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RESUMO 

 

O aumento da geração de resíduos sólidos urbanos em escala ainda maior 

que o crescimento populacional brasileiro, com consequente aumento da demanda 

por espaço físico para a sua disposição, tornam imprescindíveis a tomada de 

decisão para o tratamento dos resíduos. O manejo dos resíduos sólidos urbanos 

envolve a destinação ambientalmente adequada, mas também é avaliado o que é 

financeiramente mais atraente. A recuperação energética dos resíduos é uma 

alternativa já muito utilizada em países desenvolvidos, que alia a redução expressiva 

do volume de rejeitos à geração de energia. Para analisar se é mais interessante a 

disposição dos resíduos em aterros sanitários ou sua recuperação energética, foi 

utilizada a ferramenta de análise do custo de oportunidade. Para tal, levantaram-se 

os custos de ambos os empreendimentos, sendo organizados em fluxos de caixa. A 

análise do custo de oportunidade foi realizada comparando-se os custos de ambas 

as opções ao longo dos anos considerados para o projeto. Concluiu-se que a 

recuperação energética dos resíduos é financeiramente mais atraente que a 

disposição em aterros sanitários. Ressalta-se a importância da coleta seletiva do lixo 

e da triagem prévia às unidades de incineração para aumentar a eficiência do 

empreendimento. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Recuperação Energética de Resíduos; Aterros Sanitários; 

Custo de Oportunidade 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Resumo traduzido (ABNT NBR 14724, 2011). 

 

KEY WORDS:  Waste to energy; landfill; opportunity cost 

 

 

The increase in the generation of solid urban waste on a higher scale than the 

Brazilian population growth, with consequent increase in the demand for physical 

space for its disposal, makes essential the decision for adequate waste treatment. 

Solid urban waste management involves the most environmentally adequate 

disposal, but it is also evaluated which is financially more attractive. The waste to 

energy practice is an alternative already widely used in developed countries, which 

combines the significant reduction of the waste volume to the generation of energy. 

In order to analyze if the disposal of waste in landfills or its energy use is more 

interesting, the opportunity cost analysis was applied. As so, the costs of both 

projects were raised, being organized in cash flows. Opportunity cost analysis was 

performed comparing the costs of both options over the years considered for the 

project. It was concluded that energy use from waste is financially more attractive 

than disposal in landfills. The importance of selective combings collection and prior 

screening to incineration units is emphasized to increase the efficiency of the 

enterprise. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, são geradas diariamente 214.405 toneladas de resíduos sólidos 

urbanos. Esse valor tem tendência de crescimento, com taxa maior que o 

crescimento populacional. Desse montante gerado, em média 90% é coletado, mas 

parte desse montante não é tratada de acordo com o que prevê a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. Com isso, diariamente em torno de 21.440 toneladas de 

resíduos são dispostos sem supervisão dos órgãos de controle (ABRELPE, 2016). 

Além disso, o montante coletado não necessariamente será direcionado à alternativa 

mais vantajosa financeiramente ou ambientalmente. Por exemplo, a destinação de 

resíduos recicláveis a aterros sanitários aumenta o custo agregado do resíduo, que 

poderia ser reciclado. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), a 

disposição em aterros sanitários é uma forma adequada para a destinação dos 

resíduos sólidos. A lei também explicita a importância da reciclagem, da 

compostagem e da recuperação energética. Entretanto, ainda se observa o manejo 

indiferenciado dos resíduos no Brasil, sem o desenvolvimento pleno de uma cultura 

de separação do lixo por parte da sociedade, o que dificulta as iniciativas de 

reciclagem e compostagem dos resíduos (ABRELPE, 2012) 

A recuperação energética utiliza os resíduos sólidos urbanos em células de 

incineração acopladas a sistemas de lavadores de gases, gerando energia e 

contribuindo para a matriz energética do município. Considerando que há cada vez 

menos espaço, especialmente nas áreas urbanas, para a instalação de novos 

aterros sanitários; a recuperação energética dos resíduos reduz em até 90% o 

volume destinado aos aterros, com menor demanda de áreas para a disposição dos 

rejeitos (ABRELPE, 2012; DIAS, 2006). 

Sob o aspecto das emissões de gases de efeito estufa, a disposição em 

aterros sanitários gera o biogás como subproduto, que contém, entre outros gases, o 

metano.  O biogás pode ser utilizado para geração energética, mas não é 

financeiramente atraente, especialmente em aterros de médio e pequeno porte 

(ABRELPE, 2013). Já a recuperação energética libera gás carbônico, que também é 
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um gás de efeito estufa e que está presente em menores concentrações no biogás 

(KANAYAMA, 1999). 

Observando-se a conjuntura dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, torna-se 

necessária a tomada de decisão para a disposição mais vantajosa dos resíduos. 

Especialmente com o aumento anual da geração de resíduos (ABRELPE, 2016); 

com a redução de espaço disponível para a construção de novos aterros sanitários 

(ABRELPE, 2012) e com a determinação da PNRS de extinção dos lixões (BRASIL, 

2010).  A análise de custo de oportunidade é uma ferramenta interessante para 

suportar a escolha, pois analisa opções que utilizam os mesmos recursos em suas 

atividades (MILLER, 1978). 

O objetivo do trabalho é avaliar o custo de oportunidade da recuperação 

energética em relação à disposição em aterros, dos resíduos gerados na região 

metropolitana do município de Niterói (Rio de Janeiro)   
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1. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

✓ Avaliar o custo de oportunidade da recuperação energética em relação 

à disposição em aterros, dos resíduos gerados na região metropolitana 

do município de Niterói (Rio de Janeiro)   

2.2 Objetivos específicos 

✓ Estimar o custo da disposição em aterros sanitários;  

✓ Estimar o custo da recuperação energética dos resíduos; 

✓ Realizar análise comparativa, através do custo de oportunidade, para a 

disposição dos resíduos sólidos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Resíduos sólidos no Brasil 

Anualmente, a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) no país tem 

aumento superior ao crescimento populacional. A população brasileira teve taxa de 

crescimento média de 1,5% anual no período de 2013 a 2016 (IBGE, 2014; IBGE, 

2015; IBGE, 2016; IBGE, 2017), enquanto a geração de resíduos sólidos urbanos 

teve aumento médio anual de 2% entre 2013 e 2016 (ABRELPE, 2014; ABRELPE, 

2015, ABRELPE, 2016; ABRELPE, 2017). 

Dados de geração, coleta e destinação final dos resíduos obtidos dos 

levantamentos realizados pela Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais - Abrelpe, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, nos anos de 2012 a 2016 apontam que 90%, em média, do RSU gerado é 

coletados, como pode ser observado na Figura 1. Ressalta-se que em 2016, foram 

geradas 214.405 toneladas de resíduos sólidos urbanos, com 195.452 toneladas 

coletadas (ABRELPE, 2012; ABRELPE, 2013; ABRELPE, 2014; ABRELPE, 2015; 

ABRELPE, 2016; ABRELPE, 2017). 

 

 

Figura 1 - Evolução da geração de resíduos sólidos no Brasil (ABRELPE, 2012; 
ABRELPE, 2013; ABRELPE, 2014; ABRELPE, 2015; ABRELPE, 2016; ABRELPE, 2017) 
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3.2 Disposição final em lixões e aterros 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei federal nº 12.305 

(BRASIL, 2010), define alguns conceitos importantes, no capítulo II, art. 3o, como 

apontado abaixo: 

 

VII - destinação final ambientalmente adequada: 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;  
 
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição 
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 
 
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem  
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada;  
 
XVI - resíduos sólidos: 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, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

(BRASIL, 2010) 

 

Sendo assim, a PNRS define que os aterros sanitários representam a 

disposição adequada dos rejeitos, ou seja, da fração dos resíduos sólidos que não 

apresenta alternativa viável de reutilização, reciclagem ou reaproveitamento. 

Entretanto, como pode-se verificar na Figura 2, a destinação final em aterros 

sanitários corresponde em média a 58% dos resíduos sólidos urbanos coletados no 

Brasil, não havendo alterações significativas nesse percentual entre 2011 e 2017 

(ABRELPE, 2012; ABRELPE, 2013; ABRELPE, 2014; ABRELPE, 2015; ABRELPE, 

2016; ABRELPE, 2017). 
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Figura 2 - Disposição em aterros sanitários, em toneladas por dia (verde) 
versus quantidade coletada de resíduos sólidos por dia (laranja) (ABRELPE, 2012; 

ABRELPE, 2013; ABRELPE, 2014; ABRELPE, 2015; ABRELPE, 2016; ABRELPE, 2017)  
. 

 

A PNRS também estabeleceu metas, como a extinção dos lixões até o ano de 

2014 e redução de até 70% dos resíduos recicláveis dispostos em aterros (BRASIL, 

2010). Entretanto, o senado brasileiro aprovou em julho de 2015, o projeto de lei 

2289/2015 (CÂMARA, 2015) que prorrogou o prazo para encerramento dos lixões 

para entre 2018 e 2021. 

Em 2016, 114.189 toneladas de resíduos sólidos foram dispostos em aterros 

sanitários diariamente (Figura 3). Entretanto, essa quantidade representa frações de 

resíduos e rejeitos, de forma que a renda obtida por outras destinações aos 

resíduos, como reaproveitamento energético, deveria ter sido convertida no custo de 

manutenção desse volume no aterro sanitário. Deve-se ressaltar ainda que, em 

2014, 33.986 toneladas de resíduos sólidos foram dispostas em lixões, número que 

não sofreu redução significativa até 2016, com 33.948 toneladas, apesar da PNRS 

ter sido instituída em 2010 (ABRELPE 2015; ABRELPE, 2016; ABRELPE 2017). 
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Figura 3 - Disposição final em aterros sanitários (disposição adequada) e em aterros 
controlados e lixões (disposição inadequada) em 2014, 2015 e 2016 (ABRELPE, 2015, 
ABRELPE, 2016, ABRELPE, 2017) 

 

Diariamente, mais de 80.000 toneladas de resíduos sólidos são destinadas a 

aterros controlados ou lixões (ABRELPE, 2017). Portanto, em todos os estados do 

Brasil, encontram-se municípios que utilizam destas formas inadequadas para a 

disposição final dos resíduos sólidos urbanos; prática que deveria ter sido eliminada 

em 2014 (BRASIL, 2010).  

A Tabela 1evidencia o número de municípios, por região do Brasil, que ainda 

utilizam aterros controlados e lixões como destinação final de seus resíduos.  

 

Tabela 1: Disposição final de RSU realizada pelos municípios das diferentes regiões 
brasileiras no ano de 2016. 

 

 

Em 2016, o número de municípios que realizaram a destinação final 

inadequada dos resíduos aumentou em relação a 2015. No ano de 2016, dois anos 

após o prazo para extinção dos lixões, o Brasil ainda possuía 2.976 lixões em 

operação (ABRELPE e ISWA, 2017). O custo de implantação de um aterro sanitário 

é uma das principais razões apresentadas para a não adequação à legislação. 
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As estimativas dos custos envolvidos, desde a implementação ao 

encerramento de um aterro sanitário, foram obtidas no estudo realizado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (Abetre) em 

parceria com a Fundação Getulio Vargas (2007) e estão resumidas na Tabela 2. 

Os custos de pré-implantação envolvem: estudo de viabilidade; custos com o 

terreno e licenciamento.  

Os custos de implantação envolvem os custos com as obras e instalações; 

terraplenagem; rede coletora dos líquidos percolados e sistema de drenagem das 

águas superficiais.  

Os custos de operação envolvem os custos com a operação das células de 

disposição, do sistema de drenagem e tratamento dos percolados e mão de obra.  

Para se efetuar o encerramento do aterro sanitário, deve-se realizar as obras 

de cobertura semipermeável e drenagem superficial.  

Após o encerramento, as atividades de monitoramento e de operação dos 

sistemas de drenagem e tratamento dos percolados se mantêm por mais 20 anos 

após o encerramento do aterro; o somatório desse custo foi considerado no último 

ano de horizonte do projeto. Os custos de encerramento e pós-encerramento devem 

ser considerados nas análises pois compreendem atividades obrigatórias da 

instalação de um aterro sanitário (FGV e ABETRE, 2008). 

 

Tabela 2: Custos de pré-implantação, implantação, operação, encerramento e pós 
encerramento de aterros sanitários de grande porte; médio porte e pequeno porte. 

 

 

A destinação dos resíduos é uma questão grave e chave sob diversos 

aspectos. Isso pode ser ressaltado pela declaração da então ministra do meio 

ambiente em 2011, Izabella Teixeira, que afirmou em pronunciamento que o Brasil 

deixava de ganhar 8 bilhões por ano por não reciclar tudo o que era possível (O 

GLOBO, 2011). E ainda, se houvesse um adequado planejamento da disposição 

final dos resíduos sólidos, de acordo com ABRELPE (2013), os aterros no Brasil 
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poderiam ter uma capacidade instalada de 1,3 GW de energia, o que permitiria 

fornecer 930 mil MWh/mês que poderia abastecer 6 milhões de residências. Torna-

se, portanto, relevante, avaliar a possibilidade da recuperação da energia por meio 

dos resíduos sólidos urbanos. 

3.3 Recuperação Energética dos Resíduos 

A demanda global energética é crescente, sendo as principais fontes 

utilizadas as convencionais e não renováveis, como gás natural e petróleo. 

Considerando a escassez de recursos, deve-se estimular o uso das fontes 

renováveis, como a energia gerada a partir do RSU (SOARES, 2011). 

A recuperação energética dos resíduos pode ser realizada de forma direta, 

através da incineração, ou de forma indireta, através da coleta de gás metano 

produzido nos aterros sanitários.  A incineração controlada consiste na combustão 

dos resíduos em fornos especiais, com sua significativa redução de peso e de 

volume (KANAYAMA, 1999).  

A recuperação energética direta dos resíduos permite a implantação de 

usinas próximas a centros urbanos, diferentemente de outras fontes renováveis, 

como a energia eólica e de pequenas centrais hidroelétricas (PCHs). Outra 

vantagem da incineração é a redução expressiva do volume de resíduos, que seriam 

dispostos no aterro sanitário (KANAYAMA, 1999, OLIVEIRA E ROSA, 2002; 

SOARES, 2011) 

A destinação dos resíduos sólidos urbanos brasileiros, em sua maioria 

através de aterros sanitários, além de significar altos custos é fonte de emissão de 

poluentes. Os resíduos sólidos urbanos brasileiros têm potencial gerador de 

25 TWh, suprindo 8% da necessidade energética brasileira (OLIVEIRA E ROSA, 

2002). 

Muitos países desenvolvidos optam pela recuperação energética dos resíduos 

como uma das principais destinações adotadas, devido à indisponibilidade de 

espaço físico e ao retorno financeiro da geração energética. A Suíça, por exemplo, 

realiza a recuperação energética de 80% dos resíduos, enquanto o Japão promove 

a incineração de 72% dos resíduos gerados (DIAS, 2006). 
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Mas qual seria a melhor opção: a destinação ou a disposição dos resíduos? 

Uma das formas de avaliar qual a melhor alternativa a ser utilizada é por meio do 

custo de oportunidade. 

3.4 Custo de oportunidade 

O conceito de custo de oportunidade leva em consideração que todos os 

recursos são escassos. Dessa maneira, qualquer processo produtivo tem como 

consequência a escassez de seu recurso, ou matéria-prima, que passa a estar 

indisponível a qualquer outro processo. O custo de oportunidade de uma atividade 

ou mercadoria representa o uso desses mesmos recursos nas melhores alternativas 

viáveis, ou seja, o lucro ou benefício dessa atividade seria o valor que excede o 

custo de oportunidade (BILAS, 1973). 

O custo de oportunidade de uma atividade representa os retornos potenciais 

caso os mesmos recursos fossem utilizados para outra atividade. Sendo assim, o 

custo de oportunidade é baseado no cálculo do custo relativo entre variadas 

possibilidades de uso para um mesmo volume de recurso. Através dos custos 

relativos entre as opções, o custo de oportunidade auxilia na tomada de decisões, 

ponderando entre duas opções que necessitam dos mesmos insumos. Por isso, 

essa metodologia pode ser utilizada para tomada de decisões gerenciais em 

diversos setores (IUNES, 1995). 

Ao se tratar de custos reais, utiliza-se a valoração dos custos de eventos 

passados, que não necessariamente condizem com os valores de mercado atuais. A 

fragilidade do custo real está na incompatibilidade entre produção (custo real da 

atividade) e o produto final (valor de mercado). Além disso, por considerar que os 

recursos são ilimitados, o método do custo real não representa uma ferramenta de 

gestão para a decisão entre diversas ações para um mesmo insumo (SILVA et al, 

1997). Na valoração dos custos relativos, deve-se considerar apenas as alternativas 

realmente viáveis, analisando os riscos envolvidos em sua aplicação. Na ausência 

de alternativas viáveis, pode-se considerar que o custo de oportunidade é nulo, já 

que o mesmo se baseia nas diversas utilidades de um recurso ou insumo (MILLER, 

1978). 

Existem também os casos em que a decisão é tomada a partir da combinação 

das alternativas. Nesses casos, são ponderados os benefícios marginais e os custos 
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marginais das decisões, que são tomadas ao longo do processo e de acordo com as 

mudanças ocorridas nesse período. Sendo assim, os custos e benefícios marginais 

não são calculados com base na escolha inicial, mas correspondem à alteração do 

valor inicial ao longo do processo decisório (VASCONCELLOS e GARCIA, 2009). 

3.5 Custo de oportunidade sob o viés ambiental 

O sistema convencional de preços não nos dá o valor dos recursos naturais, 

até mesmo porque esse valor não está necessariamente ligado ao seu uso (RIVAS 

et al., 2008). Sendo assim, o valor dos recursos ambientais pode ser dividido em 

valor de uso e valor de não uso. O valor de não uso, ou valor de existência, está 

associado ao valor moral das espécies preservadas, relacionados muitas vezes aos 

valores culturais do local ou da comunidade. Já os valores de uso podem ser 

subdivididos do valor de uso direto, decorridos da utilização direta dos recursos 

naturais e valor de uso indireto, que dependem de funções ecossistêmicas. Para o 

custo de oportunidade pelo viés ambiental, é importante calcular tanto os custos do 

uso como do não uso dos recursos (que representaria o custo da preservação), de 

forma a comparar as diversas possibilidades para os mesmos recursos (MOTTA, 

2006). 

O conceito de capital natural engloba o estoque de recursos naturais 

disponíveis à utilização; e que geram um fluxo de bens ou serviços no futuro 

(CONSTANZA e DALY, 1992). Considerando que o desenvolvimento econômico é 

crescente, o capital natural torna-se o fator limitante ao referido crescimento. Sendo 

assim, deve-se maximizar o capital mais escasso para manter-se o crescimento 

econômico (PEREIRA et al, 1990). Essa situação implica nos conflitos para o uso 

dos recursos disponíveis e limitados, o que implica em decisões baseadas no custo-

benefício. Essas decisões envolvem a ponderação de diversos tipos de benefícios e 

custos, ou seja, envolvem o custo de oportunidade das diferentes opções. 

Entretanto, ambos são dificilmente quantificados e estão submetidos às constantes 

mudanças da sociedade (CONSTANZA, 2000).   

Portanto, na avaliação do potencial energético de aterros sanitários, 

disposição recomendada pela legislação no Brasil, em contraposição à incineração, 

destinação amplamente utilizada na Europa, o custo de oportunidade pode ser uma 

importante ferramenta.  
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Caracterização da área de estudo 

O município de estudo, Niterói, pertence ao Estado do Rio de Janeiro. Possui 

133.919 km2 e 487.562 habitantes e apresenta 91,1% dos domicílios com 

esgotamento sanitário (IBGE, 2010). Niterói ocupa a 7o colocação no ranking de 

índice de desenvolvimento humano (IDH), com 0,837 de IDHM, o maior do estado 

(PNUD, 2013). 

4.3 Coleta de dados 

Os dados de geração de resíduos no município de Niterói foram obtidos do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Os custos envolvidos na operação e manutenção do aterro sanitário foram 

obtidos do Estudo sobre os Aspectos Econômicos e Financeiros da Implantação e 

Operação de Aterros Sanitários, realizado pela Fundação Getúlio Vargas em 

parceria com a ABETRE (2007). Para a correção dos custos ao ano de 2017 

segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, utilizaram-se os 

dados obtidos do Banco Central do Brasil, Calculadora do Cidadão (BCB, 2017).  

Para o cálculo dos custos corrigidos, multiplicou-se o valor referente ao ano 2008 

pelo fator de correção obtido do Banco Central do Brasil. 

Os custos e receita da recuperação energética de resíduos foram obtidos do 

“Modelo Financeiro para Avaliação de Projetos de Incineração de Resíduos Sólidos 

Municipais no Âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo” (HAUSER E 

LEMME, 2007). Os custos também foram corrigidos de acordo com dados obtidos 

do Banco Central do Brasil, Calculadora do Cidadão (BCB, 2017).   

Cada módulo da usina de recuperação energética utilizada como modelo para 

o trabalho tem capacidade de combustão de 100 t de resíduos diariamente; sendo a 

usina composta de dois módulos (um módulo para triagem e secagem e um módulo 

para a incineração), ocupando uma área de 3.000 m2. A usina utilizada como modelo 

está localizada no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do 

Fundão (HAUSER e LEMME, 2007). Sendo assim, para se comparar a área 

necessária para a implantação de aterros sanitários ou de usinas de recuperação 

energética em diferentes cenários de geração de rejeitos; considerou-se o número 
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de módulos necessários à recepção dos resíduos em cada cenário. A área 

necessária à implantação de aterro sanitário foi obtida do Estudo sobre os Aspectos 

Econômicos e Financeiros da Implantação e Operação de Aterros Sanitários, 

realizado pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a ABETRE (2007). 

4.4 Balanço de massa da destinação de resíduos  

O balanço de massa foi realizado utilizando o fluxograma de processo e 

balanço de massa de resíduos sólidos de Monteiro et al (2010); utilizando os dados 

gravimétricos obtidos pela Econit (2013) e pelo Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Niterói (2012). 

 

4.4 Custo de oportunidade 

A análise de custo de oportunidade foi realizada pela comparação entre a 

disposição em aterros sanitários e a recuperação energética dos resíduos por 

incineração. 

Foram considerados os custos envolvidos na operação e manutenção de 

ambas as possibilidades de destinação. Como se tratam de projetos utilizou-se a 

análise do Valor Presente Líquido (VPL) para considerar os custos ao longo do 

horizonte do projeto; que foi considerado com 20 anos de duração, correspondente à 

vida útil de um aterro de médio porte (FGV e ABETRE, 2007). A Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) considerada foi de 8.70% a.a; segundo a taxa média dos 

financiamentos apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). 

Utilizaram-se os dados obtidos do Banco Central do Brasil, Calculadora do Cidadão 

(BCB, 2017). Para considerar o cenário em que ambos os projetos apresentam 

mesma lucratividade, a taxa interna de retorno (TIR) será igual à TMA e o Valor 

Presente Líquido de todo o horizonte do projeto será nulo. O VPL, quando tem valor 

positivo, denota que o empreendimento tem lucro superior ao obtido pela TMA. 

Sendo assim, quando o VPL é nulo, o rendimento do empreendimento equivale ao 

obtido pela TMA (SILVA e FONTES, 2005).   

Para estimar o custo por tonelada de resíduo tratado, obteve-se o faturamento 

anual que correspondesse ao equilíbrio (OLIVEIRA et al, 2013), sem lucro ou 

prejuízo; ou seja, para esta estimativa utilizou-se o VPL e a TMA nulos. Foi 
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considerado também que o valor necessário ao investimento seria financiado a uma 

taxa de juros de 7% a.a., taxa básica aplicada pelo Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES), em financiamentos a longo prazo no último trimestre de 

2017 (BNDES, 2017).  

Em cada um dos cenários, obteve-se o ponto de equilíbrio, ou seja, o custo 

por tonelada da destinação em cada uma das opções. Comparando-se os valores 

por tonelada e os custos (C) da disposição em aterros sanitários em relação aos da 

recuperação energética, obteve-se o custo de oportunidade. Portanto, o custo de 

oportunidade (CO) foi alcançado pela comparação entre os custos de cada 

alternativa.  Foi realizado o somatório dos custos de cada opção analisada para 

comparação.  Após a análise financeira, foram consideradas também variáveis 

qualitativas das opções consideradas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Resíduos gerados no município de Niterói (RJ) e sua caracterização 

Para fazer uma avaliação das alternativas de disposição de resíduos sólidos, 

considerando a disposição em aterros sanitários ou a destinação para incineração, 

foi necessário fazer um levantamento sobre quais os resíduos sólidos e em que 

quantidade eram gerados no município de Niterói (RJ). 

De acordo com dados levantados, foi verificado que em 2011, Niterói gerava 

700 toneladas de resíduos sólidos por dia; dos quais (NITERÓI, 2012): 55,12% eram 

resíduos domiciliares; 13,69% da construção civil; 8,56% de resíduos comerciais; 

21,43% de resíduos públicos; 0,06% de resíduos de saúde e 1,14% de coleta 

seletiva (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Classificação dos resíduos coletados no Município de Niterói. (NITERÓI, 
2012). 

 

Além disso, para o presente trabalho foi necessário para definir o fluxo de 

resíduos considerar a composição gravimétrica, sendo, de acordo com dados da 

CLIN (2012): 48,84% resíduos orgânicos; 18,91% papel e papelão; 21,23% plástico; 

1,87% vidros; 4,06% metais e 5,09% de outros materiais (). Portanto, 46,07% teriam 
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potencial reciclável e 48,84% poderiam ser destinados para a compostagem, sendo 

5,09% de rejeitos (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Composição gravimétrica dos resíduos gerados em Niterói (CLIN, 2012) 

 

Entretanto, foi verificado que são coletadas 200 toneladas de resíduos 

recicláveis, representando 2% do volume coletado mensalmente (NITERÓI; 2012). 

Porém, esse valor poderia ser aumentado consideravelmente visto que do total de 

resíduos coletados no município de Niterói, somente 1,14% são provenientes de 

coleta seletiva (NITEROI, 2012). 

Assim, para o fluxograma foi considerado o percentual apontado no 

levantamento da CLIN (2012), mas excetuando o percentual de rejeito. Isto porque, 

apesar de haver viabilidade técnica, parte do material não apresenta viabilidade 

econômica para ser reciclado. Para determinar o volume de rejeito, foram feitas 

buscas na literatura. Varella e Lima (2011) em estudo de caso em município que 

realizava coleta seletiva, verificaram que as deficiências no sistema de coleta 

fizeram com que 43% do material recolhido se enquadrasse como rejeito antes da 

triagem, podendo alcançar até 80% após esta etapa. Aramian (2017), por sua vez, 

verificou em um estudo de caso que o rejeito em cooperativas de reciclagem 

alcançava 20,7% do material. Eigenheer e Ferreira (2015) apontaram que o 

percentual de rejeito em coleta seletiva no bairro de São Francisco em Niterói seria 
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de 5%, porém, os autores destacam que isso ocorre pela mistura com materiais 

recicláveis que não são comercializados e, portanto, não deveriam ter sido 

coletados. Assim, para este trabalho, foi adotado o percentual encontrado por 

Aramian (2017), para estimar o volume de rejeito, tanto para a coleta seletiva quanto 

para a coleta convencional. 

Com base nestas informações e no modelo proposto por Monteiro et al (2010) 

foi feito o fluxograma apresentado na figura abaixo: 

 

 

 

Figura 6 - Balanço de massa da destinação final de resíduos sólidos 

(MONTEIRO et al, 2010; ECONIT, 2013; NITEROI, 2012; VARELLA e LIMA, 2011; 

ARAMIAN 2017). 

 

Baseado no fluxograma e comparando as duas opções para destinação ou 

disposição do resíduo, pôde-se obter o volume de resíduos. Portanto, para a 

reciclagem seriam destinadas 180,18 t por dia; para a compostagem 337,96 t por 

dia; restando 181, 86 t por dia para ser destinadas a incineração ou dispostas em 

aterro sanitário. 
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De posse desses valores foi possível estimar o custo da disposição em 

aterros e da destinação para incineração. 

 

5.2 Estimativa do custo da disposição de resíduos em aterros sanitários 

Para a obtenção do custo anual do aterro sanitário, foram levantados dados 

de custos de acordo com sua capacidade de recepção de rejeitos. Esses custos 

estão divididos em várias etapas: pré-implantação, implantação, operação, 

encerramento e pós-encerramento, que foram detalhados no referencial 

bibliográfico. 

O levantamento dos custos foi adaptado de FGV e ABETRE (2007), tendo 

sido corrigido pelo índice IPCA (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Custo de um aterro sanitário de pequeno, de médio e de grande porte. 

 

 

O Município de Niterói produz em média 700 t de resíduos diariamente 

(NITEROI, 2012), de forma que um aterro sanitário de médio porte satisfaz sua 
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demanda, pois pode receber até 800 t de resíduos por dia. Entretanto, optou-se por 

apresentar as três opções de porte, considerando que pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) só pode ser destinado para aterro rejeito e, 

portanto, o material reciclável e orgânico deve ser aproveitado. Mas, é importante 

considerar também o aterro de grande porte, que tem capacidade de recepção de 

2.000 t de resíduos diariamente (FGV e ABETRE, 2007), visto que o 

empreendimento tem horizonte de 20 anos e há a tendência crescente da geração 

de resíduos (ABRELPE e ISWA, 2017). 

Conforme observado na Tabela 4, os custos relativos à operação do aterro 

sanitário são fixos ao longo do horizonte do projeto. Os custos de encerramento e 

pós-encerramento geram encargo apenas com o fim do empreendimento, mas 

devem ser previstos no faturamento, para que não ocorram prejuízos. Para avaliar 

os valores ao longo dos anos e estimar o faturamento necessário considerando os 

custos de encerramento e pós-encerramento, utilizou-se a análise de Valor Presente 

Líquido (VPL).  

Os valores da Tabela 3 foram organizados em fluxos de caixa para facilitar o 

uso da ferramenta de VPL e estão detalhados nos anexos de 1 a 3. Não foi 

necessário considerar a depreciação pois as operações que envolvem maquinário 

ocorrerão via prestação de serviço. Deve-se ressaltar que foi considerado VPL igual 

a zero e TIR equivalente a 8,7% a.a. . 

 

Tabela 4: Fluxo de Caixa para Aterro Sanitário de Pequeno Porte 

 

 

Pela Tabela 4, é possível perceber que o investimento para implantação de 

aterros sanitários é elevado, no que decorre em custos elevados com os juros sobre 
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o recurso captado. Além disso, no último ano de projeto, o saldo é negativo, o que 

torna necessário um faturamento maior ao longo de todos os anos. 

Deve-se ressaltar que outros custos e limitações devem ser considerados. Na 

implantação, uma limitação é a área necessária ao empreendimento, que é aspecto 

importante da destinação de resíduos em aterros sanitários. A Tabela 5 resume a 

área total necessária para cada porte de aterro (FGV e ABETRE, 2007) 

 

Tabela 5 - Perímetro total e área total necessária para a implementação de aterros 
sanitários de grande, médio ou pequeno porte. 

 

 

Além disso, também se deve considerar o aproveitamento da área, que 

consiste no volume de resíduo disposto por área do aterro. O valor máximo de 

aproveitamento por área ocorre em aterros de grande porte, com 38 m3/m2. Aterros 

de médio porte apresentam 28m3/m2 e aterros de pequeno porte, 18 m3/m2 (FGV e 

ABETRE, 2007). 

Em relação à operação, um risco e que pode ser um fator limitante é a 

geração do biogás. O biogás, produto da decomposição dos resíduos em aterros 

sanitários, é composto em sua maior parte por metano e dióxido de carbono, 

seguidas por nitrogênio e outros contaminantes orgânicos e inorgânicos (SOARES, 

2011). Estima-se que são emitidos entre 20 e 60 milhões de toneladas de metano 

por ano em aterros sanitários, devido à decomposição dos compostos orgânicos 

presentes nos resíduos gerados (MUYLAERT et al., 2000). Pelo seu potencial de 

causar danos, caso não seja aproveitado energeticamente deve ser queimado. 

O biogás produzido em aterros sanitários poderia ser utilizado para geração 

energética. Entretanto, essa estratégia não foi considerada no presente trabalho 

devido às capacidades consideradas. O motor de combustão interna utiliza o biogás 

para produzir energia elétrica, em lugar do uso de Gás Natural Veicular (GNV). Essa 

tecnologia é aplicável em aterros que contenhas de 5 milhões até 10 milhões de 

toneladas de resíduos dispostos (essa tecnologia seria considerada apenas para 

aterros de grande porte e no mínimo a partir do 110 ano de funcionamento).  Além 

disso, o motor apresenta algumas desvantagens: quando utiliza o biogás em lugar 
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de GNV, ocorre redução de eficiência.  O motor também emite óxido de nitrogênio 

em sua combustão em taxas mais elevadas que outras tecnologias de conversão, o 

que dificulta a concessão de licenças ambientais (FILHO, 2013). 

Outra tecnologia disponível seria a utilização de caldeiras a vapor, que são 

aplicáveis a aterros com no mínimo 15 milhões de toneladas de rejeitos dispostos, 

valor que não seria alcançado no horizonte de nenhum dos empreendimentos de 

aterros sanitários.  O mesmo ocorre para a tecnologia de geradores por turbinas a 

gás (FILHO, 2013). 

 

5.3 Estimativa do custo da recuperação energética de resíduos por meio 

da incineração 

Para a estimada do custo de recuperação energética dos resíduos foi 

analisada uma usina de recuperação energética, com o objetivo de destinação final 

dos resíduos, redução dos gases metano emitidos e geração de energia. As 

emissões de gases da usina seriam mitigadas pelo sistema de lavagem de gases à 

base de um circuito de água fechado. Para o tratamento o material é submetido à 

secagem, o que reduz seu peso. Podem ser utilizados módulos em uma usina que 

teriam a capacidade para combustão de 100 a 150 toneladas de rejeitos 

diariamente. 

Para o custo de oportunidade deve ser considerado o mesmo recurso que 

seria aplicado aos aterros, sendo aplicados à usina de incineração. Assim, para 

realizar a análise comparativa aos diferentes tamanhos de aterros sanitários, foi 

considerado o número de usinas correspondentes à demanda de destinação de 

rejeitos diários. 

Pelo fluxo de caixa, em Niterói, são geradas 181, 86 toneladas de rejeito por 

dia. Sendo assim, para atender às necessidades do município seria necessário um 

aterro de médio porte (que recebe até 800 t de resíduos sólidos diariamente) ou dois 

módulos de recuperação energética de resíduos (cada um com capacidade de 

recepção de 150 t de resíduos por dia). Dois módulos seriam suficientes, porém para 

equiparar ao peso tratado por um aterro de médio porte foram considerados 6 

módulos. 
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A etapa de implantação inclui o planejamento, a construção e a implantação 

de cada módulo; envolvendo os custos com terraplenagem; licenciamento e 

aquisição dos equipamentos. Como é necessária a aquisição dos equipamentos, a 

depreciação foi considerada no fluxo de caixa. Os custos envolvidos em cada uma 

das etapas da recuperação energética estão descritos na Tabela 6. 

Os dados da Tabela 6foram organizados em fluxos de caixa para usina de 

pequeno porte (recepção de até 150 t por dia); usina de médio porte (recepção de 

até 800 t por dia) e usina de grande porte (capacidade de recepção de 2.000 t por 

dia); que se encontram detalhadas nos anexos 4, 5 e 6, respectivamente. 

 

Tabela 6: Custos anuais da recuperação energética de resíduos em correlação ao 
tratado em aterros sanitários, para usinas de recuperação energética de pequeno, médio e 
grande porte. 

 

 

A partir da Tabela 6, pode-se observar que a recuperação energética de 

resíduos demanda investimento inicial menor que a disposição em aterros sanitários, 

resultando em juros sobre o recurso captado também menor. Além disso, o saldo 

anual da recuperação energética de resíduos é mais estável, mantendo-se positivo a 

partir do 20 ano de empreendimento até o fim do horizonte do projeto. Com isso, o 

faturamento necessário ao equilíbrio dos custos e para TIR igual a 8,7% a.a. (Igual à 

TMA), será menor que para a disposição dos resíduos em aterros sanitários. 

Assim como no aterro, alguns aspectos importantes devem ser considerados. 

Cada célula de recuperação energética tem capacidade de produção líquida de 

300 kW por tonelada de resíduos sólidos recebidos. Esse valor aumenta para 

500 kW quando se considera o volume pós triagem e secagem (HAUSER e LEMME, 

2007). A produção excedente de energia é importante especialmente em momentos 
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de crise hídrica, em que alternativas à energia por hidrelétricas suprem a demanda 

energética. Outra vantagem é que a geração de energia elétrica a partir dos 

resíduos sólidos, que é considerada fonte de energia alternativa emergencial e se 

enquadra na lei federal n0 10.438 (BRASIL, 2002), que define um valor mínimo para 

contratação dos primeiros 3.300 MW. Isso facilita a projeção do faturamento da 

usina a longo prazo no que concerne à geração de energia elétrica. 

A incineração dos resíduos em lugar da disposição em aterros sanitários evita 

a emissão do biogás e, consequentemente, do gás metano. Entretanto, essa 

atividade promove a emissão do gás dióxido de carbono, também classificado como 

gás de efeito estufa (GEE).  

Após a incineração, os rejeitos podem ser utilizados como matéria prima na 

construção, não havendo a necessidade de disposição em aterros sanitários 

(HAUSER e LEMME, 2007). 

Um aspecto de risco na operação de usinas de recuperação energética de 

resíduos é a emissão de dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e materiais 

particulados. Com isso, é necessário é necessária a instalação de sistema de 

controle dos gases gerados durante a operação da usina (HAUSER e LEMME, 

2007).  

 

5.5 Custo de oportunidade dos resíduos dispostos em aterros em 

relação à recuperação energética de resíduos 

Para realizar a análise do custo de oportunidade, ambas as opções foram 

consideradas com a mesma taxa interna de retorno (TIR) e a mesma taxa de juros 

sobre o recurso captado. 

A primeira variável a ser comparada foi o preço de equilíbrio, ou seja, o menor 

valor a ser cobrado por cada tonelada de resíduo para que o empreendimento não 

tivesse prejuízo. Foi importante determinar o preço de equilíbrio porque o mesmo é 

igual ao custo por tonelada de resíduo tratado, mas considerando a ponderação dos 

custos ao longo de todo o horizonte do empreendimento.  

Para obtê-lo, foram considerados TMA e VPL nulos e estimado o faturamento 

que corresponde a essa situação. A TMA foi considerada nula para eliminar a 

lucratividade do fluxo de caixa. O VPL foi considerado nulo para que o 
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empreendimento apresentasse retorno financeiro igual à TMA, ou seja, através do 

VPL nulo (juntamente à TMA nula) determinamos que o empreendimento não 

apresente lucro ou prejuízo; de forma que o custo por tonelada seja equivalente ao 

preço por tonelada. Os dados utilizados foram os mesmo das Tabelas 3 e 6, 

organizados em fluxo de caixa.  Para obter o custo por tonelada (Tabela 7), dividiu-

se o preço anual resultante pela capacidade de recepção diária de cada 

empreendimento. 

Sob a ótica do custo de oportunidade, o menor o custo por tonelada de 

resíduo tratado é importante fator de decisão, pois significa que os custos anuais do 

empreendimento seriam supridos mais rapidamente. A Tabela 7contém os custos 

por tonelada para a disposição final em aterros sanitários e para a recuperação 

energética dos resíduos, de acordo com a massa de resíduos recebida diariamente. 

A Figura 7 contém o gráfico comparativo dos custos por tonelada em cada um dos 

cenários estudados. Os preços por tonelada no cenário em que os 

empreendimentos apresentam lucratividade de 8,7% a.a. estão dispostos no Anexo 

7. 

 

Tabela 7 - Custo por tonelada de resíduos sólidos urbanos recebidos em aterros 
sanitários e usinas de recuperação energética 
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Figura 7 - Comparação do custo por tonelada de resíduos para cada porte de aterro 
sanitário e de usina de recuperação energética. 

 

Quando se trata de pequenos volumes de resíduos sólidos destinados 

diariamente, a recuperação energética dos resíduos é vantajosa em relação aos 

aterros sanitários. Ao se aumentar o volume diário de resíduos tratados, a diferença 

de custo entre as duas opções reduz, devido ao alto investimento em equipamentos 

para a recuperação energética. Isso ocorre devido ao limite tecnológico das usinas 

de recuperação energética, tornando-se necessária a construção e instalação de 

unidades adicionais para a destinação de volumes maiores de resíduos (Figura 5). 

Para reduzir o custo com os equipamentos, a triagem inicial dos resíduos, 

previamente à secagem, seria uma estratégia importante para reduzir o volume final 

que seria destinado à recuperação energética. 

O Município de Niterói se enquadra nos empreendimentos de médio porte, em 

que a recuperação energética se demonstra como vantajosa em relação ao aterro 

sanitário, com custo de R$78,75 por tonelada em comparação a R$85,01; 

correspondendo a economia de R$6,21por tonelada de resíduo tratado. 

Considerando que Niterói gera, por dia, 7000tde RSU, dos quais 25,98% são 

rejeitos, seriam dispostos diariamente no mínimo 1820tde rejeitos. A economia seria 

no mínimo de R$ 1.130,22 por dia. Considerando que os empreendimentos 

funcionam 340 dias por ano, a economia seria de R$ 384.274,80. É importante 

ressaltar também que a economia apontada não considera a produção energética da 

usina, o que torna o empreendimento ainda mais vantajoso. 
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Para quantificar a diferença entre os custos por tonelada, estimou-se a 

margem líquida obtida pela recuperação energética dos resíduos se praticasse o 

preço de equilíbrio do aterro sanitário (Tabela 8).  

Para a estimativa, considerou-se que o custo da disposição em aterros 

sanitários seria o preço de compra para a recuperação energética de resíduos, 

sendo a diferença dos custos o decorrente da incidência da margem líquida. O 

cálculo foi realizado através a Equação 1 (CARVALHO, 2012)., considerando que o 

preço de venda (PV) corresponde ao custo por tonelada (ou PE) da disposição em 

aterros sanitários; que o preço de compra (PC) corresponde ao custo por tonelada 

(ou PE) da recuperação energética de resíduos e que sobre o preço de compra tem-

se apenas a incidência da margem líquida (ML). 

 

PV = PC/(1-ML)                                                                                     Equação 1 

 

A margem líquida se inicia em 32%, para usinas de pequeno porte e decresce 

a 3% para usinas de grande porte. Isso ressalta a importância da triagem dos 

resíduos coletados para aumentar a eficiência de uso das usinas de recuperação 

energética. Ainda assim, para os três cenários propostos, a recuperação energética 

dos resíduos é uma opção mais atraente que a disposição em aterros sanitários. A 

economia antes apontada representaria margem líquida de 7% para a unidade de 

recuperação energética de médio porte, já que seriam destinadas diariamente no 

mínimo 182 toneladas de rejeitos, em Niterói. 

 

Tabela 8: Margem líquida da recuperação energética dos resíduos para preço por 
tonelada equivalente à disposição em aterros sanitários. 

 

 

Também se comparou os custos anuais da disposição de aterros sanitários e 

recuperação energética de resíduos (Figura 8; Figura 9 eFigura 10); foram 

considerados os custos dispostos nas Tabelas 3 e 5 e organizados nos fluxos de 

caixa, considerando que ambos empreendimentos apresentam TIR igual à TMA. 
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Os custos dispostos nas Figura 6, 7 e 8 correspondem ao somatório dos 

custos de cada ano do empreendimento (implantação, operação e encerramento). A 

análise do custo anual dos empreendimentos demonstra que os aterros sanitários 

apresentam custos elevados especialmente no início e no fim do empreendimento, o 

que justifica a necessidade de adoção de maior preço por tonelada dos resíduos. A 

recuperação energética apresenta picos menores dos custos, com déficit pouco 

acentuado nos primeiros anos do empreendimento, sem necessidade de praticar 

preços elevados para equilibrá-lo.  

 
 

 
Figura 8: Custo anual para disposição final em aterros ou recuperação energética de 

resíduos, para recepção de 1000tde resíduos. 
 

 

 
Figura 9: Custo anual para disposição final em aterros ou recuperação energética de 

resíduos, para recepção de 8000tde resíduos. 
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Figura 10: Custo anual para disposição final em aterros ou recuperação energética 

de resíduos, para recepção de 2.0000tde resíduos. 

 
 
Analisando o cenário em Niterói, em empreendimentos de médio porte, a 

recuperação energética de resíduos apresenta custos anuais parecidos com os do 

aterro sanitário ao longo do horizonte do projeto; entretanto, o aterro sanitário 

necessita de investimento maior para sua implantação e para o seu encerramento. 

Com isso, pela perspectiva do custo de oportunidade, a recuperação energética de 

resíduos é mais vantajosa, pois apresenta menor custo por tonelada e menores 

custos anuais ao longo do horizonte do empreendimento. 

 

5.6 Comparação dos aspectos qualitativos da destinação final em 

aterros e recuperação energética de resíduos 

Considerando a escassez de recursos, a área que cada instalação ocupará é 

uma importante variável para a tomada de decisão. Como é possível observar na 

Tabela 9, a recuperação energética dos resíduos é mais vantajosa que a disposição 

final em aterros sanitários, pois a área necessária ao empreendimento é 

expressivamente menor. 

Sob a perspectiva de escassez de recursos pelo Custo de Oportunidade, foi 

considerada a área útil necessária para tratar uma tonelada de resíduos sólidos 

(Tabela 10). 

 

 



43 

Tabela 9 - Área necessária para a implantação de usina energética e aterro sanitário 
em relação à quantidade de rejeitos destinados. 

 

 

Tabela 10: Área útil necessária para a destinação de uma tonelada de resíduos 
sólidos, em aterros sanitários ou pela recuperação energética dos resíduos. 

 

 

 

A recuperação energética dos resíduos necessita de área útil menor que a 

disposição em aterros sanitários. Nos empreendimentos de médio porte, que suprem 

a demanda de Niterói, a recuperação energética ocuparia apenas 4% da área 

utilizada no aterro sanitário de médio porte, para cada tonelada de resíduo recebido. 

Esse aspecto é muito importante, especialmente para a implantação dos 

empreendimentos em área urbana. As usinas de recuperação energética podem ser 

subdividas em módulos, localizadas em pontos estratégicos do Município de Niterói, 

reduzindo também os custos com o transporte dos resíduos. 

Considerando também escassos os recursos financeiros, o valor de R$ 

1.000,00 possibilitaria a destinação de 11,20t de resíduos em aterros e 12,290t 

recuperadas energeticamente, com uma diferença de 1,080t com o mesmo gasto. 

Uma variável importante em relação aos recursos financeiros é a geração de energia 

a partir da recuperação energética de resíduos. Além de proporcionar maior 

lucratividade ao empreendimento quando considerada a receita advinda dessa 

atividade, representa alternativa de geração energética, complementando a matriz 

energética de Niterói.   

O biogás gerado em aterros sanitários também pode ser utilizado para 

aproveitamento energético em diversos setores, entretanto necessita ser 
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previamente tratado, o que reduz a eficiência e a rentabilidade do processo 

(ZANETTE, 2009).  
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6. CONCLUSÕES 

Conclui-se que a recuperação energética dos resíduos é mais vantajosa que 

a disposição dos resíduos em aterros sanitários, sob o aspecto do custo de 

oportunidade, para a conjuntura do Município de Niterói. Devido ao alto investimento 

em equipamentos, o volume destinado à recuperação energética deverá ser o 

mínimo possível, sendo recomendável a triagem prévia para encaminhamento à 

reciclagem e consequente estímulo às iniciativas de coleta seletiva. 

Em relação ao espaço físico como recurso escasso, a recuperação energética 

também se demonstra como melhor opção. Como o Município de Niterói é 

predominantemente urbano, essa variável é importante para o auxílio na tomada de 

decisão. Os módulos de recuperação energética podem ser instalados próximos à 

centros urbanos e ocupariam apenas 4% da área que um aterro sanitário ocuparia. 

Além disso, é uma fonte energética alternativa que pode complementar a matriz 

energética do Município. 

 A geração de gases de efeito estufa não se demonstrou parâmetro ideal para 

tomada de decisão, uma vez que ambas as alternativas emitem gases de efeito 

estufa em seus processos; o aterro sanitário emite metano com o biogás e a 

recuperação energética de resíduos emite dióxido de carbono. 
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ANEXO 1: Fluxo de Caixa para Aterro Sanitário de Pequeno Porte 
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ANEXO 2: Fluxo de Caixa para Aterro Sanitário de Médio Porte 
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ANEXO 3: Fluxo de Caixa para Aterro Sanitário de Grande Porte 
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ANEXO 4: Fluxo de Caixa para Usina de Recuperação Energética de Pequeno Porte 
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ANEXO 5: Fluxo de Caixa para Usina de Recuperação Energética de Médio Porte 
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ANEXO 6: Fluxo de Caixa para Usina de Recuperação Energética de Grande Porte 
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ANEXO 7: Preços por tonelada de resíduos recebidos, para lucratividade de 

8,7% a.a.. 

 

 

 

 

 


