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Resumo 

O crescimento da população mundial traz consigo o aumento da produção de 
rejeitos e torna necessário a elaboração de técnicas adequadas para que o impacto 
ambiental da destinação final destes seja o menor possível. Surge então, o interesse 
no estudo da viabilidade de técnicas de recuperação energética dos rejeitos urbanos, 
de maneira que sejam ambientalmente apropriadas e economicamente atrativas. O 
presente estudo visa analisar a viabilidade econômica da implementação da 
recuperação energética de resíduos sólidos no aterro sanitário instalado no município 
de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Para isso, avaliou-se a geração 
energética por meio do aproveitamento do biogás e incineração direta dos resíduos, 
além da energia conservada com a reciclagem. Considerou-se a deposição no aterro 
sanitário a partir de 2012 com funcionamento de 15 anos. Para prever a geração do 
biogás utilizou-se o método do IPCC nos anos de funcionamento do aterro e por 10 
anos após o seu encerramento. O Potencial Calorífico Inferior dos resíduos foi 
estimado em 2631,89 kcal/kg. A incineração foi considerada a opção mais viável 
ambientalmente e economicamente, mas se ressaltou a necessidade de maiores 
investimentos no gerenciamento dos resíduos urbanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Recuperação Energética de Resíduos Sólidos; Incineração; 

Biogás; Aterro Sanitário; Reciclagem 

  



 

Abstract    

The growth of the world’s population increases the production of waste material, 
which creates a necessity of elaboration of adequate techniques so that the 
environmental impact of the final destination of these residues is kept to a minimum. 
Therefore, arises the interest in the study on the viability of techniques for the energetic 
recovery of urban waste material, in environmentally adequate and economically 
attractive ways. The present study aims to analyse the economical viability of the 
energetic recovery of urban solid waste in the landfill located in the city of São Gonçalo, 
in the state of Rio de Janeiro. To achieve that, the power generation was analysed 
through the harnessing of biogas and incineration of residues as well as the saved 
energy from the recycling process. It was considered the waste disposal since 2012, 
with a 15 years operation period. In order to predict the generation of biogas, it was 
used the method from the IPCC, considering the operating years of the landfill and 10 
years after its closure. The Lower Calorific Value of the residues was estimated to be 
2631,89 kcal/kg. The incineration was considered to be the most viable option, both 
environmentally and economically, nevertheless the necessity of greater investments 
in the management of urban waste stood out. 

 

KEYWORDS: Energetic Recovery of Urban Waste Material; Incineration; Biogas; 

Landfill; Recycling  
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1. Introdução 

 

 O aumento da população mundial, o desenvolvimento da tecnologia e, por 

consequência, a intensificação das atividades humanas, são fatores que promoveram 

uma maior geração de resíduos. Encontrar alternativas para esses resíduos tem se 

mostrado um grande desafio da atualidade. 

 A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU) é um desafio mundial, mas é 

um desafio especialmente difícil para os países em desenvolvimento, como aqueles 

que fazem parte do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), pois o rápido 

desenvolvimento econômico traz consigo o acelerado crescimento populacional e 

intensifica o processo de urbanização (GONÇALVES et al., 2018). 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define “lixo” ou “resíduos 

sólidos” como “os restos das atividades humanas, considerados pelos seus geradores 

como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, 

semissólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional”. As 

características desse lixo podem variar em função dos aspectos sociais, econômicos, 

culturais, geográficos e climáticos (MONTEIRO et al., 2001). 

 Muitos países tratam a política de resíduos sólidos como prioridade. A 

Alemanha é o melhor exemplo, tendo os índices de reaproveitamento mais elevados 

do mundo. Em 1970 o país tinha mais de 50 mil aterros sanitários, enquanto hoje são 

menos de 200, com apenas 1% do lixo doméstico tendo esse destino. A meta do país 

é que no final dessa década não sejam mais necessários aterros, devido a 

recuperação completa e de alta qualidade dos resíduos sólidos urbanos (SENADO, 

2014). 

 Essa evolução é consequência de diversas medidas, como por exemplo a 

reciclagem. Em 2011, 63% dos resíduos urbanos da Alemanha foram reciclados. Além 

disso, cerca de 80% do lixo não-reciclável é incinerado para gerar energia (SENADO, 

2014).  

 A queima do biogás gerado em aterros sanitários é uma alternativa cada vez 

mais explorada, visto que diminui a liberação de metano, um gás que contribui muito 

para o efeito estufa, e gera energia, que pode ser posteriormente comercializada. 
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Mesmo assim, existem diversas dificuldades na utilização dessa técnica, como por 

exemplo, o alto custo de implantação e manutenção dos equipamentos, visto que 

vários são importados, e a destinação incorreta dos resíduos, sem que seja realizada 

uma triagem (MMA, 2010). 

 No Brasil, são gerados anualmente 78,4 milhões de toneladas de Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU), sendo o índice de coleta de 91,2%, segundo dados da SNIS 

(2017). Dessa forma, 6,9 milhões de toneladas de resíduos tiveram um destino 

indeterminado.  

 Segundo a Constituição Brasileira de 1988, o gerenciamento do manejo dos 

resíduos sólidos é de competência do poder público local, ainda que possa ser 

exercido por empresas particulares por meio de concessão pública (IBGE, 2011). 

 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, lei 12.305/2010 determina que a 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético. Porém, 

apenas 70,4% dos municípios brasileiros possuem iniciativas de coletas seletivas e, 

muitas vezes, estas estão restritas a apenas uma parte da sua área urbana. A mesma 

lei determina que os lixões deveriam ser extintos até o ano de 2014, meta que não foi 

cumprida visto que 40,9% dos RSU coletados ainda são despejados em locais 

inadequados, como lixões ou aterros controlados (SNIS, 2017). 

A região sudeste é responsável por cerca de 52,9% dos RSU gerados no país 

(SNIS, 2017). No estado do Rio de Janeiro são coletados aproximadamente 17 mil 

t/dia de RSU, sendo 40% de matérias recicláveis nobres (vidro, papel, alumínio e 

metais). Porém, apenas 3% desses materiais são reciclados atualmente, cerca de 60 

mil t/ano (PERS, 2013). 

 São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado do Rio de 

Janeiro, possuindo cerca de 1,1 milhão de habitantes (IBGE, 2019). O município foi o 

único com mais de 1 milhão de habitantes que afirmou não possuir nenhum tipo de 

serviço de coleta seletiva próprio no relatório do SNIS (2017). Esses fatores justificam 

o interesse em estudar a gestão de resíduos na cidade.  
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1.1. Objetivos 

 

- Criar um fluxograma de modelo de gestão de resíduos sólidos urbanos para 

o município de São Gonçalo/RJ. 

 - Estimar a produção de biogás ao longo do tempo de funcionamento do aterro 

e por mais 10 anos após seu encerramento. 

 - Estimar a recuperação energética utilizando o biogás e a incineração direta 

dos resíduos. 

 - Estimar a conservação de energia por meio da reciclagem de parte dos 

resíduos. 

 - Discutir os aspectos econômicos relacionados às possíveis destinações dos 

resíduos. 

 - Definir a maneira mais eficaz de destinação dos resíduos através da análise 

de custo de oportunidade e dos fatores ambientais. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Disposição dos resíduos sólidos 

2.1.1. Lixões 

 Na antiguidade, os humanos tinham hábitos nômades e sempre que a comida 

ficava escassa ou o clima impróprio para a permanência naquele lugar eles mudavam 

de região e deixavam o lixo no meio ambiente, que continuava lá até que fosse 

decomposto pela ação do tempo.  

Essa falta de preocupação com os resíduos domésticos não foi vista como um 

problema até o surgimento das grandes cidades. Em 1500, por exemplo, em diversas 

cidades europeias as pessoas tinham permissão para atirar o lixo pela janela de casa, 

desde que antes avisasse para quem estivesse passando ter a oportunidade de se 

proteger. Essas montanhas de lixo se acumularam de tal maneira, que hoje é possível 

que arqueólogos escavem através dessas camadas e descubram os hábitos 

alimentares da população há séculos atrás (BURKE, 2001) 

Com o aumento populacional, o acúmulo de lixo nos centros da cidade passou 

a ser um problema devido ao mau cheiro e a concentração de animais transmissores 

de doença (como ratos). Com isso, viu-se a necessidade de que esses rejeitos fossem 

dispostos em outros locais, que não os centros da cidade. O transporte desse lixo para 

um local distante deu origem aos primeiros lixões, onde os resíduos são depositados 

sobre o terreno sem nenhum tipo de planejamento prévio do mesmo e sem tratamento 

para o chorume (efluentes líquidos derivados da decomposição da matéria orgânica), 

o que acarreta na contaminação do lençol freático (IBGE, 2011). 

Como o lixo até então era composto, em sua maioria, por resíduos orgânicos, 

e não havia estudos sobre o impacto de sua decomposição no meio ambiente, essa 

forma de dispor os resíduos sólidos não era vista como um problema, uma vez que 

estavam longe dos olhos da população. 

Com as revoluções tecnológicas, a composição desse lixo começou a ser mais 

diversificada. Além disso, houve um aumento significativo da população, o que trouxe 

a necessidade de produzir mais alimentos e outros bens de consumo direto, fazendo 
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com que a forma como o lixo era anteriormente descartado começasse a ser vista 

como um problema (GANDELINI, 2007). 

Com resíduos domésticos e industriais possuindo o mesmo destino, a 

aglomeração de objetos que pudessem ser reaproveitados e/ou vendidos fez com que 

os lixões criassem também um problema social, atraindo “catadores” e criando 

pequenas comunidades ao redor desses lugares onde as condições de moradia são 

absolutamente impróprias (MONTEIRO et al., 2001). 

O documentário Ilha das Flores, lançado em 1989, retrata bem a realidade 

social dos lixões.  Usando como cenário uma região às margens do rio Guaíba, que 

recebia grande parte do lixo produzido em Porto Alegre, o curta-metragem mostra 

como o acesso aos rejeitos era primeiro liberado aos porcos, e só depois aos 

catadores e sua família, que podiam aproveitar somente o que os porcos haviam 

rejeitado (GUIMARÃES, 2019). A Figura 1 a seguir mostra como é um lixão.  

 

Figura 1 - Lixão 

Fonte: DALMAGRO, 2016 

O artigo 47 da Política Nacional de Resíduos Sólidos torna proibido o 

lançamento in natura, a céu aberto, de resíduos sólidos ou rejeitos (BRASIL, 2010). 

Essa lei representou um grande avanço na forma como a questão é tratada no Brasil, 

mas ainda não solucionou totalmente o problema uma vez que o prazo para o 

encerramento dos lixões em operação foi prorrogado diversas vezes. 
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Apesar da lei nº 12.305 já estar em vigor, ainda é possível encontrarmos 

diversos locais onde os resíduos sólidos são lançados a céu aberto. Em São Gonçalo, 

por exemplo, após a desativação do lixão de Itaoca, em 2012, foi possível observar o 

avanço do desmatamento em lugares de Mangue, próximos ao antigo lixão, dando 

origem a pequenos lixões clandestinos. Em 19 de dezembro de 2015, foi flagrado um 

caminhão despejando pneus em um desses lixões segundo a Figura 2 a seguir. 

(MELLO, 2016).   

 

Figura 2 - Despejo de lixo em local inadequado 

Fonte: MELLO, 2016 

Para que essas situações sejam evitadas e combatidas, cada Estado possui 

um órgão responsável pela fiscalização da disposição dos resíduos sólidos. No estado 

do Rio de Janeiro, essa fiscalização fica a cargo do Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA). É importante também, que a população tenha consciência dos riscos que a 

disposição de forma inapropriada do lixo traz e que colabore, denunciando qualquer 

atividade que viole a lei. 

2.1.2. Aterros controlados 

Os aterros controlados são considerados intermediários entre o lixão e o aterro 

sanitário. Nesse tipo de aterro, diariamente se cobre os resíduos sólidos com uma 

camada de terra ou outro material de forração para diminuir a incidência de insetos e 

outros animais transmissores de doenças (IBGE, 2011).  
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Apesar de apresentar uma solução rápida, esse tipo de unidade não oferece 

nenhuma medida que evite a contaminação do solo, assim como não se preocupa 

com a destinação do chorume, gerando uma poluição localizada. (IBGE, 2011) 

Além disso, traz o perigo de explosão nos locais onde é instalado, uma vez que, 

mesmo coberto por terra, gases continuam sendo gerados e não tem forma de 

escapar controladamente.  

A Região Sudeste conta com a maior parte dos aterros controlados do país, 

com 634 unidades de tratamento desse tipo (ABRELPE, 2017). 

2.1.3. Aterros sanitários 

 Em países em desenvolvimento, como o Brasil, o aterro sanitário é o destino 

mais utilizado para disposição final de resíduos sólidos, pois apresentam baixo custo 

quando comparados a outras técnicas, a exemplo da incineração, e são planejados 

de modo a reduzir os impactos socioambientais no tratamento dos resíduos (SILVA, 

2011). 

As técnicas para alcançar este objetivo envolvem o prévio nivelamento de terra 

e impermeabilização do solo e coleta do chorume. Essa impermeabilização prévia do 

solo utiliza camadas de argila e uma geomembrana de polietileno de alta densidade 

(PEAD). Também há a cobertura diária dos resíduos, utilizando o solo do próprio local, 

visando evitar a proliferação de vetores e mau cheiro, assim como ocorre nos aterros 

controlados. O chorume recolhido é posteriormente encaminhado para uma estação 

de tratamento de efluentes (IBGE, 2011; ABREU, 2009). 

Os aterros sanitários podem ser classificados quanto ao tipo em aterros de 

superfície, quando o lixo é depositado em uma área plana em trincheiras ou rampas, 

e em aterros de depressões, que aproveitam a disposição geológica da região onde o 

aterro é instalado (PORTELLA, 2014). 

Para garantir um prolongamento da vida útil do aterro é necessário que seja 

feita a separação prévia do lixo, além da reciclagem, de forma que uma menor 

quantidade de resíduos seja disposta no aterro (IBGE, 2011). A incineração dos 

resíduos de maneira controlada faz com que se tenha uma significativa redução de 
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peso e volume do lixo, o que também retarda o esgotamento do aterro sanitário 

(ABREU, 2009). 

2.2. Situação atual da disposição de RSU no Brasil 

A Figura 3 a seguir ilustra a destinação final dos RSU no ano de 2017. É 

possível notar que a maior quantidade desse material é enviada a aterros sanitários. 

Entretanto, também é possível observar um índice maior que 40% (mais de 80 mil 

toneladas por dia) de resíduos enviados para lixões ou aterros controlados. 

 

Figura 3 - Disposição final de RSU no Brasil em t/ano 

Fonte: ABRELPE, 2017 

Já na Figura 4 a seguir, há a comparação da destinação dos RSU no Brasil em 

termos percentuais ao longo de 10 anos (2008 a 2017).  É possível observar a 

diminuição percentual de resíduos sendo encaminhados a lixões e o aumento da 

destinação para aterros sanitários, enquanto os valores para os aterros controlados 

pouco se alteraram. Apesar dessas tendências, pode-se dizer que a mudança está 

bem distante do patamar ideal esperado com a publicação da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (2010).  
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Figura 4 - Disposição de RSU no Brasil, em termos percentuais, entre 2008 e 2017 

Fonte: ABRELPE, 2009 a 2018. 

2.3. Recuperação energética 

Como citado anteriormente, a reciclagem e o aproveitamento energético do lixo 

são medidas essenciais para reduzir a quantidade de resíduo inerte nos aterros. 

Segundo Abreu (2009), três maneiras de se fazer a recuperação energética são: 

a) implantação de usinas termoelétricas usando o lixo como 
combustível de incineração para geração de energia elétrica a partir 
do calor gerado pela combustão do lixo; 

b) compostagem dos resíduos orgânicos associada com o 
aproveitamento energético do metano. 

c) redução na geração de lixo já que menos lixo produzido significa 
menor utilização de recursos naturais e energia para sua produção, 
bem como menor quantidade de lixo destinado aos aterros (que 
também representa conservação de energia). 

A incineração pode ser descrita como “um processo de queima, na presença 

de excesso de oxigênio, no qual os materiais à base de carbono são decompostos, 

desprendendo calor e gerando um resíduo de cinzas” (MONTEIRO et al., 2011). 

Segundo os autores, normalmente, o excesso de oxigênio empregado na incineração 

é de 10 a 25% acima das necessidades de queima dos resíduos.  
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A utilização do biogás gerado pela decomposição do lixo, através de seu uso 

como combustível para queima e consequente geração de energia elétrica, evita que 

o gás metano seja emitido para a atmosfera. Esse fator é muito positivo, visto que o 

metano tem potencial 21 vezes maior que o CO2 para o efeito estufa e as emissões 

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

2010). 

Créditos de carbono são compensações na redução de emissões de gases que 

contribuem para o efeito estufa através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), instrumento previsto no Protocolo de Quioto (MMA, 2010). 

O biogás originado pela compostagem tem uma composição média de 50% de 

gás metano, 45% de CO2 e 5% de H2S e outros gases com potencial de 

aproveitamento energético (BNDES, 2006). Entretanto, a constituição e a capacidade 

de geração de biogás do aterro dependem de vários fatores como a composição do 

resíduo, umidade e o pH. No geral, a quantidade de gás gerado atinge o máximo entre 

o primeiro e segundo ano após sua disposição e reduz ao longo dos anos (ABREU, 

2009). 

Segundo o MME (2018) mais de 65% da energia elétrica produzida no Brasil 

tem origem de usinas hidrelétricas, seguida pela queima do gás natural (10,5%), da 

biomassa (8,2%), usinas eólicas (6,8%), carvão e derivados (4,1%), derivados de 

petróleo (2,5%) e nuclear (2,5%). De acordo com Oliveira (2018): “Como os recursos 

fósseis não são renováveis, o potencial hidroelétrico é finito e mal distribuído e a 

utilização da energia nuclear é restrita, observa-se um crescente interesse na 

utilização de fontes alternativas para a geração de energia”. 

Dessa forma, a recuperação energética em aterros deve ser estudada como 

alternativa para suprir as necessidades do país, podendo ter uma grande importância 

em estratégias regionais ou locais (OLIVEIRA et al., 2018). 

2.3.1. Equipamentos utilizados na recuperação energética com biogás 

Para aproveitamento do biogás deve-se levar implementar equipamentos 

específicos para sua coleta, purificação e para a geração de energia.  

Quatro componentes são essencias para a coleta do gás do aterro: poços de 

coleta, tubos coletores, compressor e o flare. Os poços de coleta mais comuns são os 



24 
 

 

verticais, que consistem em um tubo de PEAD perfurado em sua parte inferior que é 

colocado na célula do aterro (PAVAN, 2010), como está indicado na Figura 5.  

 

Figura 5 - Poços de coleta verticais 

Fonte: PAVAN, 2010 

Entretanto esse tipo de estrutura só pode ser colocada após o encerramento 

do aterro ou quando este é constituido por compartimentos, como é o caso da Figura5. 

Pode-se perceber que assim que uma porção de aterro (célula) é fechada, 

implementa-se o poço vertical e pode-se iniciar a coleta do gás (HENRIQUES, 2004). 

Caso o local ainda esteja recebendo rejeitos, outra opção é a instalação de trincheiras 

horizontais. Independente do tipo, há conexão do poço com um cabeçote que por sua 

vez está ligado às tubulações (PAVAN, 2010). 

Para melhorar a captação do gás formado, alguns projetos optam por 

acrescentar uma membrana impermeável sobre o aterro (HENRIQUES, 2004).  Nessa 

primeira etapa de implantação do poço, a perfuração é a parte mais dispendiosa 

(PAVAN, 2010). 

Os tubos de coleta direcionam o biogás drenado para a unidade de utilização 

ou para a de geração de energia elétrica. O compressor é responsável por retirar os 

gases dos poços de coleta e encaminhar para a planta de aproveitamento do biogás. 

O número de compressores necessários depende de fatores como a da taxa de 

compressão, o fluxo de gás e o nível de compressão desejado (PAVAN, 2010). No 

geral, o equipamento de conversão energética utilizado é o que determinará esses 

parâmetros (HENRIQUES, 2004). 
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Além disso, as plantas contam com o flare, que é um queimador simples. É um 

equipamento que pode ser necessário durante as etapas de início e manutenção do 

sistema para queimar possíveis excessos de gás (PAVAN, 2010). 

Segundo Pavan (2010), a etapa de tratamento do biogás é necessária para 

evitar problemas de corrosão, além de melhorar o poder calorífico do gás. Essa etapa 

diminui a combustão incompleta, falha de alimentação, perda de potência e corrosão 

precoce. Pensando no ponto de vista energético, a presença de substâncias não 

combustíveis como a água e o dióxido de carbono prejudicam o processo de queima.  

Utilizam-se separadores de umidade, eliminadores de névoa, absorção, 

adsorção, compressão seguida de resfriamento entre outros. Para remoção do H2S 

usam-se limalhas ferro ou então métodos biológicos. O CO2, no geral, é retirado pela 

adsorção utilizando água como adsorvente.  

Para a geração de energia as principais tecnologias são as turbinas a gás e os 

motores de combustão interna (PAVAN, 2010). Os motores de combustão interna de 

ciclos Otto e Diesel são muito utilizados devido ao menor custo e maior eficiência em 

sistemas com capacidade semelhante à do aterro estudado. No caso do Brasil, os 

motores de ciclo Otto são mais facilmente adaptados para o uso com biogás.  As 

turbinas a gás só se tornam mais eficientes e economicamente viáveis para altas 

capacidades (ABREU, 2009). 

2.3.2. Equipamentos utilizados na recuperação energética por incineração 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2014), os principais 

componentes de uma usina de incineração de RSU são: poço de armazenamento do 

lixo, câmara de combustão, sistema de movimentação do lixo na câmara de 

combustão, sistema de descarga das cinzas, sistema de geração de vapor, depurador 

de gases, filtros de manga, ventilador e chaminé.   

O processo de incineração envolve temperaturas superiores a 450ºC e pressão 

de trabalho em torno de 50 bar, com proporção ar/resíduo entre 1,5 e 2,0 (MACHADO, 

2015). Dependendo da composição dos resíduos pode ser necessária a injeção de 

combustíveis auxiliares, como GLP, gás natural ou óleo diesel na partida do 

incinerador (MACHADO, 2015). 

No geral, existem unidades modulares de duplo estágio. Na câmara primária, 

conforme Figura 6 a seguir, a combustão ocorre entre 500 e 900ºC, com o tempo de 
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residência de cerca de 30 minutos. A alimentação de oxigênio nesta câmara é sub-

estequiométrica de forma a evitar elevados gradientes de temperatura e a volatilização 

de grandes quantidades de metais como chumbo, cádmio, cromo e mercúrio. Nessas 

condições também há pouca formação de óxidos nitrosos (VALLEJO, 2013).  

O sistema de ar pré-aquecido é introduzido a partir do compartimento inferior 

da caldeira. Os gases gerados nessa etapa primária são encaminhados para a câmara 

secundária, onde será exposta a uma temperatura ainda maior (750ºC a 1250ºC) com 

tempo de residência de 2 a 3 segundos e excesso de oxigênio. Essas condições são 

suficientes para que ocorra a combustão completa, diminuindo a quantidade de 

moléculas tóxicas como dioxinas e furanos a praticamente zero (MACHADO, 2015; 

VALLEJO, 2013). 

 

Figura 6– Representação de uma câmara de combustão 

Fonte: ARANDA, 2001 

Ao sair dessa etapa pela parte superior do sistema, como ilustrado na Figura 

6, o gás é uma composição de dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx) 

e dióxido de enxofre (SO2), podendo contar com a presença de monóxido de carbono 

(CO) se a combustão for incompleta. Essa corrente gasosa passará então por 

diversos estágios de tratamento antes da emissão para a atmosfera através da 

chaminé, como um scrubber para a remoção de ácido no gás, precipitador 

eletrostático, adsorção em carvão ativo, entre outros (VALLEJO, 2013). 

A recuperação de energia desse processo térmico ocorre, no geral, com o uso 

de turbinas a vapor. Esse sistema possui quatro componentes principais: a caldeira 
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(ou boiler), a turbina, o condensador e o sistema de bombeamento. Dessa forma, a 

água de processo é armazenada na caldeira, onde é aquecida pelo calor proveniente 

da combustão dos resíduos, até a vaporização. A turbina é responsável por utilizar a 

pressão do vapor gerado para produzir energia mecânica. No condensador ocorre o 

resfriamento do vapor e a condensação para posterior reutilização (MACHADO, 

2015). 

2.3.3. Usinas de reciclagem 

A transformação do material reciclado consome menos energia do que a 

transformação da matéria-prima na sua forma primária, de modo que a reciclagem é 

um procedimento que conserva energia e recursos naturais (VENEU, 2014). Essa 

conservação de energia é muitas vezes expressiva, de forma que a técnica deve ser 

considerada como parte da estratégia de aproveitamento energético dos RSU (EPE, 

2014). 

Segundo Monteiro (2001) uma usina de reciclagem possui três etapas 

principais de operações, sendo estas: 

a) Recepção, onde há a determinação da quantidade de resíduos 

recebidos e o armazenamento adequado destes em depósitos ou silos. 

b) Alimentação, onde é realizado o carregamento da linha de 

processamento utilizando equipamentos como: pás carregadeiras, pontes rolantes, 

pólipos e braço hidráulico. 

c) Triagem, onde ocorre a dosagem de fluxo dos resíduos nas linhas de 

triagem, assim como a separação de recicláveis por tipo. Os principais equipamentos 

usados nessa etapa são as esteiras transportadoras metálicas e os tambores 

revolvedores. A Figura 7 abaixo demonstra essa etapa do processo. 
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Figura 7 - Central de triagem de materiais recicláveis em Blumenau (SC) 

Fonte: Blog Expedição Vida (2012) 

 

Em unidades mais simples que possuem apenas as esteiras de catação, o 

trabalho é totalmente realizado pelos catadores que ficam dispostos ao seu redor, 

como mostrado na Figura 7. Para usinas mais sofisticadas, entretanto, utiliza-se 

outros equipamentos para a separação, como as peneiras, separadores balísticos, 

separadores pneumáticos e os separadores magnéticos (MONTEIRO et al., 2001). 

2.4.  Aterro de São Gonçalo 

Em agosto de 2004, foi assinado o contrato de concessão com a empresa S.A. 

Paulista de Construções e Comércio visando a construção do Centro de Tratamento 

de Resíduos (CTR) de São Gonçalo. O aterro está localizado no bairro do Anaia 

Pequeno. Após o início das operações em 2012, a concessão das atividades foi 

transferida para a empresa Foxx-Haztec (SANTOS, 2018).  

 Segundo o portal virtual da Foxx-Haztec, a implementação desse aterro tornou 

possível o fim do lixão de Itaoca, colaborando com a despoluição da baía de 

Guanabara e atendendo ao município com a segunda maior população do estado do 

Rio de Janeiro. O aterro conta com unidade de tratamento de biogás, unidade de 

tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), unidade de beneficiamento de 

Resíduos de Construção Civil (RCC), viveiro de mudas e estação de tratamento de 

efluentes (ETE) conforme Figuras 8 e 9 a seguir. 
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Figura 8 - Estação de tratamento de chorume do CTR 

Fonte: São Gonçalo (GOOGLE MAPS, 2019) 

 

 

Figura 9 - Queimador de gás do CTR São Gonçalo 

Fonte: Alcântara (PMSB, 2015) 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Gonçalo 

(PMSB, 2015) dispõe de outras informações sobre o aterro, informações que estão 

disponíveis na Tabela 1 a seguir. 

 

 

 

 



30 
 

 

Tabela 1 - Informações gerais sobre o CTR de São Gonçalo 

Informações do aterro 

Capacidade: 2.400 toneladas de lixo 
diárias 

Vida útil: 15 anos 

Recebimento de RSU  

Média/dia: 1.131,53 toneladas 

Média/mês: 32.438,92 toneladas 

Recebimento de RSS 

Média/dia: 23,71 toneladas. 

Média/mês: 711,48 toneladas 

Fonte: PMSB, 2015 

Quando se realizou o PMSB (2015) a Estação de Tratamento de Chorume (ETC) 

estava prestes a ser instalada e o início da operação da estação de aproveitamento 

do biogás estava prevista para 2016. Não se tem informações se essas unidades 

estão em pleno funcionamento. 
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3. Métodos 

3.1. Coleta de dados 

Para obtenção dos dados referentes aos Resíduos Sólidos Urbanos do 

município de São Gonçalo usa, principalmente, do Relatório Final do Plano Municipal 

de Saneamento Básico do Município de São Gonçalo de 2015, elaborado pela 

“ENCIBRA S.A. Estudos e Projetos de Engenharia” junto com a prefeitura de São 

Gonçalo. 

Outros dados foram obtidos dos relatórios anuais de “Panorama dos Resíduos 

Sólidos no Brasil” fornecidos pela ABRELPE. O relatório síntese de “Plano Estadual 

de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro” de 2013 foi utilizado como fonte para dados 

referentes ao estado. 

 

3.2. Cálculo do biogás gerado 

 

Visando calcular o potencial energético do gás gerado pelos resíduos 

depositados no aterro sanitário de São Gonçalo, foi necessário determinar a 

quantidade de metano produzida ao longo dos anos. Utilizou-se o método do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) com esse fim. Diversos 

trabalhos que também fizeram uso desta metodologia nos últimos anos foram 

consultados, como por exemplo, os de Abreu (2009), Lyra (2018), Gehm (2019) e o 

estudo realizado pelo MMA (2014) 

   Para o estudo de caso do município de São Gonçalo, utilizou-se 2012 como 

o ano do início da deposição de resíduos no aterro e o tempo de 15 anos como o 

período de atividade deste. As emissões de metano foram calculadas até o ano de 

2037, ou seja, até 10 anos após sua desativação. 

  Para a estimativa da quantidade de resíduos dispostos anualmente, foi 

necessário calcular a população média do município, utilizando a Equação 1 (VENEU, 

2014): 

 

𝑃𝑡 = 𝑃0 × 𝑒𝐾𝑔(𝑡−𝑡0)  (1) 

 

Sendo: 
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Pt= população no ano t 

P0=população no ano t0 

Kg=taxa de crescimento populacional 

t0 = ano inicial 

Utilizou-se como P0 a população estimada no Censo 2010 pelo IBGE e Kg foi 

obtida no relatório do CEPERJ (2013) como 1,16%.  

Com base nos dados disponíveis no relatório do PERS (2013), considerou-se 

a taxa de geração de resíduos no município de São Gonçalo como: 

 0,4052 t hab-1 ano-1. 

Segundo o método do IPCC, a geração de metano no aterro é estimada pela 

Equação 2: 

 

𝐸𝐶𝐻4 = 𝐾 × 𝑅𝑥 × 𝑙0 × 𝑒−𝐾(𝑋−𝑇) (2) 

 

Sendo: 

  ECH4: Emissão de metano (m³ CH4/ano) 

K: constante de geração (ano-1) 

Rx: Quantidade de resíduos no ano (t) 

l0: potencial de geração de metano (m³ CH4/t) 

X: ano avaliado 

T: ano de início da deposição 

 

 A constante de geração representa a velocidade de degradação da matéria 

orgânica. Utilizou-se k=0,05 ano-1, valor recomendado pelo IPCC quando esse 

parâmetro não está caracterizado (ABREU, 2009). 

 Para o cálculo do potencial de geração de metano, utilizou-se a Equação 3 

abaixo: 

 

𝐿0′ = 𝐹𝐶𝑀 × 𝐶𝑂𝐷 × 𝐶𝑂𝐷𝑓 × 𝐹 ×
16

12
 (3) 

Sendo: 

L0’: Emissão de metano (kg CH4/ano) 

FCM: fator de correção de metano 
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COD: Carbono orgânico degradável (t de C/ t de RSU) 

CODf: fração de COD dissociada 

F: fração do metano presente no biogás em volume 

(16/12):  fator de conversão do carbono em metano, (tde CH4/tde C) 

 

O FCM é um fator que visa representar o nível de compactação de resíduos de 

acordo com o tipo de local onde ocorre a deposição. Para aterros sanitários, FCM= 

1,0 (LYRA et al., 2018). 

O COD considera a composição dos resíduos sólidos urbanos, levando em conta 

a quantidade de carbono presente em cada parte dos resíduos. Para esse estudo, 

considerou-se COD= 0,1006 t de C/t de RSU. O CODf indica a fração de carbono 

disponível para a decomposição bioquímica. Utilizou-se CODf=0,77. (LYRA et al., 

2018) 

Segundo EPE (2014), a fração de metano presente no biogás em volume é de no 

mínimo 50%, portanto esse foi o valor considerado. Para encontrar o valor de emissão 

de metano em volume, posteriormente dividiu-se o valor de L0 encontrado pela 

densidade do metano, no caso 0,0007168 t.m-3 (LYRA et al., 2018).   

 

3.3. Geração de energia 

3.3.1. Biogás 

Os cálculos para descobrir o potencial energético do biogás e da energia 

disponível foram baseados nos métodos utilizados nos trabalhos de Rosa (2016) e 

Gehm (2019). 

A relação utilizada para o cálculo do potencial energético do biogás foi: 

 

𝑃𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 =
𝑄𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜×𝑃𝐶𝐼𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜×𝜂 

860000
 (4) 

 

Sendo: 

Pbiogás: Potência disponível por ano (MW) 

Qmetano: vazão de metano (m³CH4/h) 

PCImetano: Poder calorífico de metano (kcal/m³) 

η: eficiência do motor 
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A eficiência do motor considerada foi de 28% e o poder calorífico do metano 

como 8500 kcal/m³ (GEHM, 2019). 

Para o cálculo da energia gerada, a relação utilizada foi: 

 

𝐸 = 𝑃𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 × 𝑅 × 𝑡𝑜𝑝 (5) 

Sendo: 

E: Energia disponível (MWh/dia) 

R: Rendimento do motor operando em plena carga (%) 

top: tempo de operação (h/dia) 

 Considerou-se o rendimento do motor como 87% e o tempo de operação como 

24h/dia (GEHM, 2019). 

3.3.2. Incineração 

 

Na geração de energia com a incineração dos resíduos, assim como nas usinas 

térmicas com outras fontes, o poder calorífico do material incinerado é determinante 

para a capacidade de geração (EPE, 2014).  

Para determinação do PCI dos RSU do município de São Gonçalo, se utilizou 

uma metodologia semelhante à usada por OLIVEIRA (2018), a partir da proporção de 

cada material em 1 kg de RSU. 

Themelis (2003) desenvolveu a partir de suas pesquisas a seguinte expressão 

para determinação do Poder Calorífico Inferior dos resíduos: 

 

𝑃𝐶𝐼 =
18.500×𝑌𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙−2.636×𝑌𝐻20−628×𝑌𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜−544×𝑌𝑚𝑒𝑡𝑎𝑖𝑠

4,185
 (6) 

 

Sendo: 

Ycombustível: fração dos resíduos combustíveis em 1 kg de resíduos 
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YH2O: fração de água em 1 kg de resíduos  

Yvidro: fração de vidro em 1 kg de resíduos 

Ymetais: fração de metais em 1 kg de resíduos 

 A fração de resíduos combustíveis corresponde ao material orgânico, além de 

plásticos, papéis, entre outros. Para o cálculo do Ycombustível, é necessário 

desconsiderar a fração de água no material orgânico, já que esse valor estará na 

variável YH2O. Segundo EPE (2014) quando não se possui informação da umidade nos 

orgânicos, deve-se utilizar 60% como uma estimativa do teor de água. 

 A energia disponível a partir da incineração direta dos resíduos foi calculada 

pela Equação 7: 

𝐸𝑖𝑛𝑐 =
𝑃𝐶𝐼𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠×η𝑒×𝑚𝑅𝑆𝑈×0,001163

1000
 (7) 

Sendo: 

Einc: Energia disponível a partir da incineração dos resíduos (MWh/dia) 

PCIresíduos: Poder Calorífico Inferior dos resíduos incinerados (kcal/kg) 

η: eficiência eletromecânica da planta incineradora, igual a 35% (GEHM, 

 2019) 

mRSU: quantidade de RSU incinerada diariamente (kg/dia) 

0,001163: fator de conversão de kcal para kWh. 

 

3.3.3. Potencial com reciclagem 

   

 Como o percentual de resíduos que são recolhidos através da coleta seletiva é 

muito pequeno, uma solução para aproveitamento de parte do material com potencial 

reciclável seria a realização de uma triagem dentro do próprio aterro. Entretanto, como 

o material reciclável está misturado ao resto do lixo, o beneficiamento deste se torna 

muito mais complexo, de forma que após a realização a triagem utilizando processos 

manuais e eletromecânicos se consegue uma eficiência de entre 3 e 6% em peso 

(MONTEIRO et al., 2001).  
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 Para determinar a conservação de energia ao reciclar parte dos resíduos, deve-

se utilizar os chamados índices de conservação. Esses indicadores levam em conta 

as diferentes cadeias produtivas e a análise do ciclo de vida do produto para definir o 

potencial de conservação de energia (EPE, 2014). Neste trabalho utilizou-se os 

índices estipulados por Calderoni (1996), por serem mais representativos em relação 

à realidade brasileira. Utilizando esse valor, contabiliza-se a diferença entre a energia 

para produzir determinado produto partindo da extração do recurso natural e a energia 

necessária para produzir a partir do material reciclável (EPE, 2014). A energia 

conservada foi calculada considerando a proporção de cada tipo de reciclável em um 

quilograma de resíduo, sendo posteriormente determinada para a quantidade anual 

de RSU. Considerou-se uma eficiência de 5% na triagem dos recicláveis que chegam 

ao aterro sanitário. 

3.4. Análise Econômica 

 Com o aumento da urbanização, encontrar locais com a dimensão necessária 

para a implantação de um aterro sanitário que sejam próximos aos pontos de coleta 

de lixo torna-se cada vez mais difícil. Além disso, é necessário que a área escolhida 

atenda a uma vasta lista de critérios técnicos, econômicos, políticos e sociais. Com 

isso, a aquisição desses terrenos em geral tem um alto custo, que irá variar de acordo 

com a região onde a compra está sendo realizada. 

Determinado o local de instituição do aterro e de posse da licença de instalação 

deve-se levar em conta os principais custos relacionados a fase de implementação do 

aterro, de operação do mesmo e das fases de encerramento e pós encerramento. 

(MONTEIRO et al., 2011) 

 No que diz respeito aos custos de implementação pode-se citar as seguintes 

fases: 

1) Cercamento da área 

2) Serviços de limpeza da área 

3) Serviços de terraplanagem 

4) Serviços de montagem eletromecânica 

5) Estradas de acesso e de serviço 

6) Serviços de impermeabilização 
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7) Serviços de drenagem 

8) Drenagem do chorume 

9) Serviços de construção civil 

10)  Execução dos poços de monitoramento ambiental 

11)  Serviços complementares 

12)  Suprimento de materiais e equipamento 

 Quanto ao custo de manutenção, é importante considerar não apenas os 

custos relacionados a manutenção de equipamentos como também os relacionados 

aos monitoramentos geotécnico, ambiental e topográfico, ao tratamento do chorume 

recolhido, a drenagem dos gases, ao transporte dos RSU dos pontos de coleta até o 

local onde o aterro está instalado, entre outros.   

 Todos esses custos destacados devem ser considerados ao avaliar qual a 

melhor destinação, pois à medida que mais resíduos são encaminhados para o aterro 

sanitário, menor seu tempo de atividade e maior a necessidade de construção de um 

novo local. 

 Para as técnicas de recuperação energética, foi necessário realizar uma busca 

bibliográfica relacionada aos custos de cada uma. A partir disso, elas foram 

comparadas de modo serem avaliadas quanto a viabilidade econômica. 

  



38 
 

 

4. Resultados e discussões 

4.1. Caracterização dos Resíduos gerados no município de São Gonçalo 

 Para que o presente estudo seja realizado de forma adequada, é necessário 

conhecer quais os tipos de resíduos sólidos que podem ser gerados bem como a 

quantidade em que chegam à disposição final. 

 O lixo pode ser classificado de duas formas: quanto aos riscos potenciais de 

contaminação do meio ambiente ou quanto à natureza ou origem. Quando 

classificados de acordo com os riscos potenciais ao meio ambiente, podem ser: 

Classe I ou perigosos, Classe II ou não inertes e Classe III ou inertes. Quanto à 

origem, podem, entre outras categorias, serem classificados entre lixo doméstico ou 

residencial, comercial, público e industrial (MONTEIRO et al., 2001). 

 A maior parte dos resíduos destinados a um aterro sanitário faz parte dos 

grupos classificados como lixo domiciliar, comercial e público. Em São Gonçalo, 

resíduos oriundos da construção civil e da atividade industrial também possuem o 

aterro sanitário como destino final. 

 Mais do que conhecer a classificação dos RSU que chegam ao aterro, é 

necessário saber a composição do mesmo. A Figura 10 abaixo mostra a composição 

dos RSU gerados em São Gonçalo.  

 

 

Figura 10 - Composição média dos RSU gerados no município de São Gonçalo 

Fonte: PMSB, 2015 
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As informações da Figura 10 permitem que se conclua, em média, 41% dos 

resíduos do município em questão tem potencial reciclável. Com os dados recolhidos, 

foi possível fazer um fluxograma demonstrando o balanço de massa dos resíduos 

gerados no município de São Gonçalo, ilustrado na Figura 11. 

De acordo com o INEA (2013), o CTR São Gonçalo tem estrutura para incinerar 

pelo menos 10% dos resíduos recebidos, valor que foi considerado para o balanço. 

Segundo o PMSB (2015), 10,96 toneladas de resíduos são recolhidas via programas 

de coleta seletiva por dia. Embora essa quantidade apresente viabilidade técnica para 

reciclagem, nem todo o montante apresenta viabilidade econômica. Utilizou-se o valor 

de rejeitos como 20% dos resíduos recicláveis, com base no trabalho de Ferreira 

(2017). 

Como a quantidade de resíduos recolhidos pela coleta seletiva do município é 

muito pequena, o ideal é que se tenha uma triagem assim que os resíduos sejam 

recebidos no aterro. Dessa forma, os resíduos com potencial reciclável que chegam 

ao CTR (463,93 t/dia), poderiam ser aproveitados. Como não há nenhuma menção a 

essa prática no aterro do município, não se considerou para o balanço de massa. 

Entretanto, o potencial de energia recuperada pela reciclagem dos resíduos que 

chegam no aterro foi estimado no trabalho. 

 
Figura 11 - Balanço de Massa dos RSU do município de São Gonçalo 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2. Geração de biogás 

 

A partir da equação 3 apresentada, encontrou-se o valor de 72,04 m³CH4/t de 

RSU para o L0. Com esse valor, foi possível calcular as emissões teóricas do metano 

entre 2012 e 2037, utilizando a equação 2. A Figura 12 a seguir demonstra os 

resultados de emissão de metano ao longo dos anos estudados. 

 

Figura 12 - Geração de metano no aterro sanitário de São Gonçalo ao longo dos 
anos 

Fonte: Elaboração própria 

 Analisando a Figura 12 acima, pode-se perceber que a geração atinge o 

máximo em 2027, ano previsto para a desativação do aterro. Para os cálculos 

realizados, desconsiderou-se a quantidade de resíduos incinerados na unidade. 

4.3. Geração de energia 

4.3.1. Geração de energia por queima de biogás 

Os dados obtidos para a recuperação energética utilizando o biogás, calculados 

a partir da Equação 5, estão descritos na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 - Resultados para a recuperação energética usando o biogás 

Ano 

Biogás 
gerado 

(10³ 
m³/ano) 

Potencial 
Energético 

(MW)  

Energia 
Disponível 
(MWh/dia)  

2012 1493,3 0,5 9,9 

2013 2857,5 0,9 18,8 

2014 4101,0 1,3 27,1 

2015 5231,8 1,7 34,5 

2016 6257,3 2,0 41,3 

2017 7184,6 2,3 47,4 

2018 8020,2 2,5 52,9 

2019 8770,3 2,8 57,9 

2020 9440,9 3,0 62,3 

2021 10037,4 3,2 66,2 

2022 10565,0 3,3 69,7 

2023 11028,5 3,5 72,7 

2024 11432,6 3,6 75,4 

2025 11781,5 3,7 77,7 

2026 12079,2 3,8 79,7 

2027 12329,5 3,9 81,3 

2028 11728,2 3,7 77,4 

2029 11156,2 3,5 73,6 

2030 10612,1 3,4 70,0 

2031 10094,6 3,2 66,6 

2032 9602,2 3,0 63,3 

2033 9133,9 2,9 60,3 

2034 8688,5 2,7 57,3 

2035 8264,7 2,6 54,5 

2036 7861,7 2,5 51,9 

2037 7478,2 2,4 49,3 

Fonte: Elaboração própria 

 Avaliando os valores obtidos, pode-se perceber que a energia recuperada 

cresce até no ano de desativação do aterro, onde começa a decair. No último ano da 

análise o valor de energia ainda é bem significativo, de forma que se poderia 

aproveitar o biogás nos anos subsequentes.  

 

4.3.2. Geração de energia por incineração dos resíduos 

Os valores das variáveis utilizadas para o cálculo do PCI, estão disponíveis na 

Tabela 3 a seguir: 
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Tabela 3 - Variáveis para o cálculo do PCI dos resíduos 

Em 1 kg de RSU: 

YH20 0,318 

Ycombustível 0,642 

Yvidro 0,030 

Ymetais 0,010 

PCI 2631,89 kcal/kg 
Fonte: Elaboração própria 

 De acordo com o EPE (2014), a classificação segundo o PCI não deve ser 

definitiva para determinar o destino dos RSU, porém pode-se considerar que: 

- Para PCI < 1.675 kcal/kg, a incineração não é tecnicamente 

viável; 

- Para 1.675 kcal/kg < PCI < 2.000 kcal/kg, a viabilidade técnica 

da incineração ainda depende de algum tipo de pré-tratamento 

que eleve o poder calorífico; 

- Para PCI > 2.000 kcal/kg, a queima bruta é tecnicamente viável. 

 Portanto, a geração de energia através da incineração dos RSU do município 

de São Gonçalo é considerada viável. 

 A Tabela 4 a seguir demonstra os resultados obtidos para a incineração de 

todos os resíduos recebidos, calculados utilizando a equação 7. 
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Tabela 4 - Resultados para a recuperação energética por meio da incineração direta 
dos resíduos 

Ano População 
Energia 

(MWh/dia) 

2012 1023193 1212,2 

2013 1035131 1226,4 

2014 1047208 1240,7 

2015 1059427 1255,1 

2016 1071788 1269,8 

2017 1084293 1284,6 

2018 1096944 1299,6 

2019 1109742 1314,8 

2020 1122690 1330,1 

2021 1135789 1345,6 

2022 1149041 1361,3 

2023 1162448 1377,2 

2024 1176011 1393,3 

2025 1189732 1409,5 

2026 1203613 1426,0 

2027 1217656 1442,6 

Fonte: Elaboração própria 

Ao comparar os valores de energia gerada pelas duas técnicas de 

aproveitamento de resíduos, pode-se perceber que a incineração direta é muito mais 

eficiente. Além disso, a incineração começa a gerar valores expressivos de 

recuperação energética logo no primeiro ano, diferente do uso do biogás, onde a 

energia gerada nos primeiros anos é pequena. 

 

4.3.3. Reciclagem 

O potencial de energia conservada com a reciclagem para cada tonelada de 

RSU está disponível na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Potencial de energia conservada pela reciclagem 

Material Composição 
Teórico 
(MWh/t) 

Total 
(MWh/t) 

Papel 17% 3,51 0,5967 

Plástico 20% 5,06 1,012 

Metal 1% 5,3 0,053 

Vidro 3% 0,64 0,0192  

Total: 1,681 
Fonte: PMSB (2015); Calderoni (1996) 
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 É possível então calcular a energia que pode ser conservada ao longo dos 15 

anos de funcionamento do aterro, conforme mostrado na tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6 - Resultados para a conservação de energia pela reciclagem 

Ano RSU (t/ano) 
Energia 

Conservada 
(MWh/dia) 

2012 414546,6 95,5 

2013 419383,3 96,6 

2014 424276,5 97,7 

2015 429226,7 98,8 

2016 434234,8 100,0 

2017 439301,2 101,2 

2018 444426,8 102,3 

2019 449612,2 103,5 

2020 454858,0 104,7 

2021 460165,1 106,0 

2022 465534,1 107,2 

2023 470965,7 108,4 

2024 476460,7 109,7 

2025 482019,9 111,0 

2026 487643,9 112,3 

2027 493333,5 113,6 
Fonte: Elaboração Própria 

  

Cabe ressaltar que o valor calculado considera o aproveitamento de uma 

pequena quantidade dos resíduos com potencial reciclável recolhidos na coleta 

convencional. Caso esses resíduos fossem segregados anteriormente e recolhidos 

secos, a energia conservada seria muito superior. 

 

4.4. Avaliação Econômica 

 

4.4.1. Biogás 

Existem diversas opções para aproveitar o potencial de energia do gás do 

aterro. Uma das opções mais viáveis é o seu uso direto como combustível para 

caldeiras entre outros equipamentos industriais. O gás pode ser transferido por 

gasodutos para um consumidor próximo, necessitando passar por um processo 

simples de remoção de condensado e filtração (BNDES, 2006).  
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Entretanto, a geração de energia elétrica é o principal uso do biogás (BNDES, 

2006), sendo uma alternativa para as proximidades do aterro. Como, no geral, os 

aterros sanitários não se encontram muito afastados dos grandes centros urbanos, há 

menos problemas com perdas de potência no transporte através das redes de 

transmissão (MMA, 2014). A Figura 13 descreve algumas das possibilidades de uso 

para o biogás produzido. 

 

 

Figura 13 - Utilização do biogás (GDL) 

Fonte: adaptada de HENRIQUES, 2004  

O aproveitamento do biogás gerado no aterro requer um expressivo 

investimento em equipamentos e estruturas, sendo que, parte dessas tecnologias, é 

especialmente custosa no Brasil. Pode-se citar o caso do projeto de recuperação 

energética do Caju (RJ), onde apenas os dois compressores utilizados na unidade 

representaram um gasto de 41,64% dos investimentos totais do projeto (HENRIQUES, 

2004). A tendência, entretanto, é que as tecnologias se tornem cada vez mais viáveis 

à medida que forem mais adotadas. 

Apesar da ineficiência da planta e do elevado custo, o aproveitamento do 

biogás é ambientalmente muito atrativo, visto que evita a emissão descontrolada de 

metano. A medida que as legislações devem se tornar cada vez mais rigorosas quanto 

à obrigação da coleta dos gases gerados, o investimento em uma unidade de 
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recuperação energética pode ajudar a tornar o projeto mais atraente a longo prazo, já 

que os altos custos podem ser contornados com a venda e utilização do biogás para 

produção de energia. 

De acordo com Henriques (2004), o preço de venda da energia elétrica será 

um ponto importante na aplicação dessa tecnologia, visto que, no geral, ela é vendida 

a um preço menor que o custo. Dessa forma, pode-se dizer que a aplicação da técnica, 

atualmente, se torna especialmente dependente de subsídios governamentais. 

O estudo de caso realizado por Abreu (2009) para o aterro de Gramacho (RJ) 

com capacidade semelhante ao do município em questão, estimou um gasto de US$ 

5.890.880 para a implantação do sistema de coleta e queima e mais US$ 295.000 de 

gastos anuais para sua manutenção e operação. 

Em relação à usina de recuperação energética do biogás, o investimento inicial 

seria de US$ 9.624.000 com custos de US$ 1.323.900 anuais para operação e 

manutenção.  

O autor avaliou diversos cenários de investimentos e concluiu que o projeto só 

é viável economicamente com a obtenção de receitas com a venda de créditos de 

carbono. 

 

4.4.2. Incineração 

Segundo Oliveira (2017), a capacidade média de processamento das usinas de 

incineração de lixo é de 1500t/dia. Dessa forma, uma unidade de incineração é o 

suficiente para a demanda do município de São Gonçalo nos anos abrangidos no 

estudo, já que o fluxo máximo será atingido em 2027 com 1352 t/dia em média. Ainda 

de acordo com o autor, cada unidade é capaz de adquirir diariamente cerca de 190t 

de CO2 equivalente, ou seja, 693500 créditos de carbono anuais. 

Como já citado, uma grande vantagem na incineração é a redução do volume 

original dos resíduos depositados em aterro sanitário em 85 a 90%, com as cinzas 

podendo ser aproveitadas na produção de cimentos Portland (EPE, 2014). Essa 

redução no volume contribui para aumentar a vida útil do aterro, o que é muito 

desejado, visto que a adia a necessidade de gastos para a implantação de aterros 

novos.  
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Ao se comparar com a eficiência energética da queima direta do resíduo com 

a queima do biogás, a primeira apresenta-se vantajosa. Porém, para fazer a análise 

econômica e definir se a incineração é de fato economicamente viável, é necessário 

que se analise o custo na disposição dos resíduos no aterro. 

O trabalho de Ferreira (2017) comparou os custos para a disposição em aterros 

sanitários de diferentes capacidades com a incineração dos resíduos, demonstrada 

na Figura 14 a seguir. 

 

Figura 14 - Comparação dos custos da disposição em aterro sanitário e incineração 

Fonte: Ferreira, 2017 

 Ao analisar a Figura 14, percebe-se que a incineração dos resíduos é bastante 

vantajosa para pequenas quantidades, mas ao aumentar a taxa de resíduos, essa 

diferença se torna ínfima. A Figura 15 abaixo mostra a comparação para as duas 

destinações dos resíduos ao longo dos anos e ajuda a entender a diferença nos 

valores. 
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Figura 15 - Comparação entre os custos para disposição em aterros sanitários 

grandes e usinas grandes ao longo dos anos de operação 

Fonte: Ferreira, 2017 

Pode-se perceber que o aterro sanitário precisa de grandes investimentos em 

dois momentos do projeto: na aquisição e no encerramento. Esses maiores custos 

fazem com o que o preço por tonelada de resíduo aumente para essa destinação.  

Ainda na Figura 15, percebe-se que, diferente do que ocorre para taxas 

menores de recebimento de RSU, o custo da usina é maior que o custo da disposição 

no aterro sanitário do 2º ao 19º ano de atividade. Isso devido ao grande custo de 

manutenção e operação dos equipamentos mais robustos necessários para a 

incineração de grandes volumes de RSU e é a causa da menor diferença no valor à 

medida que a quantidade de RSU anual aumenta. 

No entanto, cabe ressaltar que a autora não incluiu na análise o valor que pode 

ser obtido com a energia gerada pela incineração, o que seria um grande diferencial 

no preço final. 

 

4.4.3. Potencial com reciclagem 

A reciclagem, assim como a incineração tem como grande vantagem na 

redução de resíduos dispostos no aterro, prolongando a sua vida útil. O valor 

encontrado para a conservação de energia com a reciclagem pode ser diretamente 

relacionado ao da incineração da mesma quantidade de resíduos. A Tabela 7 a seguir 
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compara o valor de energia para a incineração e para a reciclagem de 5% dos 

resíduos diários.  

Tabela 7 - Comparação entre a incineração e a reciclagem 

 Energia (MWh/dia) 

Incineração 60,6 

Reciclagem 95,1 

Fonte: Elaboração própria 

  

Pode-se chegar à conclusão que mais energia é conservada com a reciclagem 

do que é produzida pela incineração, o que demostra a importância dessa atividade. 

Apesar do alto potencial de conservação de energia, a baixa eficiência na 

triagem quando o resíduo chega por meio de coleta convencional, faz com que a 

recuperação no aterro não seja viável economicamente. Para tal, seria necessário um 

grande espaço para lidar com a quantidade de resíduos que chegam diariamente, 

além de equipamentos robustos e uma série de funcionários, para uma recuperação 

pequena de materiais aptos à reciclagem. De maneira que para que a reciclagem seja 

viável economicamente deve-se aumentar a quantidade de resíduos recolhidos pela 

coleta seletiva.  

De acordo com o PMSB (2015), o município gasta R$155,10 para a coleta e 

transporte de uma tonelada de RSU. Com base em Parreira (2010), pode-se 

considerar que a coleta seletiva tem um custo de aproximadamente R$367,84 por 

tonelada, o que demostra que será necessário um grande aumento nas verbas para 

esse fim. 

 O processo de reciclagem dos resíduos não exclui de forma alguma as outras 

técnicas já citadas, embora tenha influência nos resultados. No caso da incineração, 

por exemplo, um alto teor de papéis e papelões aumenta o PCI, melhorando a energia 

liberada na queima, enquanto a presença de metais tem efeito contrário.  

 

4.4.4. Visão geral sobre a viabilidade econômica 

De maneira geral, a incineração se mostra a técnica de recuperação de energia 

mais viável entre as estudadas. Entretanto, cabe ressaltar que a melhor estratégia de 

gerenciamento de resíduos, envolve uma integração de todas essas destinações. 
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Mesmo após a Política Nacional de Resíduos Sólidos entrar em vigor, a 

evolução do gerenciamento de RSU no Brasil segue bem lenta. O PERS de 2013 

propôs uma série de metas para os municípios do Rio de Janeiro relacionadas à coleta 

e disposição dos resíduos, conforme demonstrado na tabela 8 a seguir. 

 

Tabela 8 - Metas previstas no PERS 2013 

Metas 
Imediato Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

2013-2014 2015-2018 2019-2024 2025-2033 

Coleta Seletiva implantada 

nos municípios 
100% -   

Abrangência da coleta seletiva 

nos municípios 
10% 20% 50% 100% 

Triagem e beneficiamento dos 

materiais recicláveis oriundos 

da fração seca da coleta 

seletiva. 

10% 40% 50% 60% 

Aproveitamento energético de 

rejeitos 
- - 25% 50% 

Fonte: PERS, 2013 

 

 Entretanto, conforme os dados citados do município de São Gonçalo, as metas 

imediatas e de curto prazo relacionadas à triagem e reciclagem não foram alcançadas 

o que compromete o alcance das metas de médio e longo prazo. 

 O que se vê é a necessidade de estratégias que tornem o aproveitamento dos 

resíduos mais eficaz e atrativo para sua ampla implantação nos municípios brasileiros. 

É necessário, então que o poder público trate como prioridade o gerenciamento dos 

resíduos, através da ampliação da coleta seletiva e com incentivos para ampliar o 

aproveitamento energético dos RSU. 

 Com a ampliação da utilização dessas tecnologias, além de incentivos nas 

pesquisas na área, estas tendem ficar cada vez mais viáveis e atrativas 

economicamente no país. 
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5. Conclusões e recomendações para trabalhos futuros 

 

O presente trabalho avaliou os fatores relacionados à viabilidade da 

recuperação energética nas maneiras mais comumente encontradas atualmente, 

partindo da análise do município de São Gonçalo.  

A incineração direta dos resíduos se destaca frente as outras pois apresenta a 

maior geração de energia anual e tem retorno energético desde o início da 

implantação. Entretanto, pesa contra essa técnica a necessidade de elevado 

tratamento e controle da composição do gás que será emitido, devido ao seu potencial 

poluidor, além dos custos elevados para elevadas quantidades de resíduos. 

A recuperação energética usando o biogás gerado é uma técnica com pouco 

retorno econômico, porém tende a se tornar cada vez mais importante, com a 

necessidade de evitar as emissões do GDL, que é altamente poluidor. A utilização do 

modelo indicado pelo IPCC para prever o metano gerado foi possível para o caso 

estudado. 

Em relação à reciclagem, há um grande desafio, pois é necessário que se 

encontrem modelos que permitam sua aplicação de maneira economicamente viável, 

já que atualmente a maior parte dos projetos em atuação são subsidiados pelo poder 

público. 

Conclui-se, então, que embora as técnicas estudadas ainda sejam pouco 

aplicadas no Brasil e por essa razão possam ter pouco retorno econômico, é de 

extrema importância investir em formas de recuperação energética dos resíduos. 

Todas as tecnologias analisadas têm potencial para diminuir a utilização de 

combustíveis fósseis, o que se torna cada vez mais necessário. Além disso, a 

recuperação energética, aumenta o tempo de vida útil do aterro, o que evita grandes 

gastos no encerramento deste e na implantação de um novo. 

Como as diferentes destinações se relacionam, houve a necessidade de 

desconsiderar a influência de uma sobre as outras para tornar a análise menos 

complexa. Para trabalhos futuros, sugere-se que se analise a mudança nos valores 

de energia estimados ao considerar diferentes proporções de resíduos para cada 

técnica.  
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