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Entre sacos pretos e sacolinhas de
supermercado, cestas, e contêineres, o
Brasil produz, em média, 160 mil tone-
ladas de lixo por dia. O dado é de 2000,
quando o IBGE realizou a última Pes-
quisa Nacional de Saneamento Básico.
Nos últimos sete anos, o volume de
resíduos produzidos atualmente deve ter
aumentado. Por um lado, o cenário
pode parecer assustador, já que o pro-
cesso de decomposição do lixo emite
metano, que tem potencial poluidor 21
vezes maior do que o gás carbônico.
Por outro, é propício à geração de
energia e para negócios no mercado
de créditos de carbono.

Os R$ 34,5 milhões que a Prefei-
tura de São Paulo arrecadou no pri-
meiro leilão de créditos de carbono
do Brasil, em setembro do ano pas-
sado, vieram, por exemplo, da quei-
ma do metano emitido pelo aterro
Bandeirantes, um dos maiores da
América Latina, desativado desde
março de 2007. Durante 25 anos, 30
milhões de toneladas de resíduos de-
positados no aterro ficaram "fermen-
tando" e emitindo biogás. Em 2004,
a Biogás Energia Ambiental S.A. e a
prefeitura assinaram um contrato para
a exploração do gás, inaugurando a
Usina Termoelétrica Bandeirantes, que
produz 20 megawatts/hora.

Além de gerar energia suficiente

para abastecer uma cidade de 400 mil
habitantes, a combustão do metano
reduz a emissão de carbono na atmos-
fera. Nos quase três anos de opera-
ção da termoelétrica, 1,6 milhão de
toneladas de carbono deixaram de ser
emitidas, gerando o mesmo número
de créditos. A Biogás ficou com 800
mil créditos, que foram vendidos para
o Banco KFW, da Alemanha. A outra
metade, que era da prefeitura, foi
comprada pelo holandês Fortís Bank
no leilão de setembro. Segundo Gil-
berto Kassab, prefeito de São Paulo,
os recursos obtidos no leilão serão
revertidos para as comunidades no
entorno do Bandeirantes.

A isenção da taxa de distribuição
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para energia produzida em termoelé-
tricas impulsionou a exploração do bi-
ogás do Bandeirantes. "A questão dos
créditos de carbono não foi decisi-
va", afirma João Wagner Alves, ge-
rente da divisão de questões globais
da Companhia de Tecnologia de Sa-
neamento Ambiental de São Paulo
(Cetesb). Mas, para o engenheiro
Marcos Eduardo Cunha, professor da
PUC de Campinas e consultor em
Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo (MDL), a possibilidade de ge-
rar créditos de carbono é o que tem
incentivado a implantação de MDL em
aterros sanitários no Brasil. "A legis-
lação brasileira não exige o tratamen-
to dos gases dos aterros, só a drena-

gem. Com o Protocolo de Kyoto, per-
cebeu-se que o tratamento do biogás
poderia reverter em dividendos."

O primeiro projeto de MDL em ater-
ro sanitário para aproveitamento do
biogás - aliás, o primeiro do mundo
registrado na Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Alterações Cli-
máticas - foi o da Central de Trata-
mento de Resíduos Nova Iguaçu, na
zona metropolitana do Rio de Janeiro.
A Novagerar, empresa do grupo S.A.
Paulista que detém a concessão para
implantar e operar o aterro sanitário
do município, registrou o projeto em
novembro de 2004, pouco antes da ra-
tificação do Protocolo de Kyoto, em
fevereiro de 2005. Através de tubos e

sugadores, o metano é captado da
massa de lixo - que aumenta em 1,5
mil toneladas diariamente - e queima-
do dentro de um flare (equipamento
específico para isso). O investimento
para esta estrutura foi de R$ 6 mi-
lhões. Entre 2008 e 2012, aproxima-
damente 2,5 milhões de toneladas de
gás carbônico deixarão de ser emiti-
das. Os créditos gerados já foram
vendidos para o governo holandês, por
5,3 euros a tonelada.

No leilão dos créditos do aterro
Bandeirantes, o Fortís Bank pagou 16,2
euros a tonelada de carbono, um pou-
co abaixo dos 19 euros que costumam
ser pagos no mercado internacional.
SegundoAdriana Felipetto, diretora da
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CTR Nova Iguaçu, a Novagerar ne-
gociou os créditos a um preço abaixo
desta média, porque o contrato de ven-
da é antigo e a redução nas emissões
ainda não estava concluída, situação
diferente do Bandeirantes. "Quando
são créditos futuros, que ainda serão
produzidos, o preço varia, pois exis-
te uma taxa de risco. Atualmente, o
valor para créditos não emitidos está
entre 10 e 12 euros", afirma. Adriana
explica que a estratégia da Novage-
rar é de fazer um mix, vendendo cré-
ditos futuros e emitidos conforme a
oscilação de preços.

A contagem dos créditos gerados
na CTR Nova Iguaçu começará no pri-
meiro semestre deste ano, quando uma
termoeléírica entrará em operação no
local. A estimativa é que a usina pro-
duza 6 megawatts/hora, que pode pro-
ver a iluminação pública de uma cida-
de de l milhão de habitantes. De acor-
do com Adriana, a estimativa de re-
ceita gerada com a termoelétrica gira
em torno de R$ 8 milhões a RS 12
milhões, dependendo do preço de ven-
da do megawatt/hora.

A Novagerar pretende implantar
MDL em aterros de outros três mu-
nicípios. Em São Gonçalo, no Rio de
Janeiro, a principal função da CTR
Alcântara ainda é de recuperação so-

cioambiental da área do aterro, antes
ocupada pelo Lixão de Ttaóca. Além
de um programa de conscientização
e qualificação profissional, os cata-
dores que atuam no local participam
de uma cooperativa, que coordena a
Fábrica de Vassouras PET de Itaóca
e a Unidade de Compactação de Resí-
duos de Marambaia. A captação e quei-
ma do gás deve começar em 2009.
Recebendo cerca de mil toneladas de
lixo por dia, a CTR Alcântara deve

gerar, entre 2009 e 2012, cerca de 450
mil créditos de carbono.

Em Jaboatão dos Guararapes, na
região metropolitana do Recife, a No-
vagerar tem uma iniciativa parecida.
Atualmente, a maior parte dos resíduos
da capital pernambucana - 2,4 mil to-
neladas - segue diariamente para o
Lixão da Muribeca, que também fica
em Jaboatão e que é o local de traba-
lho de aproximadamente 1,5 mil cata-
dores de lixo. Com o esgotamento de
sua capacidade, o Lixão da Muribeca
está perto de ser desativado. Parte dos
resíduos serão encaminhados para a
CTR Candeias, que desde setembro do
ano passado recebe 200 toneladas por
dia de lixo, principalmente industrial.
Lá, a Novagerar pretende instalar uma
usina de beneficiamento de materiais
recicláveis, envolvendo inicialmente 50
catadores. A empresa também vai ex-
plorar gás de aterro em Petrolina, no
sertão pernambucano.

Fábio Lopes, engenheiro responsá-
vel pelos aterros da Locar, parceira da
Novagerar em Pernambuco, explica
que o projeto da CTR Candeias já foi
concebido com células de drenagem
para aproveitamento do biogás. Mas,
como o volume de resíduos ainda é
pequeno, não é possível captar o me-
tano. "Quando estivermos recebendo
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500 toneladas por dia, poderemos vi-
abilizar a questão dos créditos de car-
bono", diz. Para atingir esta meta, Lo-
pes aposta na desativação da Muribe-
ca. "Em Pernambuco, há uma políti-
ca de repassar uma parcela do ICMS
para municípios que fazem a destina-
ção correta dos resíduos. Atualmente,
nenhum recebe este recurso. Isso
pode ser mais um fator para fechar-
mos parcerias com os municípios."

Assim como em Nova Iguaçu, a
Novagerar quer instalar termoelétricas
em São Gonçalo e em Jaboatão dos
Guararapes. Antes de estas começarem
a funcionar, deve ser inaugurada a ter-
moelétrica do aterro São João, em São
Paulo. Segundo João Wagner Alves, o
início da operação está previsto para 26
de janeiro. A Biogás, que também atua
no Bandeirantes, será responsável pela
exploração e queima do metano, que
acontece no aterro desde junho de 2007.
Estima-se que até 2012 serão produzi-
dos 6 milhões de créditos de carbono.

Por causa do desabamento de uma

montanha de lixo, o São João, que ti-
nha vida útil estimada até outubro do
ano passado, foi desativado alguns
meses antes deste prazo. É a CTR Cai-
eiras, da Essencis, subsidiária do gru-
po franco-belga Suez, que agora re-
cebe quase 70% do lixo da grande São
Paulo, uma média de 8 mil toneladas
por dia. A central, que entrou em ope-
ração em 2002, já capta e queima 2,5
mil metros cúbicos de metano por
hora, que possibilitariam a geração de
2 megawatts/hora de energia. Luzia
Alegre Galdeano, gerente operacional
da CTR, explica que, como o custo
da produção da energia termoelétrica
ainda é alto, a administração espera ter
um volume maior de lixo para, em
2009, começar a geração com 5 me-
gawatts/hora. "Depois do período de
deposição de resíduos, que deve ter-
minar em 2030, estimamos mais uns
20 anos de exploração comercial do
metano remanescente", diz. Segundo
Luzia, a usina produzirá 40 MW/h
quando operar com capacidade plena.

"Será o maior projeto do mundo em
termos de captação de energia."

A contagem dos créditos de car-
bono na CTR Caieiras começou em
2006. Até 2012, serão-gerados 2,8 mi-
lhões de créditos. Metade já foi vendi-
da para uma empresa japonesa, que
subsidiou a instalação do sistema de
captura e queima do metano. O res-
tante da venda vai ocorrer quando for
comprovada a eficiência do tratamen-
to do gás. O investimento total para a
construção da CTR. incluindo as pri-
meiras estruturas da termoelétrica, foi
de R$ 90 milhões.

Linha Direta

Adriana Felipetto (CTR Nova Iguaçu):
(21) 2212-5150
Biogás Ambiental: (11) 5506-9990

Fábio Lopes (Locar): (81) 2127-2525

João Wagner Alves (Cetesb):
(11) 3133-3000
Luzia Alegre Ruas (CTR Caieiras):
(11) 4442-7300
Marcos Eduardo Cunha: (19) 3258-6335
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