agricultura (43%), energia (38%) 

e resíduos de aterros sanitários e águas residuais (17%) (EC, 2010). 

Contudo, embora países desenvolvidos utilizem seus resíduos para produção 

energética e de composto, as cidades que são incapazes de gerenciar seus RSU de 

maneira efetiva, raramente são capazes de lidar com a administração de serviços 

como eletricidade, saúde, educação ou transporte. 

2.1.2 Resíduos Sólidos no Brasil e Rio Grande do Sul 

A composição dos resíduos sólidos de um determinado sítio varia em função 

de diferentes razões, ou seja, conforme o número de habitantes do município, o nível 

educacional da população, o poder aquisitivo e o nível de renda familiar, os hábitos e 

costumes da população, as condições climáticas e sazonais e a industrialização de 

alimentos (VIEIRA et al, 2000). A Tabela 1 apresenta a composição característica dos 

RSU no Brasil: 
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Tabela 1 - Estimativa da composição gravimétrica dos RSU no Brasil 

Materiais Participação % 

Metais 2,9 

Papel, papelão e tetrapak 13,1 

Plástico 13,5 

Vidro 2,4 

Matéria Orgânica 51,4 

Outros 16,7 

Total Coletado 100 

Fonte: Abrelpe (2016). 

 

Segundo dados do IBGE (2016) e Abrelpe (2016), a população brasileira 

apresentou um crescimento de 0,8% entre o ano de 2015 e 2016. Enquanto a geração 

per capita de RSU registrou queda de quase 3% e a geração total de resíduos sofreu 

queda de 2%, no mesmo período, chegando a 214. 405 t/dia de RSU gerados no país. 

A Tabela 2 mostra a geração per capita de RSU no estado de São Paulo: 

Tabela 2 - Geração per capita de RSU 

População (habitantes) Produção (kg.hab-1.dia-1) 

Até 25.000 0,7 

De 25.001 a 100.000 0,8 

De 100.001 a 500.000 0,9 

Maior que 500.000 1,1 

Fonte: CETESB (2016). 

 

Dados da Abrelpe (2016), mostram que a geração de RSU per capita na região 

Sul apresentou um decaimento de 2,7% quando comparado ao ano de 2015, 

passando então a ser de 0,752. Esta queda na geração de resíduos não se deu 

através da eficácia de programas de educação ambiental, ou através da 

conscientização dos cidadãos, mas sim, por intermédio à crise econômica que tem se 

propagado nos últimos anos e consequente perda de poder aquisitivo. 
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2.1.3 Resíduos Vitivinícola 

A produção de uvas, no Brasil, segundo dados do IBGE, corresponde a 3,2% 

da quantidade total de frutas produzidas no país (ANDRADE, 2012). A Tabela 3 

apresenta os estados com maior produção de uva e sua produção: 

Tabela 3 - Produção de uva no Brasil 

 

Estado 

Quantidade 

Produzida (t) 

 

Área Colhida (ha) 

Rendimento 

médio (Kg/ha) 

Rio Grande do Sul 876.215 49.733 17.618 

Pernambuco 237.367 6.814 34.835 

São Paulo 142.631 7.803 18.279 

Santa Catarina 69.118 4.846 14.272 

Bahia 77.408 2.861 27.056 

Paraná 69.035 4.459 15.482 

Minas Gerais 12.615 856 14.737 

Fonte: Adaptado de IBGE (2014) 

 

Os subprodutos do processamento de vegetais apresentam, muitas vezes, 

problemas no descarte pela indústria. No caso da uva, cerca de 25% da quantidade 

processada se transforma em resíduos, como cascas, sementes e engaço (PROZIL 

et al., 2012). 

Segundo a South Australlia Environmental Protection Authority (2004), os 

principais impactos associados às vinícolas são: a poluição da água; a degradação do 

solo e da vegetação pelas práticas de disposição dos resíduos sólidos e líquidos; os 

odores e emissões atmosféricas; e o gerenciamento dos subprodutos gerados. 

Os resíduos gerados são repassados, eventualmente, aos próprios 

fornecedores de matéria-prima das vinícolas, para utilização como adubo orgânico ou 

ração animal. Contudo, há variados inconvenientes na utilização deste resíduo para 

tais fins: o dispêndio gerado pelo transporte dos resíduos, que ocorre no mesmo 

período de processamento da uva, configurando-se como um gasto adicional; e, na 

utilização de silagem animal, por conter compostos fenólicos e antocianinas que 

dificultam a digestão de animais ruminantes (OLIVEIRA, 2011). 

Acima de tudo, torna-se dever do próprio produtor custear esses gastos, 

desembolsando um custo/transporte de R$ 15,00 por tonelada a cada 50 km 
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(IBRAVIN, 2013). Em questão de logística, quanto maior a distância maior o custo, 

ocasionando em inviabilidade devido ao grande volume deste resíduo. Outro 

inconveniente é no caso de ser utilizado como fertilizante, sem tratamento prévio, 

ocorre alteração no pH do solo e possível inserção de patógenos, comprometendo o 

desenvolvimento das plantas por meio da acidificação (SILVA, 2003; SPANGHERO 

et.al, 2009). 

 

2.2 Aterro Sanitário 

Todo projeto de aterro sanitário deve respeitar as diretrizes preconizadas pela 

ABNT, sendo considerado uma das técnicas mais eficiente para o tratamento 

adequado de resíduos. A NBR 8.419:1992, define aterros sanitários como:  

“Aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, consiste na técnica 

de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, 

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

sólidos 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. ” (1992, p. 62) 

 

 

Conforme exposto por Boscov (2008), os aterros sanitários evitam a poluição 

ambiental e representam uma situação mais favorável do ponto de vista sanitário em 

relação às outras formas de disposição, por restringir o acesso de catadores, a 

proliferação de vetores, poluição do ar, água e o espalhamento do material no entorno, 

quando gerenciados de forma eficiente. 

Quanto aos índices de disposição final de RSU, 58,4% do montante anual é 

disposto em aterros sanitários. Unidades de aterros controlados e lixões ainda estão 

presente em todas regiões do país e receberam, no ano de 2016, mais de 81 mil 

toneladas de resíduos por dia (ABRELPE, 2016). 

Comportam-se como um reator dinâmico, já que, através de reações químicas 

e biológicas, produz emissões como o biogás, mas apresenta algumas desvantagens 

irrefutáveis como efluentes líquidos, que contém grandes quantidades de 

contaminantes orgânicos e inorgânicos. Além de que, existe desperdício de matéria-

prima, perde-se alguns materiais passiveis de reutilização, e ocupação sucessiva de 

locais para disposição (KETTUNEN; RINTALA, 1998).  
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Através da decomposição anaeróbia de substâncias orgânicas encontradas 

em RSU, dispostos em aterros sanitários, surge o gás de aterro. O metano produzido 

é um potencial causador do aquecimento global, caso seja liberado à atmosfera sem 

controle (AHMED et. al., 2014). No entanto, o número de projetos que utilizam esta 

energia é mínimo. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, dos 2300 aterros ativos, apenas 382 são 

produtores de energia, enquanto o potencial de utilização do gás seria muito maior 

(JARAMIILLO; MATTHEWS, 2005). No Brasil, São Paulo foi a primeira cidade a 

aproveitar o biogás como fonte energética através dos aterros Bandeirantes e São 

João, gerando receitas extras para o município. 

2.2.1 Digestão Anaeróbia 

Os resíduos orgânicos podem ser tratados biologicamente de forma aeróbia ou 

anaeróbia.  A digestão anaeróbia é um processo de degradação da matéria orgânica, 

na ausência de oxigênio livre, produzindo, assim, um composto formado 

majoritariamente por metano (55 a 70%) e dióxido de carbono (30 a 45%), contendo 

ainda pequenas quantidades de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, amônia e siloxanos. 

Desta forma, devido a presença do hidrocarboneto metano, o biogás, é um gás 

altamente energético. (DEUBLEIN; STEINHAUSER, 2008). 

Vários produtos intermediários são continuamente gerados e imediatamente 

processados, havendo a necessidade dos vários estágios ocorrerem na mesma 

velocidade a fim de evitar distúrbios, isso também pode ocorrer se não houver 

monitoramento de variáveis importantes para o controle da digestão anaeróbia como, 

por exemplo, temperatura, pH, nutrientes, taxa de carregamento orgânico e produção 

de metano por microrganismos (RAJESHWARI et al., 2000).  

Há basicamente quatro estágios que envolvem a produção de biogás a partir 

de resíduos orgânicos por digestão anaeróbia (FARIA, 2012): 

a) Hidrólise: fase em que matérias orgânicas complexas (carboidratos, 

proteínas e lipídios), são fragmentadas das suas ligações em materiais solúveis 

mais simples, seus monômeros correspondentes (aminoácidos, açúcares e 

ácidos graxos);  
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b) Acidogênese: por meio de bactérias anaeróbias facultativas e 

obrigatórias, os compostos intermediários formados são consumidos e 

transformados em ácidos graxos de cadeia curta (ácido acético, propiônico e 

butírico) além de dióxido de carbono, hidrogênio e álcoois; 

c) Acetogênese: os produtos metabólicos da fase anterior servem como 

substrato a outro grupo de bactérias que os transformam em moléculas de 

menor peso molecular. As bactérias acetogênicas, na digestão anaeróbia, tem 

como principal função a produção de acetato, CO2 e H2, que em seguida são 

convertidas pelas arqueas metanogênicas; 

d) Metanogênese: bactérias estritamente anaeróbias, as arques 

metanogênicas, convertem principalmente o ácido acético, o hidrogênio e o 

dióxido de carbono em metano e dióxido de carbono. 

A metanogênese corresponde ao processo final da conversão anaeróbia de 

compostos orgânicos em biogás. A principal vantagem associada esse gás é a 

geração descentralizada de energia, por ser definida como uma fonte de geração 

conectada diretamente ao consumidor ou à rede de distribuição. Possibilitando renda 

extra da energia gerada a partir do biogás, além da utilização do biocombustível em 

processos de cogeração e, a redução das emissões de metano, gerando créditos de 

carbono e redução de odores (SALOMON; LORA, 2009). 

2.2.2  Biometano 

O biogás é uma fonte de energia renovável com um poder calorífico que vária 

de 20 a 25 MJ.m-3. É de suma importância melhorar o biogás bruto produzido a partir 

da digestão, devido a sua baixa porcentagem de metano e presença de contaminantes 

corrosivos. Ainda assim, o biogás pode ser usado para algumas aplicações, mesmo 

que não haja atualização (SCHNUERER; JARVIS, 2010). As formas de uso do biogás 

dependem da concentração dos gases que o compõem, podendo ser utilizado em 

motores de acionamento direto, cogeração e combustão em caldeiras. 

O biometano, também conhecido como biogás upgrade, é resultado do 

enriquecimento ou beneficiamento do biogás e aumento do seu poder calorífico. Pode-

se utilizá-lo como substituto do gás natural veicular (GNV), após compressão e 
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posterior armazenamento, contanto que sejam atendidas as exigências de qualidade 

do órgão regulador competente (PROBIOGÁS, 2015). 

Para produção de biometano, geralmente, ocorre a remoção do H2S que 

apresenta natureza corrosiva e odor desagradável, contudo, algumas tecnologias 

fornecem, inclusive, o espaço para a remoção do CO2. Através desta melhoria, o gás 

pode ser comprimido e empregado como combustível em veículos e, ademais, pode 

ser injetado na rede de gás natural e utilizado como eletricidade. Inclusive, em 

sistemas de cogeração, ou enviado a rede de gás natural (CUCCHIELLA et. al., 2017). 

Segundo Bierat e Samson-Brek (2001), países desenvolvidos, como a 

Alemanha, a Suécia e a Suíça definiram normas de qualidade para a injeção de 

biometano na rede de gás natural, desta forma, todos os seus contaminantes devem 

ser removidos e o gás favorecido deve satisfazer os requisitos impostos: ter mais de 

95% de metano para diferentes aparelhos de gás e ser vazio de bactérias. 

No setor de transportes, os benefícios do biometano são eminentes. Pode ser 

utilizado como combustível, por exemplo, em veículos cujo sistema é desenvolvido 

para funcionar unicamente com gás natural ou biometano, assim temos a substituição 

do diesel por combustíveis gasosos. 

Dada e Mbohwa (2017) destacam, conjuntamente, os principais caminhos para 

utilização de biometano, que envolvem: 

a) Produção de calor e vapor; 

b) Geração de eletricidade/produção combinada de calor e energia (CHP); 

c) Recolocação do gás natural (injeção de gás na rede); 

d) Gás natural comprimido (CNG) e substituição do diesel (setor de 

transporte); 

e) Substituição do gás natural liquefeito (GNL) (setor de transporte). 

No Brasil, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível 

(ANP), regulamentou o uso do biometano, pela Resolução nº 8, de 30 de janeiro de 

2015. Esta declara que o biometano deve conter no mínimo 96,5% de metano e ser 

oriundo de produtos e resíduos orgânicos agrossilvopastoris e comerciais e 

designados ao uso veicular e às instalações residenciais e comerciais.  

A respeito da Resolução ANP Nº 685 de 2017, que discorre sobre o biometano 

oriundo de aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto, há regras 
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estabelecidas para a aprovação do controle da qualidade e a especificação do 

biometano a ser comercializado em todo território nacional, seja ele destinado ao uso 

veicular ou às instalações residenciais, industriais e comerciais. No Rio Grande do 

Sul, o biometano começou a ser usado como gás veicular em 2013, com usina 

localizada no município de Montenegro.  

2.3 Panorama do Setor de Transporte no Brasil 

O sistema de mobilidade urbana vem sofrendo profundas transformações nas 

últimas décadas, com o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos. Os 

padrões de transporte, em termo de acesso e escolha, são estruturados pela 

desigualdade social, e a falta de opção pode levar os cidadãos a ter pouco acesso 

aos bens de serviço e a inabilidade de participação na sociedade (RYDIN et. al., 2012; 

BOCAREJO; OVIEDO, 2012). 

As médias cidades, no Brasil, têm disposto de um crescimento muito 

significativo, esse rápido desdobramento não ocorre de forma ordenada, o que resulta 

em uma série de problemas de mobilidade urbana. Desta forma, é capaz de se afirmar 

que, quanto maior a população maior a dependência dela pelas redes de 

infraestrutura.  

Segundo dados do DENATRAN (2013), neste ano, 856 mil veículos eram 

representados por ônibus e micro-ônibus. E, no Rio Grande do Sul, essa frota chegava 

a mais de 53 mil. A frota total brasileira de transporte público urbano possui cerca de 

107 mil ônibus, sendo percorrido um total de 215,7 milhões de quilômetros por mês, 

nas capitais (NTU, 2017).  

A utilização de ônibus, no que se diz respeito a mobilidade urbana, além do 

volume de pessoas transportadas é mais vantajosa quando comparado à veículos de 

passeio e motocicletas quando apontada a emissão de poluentes per capita. Carvalho 

(2011), ponderou que, à medida que um ônibus emite 1,28 kg de CO2.km-1, um 

automóvel lança 0,19 kg de CO2.km-1. No entanto, considerando os índices de 

ocupação de cada veículo, é evidente que o transporte coletivo emite menos 

poluentes por passageiro em relação ao transporte individual, em situação habitual. 
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2.4 Cenário do óleo diesel no Brasil 

Intermédio às oscilações internacionais, a variação do dólar e da cotação do 

barril de petróleo, o valor praticado nas refinarias apresentou um grande salto, fazendo 

com que se tornasse desfavorável o consumo de combustível pelos brasileiros. O 

barril atingiu o maior valor no mercado, desde 2014, chagando a quase US$ 80 

(PETROBRÁS, 2018).  

A fim de aumentar a margem de lucro das multinacionais que importam 

derivados do petróleo, foi posta em prática a política de aumentos diários no preço do 

diesel e outros produtos. De acordo com a ANP (2018), a alta foi de R$ 3,38 a R$3,59 

para o diesel. E, a política de preços da Petrobras permitiu que os reajustes nos preços 

fossem diários, fazendo com que em abril a gasolina ficasse 30% mais cara. A Figura 

2 apresenta a frota de veículos ciclo diesel no Brasil, evidenciando que a frota de 

ônibus urbano equivale a, aproximadamente, 2 milhões de veículos: 

Figura 2 - Frota de Veículos ciclo diesel no Brasil (1980 a 2020) 

 

Fonte: MMA (2011). 

 

Em maio de 2018, caminhoneiros assentaram uma paralização nacional, 

bloqueando rodovias. A Confederação Nacional dos Transportes Autônomos 
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apresentou um ofício ao governo federal reivindicando o congelamento do preço do 

óleo diesel e a abertura de negociações (CNTA, 2018). 

Os efeitos da paralização foram sentidos em diversos setores econômicos, 

visto que o país não possuí malha ferroviária ou hidroviária para escoamento diário 

de mercadorias, sendo a base do transporte no Brasil feita através de caminhões de 

carga. A população sentiu a falta de combustível, havendo racionamento em todo 

estado.  

Isto posto, nota-se a importância do incentivo energético voltado a produção do 

biometano, em detrimento a toda crise propagada nos últimos anos, e visando o 

alcance da sustentabilidade.  

2.5 Planejamento Energético 

Em vista dos avanços tecnológicos e a crescente preocupação com a qualidade 

ambiental, os últimos anos têm sido de forte avanço no setor energético mundial.  Com 

isso, surgem desafios no contexto da expansão do setor de produção de energia, 

enfatizando o desenvolvimento de novas abordagens de soluções de problemas e 

elaborações de estudos técnicos, visando um sistema de energia mais resistente, 

fundamentado e ambientalmente consciente (EPE; ADENE, 2005). 

Para que seja assegurada a continuidade do suprimento de energia com 

menores dispêndios, riscos, impactos sócio-econômicos e ambientais, é de suma 

importância o planejamento do setor energético. Evidenciando que, a falta deste 

planejamento pode refletir em elevação de custos e degradação na qualidade de 

prestação de serviço (EPE; ADENE, 2005). 

Conforme Thery e Zarate (2009), o planejamento energético determina a 

combinação ideal de fontes de energia para satisfazer uma demanda definida. Para 

que isso ocorra, leva-se em conta critérios quantitativos (técnicos e econômicos) e 

qualitativos (impacto ambiental e social) para a tomada de decisão. 

Cormio et al. (2003), sugerem que a base para o planejamento energético é 

satisfazer a demanda energética prevista sobre um certo período de tempo, 

considerando aspectos políticos, sociais e ambientais, bem como dados históricos de 

planos anteriores de energia. 
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Hiremath et al. (2007), asseguram que o planejamento envolve encontrar um 

conjunto de fontes e dispositivos de conversão para atender os requisitos de demanda 

energética. E, ainda, Kleinpeter (1995) identifica o principal objetivo do planejamento 

energético como sendo a garantia de fornecimento, possível pela boa gestão das 

fontes naturais e diversificação da matriz energética para que seja possível reduzir 

importações de energia. 

A energia é indispensável para o desenvolvimento econômico e social de uma 

região. REN21 apud. Prasad, Bansal e Raturi (2014) relatou que, mundialmente, há 

crescente demanda por energia renovável, com novos mercados e investimentos. 

Apesar da crise econômica e incertezas políticas, tem-se grande visão a respeito da 

energia renovável moderna, já que esta pode substituir a energia fóssil, 

principalmente, no setor de transporte. 

Um plano energético global, nacional ou regional, deve promover o 

desenvolvimento sustentável, implicando em fontes de energia suficientemente 

disponíveis a um custo razoável, para que seja suprida as necessidades sociais, sem 

efeito adverso ao meio ambiente (PRASAD; BANSAL; RATURI, 2014). 

O desenvolvimento torna-se possível quando as necessidades de energia são 

ajustadas com as preocupações com o meio ambiente. O planejamento energético 

requer uma preparação de planos energéticos decentralizados, baseados em 

satisfazer as necessidades energéticas de subsistência e com o menor custo possível 

(RAMACHANDRA et. al, 2006). 

No caso do biogás, o potencial de aproveitamento energético depende da 

viabilidade econômica dos projetos de produção, coleta e utilização. Devendo ser 

considerados os custos de investimento, operação e manutenção, e as receitas 

obtidas com a venda de energia ou a redução de custos proporcionadas (ZANETTE, 

2009). 

2.6 Emissões Evitadas 

O controle da contaminação atmosférica nos centros urbanos e a implementação 

de medidas para reduzir as emissões de GEE da queima do diesel estão entre os 

principais obstáculos na área da mobilidade sustentável. Constata-se um crescimento 
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na busca por iniciativas viáveis para a produção de energias mais limpas nas frotas 

de transporte coletivo urbano (ANTP, 2016).  

Na década de 1980, o governo federal lançou o Programa de Controle de 

Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), com intuito de reduzir as 

emissões de poluentes pelos automóveis e pelos veículos comerciais vendidos no 

Brasil. Desde então, gradativamente, estabeleceram-se limites máximos de emissões 

que reduziram em mais de 90% as emissões unitárias de vários poluentes pelos 

veículos. Atualmente, um veículo diesel emite menos de 20% de poluentes do que há 

20 anos. A Figura 3 mostra os poluentes que mais geram impacto na saúde pública, 

assim como suas respectivas contribuições absoluta e relativa por tipo de fonte na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) (CARVALHO, 2011): 

Figura 3 – Contribuição relativa das fontes de poluição de ar na RMSP. 

 

Fonte: CETESB (2014). 

 

Segundo o relatório de Impactos Ambientais da Substituição dos ônibus 

Urbanos por veículos menos poluentes, apresentado pela ANTP (2010), os veículos 

automotores são os principais contribuintes nas emissões de: monóxido de carbono 

(CO), dióxido de enxofre (SO2); precursores de O3 (HC e NOx) e material particulado. 

Veículos a diesel são emissários dominantes de material particulado e NOx, mas 
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também, são fontes significativas de SO2. As principais ameaças à saúde pública 

urbana nas grandes regiões metropolitanas são os materiais particulados (MP) e os 

percursores de O3. 

O GNV é considerado, pela ciência ambiental, uma alternativa altamente 

favorável à qualidade do ar e saúde pública, no que diz respeito ao ponto de vista do 

controle da poluição local por MP cancerígeno, característico do uso do diesel. Sendo 

considerado uma energia de transição até o biometano (ANTP, 2018). Um veículo 

movido a gás emite cerca de 20% menos CO2 a atmosfera. Contudo, mesmo com tais 

benefícios, o consumo de GNV no Brasil ainda é baixo, representando menos de 1% 

do dispêndio total de álcool e gasolina, devido ao fato de que poucas cidades no Brasil 

dispõem da oferta desse combustível (CARVALHO, 2011). 

Através de uma política bem delineada com investimento e incentivos fiscais, 

pode-se compensar eventuais custos adicionais da adoção de GNV nos transportes 

em substituição ao diesel. Ao longo do tempo, esta economia se dá por meio do menor 

custo com a manutenção, maior durabilidade do veículo, economia na conta de 

combustível (MOUTINHO DOS SANTOS et al., 2013). Ônibus que operam a GNV 

podem tornar-se 100% sustentáveis, caso seja feita a utilização de biometano, 

zerando as emissões de GEE. Desta forma, estimam-se as emissões evitadas (EE). 

O aproveitamento do biogás como combustível para geração de energia dá 

uma finalidade sustentável para o subproduto da disposição dos resíduos sólidos, e 

também, evita que o gás metano seja emitido para a atmosfera.  

O metano tem um potencial poluidor 21 vezes maior que o CO2, desta forma, a 

sua utilização na produção de energia gera emissões evitadas deste gás. As emissões 

evitadas podem ser credenciadas para a geração de créditos de carbono, 

representando uma segunda fonte de receita para usinas e aterros que geram energia 

por meio do biogás. Simulações realizadas mostram a viabilidade econômica positiva 

que projetos de geração de créditos comercializáveis de carbono detêm (MMA, 2010). 

2.7 Caracterização da Área de Estudo 

Bento Gonçalves é um município localizado a 120 km da capital, Porto Alegre, 

no estado do Rio Grande do Sul. O 18º município mais populoso do Rio Grande do 
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Sul, segundo dados do IBGE (2017), possuí uma área de 274 km2 e uma população 

de 115.069 habitantes (IBGE, 2010). 

Entre os principais setores que movimentam o município, encontram-se o setor 

moveleiro e o vitivinícola, mas também, apresentam forças em indústrias alimentícias 

e metalúrgicas. O abastecimento de água da cidade é realizado pela Companhia 

Riograndense de Saneamento e o fornecimento de energia elétrica pela Rio Grande 

Energia. Além da rede de ônibus, a cidade possui um aeroclube e trafego de trens, 

apenas para turismo. Recebe, em média, 800 mil visitantes por ano (PMBG, 2018). 

 

2.7.1 Situação dos Resíduos Sólidos Urbanos em Bento Gonçalves 

O resíduo sólido urbano de Bento Gonçalves é enviado à Central de Resíduos 

do Recreio (CRR), localizado no município de Minas do Leão (RS), percorrendo cerca 

de 200 km (Figura 4) (CRVR, 2018): 

Figura 4 - Localização do Município de Bento Gonçalves – RS. 

 

Fonte: Elaboração Própria (2018). 
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Em janeiro de 2007, a ONU aprovou o projeto de captura do biogás gerado no 

aterro sanitário, e com isso a CRR foi autorizada a operar no âmbito do Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Kyoto (CRVR, 2018). No ano de 2017 a 

prefeitura municipal de Bento Gonçalves deu início ao processo de credenciamento 

de empresas interessadas em construir uma usina de tratamento de resíduos sólidos 

urbanos e aproveitamento energético. 

Em muitas nações do mundo a utilização do biogás já é bastante difundida, e 

tem sido usado de forma variada para fins de aquecimento e geração de eletricidade. 

Tchobanoglous e Burton (1991), já afirmavam que, o gás do digestor anaeróbio 

poderia ser utilizado como combustível para motores de caldeira e de combustão 

interna, e utilizados para gerar eletricidade, ainda assim, os resíduos da produção de 

biogás poderiam ser usados como fertilizantes. 

2.7.2 Situação do Setor de Transporte em Bento Gonçalves 

O município de Bento Gonçalves é servido por uma rede de linhas de ônibus e 

micro-ônibus, com uma frota de aproximadamente 135 veículos (DETRAN-RS, 2017).  

Segundo o Relatório de Frota Circulante 2018, elaborado pelo Sindipeças e 

Abipeças, a idade média da frota de autoveículos atingiu 9 anos e 7 meses em 2017, 

no período de cinco anos (2012 a 2017), a idade média dos veículos em circulação 

subiu cerca de 1 ano. A Tabela 4, elaborada pela Sindipeças e Abipeças, apresenta a 

idade média da frota brasileira de veículos em circulação. 

Tabela 4 - Idade média da frota circulante brasileira 

Segmento Ano de 2017 

Automóveis 9 anos e 6 meses 

Comerciais Leves 7 anos e 11 meses 

Caminhões 10 anos e 8 meses 

Ônibus 10 anos e 2 meses 

Total 9 anos e 7 meses 

Fonte: Adaptado de Sindipeças e Abipeças (2017) 

 

O valor da quilometragem média percorrida por veículos da frota de transporte 

coletivo vária conforme o tamanho da população dos municípios. O valor mínimo 
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percorrido em municípios brasileiros em que a população corresponde de 100 a 200 

mil habitantes é de 222 km (NTU, 2017). 

O preço médio do diesel em outubro de 2016 era de R$ 3,05 por litro. Em 

fevereiro de 2018, esse valor sofreu um acréscimo de 35 centavos, chegando ao custo 

de R$ 3,40 o litro. Já, o preço do GNV varia de R$ 1,999 a 3,159 reais (ANP, 2018). 

Isso tem feito com que o gás natural se torne mais atrativo quando comparado à 

gasolina, visto que em alguns postos de combustível esse preço chegava a cinco 

reais. 

Através dessa base de dados, torna-se incontestável e de extrema relevância 

a aplicação de novas tecnologias neste âmbito, envolvendo uma substituição 

estratégica e, ainda, aliadas à sustentabilidade, melhorando consideravelmente a 

qualidade de vida da população.  

O aproveitamento do gás gerado através de resíduos sólidos urbanos e sua 

subsequente transformação em biometano, para que haja substituição do diesel em 

frotas públicas, traz ganhos sociais, econômicos e ambientais. Posto que, as 

emissões de poluentes atmosféricos são reduzidas (GENOVESE et al., 2006 apud 

ZILOTTI, 2012). 
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3 Metodologia 

A seguir, a Figura 5 apresenta um fluxograma dos passos tomados para 

realização do estudo: 

Figura 5 - Fluxograma dos estágios de estudo. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Neste contexto, o presente trabalho objetivou estimar o potencial de geração 

de biogás do município de Bento Gonçalves (RS), aplicando a equação de decaimento 

de primeira ordem do IPCC, com base nos dados locais. 

Esta seção contempla a descrição metodológica utilizada ao longo da pesquisa 

para o setor de transporte público municipal. 

3.1 Projeção da População (IBGE, 2016) 

As projeções populacionais, incorporam os parâmetros demográficos 

calculados com base no Censo Demográfico, considerando a taxa de crescimento 

populacional mais atual. Através da metodologia utilizada pelo IBGE, a população foi 

estimada para os próximos 20 anos, conforme equação (1): 
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𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 (1 + 𝑖)𝑛                                                                         (1) 

 

Em que: 

Pf (habitantes): população estimada;  

Pi (habitantes): população atual; 

I (%): taxa de crescimento populacional considerada (IBGE, 2016); 

n: ano de referência. 

3.2 Geração de Resíduos Orgânicos (GRO) (DIAS ET. AL, 2012) 

GRO = Gp * P * %R                                                                   (2) 

 

Em que: 

GRO (kg.dia-1): geração de resíduos orgânicos;  

Gp (kg.hab-1.dia-1): geração per capita de resíduos; 

P (habitantes): população; 

%R: porcentagem de resíduos orgânicos. 

3.3 Produção de Biogás através de Resíduos Sólidos Urbanos 

A modelagem matemática possibilita estimar o potencial de geração de biogás 

no aterro a partir da massa de resíduos depositada, prevendo, também, emissões de 

gases de efeito estufa, tal estimativa torna possível o dimensionamento de sistemas 

de coleta de biogás a serem implantadas no aterro (MACHADO et al.,2009). Em 

comparação aos métodos de campo, os modelos teóricos geram resultados rápidos 

com custos baixos (ABRELPE, 2013). 

Para aferir a produção local de biogás, o método empregado baseou-se na 

metodologia recomendada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC), equação (3), cuja abordagem implica na determinação do potencial 

de geração de metano, a partir do teor de carbono orgânico degradável dos resíduos. 
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No caso de resíduos sólidos urbanos, através da informação de diferentes tipos dos 

resíduos que compõe a massa do aterro, é feita a estimativa. 

 Para esta metodologia são necessários dados estatísticos de população 

e sobre a composição dos resíduos sólidos urbanos (IPCC, 2006): 

 

𝐸𝐶𝐻4 = [ 𝑃 ∗ 𝑅𝑆𝐷𝑓 ∗ (𝐹𝐶𝑀 ∗ 𝐶𝑂𝐷𝑓 ∗ 𝐹) ∗ (
16

12
− 𝑅) ∗ (1 − 𝑂𝑋)]                  (3)  

Em que: 

ECH4 (t.ano-1): emissões de CH4; 

P: população Urbana; 

RSD (hab.ano-1): taxa de geração de resíduos sólidos domésticos = 0,65; 

RSDf: fração de resíduos sólidos domésticos que é depositada em locais de 

disposição = 0,6; 

FCM: fator de correção de metano = 1 (adimensional) (IPCC, 2006); 

COD: carbono orgânico degradável no resíduo sólido doméstico (adimensional);     

COD (fração) = 0,4A + 0,17B + 0,15C + 0,30D, sendo A: papel e têxteis; B: poda de 

jardins e parques; C: resíduos alimentares e D: madeira ou palha; 

CODf: fração de COD que realmente degrada = 0,77 (adimensional) (IPCC, 2006); 

F: fração de CH4 no gás de aterro = 0,4 (IPCC, 1996); 

16/12: taxa de conversão de carbono em metano; 

R: quantidade de metano recuperado (valor desprezível); 

OX: fator de oxidação (valor desprezível). 

3.4 Produção de Biogás através de Resíduos Vitivinícola 

Através do livro Guia Prático do Biogás (2010), publicado pela Fachagentur 

Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), com o apoio do Ministério da Nutrição, 

Agricultura e Defesa do Consumidor da Alemanha é capaz de se obter alguns índices 

médios de produção de biogás, baseados em situações experimentais que podem ser 

utilizados para calcular aproximadamente a produção de biogás para diversos tipos 

de substratos.  

Desta forma foram utilizadas as equações (4) e (5): 

𝑅𝑉 = 𝑃𝑈 ∗  𝑅%                                                                        (4) 
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Em que: 

RV (t): resíduo vitivinícola gerado; 

PU (t): produção de uva = 720 mil toneladas (EMATER, 2018) 

R%: porcentagem de uva que se torna resíduo = 25% (PROZIL et. al., 2012) 

 

𝑃𝐵𝑉 = 𝑅𝑉 ∗ 𝑃𝐵𝑋                                                                     (5) 

Em que: 

PVB (Nm3): produção de biogás do resíduo vitivinícola; 

RV (t): resíduo vitivinícola gerado; 

PBX: produção de biogás por tonelada do resíduo em questão = 176 Nm3.t-1 (GUIA 

PRÁTICO DO BIOGÁS, 2010). 

3.5 Cálculo de abastecimento da Frota de Ônibus e Consumo 

Um fator muito importante de ser calculado, quando se trata de custos, é o 

consumo de combustível dos veículos. O conhecimento sobre tal aspecto permite que 

os órgãos administradores possam analisar possíveis mudanças que reduzam estes 

gastos, gerando diversos impactos na estratégia e logística do negócio. 

3.5.1 Consumo anual de combustível (NADALETI, 2017) 

𝐶 =  
𝑘𝑚𝑦 ∗ 𝑉𝑈

𝐶𝑀
                                                                          (6) 

Em que: 

C (dm3): consumo de combustível durante a vida útil; 

kmy (km.ano-1): distância coberta por ônibus por ano (considerando que valor mínimo 

percorrido em municípios brasileiros em que a população corresponde de 100 a 200 

mil habitantes é de 222 km, e que o veículo opere os 365 dias do ano) = 81.030km 

(NTU, 2008); 

VU (anos): vida útil do veículo = 10,16 (SINDIPEÇAS E ABIPEÇAS, 2018); 

CM (km.dm3): consumo médio = 1,45 (CUNHA, 2015). 
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3.5.2 Cálculo do Custo do diesel por veículo (NADALETI, 2017) 

𝐶𝑉 = 𝐶 ∗ 𝑃𝐷                                                                         (7) 

 

Em que: 

CV (R$): custo do diesel por veículo ao longa da vida útil; 

PD (R$.L-1): preço do diesel = R$ 3,40 (ANP, 2018). 

3.5.3 Custo total para a frota de ônibus urbano do município (NADALETI et. 

al., 2018) 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑉 ∗  𝐹𝑚                                                                (8) 

Em que: 

CT (R$): custo total por veículo; 

Fm: frota municipal (DETRAN-RS, 2017) 

3.5.4 Consumo de combustível por ônibus abastecido com biogás 
(NADALETI, 2017) 

𝑉𝐺,𝑑 =  𝑉𝐷,𝑑

𝐿𝐻𝑉𝑑 ∗  ƞ𝐷

𝐿𝐻𝑉𝐺ƞ𝐺
                                                        (9) 

Em que: 

VD,d (dm3.km-1): consumo médio de diesel (SANTARELLI, 2004); 

VG,d (Nm3.km-1); consumo médio de biogás; 

LHVd (MJ.dm-3): poder calorífico inferior do diesel (ANTP, 2003); 

LHVg (MJ.Nm-3): poder calorífico inferior do biogás (CTGAS); 

ƞD (%): eficiência do motor de ignição por compressão (ZIVANOWIC, 2015); 

ƞG (%): eficiência do motor de ignição por centelha (ZIVANOWIC, 2015). 
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3.5.5 Frota total de ônibus em Bento Gonçalves que pode ser abastecida pela 
quantidade de metano gerada diariamente (NADALETI, 2017) 

𝐹𝑆 =  
𝐹𝐶𝐻4

𝑉𝐺,𝑑 ∗  𝐷2
                                                                         (10) 

 

Em que: 

FS: frota potencial; 

FCH4 (Nm3.dia-1): produção diária de metano em aterros; 

D2 (km.dia-1): distância diária percorrida por ônibus; 

VG,d (Nm3.km-1): consumo médio de metano pelo motor do ônibus. 

3.7 Quantificação das Emissões de Dióxido de Carbono (CO2) por ônibus do 

município, através do método Top-Down (IPCC, 1997) 

Desenvolvido pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC), o método Top Down é prático para se obter valores mais próximos da 

realidade da emissão de dióxido de carbono (CO2). Esta metodologia estima o total 

de CO2 obtido através do consumo de determinado volume, tendo como item para 

cálculo os dados de produção e consumo de energia (MATTOS, 2001). 

3.7.1 Consumo de Energia 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐴 ∗ 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝑇𝑒𝑝 ∗ 𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟                                            (11) 

 

Em que: 

CC (TJ): consumo de energia; 

CA (L): consumo de combustível; 

Fconv: fator de conversão da unidade física de medida da quantidade de combustível 

para tonelada equivalente de petróleo, com base no poder calorífico superior do 

combustível. (Diesel: 0,848 tep/m3) (MCT, 2006); 

Tep: tonelada equivalente de petróleo (1tep: 0,041868 TJ) 
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Fcorr: fator de correção de PCS (poder calorífico superior) para PCI (poder calorífico 

inferior). Para combustíveis sólidos e líquidos (Fcorr: 0,95) e para combustíveis gasosos 

(Fcorr: 0,90) (MCT, 2006). 

3.7.2 Conteúdo de Carbono 

𝑄𝐶 = 𝐶𝐶 ∗ 𝐹𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠                                                        (12) 

 

 

Em que: 

QC: conteúdo de carbono expresso, em tC (tonelada de carbono); 

CC: consumo de energia, em TJ; 

Femiss: fator de emissão de carbono, em tC/TJ. (Diesel: 20,2 tC/TJ) (IPCC, 1997); 

3.7.3 Emissões de CO2 

Por fim, calculam-se, as emissões de CO2. Sabendo-se que o peso molecular 

do Carbono é 12 e do Oxigênio é 16, o peso molecular do dióxido de carbono (CO2) é 

44. Logo, 44 CO2 corresponde a 12 tC ou 1 t de CO2 = 0,2727 tC, conforme a Equação 

(13): 

𝐸𝐶𝑂2 = 𝑄𝐶 ∗
44

12
                                                               (13) 

 

Em que: 

ECO2: emissão de CO2; 

QC: conteúdo de carbono; 

Fator de conversão = 44/12 
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4 Resultados e Discussão 

O método apresentado neste trabalho é uma estimativa do potencial de 

produção de biogás e concentração presente de metano. Desta forma, são propostos 

três cenários: 

 Cenário 1: o primeiro cenário proposto é a utilização do metano gerado através 

de RSU, exclusivamente do município de Bento Gonçalves, para 

abastecimento da frota urbana de ônibus da cidade.  

 Cenário 2: o segundo cenário englobara a possibilidade de um gerenciamento 

consorciado dos RSU de Bento Gonçalves e cidades circunvizinhas, para 

produção de biogás e abastecimento da frota urbana de ônibus.  

 Cenário 3: no terceiro cenário, apresenta-se a possibilidade de utilização de 

resíduos vitivinícolas, conjuntamente, com RSU para produção de biogás e 

utilização do biometano gerado, na frota urbana de ônibus.  

 

4.1 Aspectos Econômicos 

Em primeiro plano, é relevante observar os aspectos econômicos relacionados 

ao estudo atual.  

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(2018), o preço do diesel no Rio Grande do Sul foi avaliado em R$ 3,40. Considerando 

a autonomia de um ônibus equivalente a 1,45 km.L-1 (CUNHA, 2015) e sua 

quilometragem média percorrida sendo 222 km (NTU, 2017). O consumo diário de 

combustível para este veículo é de 153,10 litros de diesel por dia.  

Pode-se constatar que cada veículo gera um dispêndio de 55,9 mil litros de 

diesel por ano. E, ao calcular esse valor para a totalidade de sua vida útil, cada ônibus 

chega a um montante de, aproximadamente, 568 mil litros de diesel. Por meio dos 

valores obtidos fica evidente o quão oneroso é essa circunstância, principalmente 

porque a distribuição de custos nas empresas prestadoras, de serviços de transporte 

público, predominantemente, está voltada ao pagamento do óleo diesel e de 

funcionários. Por consequência, não há investimento na melhoria da frota. 
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Para o município de Bento Gonçalves, onde considerou-se uma frota potencial 

de 135 ônibus urbanos (DENATRAN-RS), e através das Eq. (6) e (7) constatou-se 

que, diariamente, cada veículo gaste cerca de R$ 520,00 reais em combustível. Ao 

fim de um ano o valor chegaria a R$ 190 mil reais. Para que a totalidade da frota 

circulante o custo anual seria superior a R$ 25 milhões, somente em combustível. 

Em contrapartida, o preço de venda do gás natural circula na faixa de R$ 2,80 

(ANP, 2018). Mantendo o mesmo consumo, a despesa ao dia seria de 

aproximadamente R$ 428,7, e quando comparada ao dispêndio de um ônibus a diesel, 

a economia diária é mais de R$ 90,00 por veículo, sem considerar taxas de inflação. 

Mostrando que a economia gerada em um ano seria superior a R$ 33 mil reais por 

ônibus. 

Definindo a energia interna contida no combustível (PCI), o gás natural veicular 

(GNV) possui 8293 kcal.m-3, enquanto poder calorífico inferior do diesel é de 8767 

kcal.L-1 (CTGAS, 2006; ANTP, 2003). Segundo Silva (2006), o consumo de 

combustível considerado para um ônibus operando com gás natural comprimido 

(GNC) é de 2,28 km.m-3, próximo aos 2,5 km.L-1 dos ônibus a diesel, sendo 

respeitados dados operacionais do motor, assim como, condições de tráfego, 

velocidade média, temperatura do motor, etc. 

Através do resultado obtido com a Eq. (9), o consumo de combustível de um 

ônibus abastecido com biogás seria de 2,11 Nm3.km-1. No entanto, a Probiogás (2016) 

considera que 6 Nm3 de biometano são suficientes para superar mais de 100 km de 

distância.  

O biometano funciona como combustível em veículos da mesma maneira que 

o GNV. Por esse motivo, sua utilização é uma alternativa pertinente, já que motores a 

combustão e de propulsão híbridos podem ser acionados com biocombustíveis 

(PROBIOGÁS, 2016). Ainda assim, o uso adicional de biometano está sujeito aos 

progressos feitos em termos de tecnologia e a esquemas de apoio financeiros 

(SCARLAT; DALLEMAND; FAHL, 2018). 

 

4.2 Cenário 1 

De acordo com a Caracterização Nacional de Resíduos publicada na versão 

preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mais de 50% do total de resíduos 
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sólidos urbanos gerados no Brasil correspondem a resíduos orgânicos. A biodigestão 

busca criar condições adequadas para que a diversidade de organismos presentes no 

ambiente possa degradar e estabilizar os resíduos orgânicos em situações 

controladas e seguras para a saúde humana (MMA, 2017). 

 Conforme a Tabela 5, que apresenta os valores de geração de resíduos 

orgânicos (GRO) e emissões de metano, observa-se que o município de Bento 

Gonçalves produz um montante de 16 mil toneladas de resíduos orgânicos ao ano. E, 

ainda, estima-se através da Eq. (2), que em 20 anos, a cidade passe a gerar 19,3 mil 

toneladas, seguindo o crescimento populacional. Considerou-se que, a taxa da 

população urbana atendida pela coleta pública de resíduos, segundo a empresa 

responsável pela coleta, é de 100%, assim esse valor foi ponderado para utilização 

do modelo para os próximos 20 anos: 

Tabela 5 - Valores de Geração de Resíduos Orgânicos e Emissão de metano em 

Bento Gonçalves até o ano de 2037. 

Ano 

População Estimada 

[habitantes] 

GRO 

 [kg.dia-1] 

Quantidade de metano gerada 

 [m3.ano-1] 

2018 116.058,59 44.860,05 2.784.880 

2022 120.102,81 46.423,10 2.872.090 

2027 125.356,82 48.453,92 2.997.732 

2032 130.840,68 50.573,58 3.128.871 

2038 136.596,48 52.798,36 3.266.513 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Em uma sociedade demasiadamente consumista são inadiáveis a 

conscientização e a Educação Ambiental sobre os recursos naturais, ambicionando a 

diminuição da geração de resíduos sólidos. A disposição final de resíduos sólidos e 

aterros sanitários, não é mais encarada como a principal solução para descarte destes 

resíduos, em razão da mudança da percepção ambiental da sociedade.  

Posto isso, juntamente com o contexto energético atual e a problemática acerca 

dos RSU, a sugestão da utilização de biodigestores para a fração orgânica dos 

resíduos aponta como uma solução apropriada ao saneamento local, favorecendo a 

autonomia energética. É eminente a necessidade das prefeituras se adaptarem às 
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novas leis sobre os Resíduos Sólidos, sob pena de não receberem mais recursos da 

União para programas ambientais. Deste modo, através de tecnologias de primeira 

linha, apresentadas por usinas de tratamento de resíduos, tem-se soluções 

integradas.  

Diversas tecnologias de digestão anaeróbica têm sido usadas para converter 

materiais orgânicos biodegradáveis em metano, para posterior utilização do 

combustível. Anteriormente ao processo de digestão é necessário a separação das 

frações orgânicas do resíduo das frações não biodegradáveis, já que podem resultar 

em problemas operacionais (Wise et al., 1981 apud ZHU et al., 2010). A separação 

através de meios mecânicos pode ser mais usada e rentável quanto a separação na 

fonte de geração (ZHU et al., 2010).  

Em suma, estas usinas possuem todo o processamento necessário, desde a 

triagem, seguida de o pré-tratamento do substrato, a digestão e o pós-tratamento do 

digestado. Salientando que, na maioria dos países, a coleta seletiva de resíduos é 

ineficiente, a começar pela triagem residencial. Assim, o biodigestor é sempre 

projetado conforme as condições mais adequadas para a degradação da matéria 

orgânica (LEITE et al.; 2010). 

O potencial de produção de biogás em Bento Gonçalves para o ano de 2018, 

mostrou-se dentro do padrão. Com uma população correspondente de 116.059 

habitantes, a produção de metano é de 2.784.880 m3 ao ano.  

Sendo capaz de se comparar ao trabalho de Mello e Grassi (2014) sobre o 

potencial de biogás gerado no aterro sanitário de Francisco Beltrão (PR), em que, 

quando a população correspondia a menos 100 mil habitantes, a produção teórica de 

biogás era de 922.418 m3CH4 por ano. E, também, ao trabalho de Mazzonetto et al. 

(2016) que avaliou através do mesmo método o potencial de geração de biogás do 

município de Piracicaba (SP). Obtendo, a partir de uma população de 364.571 

habitantes, 9.422.468 m³CH4.ano-1. 

Mediante o proposto no Cenário 1, o município de Bento Gonçalves conseguiria 

abastecer uma Frota Potencial de 16 ônibus ao dia, considerando os valores para o 

ano de 2018. E, em 2038, cerca de 20 veículos poderiam ser abastecidos diariamente 

a partir do biometano gerado (Tabela 6). No primeiro momento, esses valores não 

parecem muito atraentes do ponto de vista econômico, mas quando se trata de 
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aspectos ambientais abre-se uma nova perspectiva alinhada às preocupações atuais 

relacionadas as emissões atmosféricas. 

Tabela 6 - Estimativa do total de ônibus urbanos que seriam abastecidos e Emissões 

Evitadas para atual Frota Urbana de ônibus no primeiro cenário. 

Ano Cenário 
Frota Potencial 

[número de ônibus] 
Emissões Evitadas 

[tCO2.dia-1] 

2018 
1 

16 6.000 

2038 20 . 
Fonte: Elaboração Própria (2018). 

 

Como já exposto, dentre todos os setores que consomem combustíveis fósseis, 

o setor de transporte é um dos mais importantes, sendo a queima desses 

combustíveis a principal causa das emissões de dióxido de carbono (MATTOS, 2011). 

Um ônibus emite, diariamente, 382,47 toneladas de CO2 para a atmosfera, atestada 

pela Eq. (13). Mensurando a frota urbana de ônibus do município de Bento Gonçalves, 

o valor chega a mais de 51 mil toneladas de CO2 por dia. A situação é agravada pelo 

fato de, além de serem os combustíveis mais consumidos, estes apresentam maiores 

de taxas de emissão por metro cúbico.  

Conforme o relatório anual de emissões divulgado pela CETESB, a Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), no ano de 2014, emitiu 1.573 mil toneladas de 

CO2 devido ao consumo de óleo diesel. As emissões de GEE na região central de 

Porto Alegre totalizaram 83.454,9 toneladas de CO2 no ano de 2015. As linhas de 

ônibus foram responsáveis por cerca de 30% destas emissões (ILADES, 2015). 

Quando a frota urbana à diesel é substituída 16 ônibus (ano de 2018) que 

operam à biometano, são evitadas, diariamente, a emissão de 6 mil toneladas de CO2 

para a atmosfera. Portanto, a redução da emissão de dióxido de carbono é uma 

estratégia eficaz para desacelerar o aquecimento global nas próximas décadas. 

 

4.3 Cenário 2 

A partir da estimativa da população, procedeu-se os cálculos para geração de 

resíduos orgânicos de cada município, considerando um crescimento constante. A 

taxa de geração per capita utilizada foi de 0,752, respeitando dados da Abrelpe (2016) 

para a região Sul.  



 

 

 

 

43 

A geração de resíduos sólidos orgânicos correspondente ao ano de 2018 da 

região seria de aproximadamente 96 toneladas ao dia, produzindo anualmente um 

total de 35 mil toneladas. Esse valor, em 20 anos, saltaria para aproximadamente 128 

toneladas ao dia, resultando em uma produção de biogás de 7,9 GgCH4 ao ano. 

A Tabela 7, apresentada abaixo, mostra o potencial energético dos resíduos 

sólidos urbanos para cada município, assim como a população geradora e a geração 

de metano para o ano de 2018 e 2038: 

Tabela 7 - Potencial de Produção de Biogás nos Municípios. 

Ano Município 
População 

Urbana 
[habitantes] 

Taxa de geração 
per capita de RSU 

[kg.hab-1.dia-1] 

 
GRO 

[kg.dia-1] 

Emissão de 
CH4 

[m3.ano-1] 

2018 
Bento 

Gonçalves 

116.059 
0,752 

44.860,05 2.775.388 

2038 136.597 52.798,36 3.266.513 

      

2018 
Carlos 

Barbosa 

29.080 
0,752 

11.240,23 695.407 

2038 49.618 19.178,75 1.186.540 

      

2018 
Farroupilha 

70.532 
0,752 

27.262,60 1.686.674 

2038 91.069 35.200,72 2.177.790 

      

2018 
Garibaldi 

34.614 
0,752 

13.379,28 827.745 

2038 55.151 21.317,40 1.318.860 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A Figura 6 mostra a produção de biogás, através do consórcio entre os 

municípios, para o ano de 2018 e 2038, respectivamente: 
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Figura 6 - Produção de Biogás a partir de resíduos sólidos urbanos. 

 

Fonte: Elaboração Própria (2018). 

 

A lei nº 11.107/2005, dispõe sobre a contratação de consórcios públicos, e o 

decreto 6.017/2007 regulamenta a estrutura legal para adoção do consórcio público 

intermunicipal, para atender o objetivo de prestação de serviço público de destinação 

final dos RSU (BRASIL, 2007). Vaz (1997 apud IBGE, 2005) cita o aumento de 

serviços públicos ofertados à população e o aumento do poder de negociação dos 

municípios na resolução de impasses locais, e no caso de municípios menores, essa 

vantagem apresenta maior relevância. Mediante esforços entre os municípios 

consorciados, pode-se obter uma prestação de serviços de forma adequada, 

principalmente no que se diz respeito a uma gestão técnica eficiente. 

A forma de disposição ambientalmente adequada para o rejeito, no Brasil, é o 

aterro sanitário (BRASIL, 2010). Contudo, devido à crescente urbanização, a falta de 

disponibilidade de áreas adequadas ambientalmente e economicamente para 

instalação de aterros, evidencia o problema deste tipo de tratamento (CALIJURI, et 

al., 2002). Desviar os resíduos sólidos, que iriam diretamente a esses aterros, para 

produção de energia evita emissões não controladas que ocorreriam nos aterros 

Produção de Biogás para o 
Cenário 2

5,9 GgCH4.ano-1

7,9 GgCH4.ano-1

2018 2038



 

 

 

 

45 

sanitários. Nos Estados Unidos, a emissão de GEE nestes locais equivaleram a 115,7 

Mt de CO2 em 2015 (LEE; HAN; WANG, 2017). 

Ainda, conforme a Tabela 7, observa-se que o potencial energético dos RSU 

se concentra em municípios com maior número de habitantes em sua área urbana. A 

parcela de produção dos municípios fronteiriços é baixa, já que os municípios são de 

pequeno porte. Por meio de um gerenciamento consorciado de RSU é possível atingir 

a eficiência na gestão de resíduos sólidos, visto que a ação conjunta entre os 

municípios pode assegurar ganhos ambientas e econômicos na provisão desses 

serviços públicos. Assim sendo, como mostra a Tabela 8, o município de Bento 

Gonçalves abasteceria uma Frota Potencial diária de 35 ônibus em 2018. Chegando, 

em 20 anos, a abastecer 47 ônibus: 

Tabela 8 - Estimativa do total de ônibus urbanos que seriam abastecidos e Emissões 

Evitadas para atual Frota Urbana de ônibus no segundo cenário. 

Ano Cenário 
Frota Potencial 

[número de ônibus] 
Emissões Evitadas 

[tCO2.dia-1] 

2018 
2 

35 12.700 

2038 47 . 
Fonte: Elaboração Própria (2018). 

 

Neste segundo cenário, quando a frota urbana à diesel é substituída por 35 

ônibus (ano de 2018) que operam à biometano, a emissão de 12,7 mil toneladas de 

CO2 é evitada diariamente. Isso corresponderia a, aproximadamente, 5 milhões 

toneladas de EE em um ano. Por apresentar baixas emissões de GEE, o uso de 

biometano em veículos ao longo de toda cadeia de suprimento é uma das melhores 

opções como combustível renovável no transporte, contribuindo para as metas de 

energia renovável no setor (SCARLAT; DALLEMAND; FAHL, 2018). 

 
4.4 Cenário 3 

Evidencia-se que toda região abordada possui grande presença de indústrias 

vitivinícolas. O terceiro cenário proposto é a abordagem do resíduo deste 

processamento para tornar mais eficiente e gerar aumento na produção de biometano. 

O valor do potencial de geração de energia calculado estimou que 100% dos 

resíduos provenientes da vitivinicultura na Serra Gaúcha, seriam destinados para a 

produção de biogás. Torna-se significativamente mais vantajosa a utilização deste tipo 
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de substrato, visto que não implicaria em custos extras de transporte e evitaria os 

impactos negativos causados pela disposição incorreta no meio ambiente. Além de, 

privilegiar misturas de resíduos e restos orgânicos, em oposição a culturas 

energéticas. 

A uva, principal cultura da região, mesmo com quebra de 15 a 20% devido à 

alta produtividade da safra anterior, que exigiu grande consumo de nutrientes e 

fadigou as plantas, manteve sua colheita na média. A região produziu 720 mil 

toneladas de uva na safra de 2017/2018 (EMATER, 2018). 

Sendo a produção de metano, através do resíduo vitivinícola de 176 Nm3.t-1 de 

substrato (GUIA PRÁTICO DO BIOGÁS, 2010).  Sabendo-se que 25% do total de 

uvas processadas se tornam resíduo (PROZIL et. al., 2012). Estima-se, através das 

Eq. (4) e (5), que a região produziu cerca de 32 Gg de metano nesta safra. Quando 

analisada a proposta do cenário 3, que propõe uma codigestão com RSU, e 

considerando o gerenciamento consorciado de resíduos, observa-se que essa 

produção salta para 37,9 Gg de metano ao ano. 

A Figura 7, apresenta uma comparação da produção de biogás. Considerando 

a produção de biogás somente a partir de RV; a produção por meio de RV codigestado 

com RSU do município de Bento Gonçalves; e, a produção de biogás mediante a 

codigestão de RV com RSU obtidos através do consórcio municipal: 

Figura 7 - Potencial de Geração dos Resíduos Vitivinícolas e Resíduos Vitivinícola 

codigestado com Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

Fonte: Elaboração Própria (2018). 
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Com referência aos efluentes de uma vinícola, Pirra (2009) apresenta os meios 

pelos quais estes são gerados, ou seja: lavagens e desinfecções da vinícola e dos 

equipamentos utilizados, desde a recepção e processamento, até a limpeza do tanque 

de fermentação e bombas. Os efluentes gerados no processo apresentam elevada 

carga orgânica, correspondente a presença de açúcares, álcool, ácidos orgânicos e 

compostos fenólicos (BOUGALI et al., 2004). 

A abrangência desta proposta ressalta uma possível solução na destinação de 

resíduos e efluentes da cadeia produtiva de vinhos, possibilitando a oportunidade de 

codigestão anaeróbia com RSU para assumir maior eficiência.  

Somente com a produção de biogás a partir de resíduos vitivinícola a frota de 

veículos que poderia ser abastecida diariamente chegaria a 187 ônibus, suprindo a 

demanda municipal. Quando estimado esse valor para o cenário de codigestão 

anaeróbia, a Frota Potencial abastecida atingiria 222 ônibus, diariamente. A Tabela 7 

aponta a Frota de ônibus que pode ser abastecida com biometano proveniente a partir 

da digestão anaeróbia dos resíduos, no terceiro cenário tratado, e as respectivas 

emissões de CO2 que não seriam enviadas a atmosfera: 

Tabela 9 - Estimativa do total de ônibus urbanos que seriam abastecidos e Emissões 

Evitadas para atual Frota Urbana de ônibus no terceiro cenário. 

Ano Cenário 
Frota Potencial 

[número de ônibus] 
Emissões Evitadas 

[tCO2.dia-1] 

2018 
3 

187 51.000 

2037 222 . 
Fonte: Elaboração Própria (2018). 

 

Afim de consolidar o potencial de redução das emissões de GEEs a Abiogás 

tem trabalhado na substituição de fontes fósseis por biogás/biometano. Emissões 

calculadas a partir dos dados da Agência de Proteção Ambiental da Califórnia, 

contabilizam que a substituição de 44% do diesel consumido por biometano podem 

resultar na redução de 74% das emissões de CO2 (MME, 2018). 

Os gases de efeito estufa não afetam diretamente a região onde foram gerados, 

mas provocam efeitos a nível planetário, assim, afetam imediatamente a concentração 

global de CO2. Positivamente, quando são queimados combustíveis renováveis, 

extraídos de matéria orgânica, embora haja emissão da mesma forma, o carbono 



 

 

 

 

48 

emitido já foi retirado da própria atmosfera através da fotossíntese, estabelecendo um 

ciclo fechado onde as plantas absorvem a mesma quantidade de CO2 que será 

devolvida à atmosfera (NTU, 2009). 

Deste modo, a grande vantagem da substituição do óleo diesel por biometano 

é a redução das emissões atmosféricas, diversificando a matriz energética. Contudo, 

viabilidade da adoção generalizada de biometano para a utilização como combustível 

de transporte depende de que ele seja financeiramente competitivo com outros 

combustíveis não fósseis, isso inclui o biodiesel e o bioetanol (MME, 2018). 

Os cenários estudados apresentam algumas possíveis situações e direções 

esperadas para o sistema energético futuro.  
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5 Considerações Finais 

Os cálculos demonstraram que o metano gerado, em 2018, através da 

degradação anaeróbio dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Bento Gonçalves, 

possui um potencial de 2,8 GgCH4.ano-1. E, que a frota de transporte público urbano 

do município emite, por dia, 51 mil toneladas de CO2. Por meio do potencial de metano 

estimado nesse cenário há possibilidade de que 16 ônibus urbanos sejam abastecidos 

ao dia. Evitando, diariamente, a emissão de 6 mil toneladas de dióxido de carbono 

para a atmosfera.  

O cenário 2 apontou que, através do gerenciamento consorciado dos resíduos 

sólidos urbanos entre Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi e Farroupilha, o 

potencial de geração de biogás, para o ano, seria de 5,9 GgCH4. Possibilitando 

abastecer 35 ônibus diariamente. A vantagem é de que esses municípios 

circunvizinhos se encontram a no máximo 20 km de distância, reduzindo o dispêndio 

com o transporte de resíduos. E, ainda, evitaria a emissão de 12,7 mil toneladas de 

CO2. 

O cenário 3 apresentou-se como o mais interessante, desde a questão de 

abastecimento total da frota de ônibus de transporte público municipal, até a questão 

de avaliação de emissões evitadas. A proposta de codigestão apresenta como 

principal benefício o aumento no rendimento na produção de biogás em comparação 

com a digestão dos substratos individualmente. Partindo da codigestão entre os 

resíduos vitivinícolas e os resíduos sólidos urbanos, o potencial de produção de 

biogás do município foi estimado em 37,9 GgCH4 para o ano de 2018. Proporcionando 

que as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera através do transporte público 

municipal fossem cessadas. Além de reduzir as emissões resultantes da combustão, 

o processo reduz o volume de resíduos, tratando-o de maneira adequada. 

A produção de energia através do biogás, aproveitando resíduos como matéria-

prima, é fundamental para a redução de impactos negativos ao ambiente e da 

potencialização do aquecimento global. Deste modo, é oportuno o investimento do 

governo em geração de energia a partir do biogás, de forma a garantir um nível de 

desenvolvimento econômico e melhorando a qualidade de vida da população. 
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Vale ressaltar que os valores apresentados neste trabalho são uma análise 

preliminar da possibilidade de utilização do biogás para geração de energia, uma vez 

que a utilização de modelos matemáticos exige informações que podem conter erros, 

permitindo apenas uma aproximação aos possíveis resultados reais.  

Em trabalhos futuros sugere-se o estudo da viabilidade de empreendimentos 

desse porte, com valores de investimento e tempo necessário para o retorno deste. 
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