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vcc: valor monetário do crédito de carbono 

Ee: emissão evitada específica para a incineração  

Ep: Energia elétrica produzida anual  

RT: receita anual total 

Ea: economia anual; 

RT: renda total anual 

CT: custo total anual 

  : tempo de retorno; 

   : custo anual total 

    : energia economizada na produção de bens a partir de material reciclável  

     : massa diária do componente produzida 

     : energia economizada por tonelada de componente  

   : valor monetário economizado na produção de bens a partir de materiais recicláveis  

    : energia economizada na produção de bens a partir de material reciclável  

          : valor monetário de venda de energia elétrica  

QT: metano gerado no ano T  

F: fração de metano no biogás  

Rx: quantidade de resíduo depositado no ano x  

K: constante de decaimento  

L0: potencial de geração de biogás  

T: ano atual; 

x: ano de deposição do resíduo;  

  : resíduo disposto anualmente no aterro  

   : taxa de crescimento populacional 

a: produção de RSU per capta  

hab: número de habitantes do municípios  

Ir: índice de recolhimento de RSU  

A: fração de papel e papelão no RSU; 

B: fração de resíduos de parques e jardins no RSU; 

C: fração de restos de alimentos no RSU: 

D: fração de tecidos no RSU; 

E: fração de madeira no RSU; 

CODf: fração de COD dissociada  



 

 

T: temperatura na zona aeróbia  

L0: potencial de geração de metano do RSU  

FCM: fator de correção do metano  

(16/12): fator de conversão de carbono em metano  

       : custo de operação e manutenção na produção de eletricidade  

       : custo específico de operação e manutenção na produção de eletricidade  

US$: taxa de câmbio  

         : potência real do MCI operando com biogás do aterro  

            : potencia elétrica do motor na condição nominal  

%perdas: fator de perda de potência (‘derating’) devido a substituição de combustível  

  : fator de capitalização; 

i: taxa de juros  

t1: tempo de vida útil do projeto  

    : horas de operação anual 

    : número de horas trabalhadas no dia 

f: fator de capacidade 

         : PCI do biogás  

    
: percentual de metano no biogás 

      
: PCI do metano 

CREAL: consumo de combustível real (considera a operação com biogás) 

         : potência real 

         : PCI do biogás 

         : consumo de combustível real  

     : consumo de combustível  

         : potência real  

     : custo de investimento de geração  

            : potencia elétrica do motor na condição nominal 

          : capacidade total do aterro  

t2: tempo de vida útil do aterro  

         : Custo de pré-implantação do aterro  

         : custo específico de pré-implantação  

     : Custo de implantação do aterro 

     : custo específico de implantação 

     : Custo de operação e manutenção do aterro 

     : custo específico de operação e manutenção do aterro  

     : Custo de encerramento do aterro 

      : custo específico de encerramento do aterro 

         : Custo de pós-encerramento do aterro 

          : custo específico de pós-encerramento do aterro 

       : custo total de investimento  

  : investimento anualizado 

  : fator de capitalização; 

    : investimento inicial do aterro 

          : custo de O&M do motor a combustão interna, anualizado 

            : potencia elétrica do motor na condição nominal 

     : custo específico de O&M do motor a combustão interna  

   : número de horas de operação anuais  



 

 

      : custo operacional anual total  

           : custo de operação e manutenção do motor de combustão interna anualizado 

           : custo de operação e manutenção do aterro  

    : custo de pós- encerramento do aterro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo 
 

A disposição final de RSU (Resíduo Sólido Urbano) apresenta-se como um grande problema 

para os municípios. Existem rotas de tratamento dos resíduos, das quais as mais utilizadas são 

incineração e aterro sanitário com recuperação de energia. Essas rotas podem, ainda, ser 

avaliadas segundo critérios de beneficiamento de materiais recicláveis (integradas) ou na 

comercialização desses materiais de forma bruta (não - integradas). As rotas de tratamento 

podem gerar renda, o que amortiza o investimento empregado. Tais rendas podem ser obtidas 

com a venda de energia elétrica, com a comercialização de materiais recicláveis, com crédito 

de carbono através do MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), taxas de tratamento de 

RSU, entre outras. Na modalidade de tratamento integrado, pode ser observado ganho 

financeiro com a economia de energia na produção de bens a partir de materiais recicláveis, 

encurtando a cadeia produtiva, além dos ganhos ambientais com economia de matéria-prima. 

A viabilidade dos projetos (incineração e/ou aterro sanitário) pode ser potencializada com a 

formação de consórcios intermunicipais que, dentre outras vantagens podemos citar a 

diminuição de custos, facilidade na captação de recursos e ampliação de receitas. A partir dos 

resultados de presente estudo, pôde-se concluir que a alternativa de tratamento do RSU que 

melhor se adapta técnica e economicamente à região geográfica estudada é de fato, o 

aproveitamento de gás de aterro sanitário, planta integrada à usina de beneficiamento de 

materiais recicláveis. Devido ao baixo valor energético dos resíduos avaliados, o que 

inviabiliza tecnicamente o mass burning dos mesmos. A viabilidade do projeto citado poderá 

ser potencializada pela venda de materiais recicláveis beneficiados. 

 

Palavras – chaves:  resíduo sólido urbano, recuperação energética, incineração, aterro 

sanitário, reciclagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 
The final disposal of MSW (Solid Urban Waste) represented a major problem for 

municipalities. There are treatment of waste routes of which the most used are incineration 

and landfill with energy recovery. And may also, these routes are evaluated according to 

criteria processing of recyclable materials (integrated) or when to sell them raw to materials 

(non - integrated). Treatment routes can generate income, which amortizes the employee 

investment. Such as income from the sale of electricity, with the marketing of recyclable 

materials, with carbon credit through the CDM (Clean Development Mechanism), MSW 

treatment rates, among others. In the integrated treatment modality, can be seen financial gain 

with energy savings in the production of goods from recyclable materials shortening the 

supply chain, in addition to environmental gains with saving raw material. The feasibility of 

projects (incineration and / or landfill) can be enhanced with the formation of consortiums, 

which among other advantages we can mention the cost savings, ease in fundraising and 

expansion of revenue. From the results of this study, it was concluded that the MSW 

treatment alternative that best fits technically and economically the studied geographic region 

is in fact the landfill gas utilization, integrated plant to processing plant materials recyclable . 

Due to the low energy value of the evaluated waste, which technically prevents the mass 

burning them. The feasibility of that project could be boosted by the sale of recyclable 

materials benefited. 

 

 

Key words: Municipal solid waste, energy recovery, incineration, landfill, recycling 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização e motivação do estudo 

 

De acordo com (ABRELPE, 2012), a geração de RSU, no Brasil, no ano de 2012 foi 

62.730.096 toneladas. Quanto à sua destinação final, 42,02% desse material (23.767.224 

toneladas) foram encaminhados para lixões ou aterros controlados, que do ponto de vista 

ambiental pouco se diferenciam dos lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas 

necessários para a proteção do meio ambiente e da saúde pública. Na Região Sudeste foi 

gerado, em 2012, a quantidade de 98.215 [t/dia] de RSU. Dos resíduos coletados na região, 

cerca de 28%, correspondentes a 26.492 [t/dia], ainda são destinados para lixões e aterros 

controlados. No estado de Minas Gerais no ano de 2012, foram gerados 17.445 [t/dia] de 

RSU. A disposição final desses resíduos, cerca de 35,8% foram também dispostos nestes tipos 

de logradouros.  

É do conhecimento de todos que os aterros controlados e os lixões empregados 

largamente por muitos municípios do País, não são formas adequadas de destinação final, e 

por isso, tenderão a ser desativados. Em se tratando de aterros, só serão permitidos os 

denominados aterros sanitários, uma vez que nestes há o monitoramento continuo das áreas de 

disposição, pois, nos mesmos são gerados efluentes líquidos e gasosos que demandam 

tratamentos específicos. Tal situação tem motivado pesquisas sobre a aplicação de novas 

tecnologias que reduzam a quantidade de RSU a dispor e ainda permitam benefícios 

adicionais como a obtenção de receitas pela comercialização de coprodutos gerados. 

Dentre esses coprodutos podemos destacar a geração de energia elétrica que pode se 

mostrar elemento importante dentro de uma estratégia regional ou local de expansão de oferta 

de energia. Dentro do Plano Nacional de Energia 2030 – PNE 2030 (EPE, 2007) é 

considerada a possibilidade de instalação de até 1.300 MW nos próximos 25 anos em 

termelétricas utilizando RSU como combustível, indicando que são esperados avanços 

importantes no aproveitamento energético do RSU. 

O aproveitamento energético de RSU por meio de incineração atualmente apresenta 

alternativas tecnológicas maduras ao lado dos evidentes benefícios ambientais, sanitários e 

sociais que proporciona. Sendo que tais tecnologias não são tão recentes, remotam da década 
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de 80 quando foram instaladas as primeiras termelétricas nos Estados Unidos, Europa e Japão 

tendo como combustível RSU. 

A incineração aparece como um dos caminhos para se produzir energia elétrica a 

partir de RSU com drástica redução de resíduos a serem dispostos em aterros sanitários 

aumentando, desta forma, a vida útil dos mesmos. Os riscos ambientais associados a este tipo 

de tecnologia (emissão de dioxinas e furanos) têm sido progressivamente minimizados com o 

desenvolvimento, nos últimos anos, de sistemas de filtros eficientes o bastante para reduzir 

substancialmente tais emissões. Contudo, contestações ainda persistem. Um grande número 

de usinas que utilizam esta técnica de incineração tem sido licenciado na Alemanha, em 

contrapartida, na Suécia, Canadá, Bélgica e Holanda, alguns desses incineradores têm sido 

fechados (EPE, 2008). 

Os aterros sanitários com aproveitamento energético do gás metano podem se 

mostrar como uma rota de tratamento do RSU. Os processos biológicos, aqui empregados, são 

considerados de menor agressão à Natureza. Por este caminho tecnológico, neste estudo foi 

considerado que a parcela orgânica presente no RSU poderá ser convertida através da digestão 

anaeróbica em gás de aterro (metano) que poderá ser utilizado para produção de energia 

elétrica. 

O aproveitamento energético do RSU, de maneira mais ampla, engloba a reciclagem 

de materiais coletados aqui denominados recicláveis
1
, tais como papel/papelão, vidro, 

plásticos, metais ferrosos, alumínio, dentre outros. A reciclagem permite a substituição de 

insumos, para cuja produção há, comumente, grande consumo de energia (EPE, 2008), pode 

ser considerada uma forma ambientalmente eficiente de tratamento energético de RSU por 

aliviar pressões de demanda de matéria-prima, energia e recursos naturais, inclusive. 

A caracterização é a base para análise de viabilidade do tratamento com recuperação 

energética do RSU. Por isso torna- se necessário o conhecimento da composição gravimétrica 

do RSU a ser utilizado, a produção total diária de RSU e produção per capta do mesmo. 

Sendo que o conhecimento específico das características citadas anteriormente é notoriamente 

uma das dificuldades a serem superadas no processo de aproveitamento energético do RSU. 

Dificuldades estas que motivaram o presente estudo considerando-se que a situação atual do 

tratamento do RSU coletado nos municípios de forma geral também contribuiu para a 

oportunidade dessa pesquisa.  

                                                 
1
 Materiais recicláveis são aqueles que após sofrerem uma transformação física ou química podem ser 

reutilizados no mercado, seja sob a forma original ou como matéria-prima de outros materiais para finalidades 

diversas. (USP, 2007) 
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo geral 

Avaliação do potencial energético e econômico do tratamento, destinação e reutilização de 

resíduos sólidos urbanos (RSU). 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar o potencial energético e econômico do emprego da incineração associada a um 

ciclo a vapor para produção de eletricidade; 

 Avaliar o potencial energético e econômico do emprego de aterro sanitário associado a 

um motor de combustão interna para produção de eletricidade; 

 Para os casos acima, considerar três cenários para a massa de RSU - RSU sem 

segregação, RSU com segregação parcial e RSU com segregação total - baseados em 

diferentes composições gravimétricas para papel/papelão, plástico, vidro, metais ferrosos, 

alumínio, matéria orgânica e diversos (inclui têxtil, madeira, varrição e podas); 

 Avaliar o potencial de economia energética e ganho econômico devido à reciclagem 

baseado em duas alternativas de tratamento: integrada, considera-se a agregação de valor 

aos recicláveis por meio do beneficiamento e venda do produto manufaturado e não 

integrada, considera-se apenas a transferência (venda) do material reciclável bruto. 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

Para atingir o objetivo especificado, o trabalho apresenta a seguinte estrutura:  

 o primeiro capítulo apresenta a contextualização com relação aos resíduos sólidos 

urbanos (RSU), bem como a justificativa e objetivos do presente trabalho; 

  o segundo e terceiro capítulos trata da fundamentação teórica sobre classificação, 

características, disposição final e tratamento dos RSU e da metodologia de avaliação 

das tecnologias de incineração e de aterro sanitário e de suas formas de 

aproveitamento energético empregado no cálculo; 

  no quarto capítulo, o trabalho traz os estudos de caso para um município e para um 

consórcio de municípios, assim como os resultados alcançados.  

 o quinto capítulo apresenta as conclusões das avaliações das 10 configurações distintas 

estudadas além de sugestões para futuros trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Resíduos sólidos urbanos 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – define o lixo como: "restos 

das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou 

descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, semi-sólido ou líquido, desde que não 

seja passível de tratamento convencional" (ABNT, 1987). 

 

2.1.1  Classificação dos resíduos sólidos 

 

São várias as maneiras de se classificar os resíduos sólidos. As mais comuns são 

quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente e quanto à natureza ou 

origem. 

1. Quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente: 

De acordo com a NBR (Normas brasileiras) 10.004 da ABNT, os resíduos sólidos 

podem ser classificados em: 

 Classe I ou perigosos: São aqueles que, em função de suas características intrínsecas 

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, 

apresentam riscos à saúde pública através do aumento da mortalidade ou da 

morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados 

ou dispostos de forma inadequada. 

 Classe II ou não inertes: São os resíduos que podem apresentar características de 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade de acarretar 

riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando nas classificações de resíduos 

de Classe I – Perigosos – ou Classe III – Inertes. 

 Classe III ou inertes: São aqueles que, por suas características intrínsecas, não 

oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando amostrados de forma 

representativa, segundo a norma NBR 10.007, e submetidos a um contato estático ou 

dinâmico com água destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, conforme teste 

de solubilização segundo a norma NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus 
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constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da 

água, conforme listagem nº 8 (Anexo H da NBR 10.004), excetuando-se os padrões de 

aspecto, cor, turbidez e sabor. 

2. Quanto à natureza ou origem:  

A origem é o principal elemento para a caracterização dos resíduos sólidos. Segundo 

este critério, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em cinco classes, a saber: 

• Resíduo doméstico ou residencial: São os resíduos gerados nas atividades diárias em casas, 

apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais. 

• Resíduo comercial: São os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas 

características dependem da atividade ali desenvolvida. 

• Resíduo público: São os resíduos presentes nos logradouros públicos, em geral resultantes 

da natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e também aqueles descartados 

irregular e indevidamente pela população, como entulho, bens considerados inservíveis, 

papéis, restos de embalagens e alimentos. 

• Resíduo domiciliar especial: Grupo que compreende os entulhos de obras, pilhas e baterias, 

lâmpadas fluorescentes e pneus. Observe que os entulhos de obra, também conhecidos como 

resíduos da construção civil, só estão enquadrados nesta categoria por causa da grande 

quantidade de sua geração e pela importância que sua recuperação e reciclagem vêm 

assumindo no cenário nacional. 

• Resíduo de fontes especiais: São resíduos que, em função de suas características peculiares, 

passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, 

transporte ou disposição final. Dentro da classe de resíduos de fontes especiais, merecem 

destaque: Resíduo industrial, Resíduo radioativo, Resíduo de portos, aeroportos e terminais 

rodoferroviários, Resíduo agrícola e resíduos de serviços de saúde. 

 

2.1.2 Características dos resíduos sólidos  

 

As características do RSU podem variar em função dos aspectos sociais, econômicos, 

culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os mesmos fatores que também diferenciam as 

comunidades entre si e as próprias cidades (IBAM, 2001). 

Um dos critérios de análise do RSU que pode ser usado é a consideração de suas 

características físicas, químicas e biológicas. 

As características físicas do RSU são, de acordo com a NBR 10.004 da ABNT: 
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 Geração per capta: A "geração per capita" relaciona a quantidade de resíduos urbanos 

gerada diariamente e o número de habitantes de determinada região. 

 Composição gravimétrica: A composição gravimétrica traduz o percentual de cada 

componente em relação ao peso total da amostra de lixo analisada. Os componentes 

mais utilizados na determinação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

urbanos encontram-se na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Componentes mais comuns da composição gravimétrica. 

Componentes mais comuns da composição gravimétrica 

Matéria orgânica Metal ferroso Borracha 

Papel Metal não-ferroso Couro 

Papelão Alumínio Pano/trapos 

Plástico rígido Vidro claro Ossos 

Plástico maleável Vidro escuro Cerâmica 

PET Madeira Agregado fino 
Fonte: (IBAM, 2001) 

 

 Peso específico aparente: Peso específico aparente é o peso do RSU solto em função 

do volume ocupado livremente, sem qualquer compactação, expresso em kg/m
3
. Sua 

determinação é fundamental para o dimensionamento de equipamentos e instalações. 

Na ausência de dados mais precisos, podem-se utilizar os valores de 230kg/m
3
 para o 

peso específico do resíduo domiciliar, de 280kg/m
3
 para o peso específico dos 

resíduos de serviços de saúde e de 1.300kg/m
3
 para o peso específico de entulho de 

obras. 

 Teor de umidade: Teor de umidade representa a quantidade de água presente no lixo, 

medida em percentual do seu peso. Este parâmetro se altera em função das estações do 

ano e da incidência de chuvas, podendo-se estimar um teor de umidade variando em 

torno de 40 a 60%. 

 Compressividade: Compressividade é o grau de compactação ou a redução do volume 

que uma massa de lixo pode sofrer quando compactada. Submetido a uma pressão de 

4kg/cm², o volume do lixo pode ser reduzido de um terço (1/3) a um quarto (1/4) do 

seu volume original. 

As características químicas do RSU são, de acordo com a NBR 10.004 da ABNT: 

 Poder calorífico: Esta característica química indica a capacidade potencial de um 

material desprender determinada quantidade de calor quando submetido à queima. 
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 Potencial hidrogeniônico (pH): O potencial hidrogeniônico indica o teor de acidez ou 

alcalinidade dos resíduos. 

 Composição química: A composição química consiste na determinação dos teores de 

cinzas, matéria orgânica, carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, resíduo 

mineral total, resíduo mineral solúvel e gorduras. 

 Relação carbono/nitrogênio (C:N): A relação carbono/nitrogênio indica o grau de 

decomposição da matéria orgânica do lixo nos processos de tratamento/disposição 

final. Em geral, essa relação encontra-se na ordem de 35/1 a 20/1. 

As características biológicas do RSU são aquelas determinadas pela população 

microbiana e dos agentes patogênicos presentes no lixo que, ao lado das suas características 

químicas, permitem que sejam selecionados os métodos de tratamento e disposição finais 

mais adequados (IBAM, 2001). 

 

2.2  Disposições finais de Resíduos Sólidos 

 

Em muitos municípios brasileiros os resíduos coletados são dispostos em 

logradouros denominados "lixões", ou seja, locais onde o RSU coletado é lançado diretamente 

sobre o solo sem qualquer controle e sem quaisquer cuidados ambientais, poluindo tanto o 

solo, quanto o ar e as águas subterrâneas e superficiais das vizinhanças. Os lixões, além dos 

problemas sanitários com a proliferação de vetores de doenças, também se constituem em 

sério problema social, porque acaba atraindo os "catadores", indivíduos que fazem da catação 

do lixo um meio de sobrevivência, muitas vezes permanecendo na área do aterro, em abrigos 

e casebres, criando famílias e até mesmo formando comunidades. Diante desse quadro, a 

única forma de se dar destino final adequado aos resíduos sólidos é através de aterros, sejam 

eles sanitários, controlados, com lixo triturado ou com lixo compactado (IBAM, 2001).  

O processo recomendado para a disposição adequada RSU é o aterro, existindo dois 

tipos: os aterros sanitários e os aterros controlados. O aterro controlado é uma forma de se 

confinar tecnicamente o lixo coletado sem poluir o ambiente externo, porém, sem promover a 

coleta e o tratamento do chorume e a coleta e a queima do biogás. 

O aterro sanitário é um método para disposição final dos resíduos sólidos urbanos, 

sobre terreno natural, através do seu confinamento em camadas cobertas com material inerte, 

geralmente solo, segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ao meio 

ambiente, em particular à saúde e à segurança pública. 
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Pela legislação vigente somente será permitido a implantação de aterros sanitários, 

pois atendem as normas de tratamento e monitoramento das áreas onde os resíduos são 

depositados. 

 

2.3  Aspectos legais e normativos relacionados ao RSU 

 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, estabelece em seu artigo 23, inciso VI, 

que “compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas”. No artigo 24, estabelece a 

competência da União, dos Estados e do Distrito Federal em legislar concorrentemente sobre 

“(...) proteção do meio ambiente e controle da poluição” (inciso VI) e, no artigo 30, incisos I e 

II, estabelece que cabe ainda ao poder público municipal “legislar sobre os assuntos de 

interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”. A Lei Federal 

nº 6.938, de 31/8/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, institui a 

sistemática de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para atividades modificadoras ou 

potencialmente modificadoras da qualidade ambiental, com a criação da Avaliação de 

Impacto Ambiental. A AIA é formada por um conjunto de procedimentos que visam 

assegurar que se realize exame sistemático dos potenciais impactos ambientais de uma 

atividade e de suas alternativas. Também no âmbito da Lei nº 6.938/81 ficam instituídas as 

licenças a serem obtidas ao longo da existência das atividades modificadoras ou 

potencialmente modificadoras da qualidade ambiental (IPT, 2000). 

Outras legislações federais e estaduais de interesse assim como normas técnicas referentes ao 

gerenciamento de RSU e outros assuntos correlatos estão apresentados no anexo 1. 

 

2.4 Alternativas de tratamento de RSU 

 

Existem diversas rotas para destinação e disposição final dos RSU, seja qual for a 

rota escolhida para tratamento dos resíduos se faz necessário o conhecimento de algumas 

informações fundamentais para o equacionamento adequado do tratamento a ser dado ao RSU 

gerado, a saber: 

 Produção per capita; 

 Quantidade de lixo produzida em cada localidade; 
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 Composição do lixo; 

 Onde e como o lixo é disposto e qual a disponibilidade de novas áreas; 

 Quais os impactos ambientais e sociais que os resíduos causam; 

 Quais as oportunidades que o (re) aproveitamento dos resíduos pode viabilizar. 

As principais rotas tecnológicas para o aproveitamento energético de RSU utilizam 

processos térmicos ou biológicos.  

 

2.4.1 Tecnologias de tratamento térmico  

 

As tecnologias de tratamento térmico de RSU são aquelas que utilizam o calor como 

forma de recuperar, separar ou neutralizar determinadas substâncias presentes nestes resíduos, 

ou reduzir massa e volume, ou produzir energia térmica, elétrica ou mecânica. Esta tecnologia 

aplica-se a qualquer tipo de resíduo que tenha em sua composição química os elementos 

carbono e hidrogênio sendo ele proveniente de atividades industriais, domésticas, comerciais 

ou rurais (FEAM, 2012). 

Em plantas que utilizam RSU como combustível, qualquer tipo de resíduo 

compatível poderá ser tratado em conjunto, desde que sejam contemplados e aprovados no 

processo de regularização ambiental. Salvo os resíduos sólidos de saúde (RSS) que 

apresentam teores de elementos tóxicos além de sua patogenicidade intrínseca, o que exige 

cuidados adicionais nos sistemas de limpeza de gases e tratamento desinfectante prévio. 

As principais tecnologias de tratamento térmico de resíduos, com aproveitamento 

energético que podem ser citadas são: incineração, pirólise, gaseificação, plasma e 

coprocessamento em forno clínquer. De acordo com (FEAM, 2012), os tratamentos térmicos a 

baixa temperatura como fornos de microondas e autoclaves, não possuem objetivo de 

aproveitamento energético. De forma geral tais tratamentos são empregados à RSS antes dos 

mesmos serem depositados em aterros sanitários. Contudo, a tecnologia de microondas é 

citada em vários trabalhos e guias de orientação por ser caracterizada como tratamento prévio 

dos resíduos para posterior aproveitamento térmico. 

Alguns pontos principais sobre as tecnologias de tratamento térmico serão abordados 

de forma sucinta a seguir. 
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 Incineração 

A incineração consiste em um processo de combustão controlada, na presença de excesso de 

oxigênio, no qual os materiais que contém carbono em sua composição são decompostos, 

liberando calor e cinzas como resíduos. Comumente, o excesso de oxigênio empregado nesse 

processo situa-se na faixa de 10 a 25% acima das necessidades da queima dos resíduos. 

Sinteticamente, um incinerador é um equipamento composto por duas câmaras de combustão 

onde, na primeira câmara, os resíduos, sólidos e líquidos, são queimados a temperatura 

variando entre 800 e 1.000°C, com excesso de oxigênio, e transformados em gases, cinzas e 

escória. Na segunda câmara, os gases originados da combustão inicial são queimados a 

temperaturas da ordem de 1.200 a 1.400°C. em seguida, esses gases são rapidamente 

resfriados para evitar a recomposição das extensas cadeias orgânicas tóxicas (dioxinas e 

furanos) e, na sequência do processo, tratados em lavadores, ciclones ou precipitadores 

eletrostáticos, antes de serem lançados na atmosfera através de uma chaminé. Como a 

temperatura de queima dos resíduos não é suficiente para fundir e volatilizar os metais, estes 

se misturam às cinzas, podendo ser separados destas e recuperados para comercialização. Para 

os resíduos tóxicos contendo cloro, fósforo ou enxofre, além de necessitar maior permanência 

dos gases na câmara (da ordem de dois segundos), são precisos sofisticados sistemas de 

tratamento para que estes possam ser lançados na atmosfera. Já os resíduos compostos apenas 

por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio necessitam somente de um eficiente sistema de 

remoção do material particulado que é expelido juntamente com os gases da combustão 

(IBAM, 2001). 
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Figura 1 – Representação da grelha no forno- caldeira. 

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

Há uma diversidade de tipos de fornos de incineração. Os mais usados são os de grelha fixa, 

de leito móvel, leito fluidizado, câmaras múltiplas e forno rotativo. 

Nos incineradores de grelha fixa, Figura 1, os resíduos são depostos sobre uma grelha fixa 

onde são queimados. O ar é introduzido sobre a grelha de modo a minimizar o arraste das 

cinzas. As cinzas e a escória resultantes da queima caem através dos orifícios da grelha num 

cinzeiro, de onde são removidas mecanicamente ou por via úmida. Para garantir o excesso de 

oxigênio necessário à completa combustão dos resíduos e dos gases, o fluxo de ar é feito por 

meio de um exaustor colocado antes da chaminé. 

Em plantas de incineração de RSU com geração de energia elétrica, por exemplo, do tipo 

combustão em grelha (Figura 2), o resíduo é descarregado no silo da usina (1) de onde é 

tomado por agarradores mecânicos e jogado em moegas (2). Das moegas o lixo é empurrado 

gradualmente para o interior do incinerador (3). O calor produzido pela queima do lixo é 

utilizado na caldeira (4) para aquecimento de água e o vapor gerado nesta é conduzido por 

tubulações para um sistema de turbina e gerador, para a produção de energia elétrica. Depois 

de o resíduo ser incinerado restam, sobre as grelhas, as escórias, que são drenadas para 

sistemas coletores situados abaixo das grelhas (5), resfriadas com água, passando 

posteriormente por separadores eletromagnéticos que promovem a extração de metais para 

reciclagem. Os gases de combustão são enviados para os sistemas de tratamento e remoção de 

poluentes (6) passam por filtros para retenção de partículas finas (poeiras) (7) e são lançados 

ao meio ambiente através da chaminé (8). 
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Figura 2 – Diagrama de fluxo do processo de incineração, tipo combustão em grelha, com recuperação 

de energia. 

Fonte (FEAM, 2012) 

 

Os incineradores de leito móvel (Figura 3) são formados por peças de ferro fundido 

posicionadas em degraus e ligadas a um sistema hidráulico que proporciona ao leito um 

movimento de vaivém, conduzindo o lixo desde a porta de acesso até o fosso de remoção de 

cinzas e escórias. O leito de combustão é dividido em três seções, com a finalidade de secar os 

resíduos (primeira seção) e efetuar a completa queima dos mesmos (segunda e terceira 

seções). O ar de combustão do forno é suprido por dois sopradores de ar, sendo um para 

forçar a admissão do ar por sob os resíduos (ar sob fogo) e outro que força a introdução do ar 

por sobre os resíduos (ar sobre fogo). 
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Figura 3 – Incinerador de leito móvel 

Fonte: (IBAM, 2001) 

 

Leitos fluidizados tipos circulante ou borbulhante: são mais utilizados para lodo de esgoto; 

os resíduos, que devem estar triturados a diâmetro igual ou inferior a 2,5 cm, são incinerados 

em suspensão em leito de partículas inertes como areia e cinzas, insuflado com ar primário de 

combustão; exige maior complexidade operativa e ainda não alcançou seu pleno 

desenvolvimento comercial.  

 As Câmaras múltiplas são adotadas geralmente para capacidades pequenas (0,2 a 200 t/dia), 

aplicável, por exemplo, a determinados grupos de resíduos de serviços de saúde; os resíduos 

são incinerados na grelha fixa da câmara primária e a pós-queima dos gases ocorre na câmara 

secundária; como gera baixas pressões de vapor, não é recomendado para a geração de 

energia elétrica (CEMPRE, 2012).  

Os fornos rotativos (Figura 4) são mais utilizados para resíduos industriais Classe I, apesar 

de servirem para destruir termicamente os resíduos infectantes. São incineradores cilíndricos, 

com diâmetro da ordem de quatro metros e comprimento de até quatro vezes o diâmetro, 

montados com uma pequena inclinação em relação ao plano horizontal. A entrada é feita na 

extremidade mais elevada, pelo lado oposto ao dos queimadores, obrigando os resíduos a se 

moverem lentamente para baixo devido à rotação do cilindro. Os gases gerados passam para 

uma câmara secundária de queima onde estão instalados os queimadores de líquidos e gases. 
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O fluxo dos gases resultantes da queima é então dirigido aos trocadores de calor e aos 

equipamentos de lavagem. 

 

Figura 4 - Incinerador rotativo 

Fonte: - (IBAM, 2001) 

 

De acordo com (CEMPRE, 2012), as principais exigências técnicas operacionais para a 

tecnologia de incineração se resumem em: 

 Temperatura elevada na câmara de combustão  

Recomendado cerca de 1.200 °C, para decompor a maior parte dos compostos orgânicos a gás 

carbônico e água; quanto às tubulações metálicas próximas às grelhas, devido aos gases 

corrosivos formados, devem ser revestidas com material refratário e a temperatura não deve 

ser superior a 420 °C (CEMPRE, 2012). Entretanto, para evitar a formação de NO, principal 

composto de NOx a ser considerado na combustão, deve-se controlar a temperatura para não 

ultrapassar 1.100 °C (LUFTECH, 2011).  

 Teor de oxigênio elevado nos gases de combustão emitidos na chaminé: deverá ser 

acima de 7% em volume, para assegurar que houve suficiente excesso de ar na 

combustão; mas se muito elevado poderá reduzir significativamente a temperatura na 

câmara de combustão.  

 Turbulência elevada nos gases de combustão: obtida, por exemplo, por injeção de ar a 

alta velocidade sobre a grelha.  

 Tempo de residência dos gases na câmara de pós-combustão: deve ser superior a 1 

segundo, à temperatura acima de 800 °C, para possibilitar a destruição de compostos 

orgânicos poluentes nos gases de combustão.  
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 Sistema automático de intertravamento da alimentação do forno que deverá impedir a 

alimentação de resíduos ao forno sempre que ocorra uma das condições especificadas 

em normas ambientais. No arranque, enquanto não for atingida a temperatura de 850 

°C ou outra temperatura mais elevada definida na Licença Ambiental, quais sejam 

(Diretivas Europeia 2000/76/CE e 2010/75/UE): 

• baixa temperatura de combustão (menor que 850 °C ou outra temperatura mais 

elevada definida na Licença Ambiental);  

• falta de indicação de chama;  

• falta de energia elétrica ou queda brusca de tensão;  

• queda do teor de oxigênio na câmara pós-combustão ou na chaminé;  

•  excesso de monóxido de carbono na chaminé, acima de 500 ppmv;  

• mau funcionamento dos monitores e registradores de oxigênio ou de monóxido de 

carbono;  

• interrupção do funcionamento de equipamentos de controle/tratamento de efluentes 

atmosféricos;  

•  parada do ventilador ou exaustor;  

• sobrepressão positiva na câmara de combustão;  

• queda de suprimento do ar de instrumentação;  

• medições contínuas previstas pelo Órgão Ambiental indicando que foi excedido 

qualquer um dos valores-limites de emissão.  

Os melhores componentes do RSU para incineração são os que apresentam um valor elevado 

de PCI, como plásticos e papel/papelão (Tabela 3). Com tudo o RSU no Brasil assim como 

em Minas Gerais apresenta um elevado percentual de matéria orgânica, apresentando menor 

valor de poder calorífico, devido à sua elevada taxa de umidade. Seguindo as diretrizes da 

Política Nacional de resíduos Sólidos, PNRS, fica impedido o processamento de RSU bruto 

em plantas de incineração, sendo que os resíduos não provenientes de coleta seletiva devem 

ser submetidos a processos de triagem, para a separação efetiva de materiais recicláveis. 

Sendo o material ainda remanescente seja processado de forma que resulte em tipo de 

combustível derivado dos resíduos (CDR) (FEAM, 2012). 
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De acordo com (EPE, 2008), embora a classificação segundo o PCI não deva ser considerada 

definitiva para estabelecer a rota de tratamento do RSU, considera-se que: 

 para PCI < 1.675 kcal/kg, a incineração não é tecnicamente viável, exigindo adição de 

combustível auxiliar. 

 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, “mass burning”, é tecnicamente viável. 

Para um rigoroso controle ambiental as plantas de incineração devem contar com sistemas de 

tratamento/disposição de efluentes e resíduos, sistemas de monitoramento continuo dos 

controles operacionais e das emissões atmosféricas geradas, monitoramento da qualidade das 

águas subterrâneas e superficiais, dos efluentes líquidos gerados e descartados, do nível de 

ruído ambiental da qualidade do ar, do solo além da qualidade de alimentos produzidos na 

área de influência do empreendimento.  

O controle operacional contribui como medida preventiva para a redução de emissões 

atmosféricas. Sugere-se que sejam utilizados como referência os padrões de emissão 

estabelecidos na Diretiva Europeia 2010/75/EU por serem mais restritivos que os da resolução 

CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) nº 316/2002 e de qualidade do ar no raio 

de alcance da pluma de dispersão atmosférica, estabelecido na resolução CONAMA 

(Conselho de Política Ambiental) nº 003/1990, ou outra exigência especifica estabelecida pelo 

Órgão Ambiental. 

O sistema de tratamento de efluentes líquidos obedecem aos padrões da Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM-CERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos) nº 001/2008 

para isso o seu dimensionamento deverá levar em consideração características físico-químicas 

avaliadas anteriormente para esses efluentes. Tem sido usada na União Europeia a técnica de 

coleta e aspersão do chorume no próprio forno de incineração.  

Os resíduos sólidos devem ser caracterizados conforme a norma ABNT NBR 10.004 para 

verificação de classe antes da destinação final. As escorias devem passar por processo de 

desenferrização, em eletroímã antes de sua utilização como cobertura de aterro e as sucatas 

ferrosas separadas comercializadas. 
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 Pirólise 

A pirólise também é um processo de destruição térmica, como a incineração, com a diferença 

de absorver calor e se processar na ausência de oxigênio. Aqui, os materiais à base de carbono 

são decompostos em combustíveis gasosos ou líquidos e carvão. 

Há modelos de câmara simples, onde a temperatura gira na faixa dos 1.000°C, e de câmaras 

múltiplas, com temperaturas entre 600 e 800°C na câmara primária, e entre 1.000 e 1.200°C 

na câmara secundária (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Pirolisador 

Fonte: (IBAM, 2001) 

 

Como principais exigências técnicas da pirólise, usando como referência os parâmetros que 

interferem na carbonização da madeira para produção de carvão vegetal (FEAM, 2012), pode-

se citar:  

 tipo, umidade, forma e dimensão da matéria-prima;  

  temperatura final da reação;  

  taxa de aquecimento e tempo de permanência na temperatura final;  

 adição de catalisadores;  

 atmosfera de reação (inerte ou parcialmente inerte);  

  técnica utilizada (fonte de energia);  

  qualificação do operador (processos artesanais);  

  pressão (rendimento e cinética das reações).  
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Os sistemas de tratamento das emissões atmosféricas devem contemplar tanto aquelas 

procedentes do processo de pirólise como da queima do combustível utilizado para o 

aquecimento externo deste reator. Assim, aplicam-se sistemas similares aos descritos para a 

tecnologia de incineração, visando ao atendimento da Resolução CONAMA n. 316/2002 ou 

outra norma definida pelo Órgão Ambiental. Ressalta-se que, apesar de existirem várias 

configurações possíveis para uma planta de pirólise, o tratamento das emissões atmosféricas 

apenas com coletor de pó centrífugo (ciclone) e lavador de gases não é suficiente para o 

atendimento aos padrões de emissão. Em configurações que não utilizam os gases para a 

geração de energia elétrica, uma possibilidade é a destinação destes a um sistema pós-queima. 

Embora já existam plantas de carbonização de madeira, para a pirólise de RSU as 

características dos efluentes e resíduos gerados no processo requerem estudos mais apurados, 

devido à heterogeneidade dessa matéria-prima, visando à escolha do melhor sistema de 

tratamento das emissões atmosféricas. 

 Gaseificação  

A gaseificação é um processo termoquímico de decomposição da matéria orgânica, de fluxo 

contínuo ou batelada, sendo a técnica mais comum a oxidação parcial utilizando um agente de 

gaseificação (oxigênio, ar ou vapor quente), em quantidades inferiores à estequiométrica 

(mínimo teórico para combustão), para a produção de syngas
2
.  

O gás produzido a partir da gaseificação de biomassa tem muitas aplicações práticas, tais 

como a geração de energia mecânica e elétrica, a geração direta de calor, ou como matéria-

prima na obtenção de combustíveis líquidos ― como hidrocarbonetos combustíveis sintéticos 

(diesel e gasolina), metanol, etanol e outros produtos químicos, através de processos de 

síntese química catalítica. Neste processo ocorrem complexas reações ainda não bem 

conhecidas em sua totalidade. O atual estágio de seu desenvolvimento, porém, permite que 

ocorra a subdivisão destas reações em quatro etapas físico-químicas distintas, com 

temperaturas de reação diferentes: secagem, pirólise, redução e combustão (FEAM, 2012).  

A composição dos gases e a produção concomitante de combustíveis sólidos (carvão) e 

líquidos condensáveis (pirolenhosos) dependem dos seguintes fatores: tipo de forno de 

gaseificação, forma de fornecimento de energia ao processo, introdução ou não de vapor de 

água junto com o comburente (ar, O2), tempo de retenção da carga, sistema de retirada de 

gases e outros produtos, da matéria orgânica utilizada.  

                                                 

2 Syngas é um gás combustível mistura que consiste principalmente 

de hidrogénio , monóxido de carbono , e muito frequentemente algum dióxido de carbono. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_gas&usg=ALkJrhgnSm3nuyUqG0C2xjCF6VarVp-iWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen&usg=ALkJrhhLRctryzsMc3HlO4YdpVa-NuViFQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_monoxide&usg=ALkJrhjQW_9AfZjmIPVdSrPoUTp0li5sfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide&usg=ALkJrhhMDBTmdNPgSFWJwi1rtbt8qEcfGQ
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Os gaseificadores são recipientes revestidos com material refratário e o processo ocorre a 

temperaturas de aproximadamente 850 °C, sob condições de pressão atmosférica ou sob 

elevada pressão (FEAM, 2012). Na Tabela 2 estão apresentadas as características dos 

gaseificadores. 

Tabela 2 – Características dos gaseificadores 

Características  Variações  

Poder calorifico do gás produzido Baixo: 5 MJ/Nm
3 
(997 kcal/kg) 

Médio: 5 a 10 MJ/Nm
3 

(997 a 1.993 kcal/kg) 

Alto: 10 a 40 MJ/Nm
3 

(1.993 a 7.972 

kcal/kg) 
Tipo de agente gaseificador  

 
Ar, vapor d’água, oxigênio, hidrogênio 

(hidrogaseificação)  
 

Tipo de leito  

 
Fixo: corrente paralela ou contracorrente  

Fluidizado: borbulhante ou circulante  

Pressão de trabalho  

 
Baixa: pressão atmosférica  

Pressurizado: até 6 MPa (59,2 atm)  

Natureza da biomassa  

 
Resíduos agrícolas, industriais ou sólidos 

urbanos (lixo) 

Biomassa in natura, peletizada ou pulverizada 

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

A obtenção econômica de syngas de poder calorífico alto ou médio só é possível utilizando-se 

oxigênio puro, pois a eliminação do nitrogênio inerte do ar aumenta o poder calorífico, ou 

misturas de gases — oxigênio e vapor de água ou ar enriquecido com oxigênio e vapor de 

água (FEAM, 2012).  

Os gaseificadores para a produção de syngas têm maior custo, pois o gás deve ser mais limpo, 

com baixos teores de alcatrão e pirolenhosos, exigindo unidades especiais de limpeza 

(BRAND, 2010).  

A grande maioria dos gaseificadores (Figura 6) em comercialização ou em fase de 

desenvolvimento atualmente pode ser enquadrada segundo o tipo de leito utilizado (CEMBIO, 

2002):  

 Leito fixo: podem ser de corrente paralela (onde o sólido e o gás se movem no 

mesmo sentido, normalmente descendente), ou contracorrente (se movem em sentido 

opostos). É a tecnologia mais difundida, conhecida e dominada operacionalmente, a 

qual vem sendo implementada principalmente em pequenas escalas.  

 Leito fluidizado: podem ser do tipo borbulhante ou circulante, conforme a velocidade 

com que o material atravessa o leito. No tipo borbulhante, a velocidade é em torno de 

1 m/s, e no circulante o material atravessa em velocidade mais alta (7 m/s a 10 m/s), 

permitindo melhor mistura do ar com o combustível a ser gaseificado, mas as bolhas 
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se tornam maiores formando grandes lacunas no leito e arrastando uma quantidade 

substancial de sólidos que são coletados, separados do gás e levados de volta ao leito. 

São majoritariamente empregados em grandes instalações, por serem mais 

complicados de operar.  

Para formar a base de suporte de um leito fluidizado, normalmente se utiliza areia, que 

representa um grande reservatório térmico capaz de atenuar grandes variações de umidade por 

períodos relativamente longos, no combustível alimentado, ao contrário de caldeiras de 

grelha.  

 

 

Figura 6 – Desenhos esquemáticos dos gaseificadores contracorrente e de leito fluidizado. 

Fonte: (FEAM, 2012). 

 

Para a geração de energia em ciclos termelétricos utiliza-se principalmente a gaseificação 

pressurizada, contudo esses sistemas apresentam problemas ainda não solucionados, como a 

alimentação de combustível, a redução do teor de alcatrão do gás, os óxidos de nitrogênio 

produzidos e a filtragem do gás quente (FEAM, 2012).  

A técnica de gaseificação é, em princípio, extremamente versátil, mas existem muitos 

problemas em transformar este potencial teórico em uma tecnologia viável e prática. Na maior 

parte dos casos, as dificuldades residem não no processo básico de gaseificação, mas sim no 

projeto de um equipamento que deve produzir um gás de qualidade, com confiabilidade e 

segurança, adaptado às condições particulares do combustível e da operação (FEAM, 2012). 

De acordo com (FEAM, 2012), maioria dos gaseificadores que se tornaram totalmente 

operacionais e comerciais foram aqueles projetados para fins de geração de calor; em relação 

àqueles para fins de geração de energia elétrica, poucos sistemas conseguiram a condição de 
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operação em escala comercial, em todos os casos devido a problemas técnicos relacionados 

particularmente com a qualidade do gás produzido (alcatrão e particulado no gás). 

Considerando informações em literaturas, referentes a pesquisas e implantações comerciais 

principalmente para gaseificação de madeira, casca de arroz, palha e outros resíduos agrícolas, 

verificam-se como exigências técnicas operacionais:  

 taxa de alimentação do gaseificador;  

 pressão e temperatura do processo;  

 relação ar/combustível;  

 sistema de limpeza dos gases antecedendo seu aproveitamento energético;  

 sistema de remoção de cinzas.  

Os resíduos lignocelulósicos com baixa umidade (menos de 40%) como palha de cereais, 

cavacos de madeira, cascas de frutos, serragem, resíduos urbanos, resíduos animais, lodo de 

esgoto e outros, são os materiais mais indicados para a gaseificação como forma de 

aproveitamento energético (FEAM, 2012).  

Os sistemas de tratamento/controle das emissões atmosféricas, segundo (FEAM, 2012), 

devem contemplar os principais problemas a respeito dos gases de gaseificação: material 

particulado, conforme indicado naTabela 3, (causa a erosão das palhetas das turbinas a gás), 

metais alcalinos (devido à corrosão e deposição nas palhetas) e o alcatrão (causa o bloqueio 

dos filtros de particulados). 

 

Tabela 3 - Tecnologias para limpeza de gás em sistemas integrados gaseificação e ciclo combinado 

Componente a remover Tecnologia proposta 

Alcatrão Craqueamento com dolomita; catalisadores base 

níquel; ou catalisadores multimetálicos 

níquel/molibdênio  

Metais alcalinos Remoção de particulados mais solventes 

orgânicos  

Particulados Separadores ciclônicos; ou filtros cerâmicos ou 

de ligas metálicas (para turbinas a gás o primeiro 

tem baixa eficiência e o segundo ainda não foi 

testado comercialmente) 

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

 Plasma 
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O plasma ou “o quarto estado da matéria”, é um gás ionizado, com boa condutividade elétrica 

e alta viscosidade, gerado pela dissociação das moléculas de qualquer gás devido à perda de 

parte dos elétrons quando a temperatura de aquecimento atinge 3.000 °C. O jato de plasma 

(figura 7) é gerado e controlado em um dispositivo denominado “tocha de plasma”, no qual 

ocorre a formação de um arco elétrico, através da passagem de corrente entre o cátodo e 

ânodo, provocando a ionização do gás injetado pelo seu aquecimento a temperaturas 

extremamente elevadas, variando de 5.000 °C a 50.000 °C de acordo com as condições de 

geração, mas tipicamente da ordem de 15.000 °C (FEAM, 2012). 

 

 

 

Figura 7 - Tocha de plasma e representações esquemáticas do dispositivo gerador e do forno de 

plasma. 

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

É importante ressaltar que no processo a plasma não há combustão ou queima dos 

componentes do resíduo. Existem basicamente dois tipos de tratamento de resíduos por 

plasma:  
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 Incidência da tocha de plasma diretamente sobre os resíduos produzindo a dissociação 

das ligações moleculares em compostos mais simples com maior consumo de energia;  

 Incidência da tocha de plasma sobre os gases de síntese procedentes do processo de 

gaseificação de resíduo, contribuindo para a produção de um gás mais limpo. O 

resíduo é alimentado em uma câmara de gaseificação, por meio de um sistema de 

câmaras estanques. Ar pré-aquecido, enriquecido ou não com oxigênio, é injetado na 

base da fornalha para alimentar a combustão. O material não combustível é 

descarregado pela base, como escória líquida ou metal a cerca de 1.450 °C, enquanto o 

gás sai pelo topo do gaseificador entre 600 °C e 800 °C, sendo conduzido para a 

câmara de refino (reator de decomposição térmica a plasma), onde os hidrocarbonetos 

presentes no gás são decompostos e parcialmente oxidados para produzir um gás 

combustível limpo a cerca de 1.200 °C e 1.400 °C, tendo basicamente syngas (FEAM, 

2012).  

Na concepção desses processos, segundo (FEAM, 2012), nenhum resíduo resultante pode 

deixar o sistema sem ser exposto a elevadas temperaturas, quer seja a escória vitrificada ou os 

gases da decomposição. Não é necessário grande reservatório para armazenamento do syngas, 

pois a geração é contínua e basta um pequeno volume para garantir que, por exemplo, os 

motores tenham uma fonte ininterrupta de combustível. Torna-se necessário ressaltar que não 

foram identificadas na literatura pesquisada melhores informações sobre as exigências 

operacionais dessa tecnologia. Esse tipo de processo pode ser aplicado tanto para resíduos 

orgânicos quanto para inorgânicos. 

Conforme exposto em (FEAM, 2012), volume de gases inicialmente gerado é mais baixo do 

que na combustão convencional, mas após a combustão dos gases produzidos, é idêntico ao 

de outras formas de incineração; assim como nos incineradores, é necessário um sistema 

sofisticado de lavagem dos gases. 

Em relação à produção de dioxinas e furanos, os sistemas estão dependentes das tecnologias 

de recuperação térmica utilizada a jusante, não sendo claro que se possa garantir uma 

vantagem nítida sobre as tecnologias de incineração mais avançadas, nem com as técnicas 

mais simples de gaseificação. 

Os materiais inorgânicos transformados em uma escória vítrea apresentam potencial de uso 

em uma variedade de aplicações, tais como construção de leito de estradas e materiais de 

cobertura até mesmo para aterros sanitários. 

 Coprocessamento  
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A fabricação do cimento Portland comum (CPI), processo via seca, consiste, de forma 

resumida, na preparação da “farinha crua” pela homogeneização das matérias-primas calcário, 

(carbonato de cálcio) e argila (silicatos complexos), usualmente nas proporções de 85% e 

15%, respectivamente, e adição de areia para correção dos teores de sílica, bauxita e minério 

de ferro, e com moagem em moinho para obtenção da granulometria desejada, seguida da 

calcinação em um forno rotativo neste caso, o  forno de clínquer, no qual a chama e o material 

atingem, respectivamente, as temperaturas de cerca de 2.000 °C e 1.500 °C. O clínquer obtido 

se trata de um composto por silicatos di-cálcicos, aluminatos tri-cálcicos e ferro-aluminatos 

tetra-cálcicos, é moído finamente em conjunto com o gesso (sulfato de cálcio) atuando como 

um retardador de pega, evitando a reação imediata da hidratação do cimento, resultando no 

produto final, cimento (FEAM, 2012). 

O processo de produção de clínquer por via úmida, de acordo com (FEAM, 2012), consiste na 

moagem das matérias-primas com adição de água resultando em uma pasta com 30% a 40% 

em peso de água, utilizando um forno de maior comprimento, pois necessita de uma parte 

adicional para efetuar a evaporação da umidade, sendo atualmente pouco utilizado devido ao 

maior consumo energético nessa operação. 

O coprocessamento é realizado conjuntamente à produção do clínquer, sendo que alguns 

resíduos aportam energia térmica ao processo, enquanto outros configuram a substituição de 

matéria-prima. No Brasil, o percentual médio de substituição de combustíveis e matérias-

primas é de 15% (FEAM, 2012). Os principais resíduos coprocessados são: borrachas, pneus 

e emborrachados, resíduos de biomassa, ceras, substâncias oleosas, lodo de Estação de 

Tratamento de Efluentes, resinas, colas e látex, catalisadores usados, madeira e terra 

contaminadas, solventes (PUC, 2010). 

As condições mínimas de operação dos fornos de clínquer, para o coprocessamento de 

resíduos, estão estabelecidas na legislação ambiental (Deliberação Normativa COPAM n. 

154/2010):  

 Monitoramento contínuo on-line para o Órgão Ambiental de material particulado, 

NOx, SOx, O2 e THC (hidrocarbonetos totais).  

 Quando inexistente monitoramento contínuo de HCl e HF, campanha de 

monitoramento pelo Órgão Ambiental às expensas do empreendedor.  

  Sistema de intertravamento elétrico que interrompa automaticamente a alimentação 

de resíduos, sempre que ocorram as seguintes condições especificadas nessa norma 

ambiental:  
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 queda da temperatura de operação normal de trabalho;  

 ausência de chama no queimador;  

 queda de teor de O2 no sistema;  

 mau funcionamento dos monitores de O2 e temperatura;  

 inexistência de depressão no forno;  

 falta de energia elétrica ou queda brusca de tensão;  

 alimentação deficiente de ”farinha crua”;  

 emissões acima do padrão.  

Na figura 8 está apresentado o fluxograma do processo, no qual estão sinalizados os 

respectivos pontos de entrada dos resíduos.  

 

 

Figura 8 - Fluxograma do processo e respectivos pontos de entrada de resíduos. 

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

O RSU somente será aceito para coprocessamento em fornos de clínquer, por exigência da 

legislação ambiental (Resolução CONAMA n. 264/1999 e Deliberação Normativa COPAM n. 

154/2010), se tiver a finalidade de aporte de energia térmica ou substituição de matéria-prima 
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e insumos quanto aos elementos cálcio, silício, alumínio, ferro, flúor, enxofre, potássio e 

sódio. Além disso, as cinzas produzidas incorporadas ao clínquer não deverão afetar a 

qualidade do cimento a ser comercializado.  

Essas legislações proíbem o coprocessamento de resíduos domiciliares brutos, dos serviços de 

saúde, radioativos, explosivos, organoclorados, agrotóxicos e afins.  

A referida Deliberação Normativa COPAM, além de exigir monitoramento das emissões e 

testes de lixiviação do clínquer, traz ainda as seguintes exigências quanto aos resíduos a serem 

coprocessados:  

 não ultrapassar na entrada do forno os teores máximos dos elementos: Cd, Hg e Tl; 

As, Co, Ni, Se e Te, Sb, Cr, Sn, Pb e V;  

 possuir poder calorífico inferior (PCI) mínimo de 2.000 kcal/kg ou, para resíduos 

domiciliares pré-tratados/tratados, de 1.500 kcal/kg.  

São permitidas Unidades de Mistura e Pré-condicionamento de Resíduos, próprias ou de 

terceiros, para o preparo e ou mistura de resíduos diversos (blend), visando ao atendimento às 

características exigidas para o coprocessamento em forno de clínquer. 

O principal aspecto ambiental, ainda de acordo com (FEAM, 2012), refere-se às emissões de 

material particulado e de poluentes gasosos como gases ácidos (HCl e HF), CO, NOx, SOx, 

compostos orgânicos ― hidrocarbonetos totais, tolueno, etilbenzeno, xileno, benzeno ― e 

substâncias inorgânicas na forma particulada.  

As emissões de material particulado na produção de cimento ocorrem não somente no forno 

de clínquer, mas nos moinhos de cru, resfriador de clínquer e moinhos de cimento; há também 

as emissões fugitivas decorrentes do armazenamento e manipulação de materiais e de 

combustíveis, e da embalagem e expedição de cimento.  

As emissões de CO2 são decorrentes da descarbonatação do calcário e da queima de 

combustíveis no forno do clínquer, segundo (FEAM, 2012), e também são de interesse 

crescente, pois coloca a indústria de cimento entre os responsáveis pela emissão desse gás de 

efeito estufa. 

 Microondas  

As microondas são radiações eletromagnéticas produzidas por sistemas eletrônicos, os 

osciladores que se estendem pela região do espectro de 0,001 m até cerca de 1 m, 

correspondendo às frequências de 300 GHz a 0,300 GHz (FEAM, 2012), sendo mais comuns, 

como em fornos de microondas caseiros, a frequência de 2,45 GHz e uma potência elétrica 

nominal de 600 a 700 W (FEAM, 2012). São classificadas como radiação não ionizante e seus 
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efeitos são estritamente térmicos, portanto, não alteram a estrutura molecular do item que está 

sendo irradiado.  

 

 

Figura 9 - Faixas de frequência de radiações eletromagnéticas (hertz) 

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

As microondas carregam energia que interage com moléculas polares e íons em solução, 

utilizando o fenômeno da ressonância, sendo convertidas em calor. Os metais têm a 

capacidade de refletir as microondas, enquanto materiais como vidro, porcelanas e papéis são 

transparentes para essa banda de frequência. O ar e os vasilhames colocados no interior da 

câmara de cozimento se aquecem apenas por condução ou convecção do material aquecido.  

A estrutura básica do magnetron, válvula eletrônica utilizada nos fornos de microondas para 

transformar a energia elétrica em ondas eletromagnéticas, é constituída por um filamento 

(catodo), uma placa (anodo), antena, ímãs permanentes e um radiador para auxiliar na 

remoção do calor gerado (figura 10). A tensão aplicada no filamento aquece o catodo, 

emitindo elétrons que são atraídos pela tensão positiva da placa; o campo magnético 

provocado pelos dois imãs faz os elétrons girarem em alta velocidade em volta das pequenas 

cavidades da placa, gerando um sinal de alta frequência (2,45 GHz); com o movimento dos 

elétrons, ondas são induzidas nessas cavidades, se somam e saem pela antena com grande 

intensidade. 
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Figura 10 - Aspecto físico e princípio de funcionamento do magnetron. 

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

A tecnologia microondas é relativamente recente no tratamento de resíduos, em especial os 

resíduos de serviços de saúde, e consiste na descontaminação dos resíduos a uma temperatura 

elevada (entre 95 °C e 105 °C). Após processados, os resíduos tratados devem ser 

encaminhados para aterro sanitário (ANVISA, 2006). 

 

 

Figura 11 - Representação esquemática do processo de microondas 

Fonte: (IBAM, 2001) 

 

Para o processamento de RSS pela tecnologia de microondas (figura 11), estes devem ser 

triturados, umedecidos com vapor a 150 °C e colocados continuamente em um forno com 

dispositivo para revolver e transportar a massa, assegurando que todo o material receba 

uniformemente a radiação de microondas (IBAM, 2001). Para os RSU o processamento é 

similar, mas usualmente sem a etapa de umedecimento, devido ao elevado percentual de 

umidade inerente a esses resíduos.  
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 De acordo com (FEAM, 2012), é recomendável a triagem, no mínimo, de metais antes da 

etapa de trituração, evitando a danificação do equipamento. O (INMETRO, 2011) estabeleceu 

como segurança para os usuários o nível máximo de exposição à radiação microondas de 5 

mW/cm
2
 até a distância de 5 cm da superfície do forno, sendo este mesmo valor adotado no 

Brasil.  

Para RSU, a utilização de fornos de microondas após trituração, a princípio, seria aplicável 

para redução de umidade e desinfecção dos resíduos, visando ao aumento de seu poder 

calorífico, eliminação de chorume e confecção de fardos prensados ou peletizados para o 

transporte às centrais termelétricas. Aplica-se o método de microondas aos RSU e aos RSS 

que necessitem passar por um processo de redução de umidade e/ou desinfecção conforme 

(FEAM, 2012).  

Os principais aspectos ambientais estão relacionados ao nível de ruído ― procedentes 

principalmente de trituração dos resíduos e da exaustão de vapores do forno, ao vazamento de 

microondas para o exterior do forno durante o processamento, às emissões de vapores e 

odores durante a redução da umidade dos resíduos e seu resfriamento e aos rejeitos gerados no 

processo como os decorrentes da segregação dos resíduos recebidos e da substituição de 

peças/equipamentos, inclusive as válvulas magnetrons.  

As medidas preventivas/corretivas para observância dos valores permitidos de níveis de ruído 

e de exposição à radiação microondas cabem primeiramente aos órgãos responsáveis pela 

segurança do trabalho no ambiente ocupacional. Quanto aos sistemas de tratamento/controle 

das emissões atmosféricas, caso inclua a condensação dos vapores, implica na necessidade de 

caracterização do efluente líquido gerado para o devido tratamento. 

 

2.4.2 Tecnologias de tratamento biológico 

 

O tratamento biológico é aplicado aos resíduos orgânicos biodegradáveis oriundos de 

atividades industriais, domésticas, comerciais e rurais. Possui uma larga aplicação nos 

processos de tratamento secundário de águas residuais. Esse processo visa à estabilização e 

oxidação da matéria orgânica biodegradável e apresenta duas modalidades aeróbia, que 

ocorre na presença de oxigênio livre e anaeróbia, ocorrendo na ausência de oxigênio livre 

(FEAM, 2012). 

Os tratamentos biológicos, que têm sido mais utilizados, são aqueles que visam a 

produção de biogás oriundo da biometalização de resíduos em reatores anaeróbicos ou da 
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captura em aterros sanitários. De forma resumida as tecnologias de tratamento biológico 

citadas serão descritas a seguir. 

 Biometanização  

De acordo com (FEAM, 2012), biometanização com aproveitamento energético tem como 

base a geração de biogás a partir da digestão anaeróbia da fração orgânica de resíduos sólidos 

urbanos (FORSU) em reatores específicos. As plantas possuem as seguintes etapas:  

 recepção (preferencialmente procedente de coleta seletiva);  

  pré-tratamento (triagem, trituração da FORSU e preparação da massa de alimentação 

do reator);  

  digestão anaeróbia da FORSU (gerando biogás e lodo biológico);  

  recuperação do biogás (para produção de energia elétrica, aquecimento, resfriamento, 

injeção em rede de gás natural, combustível de veículos ou iluminação);  

  tratamento/controle de ar ambiente, efluentes atmosféricos e líquidos e resíduos 

sólidos.  

A digestão anaeróbia ocorre em 4 fases, hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese, 

onde há atuação predominante de diferentes grupos de bactérias em cada estágio. 

Em plantas industriais os tipos de sistemas de digestão anaeróbia mais utilizados podem ser 

citados a seguir, de acordo com (FEAM, 2012):  

  um estágio (todas as fases em um único reator) – mais comum, embora menos 

eficiente;  

  multi-estágios (em geral 2 reatores, no primeiro as fases até a acetogênese e no 

segundo a metanogênese) – maior flexibilidade operacional;  

 em batelada (todas as fases em reator(es) preenchido(s) de uma única vez) – projeto e 

operação mais simples, menor custo de investimento e maior área.  

Os sistemas em batelada podem produzir biogás de 50 a 100 vezes mais do que a observada 

em um aterro sanitário, devido à recirculação do percolado gerado e da temperatura mais 

elevada, conforme exposto em (FEAM, 2012). Veja na figura 12 a representação esquemática 

do processo de digestão anaeróbia. 
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Figura 12 - Representação esquemática do processo de digestão anaeróbia. 

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

O biogás formado na digestão anaeróbia é uma mistura gasosa composta tipicamente por 60% 

de CH4, 35% de CO2 e 5% de outros gases como H2, N2, H2S, CO, O2 e aminas voláteis. 

Dependendo da eficiência do processo, o biogás chega a conter entre 40 e 80% de metano 

(FEAM, 2012). O PCI do biogás, para efeito de simplificação, pode ser considerado 5.000 

kcal/Nm
3
. Entretanto, torna-se menor à medida que se eleva a concentração de substâncias 

não combustíveis e impurezas, uma vez que há diferenças no poder calorífico dos gases que 

compõem o biogás. O metano tem PCI de 8.124 kcal/Nm
3
 e densidade de 0,68 kg/Nm

3
 

(GASNET, 2011), o que equivale a 11.937 kcal/kg, superior ao valor típico de 10.000 kcal/kg 

para óleos combustíveis, e semelhante ao do gás natural.  

Após a digestão anaeróbia da massa de resíduos, que irá gerar o biogás (cerca de 100 a 200 

Nm
3
) de biogás por tonelada de RSU, com concentração de metano em torno de 50%), gera-se 

também um lodo biológico, cujo tratamento e disposição final devem ser incluídos no projeto 

de uma planta desse tipo.  

 



2 Fundamentação Teórica 

44 

 

 
Figura 13 – Exemplos de unidades de processo utilizadas com digestores anaeróbicos 

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

Segundo (FEAM, 2012), no processo de digestão anaeróbia, os seguintes parâmetros deverão 

ser observados e controlados:  

 o teor de sólidos voláteis biodegradáveis e materiais de difícil degradação, pois 

repercutirá em outros parâmetros operacionais e na geração de biogás;  

 a taxa de alimentação, para que não ocorra a acidificação; a mistura com lodo 

biológico acelera o processo por fornecer nitrogênio e inóculo
3
. Bons resultados têm 

sido obtidos com taxas de carga orgânica volumétrica entre 8,5 a 15 kg DQO/m
3
/dia 

(quantidade de compostos orgânicos, expressa em quilos de DQO por dia, aplicada ao 

volume útil do reator em metros cúbicos);  

 o pH (valor ótimo está entre 5,5 e 8,5), pois pode inibir a ação de organismos 

saprófitas8 (se inferior a 5) e bactérias metanogênicas (se inferior a 6,5);  

  a temperatura de operação; esta poderá ser na faixa mesofílica (20 °C a 40 °C) e/ou 

termofílica (50 °C a 60 °C), sendo às vezes necessário um trocador de calor;  

                                                 
3
 Denominação dada a suspensão de micro-organismos de concentração adequada, a ser usada 

na fermentação. 
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  a relação C/N, sendo os valores ótimos entre 20:1 e 30:1;  

  o tempo de residência dos resíduos no reator (nos processos mesofílicos varia de 10 a 

40 dias; e nos termofílicos adota-se tempos menores);  

  a mistura no interior do reator dos resíduos com a massa fermentada, para garantir 

inoculação adequada e prevenir sobrecarga local e acidificação;  

  a presença de substâncias tóxicas e/ou inibidoras nos resíduos, caso ocorram 

concentrações que excedam os limites de tolerância, tais como: metais pesados, metais 

alcalinos e alcalino-terrosos, cianetos, fenóis, cloretos e nitratos (CETESB/SMA, 

2003).  

É usual a mistura da FORSU (fração orgânica do resíduo solido urbano) com lodo biológico 

na alimentação do digestor, tanto na etapa de posta em marcha (partida) como durante a 

operação, pois tende a acelerar o processo de digestão pelo fornecimento de nitrogênio e de 

inóculo.  

Durante a operação de processos de tratamento anaeróbio, os principais problemas 

enfrentados são a baixa taxa de carregamento, longo tempo de retenção, baixa eficiência e 

ação biológica não ideal, sendo necessárias as seguintes adequações: eliminação da camada de 

espuma, manutenção da temperatura uniforme em todo o tanque de digestão, inibição da 

sedimentação de partículas grandes, melhorias no controle do processo e dispersão de 

potenciais inibidores metabólicos, como os ácidos voláteis (IBAM, 2001). 

Os resíduos sólidos gerados no processo são compostos pelos materiais procedentes da 

triagem (recicláveis e não recicláveis), bem como do lodo biológico do reator anaeróbio.  

O lodo biológico poderá ser destinado ao uso agrícola após sua estabilização por um processo, 

em geral, de compostagem.  

A compostagem é feita em pátios onde o material a ser compostado é disposto em pilhas 

(forma cônica) ou leiras e arejados por reviramento manual ou mecânico ou por injeção de ar. 

Outra possível técnica é a realização da fase de degradação ativa em reatores horizontais, 

com ou sem agitação mecânica do material e altura de resíduo de 2 m a 4 m (FEAM, 2012), 

como os túneis de compostagem que são compartimentos herméticos dotados de injeção de ar 

quente pela base do piso e de controles dos parâmetros umidade, oxigênio e temperatura, de 

forma a determinar a injeção de ar necessária e eventual aspersão de água para umidificação. 

A permissão de uso agrícola do lodo, bem como do efluente líquido tratado, depende de uma 

análise de suas características, do local pretendido para aplicação e das necessidades 

nutricionais do tipo de cultura escolhida. 
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A Instrução Normativa SDA nº 27/2006 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), “estabelece limites de agentes fitotóxicos, metais pesados tóxicos, 

pragas e ervas daninhas admitidas nos fertilizantes, corretivos, condicionadores de solo e 

substrato para plantas”.  

Caso o produto não atenda aos parâmetros agronômicos definidos para registro ou não atenda 

aos limites definidos na Instrução Normativa SDA n. 27/2006 para contaminantes, poderá ser 

autorizado pelo MAPA, desde que haja:  

 a comprovação de eficiência agronômica;  

 a manifestação do Órgão Ambiental;  

 o atendimento aos limites máximos de contaminantes e às demais disposições 

previstas na Resolução CONAMA n. 375/2006 (lodo de esgoto).  

As emissões atmosféricas serão procedentes da queima do metano. Não há padrões de 

emissão nas normas federal e estadual específicos para o biogás, entretanto, por similaridade 

com o gás natural pode-se aplicar os padrões para este combustível estabelecidos na 

Resolução CONAMA n. 382/2006 ou n. 436/2011.  

O ar do ambiente ocupacional dos galpões de recepção, triagem e preparação dos resíduos 

para a digestão anaeróbia, bem como de túnel de compostagem, também devem ser destinados 

a sistema de tratamento de gases para minimização de odores.  

Em países desenvolvidos, têm sido utilizados no tratamento do ar ambiente:  

 áreas de pré-tratamento: biofiltro para remoção dos odores de H2S, mercaptans9 e 

aminas;  

 túnel de compostagem: lavador ácido para remoção de NH3.  

Não há padrões na legislação ambiental nacional que estabeleçam o limite de percepção de 

odor, ou seja, a concentração de uma substância no ar ambiente a partir da qual ela passa a ser 

perceptível pelo olfato humano. Dessa forma, a percepção dos odores pela comunidade de 

entorno deve ser considerada pelo Órgão Ambiental como um instrumento de avaliação da 

eficiência dos sistemas de controle implantados. 

Os efluentes líquidos sanitários e os de origem industrial (compostos principalmente pelo 

líquido do desaguamento do digestato do reator anaeróbio) devem ser destinados a sistema de 

tratamento, visando ao atendimento dos padrões de lançamento da Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM-CERH n. 001/2008.  

O efluente líquido do desaguamento do digestato é, geralmente, recirculado ao reator (hidrata 

a mistura) e o excedente destinado à estação de tratamento de efluentes. 
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 Biogás de aterro sanitário 

 De acordo com (FEAM, 2012), aterro sanitário consiste em uma técnica de aterramento dos 

RSU, trata-se basicamente na compactação dos resíduos no solo na forma de camadas e 

cobertas com material inerte, de modo a produzir um ambiente para uma degradação natural e 

lenta, por via biológica, até a mineralização da matéria biodegradável. Exigindo cuidados 

especiais e técnicas específicas a serem observadas e seguidas, desde a seleção e preparo da 

área, até sua operação e monitoramento. Priorizando a proteção ao meio ambiente, evitando a 

contaminação das águas subterrâneas pelo chorume, além do acúmulo do biogás gerado pela 

decomposição da matéria orgânica em seu interior.  

O aterro apresenta como principais características técnicas, conforme descrito em (FEAM, 

2012):  

 impermeabilização da base do aterro, que pode ser executada com argila ou 

geomembranas sintéticas;  

 sistema de drenos que permite a saída do biogás;  

 sistema de coleta de chorume;  

 sistema de drenagem de águas pluviais, as quais ao infiltrarem no maciço do aterro 

podem gerar instabilidade geotécnica e o aumento da produção de chorume.  

O efluente líquido (chorume) deve ser previamente tratado antes de seu lançamento em corpo 

receptor, podendo a unidade de tratamento localizar-se na área do aterro ou não. O biogás 

pode ser queimado na atmosfera ou ter aproveitamento energético.  

A utilização do biogás, conforme (FEAM, 2012), pode ser objeto de projetos que visem ter 

como recompensa financeira a comercialização de créditos de carbono em mercados 

voluntários ou Reduções Certificadas de Emissão (RCEs) do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo, conforme previsto no Protocolo de Quioto. 

Após a disposição dos RSU em aterro sanitário reações bioquímicas passam a ocorrer nos 

componentes orgânicos presentes, de acordo com (FEAM, 2012). Em faixa próxima à 

superfície, devido à presença de ar atmosférico, ocorre a oxidação aeróbia desses compostos 

com formação de dióxido de carbono e vapor d’água. Nas camadas mais profundas 

predominam as condições com ausência de oxigênio favorecendo a digestão anaeróbia.  

O biogás de aterro contém em torno de 54% de CH4 e 46% de CO2 e ainda, pequena 

concentração de vapor d’água, amônia, gás sulfídrico e outros constituintes (ENGEBIO, 

2009).A coleta do biogás, conforme esquematizado na Figura 14, em aterros sanitários com a 

finalidade de aproveitamento energético requer o prévio planejamento da instalação dos 
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equipamentos destinados a esse fim, permitindo ao operador do sistema o monitoramento e 

ajuste do fluxo de gás. Visando reduzir o investimento inicial, a implantação do sistema de 

extração é normalmente realizada em etapas, ampliando as instalações conforme o aumento 

da geração de biogás.  

 

 
Figura 14 – Representação esquemática simplificada do processo de captação e tratamento do biogás. 

Fonte: (ENGEBIO, 2009) 

 

O sistema de captação do biogás é composto basicamente por drenos horizontais e verticais, 

sopradores, filtros, para a remoção de material particulado, e tanques separadores de 

condensado, como representado na figura 15. O pré-tratamento do biogás para a remoção de 

particulados e líquidos tem a finalidade de proteger os sopradores, equipamentos que 

fornecem a pressão necessária para a extração do biogás, aumentando a vida útil dos mesmos. 

Os drenos existentes no aterro e que apresentam boa vazão de biogás podem ser adaptados e 

integrados ao sistema de captação. A adaptação consiste na impermeabilização da parte 

superior dos drenos, instalação de um cabeçote e interligação ao sistema de coleta.  

As tubulações provenientes dos drenos são interligadas a pontos de regularização de fluxo 

(manifolds) e estes são interligados a uma linha principal, que conduz o biogás para os 

sistemas de queima ou aproveitamento energético. A linha principal é conectada a um 

soprador.  

O sistema de captação pode utilizar tubulações individuais de captação para cada poço ou 

grupos de poços de drenagem de biogás, ligados a manifolds distribuídos uniformemente pelo 

aterro.  

O resfriamento do biogás ao longo da tubulação instalada sobre o aterro gera bastante 

condensado. Para evitar o entupimento dos tubos e a perda de pressão nas linhas, são previstos 
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drenos com sifões. O condensado recolhido é novamente infiltrado no maciço do aterro, 

quando o sistema de drenagem de chorume for eficiente, ou encaminhado à estação de 

tratamento de esgoto (ETE) do empreendimento, quando essa condição não for atendida. 

Um sistema de extração de biogás de aterro pode ainda conter um flare
4
 para a queima do 

excesso de gás ou para uso durante os períodos de manutenção dos equipamentos. 

 

 
Figura 15 – Tipos de flares a) enclausurados e b) aberto  

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

Os flares enclausurados podem reduzir o nível de ruído e iluminação. Nestes, o 

monitoramento contínuo dos teores de metano e oxigênio e da temperatura do gás de exaustão 

é relativamente simples e visa o controle do processo.  

A instalação de um flare é recomendável especialmente para os projetos que se destinam à 

obtenção de créditos de carbono nos quais a recuperação energética se mostrar 

economicamente inviável, por ser um meio seguro de eliminação do biogás produzido nos 

aterros e permitir o monitoramento do volume de metano queimado. O flare deverá atender 

aos requisitos definidos na metodologia de MDL (FEAM, 2012). 

A primeira etapa de tratamento do biogás extraído ocorre pela passagem desse gás através de 

um filtro, para a remoção de material particulado eventualmente arrastado durante a extração. 

Após passagem pelo filtro, o biogás é encaminhado a um tanque separador de líquidos, o 

desumidificador que tem a finalidade de segregar as gotículas de líquidos contidas no biogás, 

                                                 
4
 Flare (ou tocha): dispositivo simples para ignição e queima de biogás. Pode ser aberto ou enclausurado. (Figura 15)  

No flare enclausurado o queimador, ou o conjunto de queimadores, situa-se dentro de um invólucro cilíndrico revestido de 

material refratário que permite uma queima uniforme do biogás e um baixo nível de emissões atmosféricas. 
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evitando seu aporte para os sopradores do sistema de extração de gases. O líquido gerado é 

enviado ao sistema de coleta de chorume, vide Figura 16. 

 

 
Figura 16 – Esquema de um desumidificador 

Fonte: (FEAM, 2012) 

 

O biogás, já isento de partículas sólidas e de gotículas líquidas, passa então pelo soprador 

sendo encaminhado para a queima controlada no flare e/ou para sistemas de aproveitamento 

energético.  

Para empregar a maioria das tecnologias de utilização de biogás de aterro é necessário seu 

processamento, que irá variar em função da utilização do gás. A forma primária de tratamento 

do biogás é a remoção do vapor d’água. A redução do teor de umidade e do número de 

compostos gasosos e particulados diminui a natureza corrosiva do biogás, o que reduz os 

custos de manutenção. A produção de combustível de alto teor requer a separação da porção 

de metano presente no biogás.  

A degradação da parte orgânica do RSU é um processo exotérmico e, portanto, o biogás 

possui uma temperatura elevada (de 30 °C a 60 °C) e é essencialmente saturado com vapor 

d’água. O teor alto de umidade, em combinação com dióxido de carbono, sulfato de 

hidrogênio e compostos orgânicos voláteis (VOC), cria um gás potencialmente corrosivo. As 

técnicas de redução de umidade que podem ser aplicadas incluem separadores de umidade, 
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eliminadores de neblina, esfriamento direto, compressão seguida de esfriamento, absorção e 

adsorção.  

O esfriamento e a compressão do biogás diminuem sua capacidade de reter umidade. O 

processo de resfriamento é geralmente atingido por meio do uso de trocadores de calor ar/ar 

ou ar/líquido. A compressão, depois do esfriamento, serve para desidratar mais o biogás.  

As técnicas de absorção usam um material sólido granulado que possui afinidade com água. 

Neste processo, a água adere ao material granulado à medida que o gás passa. São exemplos 

desses meios: gel de sílica, alumina e silicatos, conhecidos como crivos moleculares. Esta 

técnica é algumas vezes usada em conjunto com a absorção em sistemas mecânicos, tais como 

purificadores de gás Venturi.  

As partículas sólidas transportadas pela corrente de biogás precisam ser removidas em 

aplicações para uso de combustível de alto e médio teor de metano para evitar danos aos 

sistemas de ventilação e aos outros componentes do equipamento. A maior parte da matéria 

particulada fina está nas gotículas de umidade do biogás. A remoção de umidade, portanto, 

serve o duplo objetivo de também remover a matéria particulada. Filtros também podem ser 

usados para reduzir o conteúdo particulado do biogás, porém requerem um alto nível de 

manutenção e precisam ser limpos com frequência e/ou substituídos. 

Os compostos gasosos normalmente removidos do biogás são compostos de enxofre, 

compostos orgânicos não-metano (NMOCs) e compostos orgânicos voláteis (VOC). Estes 

compostos podem ser removidos por meio do uso de carbono granulado ativado, de solventes 

seletivos ou da esponja de ferro.  

O dióxido de carbono presente no biogás não possui valor calórico e cria um líquido corrosivo 

quando combinado com vapor d’água. Ao usar métodos de extração, adsorção e de separação 

de membrana, o dióxido de carbono pode ser removido.  

A composição do resíduo, umidade, tamanho de partículas, dentre outros fatores, impactam 

no potencial de geração de biogás. Este potencial depende ainda das condições do clima, 

geografia e relevo do sítio do aterro, e outros fatores locais, destacando-se os bons sistemas de 

impermeabilização e de drenagem ― pluvial e de chorume. O chorume, quando não bem 

drenado, pode dificultar a captura do biogás por afogamento dos drenos. Em um poço de 

coleta de gás, o acúmulo de chorume pode impedir o fluxo do metano através do maciço ou 

ainda bloquear as aberturas/ranhuras do poço de extração.  

A queima do biogás para o aproveitamento energético ou obtenção de créditos de carbono 

gera benefícios ambientais expressos na produção de energia elétrica ou térmica a partir de 
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um combustível renovável, na redução de odores representados pelas emissões fugitivas dos 

aterros sanitários, e na queima de um gás de efeito estufa, o metano que se apresenta 21 vezes 

mais potente que o CO2 em termos de poluição ambiental.  

O sistema de controle dos efluentes atmosféricos, procedentes da queima do biogás, deve 

estar dotado de equipamentos de monitoramento contínuo, no mínimo, para os parâmetros 

vazão, CO2 e O2; e periódico para os parâmetros CO, NOx, SOx e CH4. A avaliação das 

emissões deve contemplar os parâmetros e frequências estabelecidos pela Resolução 

CONAMA n. 382/2006 ou n. 436/2011 que estabelecem os limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

O biogás gerado nos processos de biometanização se assemelha ao biogás produzido nos 

aterros sanitários, podendo ser usado para as mesmas finalidades. Basicamente, pode ser 

convertido em energia útil como combustível para motores de combustão interna ou turbinas, 

como combustível para queima em fogões ou caldeiras ou mesmo como combustível para 

transporte da frota veicular. A escolha de uma das alternativas varia de acordo com três 

componentes: o sistema de coleta utilizado, o sistema de tratamento do biogás e o sistema de 

geração ou recuperação energética.  

Apresentam-se na Figura 17 algumas rotas para utilização de gás de aterro (GDL). 
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Figura 17 – Rotas para utilização do gás de aterro (GDL) 

Fonte (FEAM, 2012) 

 

O biogás de aterro pode ser classificado em três categorias, com base no nível de pré-

tratamento/processamento antes da utilização:  

 Combustível de baixa qualidade ou baixo teor – A utilização de biogás como 

combustível de baixo teor requer essencialmente processamento mínimo, envolvendo 

câmara(s) de remoção de condensado, como parte do sistema de coleta do biogás, e 

tanques de decantação da umidade para reduzi-la na corrente de gás (BANCO 

MUNDIAL, 2004).  

 Combustível de média qualidade ou teor médio – Equipamentos de tratamento de 

gás adicionais são usados para extrair mais umidade (com contaminantes) e material 

particulado mais fino. O processo envolve caracteristicamente a compressão e a 

refrigeração do biogás e/ou tratamento químico, ou purificação, para remover umidade 

adicional e os compostos gasosos como mercaptans, compostos de enxofre, silício e 

compostos orgânicos voláteis. Contém tipicamente 50% de metano (MICHELSEN , 

2010).  

 Combustível de alta qualidade ou alto teor – A utilização como combustível de alto 

teor envolve extenso pré-tratamento do biogás — separação do dióxido de carbono e 

de outros constituintes gasosos; remoção de impurezas (mercaptans, compostos de 
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enxofre, sulfato de hidrogênio e compostos orgânicos voláteis) e desidratação por 

meio de compressão. Contém de 90% a 99% de metano (MICHELSEN , 2010).  

É importante observar que os projetos de aproveitamento de biogás não utilizam a expressão 

baixa qualidade, uma vez que esta foi incorporada à categoria média qualidade.  

A tecnologia de aproveitamento do biogás de aterro é o uso energético mais simples dos 

resíduos sólidos urbanos. É uma alternativa que pode ser aplicada a curto e médio prazos para 

os gases produzidos na maioria dos aterros já existentes, como ocorre em centenas de aterros 

de diversos países.  

No Brasil, o aproveitamento energético do biogás gerado a partir da matéria orgânica 

biodegradável é ainda incipiente. Em Minas Gerais existem algumas unidades implantadas 

utilizando dejetos de suinocultura, que utilizam o biogás gerado para queima em flare, 

reivindicando as emissões evitadas em projetos de MDL (FEAM, 2012).  

Os aspectos construtivos de um aterro sanitário interferem na geração de biogás. Assim, os 

novos projetos, com perspectivas de aproveitamento do biogás face ao volume de RSU a 

serem dispostos, devem ser concebidos e implantados considerando a melhor técnica de 

impermeabilização dos maciços e dos sistemas de captação do biogás, otimizando a 

recuperação do biogás e a redução das emissões fugitivas. 

 

2.5 Poluição ambiental  

 

A principal questão ambiental do RSU é a poluição local. Do ponto de vista 

econômico, a região onde é disposto o RSU e seu entorno sofre com a desvalorização 

imobiliária e afeta principalmente a população das classes menos favorecidas. 

Dentre os elementos que compõe o hall de fatores prejudiciais causados pela 

poluição local podem-se citar como principais, o mau cheiro, presença de animais vetores de 

doenças, riscos de explosão, poluição do solo e lençol freático.   

O RSU se apresenta ainda como uma grande fonte de emissão de gases de efeito 

estufa fato que ampliou o interesse em atribuir tratamento adequado à gestão de RSU. O uso 

de tecnologias que evitem a decomposição anaeróbica dos resíduos ou que recuperem e 

queimem esses gases é incentivado por recursos aqui denominados crédito de carbono. O 

aproveitamento energético de RSU permite substituir a geração de energia elétrica a partir de 

combustíveis fósseis como o que se pretende evitar emissão de gases de efeito estufa 

provenientes de tais fontes.  
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2.5.1 Emissões de gases provindas do RSU 

 

 Dentre as emissões do RSU que contribuem com o efeito estufa, podemos citar as 

principais (EPA, 2007): 

 Emissão de dióxido de carbono (CO2): proveniente do consumo de energia para 

extração e produção de bens (extração e processamento de combustíveis a serem 

usados, inclusive); 

 Emissão de CO2 proveniente do consumo não energético de combustíveis na produção 

de bens; 

 Emissão de metano (CH4) a partir de aterros sanitários os materiais acima citados e a 

matéria orgânica são depositados e se decompõem;  

 Fixação de carbono das parcelas dos materiais que não se decompõem nos aterros 

sanitários; e 

 Emissão de CO2 oriunda do transporte dos resíduos, desde a coleta até a destinação 

final.  

As emissões provenientes da decomposição de resíduos, em aterros sanitários, são 

compostas por metano, dióxido de carbono (45% a 60%), nitrogênio (2% a 5%) e dezenas de 

contaminantes orgânicos e inorgânicos englobados na sigla NMOCs (Non-Methane Organic 

Compounds) que incluem benzeno, tolueno, clorados, mercúrio, organometálicos, etc. (EPE, 

2008). 

As emissões variam tanto em velocidade de produção quanto em quantidade 

produzida ao longo do tempo de deposição em função de fatores climáticos, forma de 

disposição e da própria composição dos rejeitos. Umidade e calor tendem acelerar a 

decomposição da matéria orgânica presente no RSU e consequentemente, a aumentar a 

velocidade de decaimento da produção de emissões, a presença de celulose também afeta de 

forma taxa de decaimento da produção, quanto mais celulose menor a taxa (EPE, 2008). 

A preocupação com as emissões de RSU é procedente, em todo o mundo, aterros 

sanitários produzem de 20 a 60 milhões de toneladas de CH4 por ano, resultado direto da 

decomposição orgânica dos componentes do RSU. Aproximadamente dois terços dessas 

emissões ocorrem em países desenvolvidos mas, em contrapartida, a contribuição relativa dos 

países em desenvolvimento está mudando rapidamente, resultado do crescimento 

populacional e urbanização, bem como o crescimento econômico. 

O metano tem potencial de aquecimento global para 100 anos 21 vezes maior que o 

dióxido de carbono (IPCC, 2006), a simples queima de metano, sem o aproveitamento do 
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calor gerado, reduz o impacto em termos de aquecimento global. De acordo com a rota 

tecnológica escolhida, a geração de energia utilizando-se o metano, cada MWh, poderá ser 

capaz de compensar a emissão proveniente de 3 a 15 MWh gerados a partir de gás de gás 

natural em ciclo combinado (EPE, 2008).  

Os efeitos adversos dos poluentes atmosféricos gerados pelos processos de 

aproveitamento energético do RSU e sistemas de tratamento aplicáveis aos mesmos se 

encontram no anexo 2 e 3, respectivamente. 

 

2.6 Créditos de carbono  

 

O Mercado de Carbono surgiu a partir da criação da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança Climática (UNFCCC, em inglês), durante a ECO-92, no Rio de 

Janeiro. 

Em 1997, durante uma de suas mais importantes reuniões em Quioto, Japão, foi 

decidido que os países signatários deveriam assumir compromissos mais rígidos para a 

redução das emissões de gases que agravam o efeito estufa, ficando conhecido como 

Protocolo de Quioto. Este Protocolo, para entrarem vigor, deveria reunir 55% dos países, que 

representassem 55% das emissões globais de gases de efeito estufa, o que só aconteceu depois 

que a Rússia o ratificou em Novembro de 2004 (ONU, 1992). 

Assim, o objetivo central do Protocolo de Quioto passa a ser que os países limitem ou 

reduzam suas emissões de gases de efeito estufa. Por isso, a redução das emissões passa a ter 

valor econômico. 

Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) corresponde a um crédito 

de carbono. Este crédito pode ser negociado no mercado internacional. A redução da emissão 

de outros gases, igualmente geradores do efeito estufa, também pode ser convertida em 

créditos de carbono, utilizando-se o conceito de Carbono Equivalente. 

Para ajudar os países a alcançar suas metas de emissões e para encorajar o setor 

privado e os países em desenvolvimento a contribuir nos esforços de redução das emissões, os 

negociadores do Protocolo incluíram três mecanismos de mercado, além das ações de caráter 

nacional ou esforços de redução individuais: 

2.6.1 Comércio de emissões: 
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Países do Anexo I que tiverem limites de emissões sobrando (emissões permitidas, 

mas não usadas), podem vender esse excesso para outras nações do Anexo I que estão 

emitindo acima dos limites. Uma das principais corretoras para o Comércio de emissões é a 

European Climate Exchange. 

2.6.2 Implementação Conjunta: 

 

Mecanismo onde os países do Anexo I podem agir em conjunto para atingir suas 

metas. Assim, se um país não vai conseguir reduzir suficientemente suas emissões, mas o 

outro vai, eles podem firmar um acordo para se ajudar. 

O mecanismo de Implementação Conjunta permite de maneira flexível e com 

eficiência em custo que um país possa atingir suas metas de redução, enquanto o país 

hospedeiro se beneficia de investimentos estrangeiros e transferência de tecnologia. 

Um projeto desta natureza deve fornecer uma redução de emissões por fonte, ou um 

aumento das remoções por sumidouros, que seja adicional ao que ocorreria se nada fosse 

feito. 

2.6.4 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL): 

 

Este mecanismo permite projetos de redução de emissões em países em 

desenvolvimento, que não possuem metas de redução de emissões no âmbito do Protocolo de 

Quioto. Estes projetos podem se transformar em reduções certificadas de emissões (CER), 

que representam uma tonelada de CO2 equivalente, que podem ser negociados com países que 

tenham metas de redução de emissões dentro do Protocolo de Quioto. 

Projetos MDL podem ser implementados nos setores, energético, de transporte e 

florestal. Este mecanismo estimula o desenvolvimento sustentável e a redução das emissões 

por dar flexibilidade aos países industrializados na forma de conseguir cumprir suas metas de 

redução, enquanto estimula a transferência de tecnologia e o envolvimento da sociedade nos 

países em desenvolvimento. 

Os projetos devem ser qualificados perante um sistema de registro público e rigoroso, 

que foi desenvolvido para assegurar que os projetos sejam reais, verificáveis, reportáveis e 

adicionais ao que ocorreria sem a existência do projeto. 

Para serem considerados elegíveis, os projetos devem primeiro ser aprovados pela 

Entidade Nacional Designada de cada país (DNA), que no caso do Brasil é a Comissão 

Interministerial de Mudança Global do Clima, composta por representantes de onze 

ministérios. 
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Funcionando desde 2006, este mecanismo já registrou mais de 1.000 projetos, 

representando mais de 2,7 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes. 

O Protocolo de Quioto, portanto, representa o “Mercado Regulado”, também chamado 

Compliance, onde os países possuem metas de reduções a serem cumpridas de forma 

obrigatória. 

Existe, por sua vez, um Mercado Voluntário, onde empresas, ONGs, instituições, 

governos, ou mesmo cidadãos, tomam a iniciativa de reduzir as emissões voluntariamente. Os 

créditos de carbono (VERs - Verified Emission Reduction) podem ser gerados em qualquer 

lugar do mundo e são auditados por uma entidade independente do sistema das Nações 

Unidas. 

Algumas características dos Mercados Voluntários são: 

 Créditos não valem como redução de metas dos países; 

 A operação possui menos burocracia; 

 Podem entrar projetos com estruturas não reconhecidas pelo mercado regulado, como 

REDD, Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal; 

 O principal mercado voluntário é o Chicago Climate Exchange, nos EUA. 

Além destes dois tipos de mercado, outra forma de financiar projetos de redução de 

emissões ou de sequestro de carbono são os chamados Fundos Voluntários, cujas principais 

características são (ONU, 1992): 

 Não fazem parte do mecanismo de mercado (não geram crédito de carbono); 

 O valor da doação não pode ser descontado da meta de redução dos países doadores; 

 Podem entrar projetos com estruturas não reconhecidas pelo mercado regulado, como 

o REDD; 

Os principais Fundos são o “Forest Carbon Partnership Facility”, do Banco Mundial e o 

Fundo Amazônia, do governo brasileiro. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia aqui empregada consiste na adaptação de Sabetai Calderoni 

(CALDERONI, 1998), José Antônio Poletto Filho (POLETTO FILHO, 2009), United States 

Environmental Protection (USEPA 2, 1997), Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2009), 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2006), Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (FEAM, 2012) e Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental & SMA-SP 

(CETESB/SMA, 2003).  De acordo com a tabela 4: 

 

Tabela 4 – Contribuições das fontes/referências  

Temas 
Tópicos ou Contribuições Fontes/Referências 

Economia energética Emissões evitadas e economia 

energética 
Economia monetária 

(CALDERONI, 1998) 

PCI Cálculo do PCI (RSU) (POLETTO FILHO, 2009) 

Tecnologia de aproveitamento 

de gás de aterro 
Calculo da geração de biogás (USEPA 2, 1997), 

(CETESB/SMA, 2003) 

Viabilidade de projeto Análise econômica de aterro 

sanitário 
(FGV, 2009) 

Créditos de carbono Calculo de crédito de carbono (IPCC, 2006) 

RSU Caracterização (FEAM, 2012) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Cabe ressaltar que a metodologia pode ser aplicada para qualquer município ou 

consórcio de municípios, desde que conhecidos população, geração per capita diária de RSU 

e respectiva composição gravimétrica. 

As opções de destinação consideradas neste trabalho ambas aproveitam a energia 

contida no RSU para produção de eletricidade, a saber: 
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 Incineração: neste caso um dado importante é a energia contida no RSU denominada 

poder calorífico inferior (PCI) que por sua vez depende de sua composição gravimétrica e 

será o ‘combustível’ do ciclo a vapor anexo; 

 Aterro Sanitário: neste caso deve-se estimar o volume de biogás produzido e seu PCI 

que também depende da composição gravimétrica do RSU. 

No presente trabalho consideram-se três cenários para a massa de RSU, baseados em 

diferentes composições gravimétricas para papel/papelão, plástico, vidro, metais ferrosos, 

alumínio, matéria orgânica e diversos (inclui têxtil, madeira, varrição e podas). Esta hipótese 

refere-se a avaliar a relação entre as vantagens e desvantagens da segregação e não 

segregação em detrimento entre produzir energia e reciclar materiais.   

 Primeiro cenário: RSU sem segregação; 

 Segundo cenário: RSU com segregação parcial de materiais recicláveis 

(papel/papelão, plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio). A segregação desses materiais foi 

feita tendo por base a média da composição gravimétrica da coleta seletiva no Brasil de 

acordo com (CEMPRE, 2012) e apresentada no gráfico da Figura 18. Cabe salientar que os 

materiais segredados são considerados como recicláveis; 

 Terceiro cenário: RSU com segregação total de materiais recicláveis. 

 

 
Figura 18 - Média da Composição Gravimétrica da Coleta Seletiva 

Fonte: (CEMPRE, 2012) 
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Nos casos de segregação parcial e total avaliam-se ainda mais duas alternativas de 

tratamento: 

 A primeira, aqui designada integrada, considera-se a agregação de valor aos 

recicláveis por meio do beneficiamento e venda do produto manufaturado; 

 A segunda, designada não integrada, considera-se apenas a transferência (venda) do 

material reciclável bruto. 

Esta metodologia implementada em planilhas de cálculo permite considerar o 

aproveitamento energético e econômico do tratamento e disposição final do RSU através das 

duas técnicas mais comumente utilizadas. A Figura 19 apresenta um esquemático das opções 

avaliadas, e explicadas na sequência. 

 

 
Figura 19 - Opções avaliadas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Neste trabalho, são avaliadas 10 cenários para o município de Oliveira e 10 cenários para o 

Consórcio a saber:  

 Incineração – sem segregação; 

 Incineração – segregação parcial - integrada; 

 Incineração – segregação parcial – não integrada; 
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 Incineração – segregação total –integrada; 

 Incineração – segregação total – não integrada; 

 Aterro sanitário – sem segregação; 

 Aterro sanitário – segregação parcial - integrada; 

 Aterro sanitário – segregação parcial – não integrada; 

 Aterro sanitário – segregação total –integrada; 

 Aterro sanitário – segregação total – não integrada; 

A produção diária de RSU pode ser estimada baseando-se na população residente no 

município ou consórcio (forma de associação entre municípios) e na produção de RSU per 

capta local, conforme Equação 1: 

 

 

          (1) 

 

Sendo: 

MRSU: massa de RSU produzida por dia [kg/dia]; 

h: número de habitantes; 

a: geração per capta de RSU diária [kg/dia.hab]. 

O conceito de composição gravimétrica, de acordo com (IBAM, 2001) traduz o 

percentual de cada componente em relação ao peso total da amostra de RSU analisada. Como 

dito anteriormente, para o presente estudo foram selecionados os seguintes componentes de 

composição gravimétrica: papel/papelão, plástico, vidro, metais ferrosos, alumínio, matéria 

orgânica e diversos (inclui têxtil, madeira, varrição, podas). Na tabela 5 está apresentada a 

composição gravimétrica do RSU coletado na região de Oliveira –MG. 

 

Tabela 5 – Composição gravimétrica do RSU 

Componente % gravimétrica 
Papel e papelão 9,0% 
Plástico 8,0% 
Vidro 3,0% 
Metais ferrosos 3,4% 
Alumínio 0,6% 
Matéria orgânica 66,0% 
Diversos 10,0% 

Fonte: (FEAM, 2012) 
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A massa de cada componente presente no RSU produzida diariamente, para o 

primeiro cenário, pode ser calculada através do produto de sua parcela na composição 

gravimétrica pela produção de RSU diária. Abaixo a Equação 2 utilizada para a estimativa 

dessas massas: 

 

                (2) 

 

Sendo: 

Mcomp,1: massa do componente presente no RSU produzida diariamente [kg/dia], considerando 

o primeiro cenário; 

Y: fração gravimétrica do componente presente no RSU [%]; 

MRSU: massa de RSU produzida por dia [kg/dia]. 

Para o segundo cenário considerado, no qual foi segregada parte dos materiais 

recicláveis conforme (CEMPRE, 2012) onde a massa de cada componente de material 

presente no RSU pode ser calculada conforme Equação 3 e destinada à comercialização seja 

para modalidade integrada ou não integrada: 

 

                      (3) 

 

Sendo: 

Mcomp,2: massa do componente presente no RSU, produzida diariamente [kg/dia], 

considerando o segundo cenário; 

K: porcentagem do material segregada, de acordo com a fig. 2, a ser destinada à reciclagem 

[%]; 

Y: fração gravimétrica do componente presente no RSU [%]; 

MRSU: massa de RSU produzida por dia [kg/dia]. 

 

Para o terceiro cenário, foram retirados 100% dos materiais recicláveis, restando as 

parcelas de matéria orgânica e dos materiais diversos que poderão ser obtidos aplicando a 

equação 2 para cada caso. 

A massa de RSU produzida anualmente poderá ser estimada pela Equação 4 que 

segue:  
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                               (4) 

 

Sendo: 

MRSU ano: massa de RSU gerada em um ano [t/ano]; 

MRSU dia: massa de RSU gerada em um dia [kg/dia]; 

nd: número de dias de operação por ano [dias/ano]. 

 

3.1 Tecnologia de incineração 

 

As principais rotas tecnológicas para o aproveitamento térmico de RSU utilizam 

processos térmicos ou biológicos. O tratamento térmico pode ser descrito, segundo (FEAM, 

2012), como os tratamentos que utilizam o calor como forma de recuperar, separar e 

neutralizar determinadas substâncias presentes nos resíduos, ou reduzir massa e volume, ou 

produzir energia térmica, elétrica ou mecânica.  

Dentre as tecnologias de tratamento térmico citadas na fundamentação teórica deste 

estudo, a adotada no presente estudo foi a incineração, que consiste em um processo de 

combustão controlada, tendo como princípio básico a reação do oxigênio com componentes 

combustíveis presentes no resíduo, em temperatura superior a 800° C, convertendo sua 

energia química em calor que pode ser transformado em eletricidade por meio de ciclos a 

vapor.  

Para a valoração energética do RSU, torna-se necessário a avaliação da energia 

contida no mesmo, a saber, o poder calorífico inferior (PCI), pois para a incineração são de 

interesse as frações de RSU que apresentam elevado poder calorífico, como plásticos, 

papel/papelão, etc. Para se calcular o PCI do RSU empregaram-se os dados da Tabela 6, onde 

estão apresentadas as contribuições de cada componente do RSU para o cálculo do PCI, sem 

considerar a segregação de materiais recicláveis. 

 

Tabela 6 -Poder Calorífico inferior (PCI) de alguns resíduos sólidos urbanos. 

RSU 
PCI (base úmida, sem cinzas) 

[kcal/kg] 

Papel/papelão 2.729 

Plástico 8.193 

Matéria 

Orgânica 
712 

Diversos 2.206 
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Fonte: adaptado (FEAM, 2012). 

 

O valor do PCI total para o RSU é obtido pela Equação 5, onde foram 

desconsiderados metais e vidro por não serem materiais combustíveis. 

 

                                                                 (5) 

 

Sendo: 

PCI: poder calorífico inferior [kcal/kg]; 

Y: parcela do componente presente no RSU [%]. 

Conforme (EPE, 2008), a classificação do RSU baseada no PCI não deverá ser 

considerada como definitiva para a determinação da destinação final de resíduos, considera-se 

que: 

 Para PCI < 1.675 kcal/kg, a incineração é tecnicamente inviável (além de dificuldades 

técnicas, exige ainda a adição de combustível auxiliar), 

 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 (“mass burning”) é tecnicamente viável. 

Para o cálculo energético torna-se necessário o conhecimento prévio de alguns dados 

adotados. Para o presente estudo esses dados foram devidamente listados na Tabela 7: 

 

Tabela 7 - Dados energéticos 

Dado energético Valor 

Fator de recuperação de calor no incinerador/caldeira 90% 

Pressão da água de alimentação da caldeira 50 bar 

Temperatura da água de alimentação da caldeira 90° C 

Percentual de perda de carga na caldeira 10% 

Temperatura do vapor na entrada da turbina 420° C 

Rendimento na produção de vapor da caldeira/incinerador 75% 

Pressão de saída na turbina 0,1 bar 

Título na saída da turbina 88% 

Eficiência gerador/alternador 95% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Potência térmica é a quantidade de calor que pode proporcionar um incinerador. 

Também chamado de fluxo de calor ou o gasto de energia com base no PCI. O valor da 

potência térmica total disponível no incinerador é obtido pela Equação 6: 
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       4,                                   (6) 

Sendo: 

QINC: potência térmica instalada [kW]; 

: rendimento [%]; 

M comp.: massa do componente produzida por dia [kg/dia]; 

PCI comp.: poder calorífico inferior do componente [kcal/kg]; 

                : somatório dos produtos das massas de cada componente do RSU 

considerado por seu respectivo PCI. 

hdia: horas de operação [horas/dia]. 

A turbina a vapor é definida como sendo uma máquina térmica, onde a energia 

potencial termodinâmica contida no vapor é convertida em trabalho mecânico. A pressão na 

entrada da turbina pode ser obtida pela Equação 7 que segue: 

 

             (7) 

 

Sendo 

p: pressão na entrada da turbina [bar]; 

∆p: perda de carga na caldeira [%]; 

p1: pressão da água de alimentação [bar]. 

A passagem do vapor gera forças, que aplicadas às pás da turbina, determinam um 

momento motor resultante, que faz girar o rotor, produzindo energia cinética. O fluxo do 

vapor pode ser estimado pela Equação 8: 

 

           
    

       
  (8) 

 

Sendo: 

  : fluxo de vapor [t/h]; 

: rendimento na produção de vapor da caldeira/incinerador [%]; 

QINC: potência térmica instalada [kW]; 

   : Entalpia de entrada da turbina [kJ/kg]; 

   : Entalpia da água de entrada da caldeira [kJ/kg]. 
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A potência elétrica instalada da planta de incineração poderá ser estimada de acordo 

com a Equação 9 que se segue: 

 

           
 
      

       

   
  (9) 

 

Sendo: 

         : potência elétrica instalada da planta de incineração/ciclo a vapor[kW]; 


 

: eficiência gerador/alternador [%]; 

  : fluxo de vapor [t/h]; 

   : entalpia na entrada da turbina [kJ/kg]; 

   : entalpia de saída da turbina [kJ/kg]. 

A eletricidade se apresenta como um dos importantes produtos do tratamento 

energético do RSU e sua produção poderá ser estimado pela Equação 10 abaixo: 

 

   
            

    
 (10) 

Sendo: 

E: eletricidade produzida anualmente [MWh/ano]; 

         : potência elétrica instalada da planta de incineração/ciclo a vapor[kW]; 

  : número de horas de operação anuais [h/ano]. 

A relação energia gerada/RSU tratado anualmente poderá ser estimada pela Equação 

11 a seguir:  

 

               (11) 

 

Sendo: 

R: relação energia gerada/massa de RSU tratada/ano [MWh/t]; 

E: energia elétrica gerada anualmente [MWh/ano] 

MRSUano: massa de RSU tratada em um ano [t/ano]; 

Os dados referentes aos custos de implantação e de operação e ao tempo de 

implantação das tecnologias dependem das especificidades de cada projeto, o que vem 

reforçar a necessidade dos estudos próprios de viabilidade econômica para a decisão sobre 
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uma tecnologia (FEAM, 2012). Os dados econômicos usados neste estudo estão apresentados 

na Tabela 8 e explicados na sequência. 

 

 

 

 

Tabela 8- Dados econômicos  

Dados econômicos Valor 
Cotação do dólar R$ 2,693/US$

* 

Taxa de juros ao ano 10% 
Valor residual do equipamento ao fim da vida útil 10% 
Vida útil da instalação 20 Anos 
Fração anual do investimento com O&M 10% 
Preço do lixo R$ 60/ton 
Preço de venda de eletricidade - fora de ponta R$ 0,16/kWh 
Preço de venda de eletricidade - ponta R$ 0,16/kWh 
Credito de carbono US$ 15/ton CO2 
Custo específico de investimento para o incinerador/ciclo vapor R$ 286.000/ t RSU 
Custo específico de O&M para o incinerador/ciclo vapor R$ 242/t RSU 
Custo anual com usina de reciclagem R$ 240/t RSU 

*Valor colhido para o dólar comercial 06/01/2015 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com (FEAM, 2012), os custos de investimento total (planta de incineração 

mais central térmica a vapor) estão situados na faixa de US$60.000 (R$132.000) a 

US$130.000 (R$286.000) por tonelada de capacidade processada, para instalações de 150t/dia 

a 1.200t/dia. O custo total com equipamento e instalação foi estimado aplicando-se a equação:  

 

                   (12) 

 

Sendo: 

CT: custo total com equipamento e instalação da planta de incineração mais central térmica a 

vapor [R$]; 

  : custo específico [R$/t RSU]; 

     : massa de RSU produzida diariamente [kg/dia]. 

O investimento anualizado é dado pela equação: 

 

                                               (13) 
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Sendo: 

ia: investimento anual [R$/ano]; 

i: taxa de juros anual [%]; 

vr: valor residual [%]; 

t: vida útil do equipamento [anos]; 

CT: custo total com equipamento e instalação da planta de incineração mais central térmica a 

vapor [R$]. 

O custo de operação e manutenção, O&M varia de acordo com a capacidade de 

operação da planta de tratamento do RSU, este se encontra na faixa de US$50/tRSU 

(R$110,00/tRSU) a US$110/tRSU (R$242,00/tRSU) tratadas segundo (FEAM, 2012). Neste 

estudo foi considerado o último valor. Para estimar o custo de O&M foi utilizada a Equação 

14. 

 

                               (14) 

 

Sendo: 

      custo operacional anual [R$/ano]; 

       custo específico O&M é dado em [R$/t RSU]; 

MRSU = massa de RSU diária [kg/dia];  

  : número de dias de operação [dias/ano]. 

O custo específico da usina de reciclagem segundo (CEMPRE, 2012) gira em torno 

de R$240,00/t. Para se estimar o custo anualizado com a reciclagem utiliza-se a Equação 15: 

 

         
     

    
     (15) 

 

Sendo: 

  : custo anualizado com a usina de reciclagem, [R$/ano]; 

   : custo específico com usina de reciclagem, [R$/t]; 

     : massa de materiais recicláveis, [kg/dia]; 

  : número de dias de operação anuais, [dias/ano]. 

A estimativa dos custos totais anuais pode ser feita através da Equação 16: 

 

                (16) 
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Sendo: 

   : custo anual total, [R$/ano]; 

      custo operacional anual [R$/ano]; 

  : custo anualizado com a usina de reciclagem, [R$/ano]; 

ia: investimento anual [R$/ano]. 

É conveniente citar que os valores médios para disposição de RSU em aterros 

sanitários são de R$20/t (administrados por prefeituras) (FEAM, 2012), variando na faixa de 

R$45 a R$60/t (aterros privados), valores inferiores aos praticados por outras tecnologias de 

tratamento, podendo inviabilizar a instalação de novas tecnologias, dificultando, dessa 

maneira, a remuneração e a cobertura dos custos de O&M das mesmas (FEAM, 2012). A 

receita com o tratamento de RSU poderá ser obtida pela Equação 17 abaixo: 

 

                                  (17) 

 

Sendo: 

R1: renda com tratamento de RSU [R$/ano]; 

          : massa de RSU produzida diariamente [kg/dia]; 

v: valor monetário para o tratamento do lixo [R$/t]; 

nhano: número de horas trabalhadas por ano [h/ano]; 

nhdia: número de horas trabalhadas por dia [h/dia]. 

A receita com a venda de energia elétrica poderá ser obtida pela Equação 18: 

 

                                            (18) 

Sendo: 

R2: renda com a venda de eletricidade, [R$/ano]; 

         : potência elétrica instalada da planta de incineração/ciclo a vapor[kW]; 

nhano: número de horas de operação anuais; [h/ano]; 

p1: valor monetário de venda de energia elétrica (período de ponta) [R$/kWh]; 

p2: valor monetário de venda de energia elétrica (período fora de ponta) [R$/kWh]. 

A renda estimada pela venda de materiais recicláveis é composta pelo somatório da 

renda obtida pela venda de cada componente reciclável e aqui apresentada sob duas 

perspectivas como já comentado: tratamento não integrado no qual o material reciclável não 
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receberá nenhum tipo de beneficiamento e em consequência, apresentará menor valor 

monetário de mercado e modalidade integrada de tratamento onde o material passará por 

processo de beneficiamento, sendo mais valorizado economicamente. Na tabela 9 são 

apresentados os valores de venda para os materiais recicláveis com beneficiamento e sem 

beneficiamento: 

 

Tabela 9- valor de venda de materiais recicláveis 

Material Valor de venda [R$/t] Valor de venda [R$/t] 

 sem beneficiamento beneficiado 

Papel/ papelão 400 440 

Plástico 3.144 4.000 

Vidro 90 130 

Alumínio 3.000 6.240 

Metais ferrosos 420 672 
Fonte: (CEMPRE, 2012) 

 

A renda de cada componente reciclável poderá ser estimada pela Equação 19: 

 

                      (19) 

Sendo: 

Ry: renda obtida com a venda do componente reciclável [R$/ano]; 

My: massa do componente produzida diariamente [kg/dia]; 

vy: valor de monetário de venda do componente reciclável [R$/t]; 

ndano: número de dias de operação por ano, [dias/ano]. 

O valor de y assumirá as denominações apresentadas na Tabela 10: 

 

Tabela 10-Materiais presentes no RSU 

Y Componente 

A Papel/papelão 

B Plástico 

C Vidro 

D Metais ferrosos 

E Alumínio 
Fonte: Elaboração própria 

 

O valor total de renda obtida com a venda de material reciclável será estimado pela 

Equação 20: 

 

                   (20) 
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Sendo:  

R3: renda total obtida com a venda de material reciclável [R$/ano]; 

RA: renda obtida com a venda de papel/papelão [R$/ano]; 

RB: renda obtida com a venda de plástico [R$/ano]; 

RC: renda obtida com a venda de vidro [R$/ano]; 

RD: renda obtida com a venda de metais ferrosos [R$/ano]; 

RE: renda obtida com a venda de alumínio [R$/ano]. 

O aproveitamento energético de RSU por incineração é uma alternativa para se obter 

créditos de carbono através da redução das emissões de gás de efeito estufa (GEE) e também 

por substituir a necessidade de geração de energia a partir de fontes fósseis. A localização da 

planta de aproveitamento energético também poderá influenciar na quantidade de créditos de 

carbono gerada, pois quanto mais perto das fontes geradoras de resíduos, mais serão reduzidas 

as emissões do transporte de RSU. As alternativas de geração de energia através do RSU que 

resultam em reduções adicionais de emissões de GEE são passíveis de gerar crédito de 

carbono, uma vez que aprovadas no âmbito do MDL (Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo). Cada uma das rotas tecnológicas apresenta eficiências individuais, portanto, cada 

tecnologia a quantidade de resíduo consumida evita certa quantidade de emissões. Observe na 

Tabela 11 os valores de emissões evitadas pela incineração: 

 

Tabela 11-Emissões evitadas pela incineração 

 Incineração 

(tCO2eq/MWh) 

Emissão evitada pelo consumo de RSU  1,5 

Emissão evitada pela substituição do gás natural  0,449 

Emissão evitada total 1,95 
Fonte: Adaptado de (FEAM, 2012) 

 

Os créditos de carbono originados no aproveitamento energético de RSU geram 

receitas que podem, muitas vezes, tornar o projeto de geração de energia economicamente 

viável. A receita gerada pela implementação do MDL é um incentivo para melhoria de 

tecnologias e para avançar na gestão adequada de RSU (FEAM, 2012). A receita obtida com 

crédito de carbono poderá ser estimada pela Equação 21. 

 

                  (21) 
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Sendo:  

R4: receita com o crédito de carbono, [R$/ano]; 

US$: cotação do dólar, [R$/U$]; 

vcc: valor monetário do crédito de carbono [US$]; 

Ee: emissão evitada específica para a incineração [tCO2eq/MWh]; 

Ep: Energia elétrica produzida anual [MWh/ano]. 

 

A emissão de gases evitada pela planta de incineração pode ser estimada pela 

Equação 22: 

 

                                                                                                                                   (22) 

 

Sendo: 

    : emissão evitada pela incineração [t CO2eq/MWhano]; 

Ee: emissão evitada específica para a incineração [tCO2eq/MWh]; 

Ep: Energia elétrica produzida anual [MWh/ano]. 

A receita anual total poderá ser calculada pela soma de todas as receitas, de acordo 

com a equação 23: 

 

                (23) 

 

Sendo: 

RT: receita anual total, [R$/ano]; 

R1: receita anual com tratamento do RSU, [R$/ano]; 

R2
:
 receita anual com a venda de eletricidade, [R$/ano];

 

R3: receita anual com a venda de materiais recicláveis, [R$/ano]; 

R4: receita anual com créditos de carbono, [R$/ano]; 

A economia anual pode ser estimada subtraindo-se da renda total anual os custos 

anuais totais, segundo a equação 24: 

 

          (24) 

 

Sendo: 



3 Metodologia  

102 

 

Ea: economia anual; 

RT: renda total anual, [R$/ano]; 

CT: custo total anual, [R$/ano]. 

A técnica de Engenharia econômica utilizada para este estudo foi o Tempo de 

Retorno do investimento, obtido pela Equação 25: 

 

    
   

  
 (25) 

 

Sendo: 

  : tempo de retorno; 

   : custo anual total, [R$/ano]; 

Ea: economia anual, [R$/ano]. 

Segundo (CALDERONI, 1998) existe uma economia de recursos com a reciclagem: 

 
Os ganhos proporcionados pela reciclagem do RSU decorrem do fato de que é mais econômica 

a produção a partir da reciclagem do que a partir de matérias-primas virgens. Isso se dá porque 

a produção a partir da reciclagem utiliza menos energia, matéria-prima, recursos hídricos, 

reduz os custos de controle ambiental e também os de disposição final de RSU. 

 

A reciclagem contribui para reduzir a demanda por fontes naturais de matéria-prima, 

muitas vezes não renováveis, e também a demanda por energia, necessária para a 

transformação dessa matéria-prima em produtos destinados ao uso final. De maneira geral, a 

transformação de material reciclado consome menos energia do que a transformação mediante 

matéria-prima bruta. Dessa forma, pode-se dizer que a reciclagem é elemento de estratégia de 

conservação de energia. Esta estimativa de economia de energia pode ser obtida pela Equação 

26: 

 

                             (26) 

 

Sendo: 

    : energia economizada na produção de bens a partir de material reciclável [MWh/t]; 

     : massa diária do componente produzida [kg/dia]; 

ndias: dias de operação por ano [dias/ano]; 

     : energia economizada por tonelada de componente [MWh/t]. 

A estimativa de energia elétrica economizada a partir do uso de material reciclável 

como matéria-prima requer definição de fatores de conversão, geralmente expressos em 
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MWh/t, em cuja determinação podem ser utilizadas diferentes critérios e abordagens 

metodológicas. No Brasil, uma referência importante para esta estimativa é encontrada em 

(CALDERONI, 1998). A quantidade de energia economizada por componente está 

apresentada na Tabela 12: 

 

 

Tabela 12- Energia economizada com a reciclagem de materiais 

Componente  
Energia economizada 

(MWh/t) 

Papel/papelão 3,28 

Plástico 5,3 

Vidro 0,64 

Metais ferrosos 5,06 

Alumínio 16,9 
Fonte: (CALDERONI, 1998) 

 

O valor monetário economizado com a produção de bens a partir de material 

reciclável é dado pela Equação 27: 

 

                         (27) 

 

Sendo: 

   : valor monetário economizado na produção de bens a partir de materiais recicláveis 

[R$/ano]; 

    : energia economizada na produção de bens a partir de material reciclável [MWh/t]; 

          : valor monetário de venda de energia elétrica [R$/kWh]. 

 

3.2 Tecnologia de aproveitamento do gás de aterro 

 

A tecnologia de aproveitamento do gás de lixo (GDL) ou biogás produzido nos 

aterros é o uso energético mais simples dos RSU. É uma alternativa que pode ser aplicada a 

curto e médio prazo para os gases produzidos na maioria dos aterros já existentes. Este 

método consiste na recuperação do biogás originado na decomposição anaeróbica da fração 

orgânica do RSU.  

O gás metano é o principal componente do biogás sendo ele cerca de 21 vezes mais 

potencialmente nocivo que o dióxido de carbono em termos de efeito estufa. Por isso, sua 
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simples queima representa benefício ambiental perante sua emissão. Em conjunto, o 

aproveitamento energético também evita a emissão de combustível fóssil que poderia ser 

utilizado para ofertar a mesma quantidade de energia que o biogás. 

A geração do biogás ocorre através de quatro fases características da vida útil do 

aterro, a saber (EPE, 2008): 

 Fase aeróbia: é produzido o CO2, com alto teor de N2, que sofre declínio nas passagens 

pelas fases 2 e 3. 

 Esgotamento de O2: ambiente anaeróbico com grandes quantidades de CO2 e um 

pouco de H2 produzido. 

 Fase anaeróbia: iniciando a produção de CH4, reduzindo a quantidade de CO2 

produzido. 

 Fase final: produção quase estável de CH4, CO2 e N2. 

A composição do resíduo, o material de cobertura, o projeto e o estado anaeróbio são 

as principais condições que determinam a duração das fases e o tempo de geração do gás, que 

podem ainda variar com as condições do clima local. 

O método usado como referência para o cálculo da estimativa de produção de biogás 

foi o Método de Decaimento de Primeira Ordem I (USEPA 2, 1997; IPCC, 1996). 

Considerando a geração de metano por uma quantidade de resíduo depositada no ano x 

durante os anos posteriores. Como a cada ano novas quantidades de resíduos são depositadas, 

a quantidade de metano gerada em um determinado ano será igual à geração do resíduo 

depositado no ano T , ano atual, somada às gerações dos resíduos depositados nos anos 

anteriores, referenciadas no ano T (CETESB/SMA 2003). 

A estimativa da emissão de metano gerada pode ser feita pela Equação 28: 

 

               
        (28) 

 

Sendo: 

QT: metano gerado no ano T [m
3
/ano]; 

F: fração de metano no biogás [%]; 

Rx: quantidade de resíduo depositado no ano x [kg]; 

K: constante de decaimento [ano
-1

]; 

L0: potencial de geração de biogás [m
3
 de biogás/kg RSU]; 

T: ano atual; 
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x: ano de deposição do resíduo;  

A variável, Rx, que representa os resíduos dispostos anualmente depende da taxa de 

crescimento populacional, geração per capta anual, porcentagem de RSU coletada e disposta 

no aterro e número de habitantes atendidos pelo sistema. A multiplicação de todos esses 

fatores origina o valor de Rx, observe na Equação 29: 

 

 

                    (29) 

 

Sendo: 

  : resíduo disposto anualmente no aterro [kg]; 

  : número de dias do ano [dias/ano]; 

   : taxa de crescimento populacional [%]; 

a: produção de RSU per capta [kg/dia.hab]; 

hab: número de habitantes do municípios [hab]; 

Ir: índice de recolhimento de RSU [%]. 

Neste ponto é necessário calcular a fração de carbono orgânico degradável (COD) 

presentes no RSU dado pela Equação 30 e baseado na composição do RSU e na quantidade de 

carbono em cada componente de massa de resíduo como apresentado em (IPCC, 2006). Na 

Tabela 13, são encontrados os valores de COD para diferentes componentes do lixo. 

 

Tabela 13- Teor de carbono orgânico degradável para cada componente do RSU 

Componente  Porcentagem COD (em massa) 
A) papel e papelão 40 
B) resíduos de parques e jardins 17 
C) restos de alimentos 15 
D) tecidos 40 
E) madeira  30 

Fonte: (CRUTZEN, 1987) 

 

                                                  (30) 

 

Sendo:  

COD: carbono orgânico degradável [kg de C/kg de RSU]; 

A: fração de papel e papelão no RSU; 

B: fração de resíduos de parques e jardins no RSU; 
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C: fração de restos de alimentos no RSU: 

D: fração de tecidos no RSU; 

E: fração de madeira no RSU; 

Para o presente estudo foram adaptados os valores de porcentagem de COD da 

seguinte forma: B, D e E foram associados em diversos sendo que seus valores correspondem 

à média aritmética desses três tipos de resíduos.  

Em seguida calcula-se a CODf, ou seja, fração de COD dissociada, que indica a 

fração de carbono que é disponível para decomposição bioquímica (CRUTZEN, 1987), e 

calculada pela Equação 31. 

 

                   (31) 

 

Sendo: 

CODf: fração de COD dissociada [%]; 

T: temperatura na zona aeróbia [°C]. 

O potencial de geração de metano (L0) é necessário para o cálculo da produção de 

metano (equação 28), podendo ser obtido pela metodologia apresentada em IPCC (1996), que 

segue a Equação 32. 

 

                           (32) 

 

Sendo: 

L0: potencial de geração de metano do RSU [kg de CH4/kg de RSU]; 

FCM: fator de correção do metano [%]; 

COD: carbono orgânico degradável [kg de C/kg de RSU]; 

CODf : fração em volume de metano no biogás [%]; 

(16/12): fator de conversão de carbono em metano [kg de CH4/kg de C]; 

O fator de correção do metano (FCM) varia em função do tipo de local, de acordo 

com CETESB/SMA (2003). De acordo com (IPCC, 2006) são definidas quatro categorias de 

locais de acordo com a Tabela 14: 
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Tabela 14- Valores para o FCM 

Tipo de local de disposição FCM 
Lixão 0,4 
Aterro Controlado 0,8 
Aterro Sanitário  1,0 
Locais sem categoria 0,6 

Fonte: (IPCC, 2006) 

 

A magnitude de L0 estimada a partir da equação 28 está em base mássica [kg de 

CH4/kg de RSU] e para se obter a conversão para base volumétrica [m
3
biogás/t RSU] deve se 

dividir o valor de L0 obtido por 0,0007168 t/m
3
 (0,7168 kg/m

3
) que é a massa especifica do 

metano. 

É preciso salientar que para a opção de geração de eletricidade através de biogás de 

aterro sanitário optou-se pelo emprego de motores de combustão interna (MCI) do ciclo Otto, 

baseado na operação com biogás. Desta forma a potência nominal do motor será menor que a 

potência real uma vez que o PCI do gás natural é maior do que o PCI do biogás de aterro, ou 

em outras palavras, há que se corrigir o consumo do motor considerando as perdas devido ao 

menor PCI do biogás. Os dados de desempenho do MCI na condição nominal (padrão) são 

apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Dados energéticos aterro 

Dados energéticos Valor  

Eficiência elétrica + %perdas 20% 

Produção de biogás no aterro 20 anos 

Vida útil do MCI 10 anos 

Fator de capacidade 90% 
Fonte: Elaboração própria 

 

O custo específico de O&M para a produção de eletricidade em MCI de acordo com 

(LENSU, et al., 2004) é de R$0,0286 por kWh. O custo de O&M para a produção de energia 

elétrica pode ser estimado pela Equação 33 descrita abaixo: 

 

                     (33) 

 

Sendo: 

       : custo de operação e manutenção na produção de eletricidade [R$/kWh]; 

       : custo específico de operação e manutenção na produção de eletricidade [R$/kWh]; 

US$: taxa de câmbio [R$/US$]. 
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O cálculo da potência real para a instalação pode ser calculado pela Equação 34 

abaixo: 

 

                                    (34) 

 

Sendo: 

         : potência real do MCI operando com biogás do aterro [kW]; 

            : potencia elétrica do motor na condição nominal [kW]; 

%perdas: fator de perda de potência (‘derating’) devido a substituição de combustível [%]. 

É necessário considerar o valor do dinheiro no tempo para isso torna-se necessário o 

cálculo do fator de capitalização expresso pela Equação 35. Na realidade, este valor expressa 

a taxa paga anualmente pelo investimento da planta, considerando sua vida útil e os juros de 

mercado. 

 

            (35) 

 

Sendo: 

  : fator de capitalização; 

i: taxa de juros [%]; 

t: tempo de vida útil do projeto [anos]. 

Para base de muitos cálculos devem ser estimadas as horas de operação anuais da 

planta em consideração. Esta estimativa de horas pode ser calculada pela Equação 36. 

 

                   (36) 

 

Sendo: 

    : horas de operação anual, [h/ano]; 

     : número de dias trabalhados no ano, [dias/ano]; 

    : número de horas trabalhadas no dia, [horas/dia]; 

f: fator de capacidade, [%]. 

O PCI do biogás pode ser calculado pela Equação 37, considerando o PCI do metano 

e a percentagem do mesmo presente no biogás. 
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 (37) 

Sendo:  

         : PCI do biogás [kJ/kg]; 

    
: percentual de metano no biogás [%]; 

      
: PCI do metano [kcal/kg]. 

O consumo real estimado do combustível (biogás) pelo motogerador pode ser 

calculado pela Equação 38: 

 

       
         

         
 (38) 

 

Sendo: 

CREAL: consumo de combustível real (considera a operação com biogás) [kg/s]; 

         : potência real [kW]; 

         : PCI do biogás [kJ/kg]; 

O consumo específico real de combustível é calculado pela Equação 39 abaixo 

descrita: 

 

                
     

         
 (39) 

 

Sendo: 

         : consumo de combustível real [kg/s]; 

     : consumo de combustível [kg/s]; 

         : potência real [kW]; 

O custo específico de geração de energia é composto, segundo (FEAM, 2012), pelos 

custos de tratamento do gás, compressão do gás, motogerador, preparação do local e 

interligação com a rede elétrica. O custo para a geração de energia elétrica pode ser calculado 

pela Equação 40. 

 

                       (40) 

 

Sendo: 

     : custo de investimento de geração [R$]; 
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  : custo especifico de investimento de geração [R$/kW instalado]; 

            : potencia elétrica do motor na condição nominal [kW]. 

Aterros sanitários são empreendimentos cuja vida útil deve gerar recursos suficientes 

para as obras de encerramento, e para um longo período sem receitas realizando tratamento de 

percolados, monitoramento ambiental e geotécnico, manutenção das instalações, segurança, 

etc. Custo específico de pré-implantação, implantação, operação, encerramento e pós-

encerramento. Na Tabela 16 está apresentado o cronograma de custos do aterro sanitário. 

 

Tabela 16-Distribuição dos custos ao longo da vida útil do aterro 

 Cronograma físico-financeiro 

% ano 

 Ano 1 Ano 2 3 a 22 23 24 a 42 

Pré- implantação 100%     

Implantação  100%    

O&M   5%   

Encerramento    100%  

Pós - encerramento    5% 5% 
Fonte: Adaptado de (FGV, 2009) 

 

Para se obter a estimativa dos custos de implantação, manutenção e operação, 

encerramento e monitoramento pós-encerramento do aterro torna-se necessário o 

conhecimento da estimativa da massa de RSU disposta no aterro durante toda sua vida útil, 

que poderá ser expressa pela Equação 41 (FGV, 2009). 

 

            
    

    
         (41) 

 

Sendo:  

          : capacidade total do aterro [t]; 

    : massa de RSU produzida diária [t/dia]; 

     : número de dias de produção de RSU [dias/ano]; 

t: tempo de vida útil do aterro [ano]. 

Os valores dos custos específicos para cada fase da vida útil do aterro são 

imprescindíveis para a formação dos custos totais para este tipo de empreendimento. Para 

tanto esses custos estão apresentados na Tabela 17: 
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Tabela 17- Custos específicos para cada fase da vida útil do aterro sanitário  

Porte do aterro Grande porte Médio porte Pequeno porte 

Custo médio por tonelada [R$/tRSU] 36,01 40,50 71,84 

1. Pré-implantação 0,28 0,39 0,83 

2. Implantação 1,24 1,57 3,66 

3. Operação 31,61 35,36 62,29 

4. Encerramento  0,44 0,56 0,67 

5. Pós-encerramento 2,44 2,62 4,40 
Fonte: (FGV, 2009) 

 

De acordo com os dados da tabela acima é possível calcular os custos de cada fase da 

vida útil do aterro, pré-instalação, instalação, operação e manutenção, encerramento e pós-

encerramento, respectivamente de acordo com as equações 42, 43, 44, 45 e 46 apresentadas a 

seguir: 

 Pré-implantação: 

 

                                (42) 

 

Sendo: 

         : Custo de pré-implantação do aterro [R$]; 

         : custo específico de pré-implantação [R$/tRSU]; 

          : capacidade total do aterro [t]; 

 Implantação: 

 

                         (43) 

 

Sendo: 

     : Custo de implantação do aterro [R$]; 

     : custo específico de implantação [R$/tRSU]; 

          : capacidade total do aterro [t]. 

 Operação e manutenção: 

 

                       (44) 

 

Sendo:  
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    : Custo de operação e manutenção do aterro [R$]; 

     : custo específico de operação e manutenção do aterro [R$/tRSU]; 

          : capacidade total do aterro [t]. 

 Encerramento: 

 

                         (45) 

 

Sendo: 

     : Custo de encerramento do aterro [R$]; 

      : custo específico de encerramento do aterro [R$/tRSU]; 

          : capacidade total do aterro [t]. 

 Pós-encerramento: 

 

                                   (46)  

 

Sendo: 

         : Custo de pós-encerramento do aterro [R$]; 

          : custo específico de pós-encerramento do aterro [R$/tRSU]; 

          : capacidade total do aterro [t]. 

 O custo total do empreendimento pode ser obtido pela soma dos valores obtidos nas 

equações 42 a 46 de acordo com a Equação 47. 

 

                                             (47) 

 

Sendo:  

       :custo total de investimento [R$]; 

         : Custo de pré-implantação do aterro [R$]; 

     : Custo de implantação do aterro [R$]; 

    : Custo de operação e manutenção do aterro [R$]; 

     : Custo de encerramento do aterro [R$]; 

         : Custo de pós-encerramento do aterro [R$]. 
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O investimento inicial do aterro deve ser anualizado para sua entrada no fluxo de 

caixa a fim de que se considere a valorização do dinheiro no decorrer do tempo. Isso pode ser 

calculado através da Equação 48. 

 

            (48) 

 

Sendo: 

  : investimento anualizado, [R$/ano]; 

  : fator de capitalização; 

    : investimento inicial do aterro, [R$]. 

Custo de O&M do motogerador pode ser calculado pela Equação 49. 

 

                                   (49) 

 

Sendo: 

          : custo de O&M do motor a combustão interna, anualizado [R$/ano]; 

            : potência elétrica do motor na condição nominal [kW]; 

     : custo específico de O&M do motor a combustão interna [R$/kWh]; 

   : número de horas de operação anuais [h/ano]. 

O custo operacional anual até o décimo ano de operação do aterro pode ser obtido 

pela Equação 50. 

 

                                 (50) 

 

Sendo: 

      : custo operacional anual total [R$/ano]; 

           : custo de operação e manutenção do motor de combustão interna anualizado 

[R$/ano]; 

  : investimento anualizado [R$/ano]; 

A partir do décimo primeiro ano de operação do aterro o seu custo operacional passa 

a ser calculado pela Equação 51, devido ao término do pagamento do motogerador. 

 

                     (51) 
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Sendo: 

    : custo de operação e manutenção [R$/ano]; 

           : custo de operação e manutenção do aterro [R$/ano]; 

  : investimento anualizado [R$/ano]. 

No vigésimo terceiro mês de operação deverá ser inserido a despesa de encerramento 

do aterro e a primeira parcela da despesa de pós-encerramento do mesmo. O custo de 

operação e manutenção do aterro neste mês será calculado pela Equação 52. 

 

                   (52) 

 

Sendo: 

    : custo de operação e manutenção [R$/ano]; 

  : investimento anualizado [R$/ano]; 

    : custo de encerramento do aterro [R$/ano]; 

    : custo de pós- encerramento do aterro [R$/ano]; 

A partir do vigésimo quarto ano de operação do aterro até o quadragésimo segundo 

ano a despesa de manutenção e operação do aterro deverá ser com a parcela de investimento 

anualizado acrescido da despesa de pós-encerramento, que pode ser calculada pela Equação 

53. 

 

               (53) 

 

Sendo: 

    : custo de operação e manutenção [R$/ano]; 

  : investimento anualizado [R$/ano]; 

    : custo de pós- encerramento do aterro [R$/ano]. 

As rendas obtidas com a implementação do projeto de aterro sanitário são aqui 

designadas como: R1 é a renda com tratamento (disposição) de RSU; R2 é a renda com a 

venda de energia elétrica e R3 é a renda com a venda de material reciclável que podem ser 

calculadas através das equações, 17,18 e 20, respectivamente. 

Os créditos de carbono originados no aproveitamento energético de RSU geram 

receitas que podem, muitas vezes, tornar o projeto de geração de energia economicamente 
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viável (FEAM, 2012). Na tabela 18 são apresentadas as emissões evitadas a partir da 

tecnologia de aproveitamento do gás do lixo (GDL). 

 

Tabela 18- Emissões evitadas pelo aproveitamento do GDL 

 Gás do lixo 

(GDL) 

(tCO2eq/MWh) 

Emissão evitada pelo consumo de RSU 5,41 

Emissão evitada pela substituição do gás natural 0,45 

Emissão evitada total 5,86 
Fonte: (FEAM, 2012) 

 

A receita gerada pela implementação do MDL (Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo) é um incentivo para melhoria de tecnologias e avançar na questão da gestão adequada 

de RSU em municípios brasileiros. A renda proveniente dos créditos de carbono, R4, pode ser 

estimada empregando-se a equação 19 com ressalva de que a variável, Ee (emissão específica 

evitada), assumirá o valor específico para a tecnologia de aproveitamento do GDL mostrado 

na tabela 17 (5,87tCO2eq/MWh). 

A receita total será a soma de todas as receitas obtidas, que por sua vez pode ser 

obtida pela equação 20. 

Sendo o aterro sanitário um empreendimento peculiar torna-se necessária uma 

análise mais acurada de seus custos e rendas. Tal análise foi feita levando em consideração os 

custos contraídos e receitas nas diversas fases da vida útil do aterro, conforme (FEAM, 2012). 

Foram consideradas duas capacidades distintas: 800 t/dia para aterro de médio porte 

(consórcio de municípios) e 100 t/dia aterro de pequeno porte (Oliveira –MG) de deposição 

de RSU municipais sendo os dados obtidos de (FGV, 2009). O fluxo de caixa completo está 

apresentado no Anexos 14 a 17. 

A análise econômico-financeira do empreendimento foi realizada através da 

utilização das ferramentas de engenharia econômica (análise de viabilidade de projetos de 

investimento), taxa interna de retorno (TIR) e valor presente líquido (VPL) implementada em 

planilhas eletrônicas de cálculo. 
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4 CASOS DE ESTUDO  

 

4.1 O Município de Oliveira 

 

Oliveira é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado a 150 

quilômetros a sudoeste de Belo Horizonte, possui 41.375 habitantes, segundo as últimas 

estimativas do IBGE. Localiza-se a uma latitude 20º41'45" sul e a uma longitude 44º49'37" 

oeste, a uma altitude média de 982 metros, no circuito regional conhecido como Campos 

das Vertentes. Faz parte politicamente da região Oeste de Minas, apesar da sua localização 

geográfica, que é ao sudoeste. Além da sede, conta ainda com o distrito de Morro do Ferro, 

que tem uma população de aproximadamente 1.500 habitantes, a 35 quilômetros da cidade. 

Figura entre as principais cidades do Oeste de Minas, sendo a sexta cidade mais populosa 

desta mesorregião, a 80º entre as maiores cidades do estado, e a 289º entre as cidades do 

Sudeste do Brasil. O município possui uma área de 896,494 km². 

 

4.1.1 Caracterização do RSU  

 

A produção per capta de resíduos sólidos no município de Oliveira MG, segundo 

(FEAM, 2012) é, em média, 0,8 kg/hab.dia totalizando a produção de 33.100 kg/dia. A 

massa de RSU produzida varia de acordo com as composições gravimétricas consideradas 

apresentadas nas figuras 20 a 22 e os valores para tais massas então apresentados na tabela 

19. 

 

Tabela 19 – Produção de RSU para 1º, 2º e 3º cenários  

Componente 
1º cenário  
[kg/dia] 

2º cenário  
[kg/dia] 

3º cenário  
[kg/dia] 

Papel e papelão 2.979 1.612 0 
Plástico 2.648 2.235 0 
Vidro 993 904 0 
Metais ferrosos 1.125 890 0 
Alumínio 199 28 0 
Matéria orgânica 21.846 21.846 21.846 
Diversos 3.310 3.310 3.310 
Total RSU  33.100 30.824 25.156 

Fonte: Elaboração própria  

 



4 Casos de Estudo  

88 

 

De acordo com os cenários adotados, as composições gravimétricas do RSU 

produzido estão apresentadas nas figuras 20 a 22. Pode-se observar que para os três 

cenários adotados o material predominante da estrutura do RSU de Oliveira é matéria 

orgânica seguido de diversos e papel/papelão. 

 

 
 

Figura 20 - Composição Gravimétrica - Cenário 1 

 

 

 
Figura 21- Composição Gravimétrica - Cenário 2 

 

 

9% 

8% 

3% 
3% 
1% 

66% 

10% 

Composição gravimétrica - Cenário 1 

Papel/ papelão Plástico Vidro Metais ferrosos 

Aluminio Materia Organica Diversos 

5% 
7% 

3% 
3% 0% 

71% 

11% 

Composição Gravimétrica - 2º Cenário 

Papel/ papelão Plástico Vidro 

Metais ferrosos Aluminio Materia Organica 

Diversos 



4 Casos de Estudo  

89 

 

 
             Figura 22 - Composição Gravimétrica - Cenário 3 

 

De acordo com a composição gravimétrica (Tabela 19), a parcela de recicláveis nos 

resíduos de Oliveira – MG somam 24% do peso total, sendo que 66% do peso total representa 

a fração de matéria orgânica. 

A partir da análise gravimétrica adotada com base em (FEAM, 2012) o PCI pode ser 

estimado através da equação 5. Na Tabela 20 estão apresentados os valores para o PCI dos 

componentes da composição gravimétrica do RSU do município de Oliveira, considerando os 

três cenários de composição gravimétrica adotados. 

 

Tabela 20 – PCI estimado para RSU Oliveira 

Cenário PCI 

[kJ/kg] 

PCI 

[kcal/kg] 

Sem segregação 6.653 1.592 

Segregação parcial 6.179 1.478 

Segregação total 3.798 909 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.2 Disposição final do RSU coletado em Oliveira 

 

Os resíduos a que se referem essa pesquisa compreendem o lixo domiciliar urbano 

(domicílios residenciais e comerciais) que são coletados regularmente e dispostos em um 
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lixão a céu aberto de responsabilidade da Prefeitura Municipal. A coleta domiciliar urbana de 

Oliveira é realizada pelo mesmo órgão, a coleta se faz duas vezes por semana nos bairros, três 

vezes na semana no Centro e todos os dias nas imediações da Praça XV de Novembro e 

Avenida Maracanã (Centro Comercial). 

 

 
Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Oliveira - MG 

Figura 23 - Sacolas de plásticos contendo lixo em terreno do “lixão” 
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Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Oliveira - MG 

Figura 24 -Lixão ao lado, urubus. 

 

 

 
Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Oliveira - MG 

Figura 25 – Caminhão e sinais de trabalhadores (catadores) no lixão municipal. 
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Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Oliveira - MG 

Figura 25 – Cobertura de material inerte (terra) 

 

 

-  
Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Oliveira - MG 

Figura 26 – Caminhão despejando terra para cobertura do lixão 
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4.1.3 Resultados de Oliveira 

 

Tecnologia Incineração 

 

As características do RSU como combustível, além de impor especificações técnicas 

especiais ao equipamento, determinam o rendimento da transformação da energia térmica em 

energia elétrica, que tende a ser menor do que em transformações convencionais. De qualquer 

modo, o PCI do RSU deve ser levado em consideração, os valores para os PCIs do RSU para 

os cenários adotados estão apresentados na Tabela 19. Nessas condições, esse rendimento é 

avaliado em cerca de 20%, o que conduz à estimativa de que o potencial térmico instalado a 

partir de uma planta de incineração do RSU de Oliveira está apresentado na Tabela 21: 

 

Tabela 21 – Potência térmica instalada 

Cenário Potência térmica instalada 

[kW] 

Sem segregação 2.294 

Segregação parcial 1.984 

Segregação total 995 

Fonte: Elaboração própria 

 

O potencial elétrico instalado estimado para a cidade de Oliveira pode ser calculado 

através da Equação 9 e é mostrado na Tabela 22: 

 

Tabela 22 – Potencia elétrica instalada 

Cenário Potência elétrica instalada 

[kW] 

Sem segregação 543,9 

Segregação parcial 470,5 

Segregação total 236,0 
Fonte: Elaboração própria 

 

A energia elétrica produzida anualmente está sendo mostrada no gráfico da Figura 

27. 
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Figura 27 – Eletricidade produzida anualmente 

Fonte:  Elaboração própria  

  

A quantidade de resíduos a ser incinerada depende do cenário adotado, conforme 

segregação de materiais recicláveis. Essas massas para Oliveira estão representadas no gráfico 

da Figura 28 
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Figura 28 - Massa de RSU a ser incinerada 

Fonte:  Elaboração própria  

 

Adotando-se a hipótese de que a planta operará 8.760 horas/ano ter-se-á as potências 

térmicas instaladas mostradas na Tabela 21 e vazão de vapor apresentada na Tabela 23.  

 

Tabela 23 - Vazão de vapor para cenários adotados 

Cenário Vazão de vapor 

[t/h] 

Sem segregação 2,2 

Segregação parcial 1,9 

Segregação total 0,9 
Fonte:  Elaboração própria  

 

A relação entre a energia que poderá gerada/ RSU a ser incinerado para os três 

cenários estudados para a cidade de Oliveira – MG está sendo mostrada no gráfico da Figura 

29. 
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Figura 29 - Relação energia a ser gerada/ RSU a ser incinerado 

Fonte: Elaboração própria  

 

De acordo com as metodologias aprovadas pelo (IPCC, 2006) para quantificar as 

emissões decorrentes da disposição final de resíduos é possível estimar os fatores e os valores 

de emissão evitada pelas tecnologias de aproveitamento energético dos RSU, dentre elas a 

incineração. Para tal tecnologia os valores específicos de emissão evitada foram apresentados 

na Tabela 10. As emissões evitadas pela tecnologia da incineração podem ser estimadas pela 

equação 22 e estão apresentadas na Tabela 24. 

 

Tabela 24- Emissões evitadas com a tecnologia de incineração 

Cenários  

adotados 

Emissões 

evitadas 

t CO2eq 

Sem segregação 9291,75 

Segregação parcial 8035,95 

Segregação total 4030,65 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Planta não-integrada 

A planta não-integrada não apresenta custo com usina de reciclagem e a 

rentabilidade com a comercialização de materiais recicláveis é menor devido ao não 

beneficiamento dos mesmos. As estimativas dos custos gerais para usina de incineração não-

integrada estão apresentadas na Tabela 25. 
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Tabela 25 – Custos com a usina de incineração para os cenários considerados 

Cenários  

adotados 

Investimento 

anualizado 

R$/ano 

Custo 

operacional 

anual 

R$/ano 

Custo anual total  

(capital e O&M) 

R$/ano 

 

Sem segregação 1.543.343 3.578.903 5.122.246 

Segregação parc. 1.437.198 3.332.760 4.769.958 

Segregação total 1.172.941 2.719.966 3.892.907 
Fonte:  Elaboração própria 

 

As receitas que poderão ser obtidas através da usina de incineração caso seja 

implantada na cidade de Oliveira estão representadas na tabela 26  

 

Tabela 26 - Possíveis receitas para a cidade de Oliveira – planta não-integrada 

Cenários  

adotados 

Receita 

com 

tratamento 

de RSU 

R$/ano 

Receita 

com venda 

de 

eletricidade 

R$/ano 

Receita 

com venda 

de 

recicláveis 

R$/ano 

Receita 

com 

credito de 

carbono 

R$/ano 

Receita anual 

R$/ano 

 

Sem segregação 724.890 775.621 0 375.340 1.875.839 

Segregação 

parc. 

675.035 670.850 899.888 324.612 2.570.401 

Segregação total 550.916 336.498 3.896.2 162.818 4.946.531 
Fonte:  Elaboração própria 

 

A economia anual estimada através da equação 21, está sendo mostrada na tabela 27: 

 
Tabela 27 - Economia anual estimada 

Cenários  

adotados 

Custo anual total  

(capital e O&M) 

R$/ano 

 

Receita anual 

R$/ano 

 

Economia anual 

R$/ano 

Sem segregação 5.122.246 1.875.839 -3.246.407 

Segregação parc. 4.769.958 2.570.401 -2.199.557 

Segregação total 3.892.907 4.946.531 1.053.625 
Fonte:  Elaboração própria 

 

 Planta integrada 

A planta integrada apresenta custo com usina de reciclagem e a rentabilidade com a 

comercialização de materiais recicláveis é maior devido ao beneficiamento dos mesmos. As 

estimativas dos custos gerais para usina de incineração integrada estão apresentadas na Tabela 

28: 
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Tabela 28- Custos com a usina de incineração para os cenários considerados 

Cenários  

adotados 

Investimento 

anualizado 

[R$/ano] 

Custo 

operacional 

anual 

[R$/ano] 

Custo com 

usina de 

reciclagem 

[R$/ano] 

 

Custo anual 

total  

(capital e O&M) 

[R$/ano] 

Sem segregação 1.543.343 3.578.903 0 5.122.246 

Segregação parc. 1.437.198 3.332.760 199.420 4.969.378 

Segregação total 1.172.941 2.719.966 695.894 4.588.801 
Fonte: Elaboração própria 

 

Através da redução de emissões de gases de efeito estufa que seriam originadas na 

decomposição do lixo disposto em lixões ou aterros sem recuperação de metano, por 

substituir a necessidade de geração de energia a partir de fontes fósseis e outros fatores como 

localização da planta de aproveitamento energético, é possível obter créditos de carbono que 

geram receitas que podem tornar o processo de geração de energia economicamente viável. A 

cada tonelada de emissão de CO2eq evitada corresponde a 1 crédito de carbono. As receitas 

estimadas para a planta integrada de tecnologia de incineração para Oliveira estão 

apresentadas na Tabela 29. 

 

Tabela 29 - Possíveis receitas para a cidade de Oliveira – planta integrada 

Cenários  

adotados 

Receita 

com 

tratamento 

de RSU 

R$/ano 

Receita 

com venda 

de 

eletricidade 

R$/ano 

Receita 

com venda 

de 

recicláveis 

R$/ano 

Receita 

com 

credito de 

carbono 

R$/ano 

Receita anual 

R$/ano 

 

Sem segregação 724.890 775.621 0 375.328 1.875.839 

Segregação 

parc. 

675.035 670.850 1.274.008 324.628 2.944.521 

Segregação total 550.916 336.498 5.119.995 162.833 6.170.242 
Fonte:  Elaboração própria 

 

A economia anual estimada através da equação 21, está sendo mostrada na Tabela 

30. 

 

Tabela 30 - Economia anual estimada 

Cenários  

adotados 

Custo anual total 

(capital e O&M) 

R$/ano 

 

Receita anual 

R$/ano 

 

Economia anual 

R$/ano 

Sem segregação 5.122.246 1.875.851 -3.246.407 

Segregação parc. 4.969.378 2.944.521 -2.024.857 

Segregação total 4.588.801 6.170.242 1.581.441 
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Fonte:  Elaboração própria 

 

A análise gravimétrica realizada revela que plásticos, vidros, metais e papéis 

constituem quase 24% do material reciclável presente no lixo de Oliveira. Considerada a 

possibilidade de geração de energia elétrica a partir do RSU coletado, a recuperação deste 

material com vistas à reciclagem dependerá, contudo, da alternativa escolhida.  

A reciclagem desses materiais, porém, pode proporcionar uma economia de energia, 

valor monetário e ambiental adicionais que se estima, com base nos índices mais baixos 

dentre os sugeridos por (EPA, 2007) e (CALDERONI, 1998), os valores estimados para 

Oliveira estão mostrados na Tabela 31: 

 

Tabela 31 – Energia economizada e valor monetário economizado com o beneficiamento de materiais 

recicláveis 

Cenários  

adotados 

Economia de energia 

[MWh/ano] 

 

Valor monetário 

economizado 

 (energia elétrica) 

R$/ano 

Sem segregação 0 0 

Segregação parc. 3.947 642.430 

Segregação total 12.225 1.989.911 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tecnologia de aproveitamento de gás de aterro 

 

O potencial energético para a tecnologia de aterro sanitário dos RSU de Oliveira foi 

avaliado levando em consideração as possibilidades de geração de energia elétrica e 

reciclagem. Sendo que nesta hipótese, aqui apresentada refere-se a um possível projeto de 

construção de um novo aterro sanitário. Para tal levou-se em consideração: 

 Massa total de RSU acumulada no aterro:  considerando a quantidade e respectiva 

projeção de RSU coletada (listada nos anexos 2 a 4 aterro integrado e 8 a 10 aterro 

não-integrado), em um horizonte de 10 anos de funcionamento do projeto. A massa de 

RSU depositada no aterro para cada cenário adotado foi estimada e mostrada na 

Tabela 32: 
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Tabela 32- Massa de RSU depositada no aterro ao fim de 20 anos de funcionamento 

Cenários  

adotados 

Capacidade do aterro sanitário 

[t] 

Sem segregação 241.630,00 

Segregação parcial 225.011,66 

Segregação total 183.638,80 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Inicio do aproveitamento energético do aterro: imediato, a partir das condições 

mínimas exigidas; 

 Composição do gás produzido no aterro: metano 60%; CO2 e outros gases 40%; 

 Disponibilidade dos equipamentos de geração de energia elétrica fator de 

capacidade de 90%, já contempladas a estimativa dos períodos de parada por 

manutenção programada e defeitos. 

Para o cálculo do potencial de geração de energia elétrica a partir do aproveitamento 

do biogás gerado no aterro sanitário foram adotadas premissas: 

 Recuperação do biogás para utilização energética 100% do volume total produzido e  

 Rendimento da transformação de energia térmica em energia elétrica: 20%. 

Cada uma das rotas tecnológicas apresenta eficiências individuais em termos de 

redução adicional de emissão de gases de efeito estufa, em cada tecnologia a quantidade de 

lixo consumida evita uma quantidade especifica de emissões (Tabela 17). No Brasil, a grande 

maioria dos projetos implantados utiliza o biogás de aterro como fonte geradora de energia. 

Na Tabela 33 estão registradas as emissões evitadas para a tecnologia de aproveitamento de 

biogás de aterro, para o projeto hipotético de aterro a ser implantado na cidade.de Oliveira. 

 

 

Tabela 33 – Emissões evitadas tecnologia de aproveitamento de biogás de aterro 

Cenários  

adotados 

Custo total anual 

[tCO2eq] 

Sem segregação 2.549 

Segregação parcial 2.244 

Segregação total 1.801 
Fonte: Elaboração própria 
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Para um melhor entendimento do estudo se faz necessária a distinção entre as duas 

modalidades de aterro sanitário, a saber: não-integrada e integrada. 

 Aterro sanitário não-integrado 

O aterro não-integrado não apresenta custo com usina de reciclagem, a rentabilidade 

com a comercialização de materiais recicláveis é menor devido ao não beneficiamento dos 

mesmos, além de outras variáveis que se diferem entre uma modalidade e outra de aterro. Na 

Tabela 34 estão apresentados os potenciais de geração de biogás e metano para o aterro não-

integrado. 

 

Tabela 34 - Potencial de geração de biogás / metano para aterro não-integrado - Oliveira 

Cenários  

adotados 

Não - integrada 

Potencial de geração de biogás/metano 

[m
3
/ano] 

Sem segregação 405.634 

Segregação parcial 355.201 

Segregação total 285.281 
Fonte: Elaboração própria 

 

O poder calorífico do biogás “in natura” é cerca de 29.938 kJ/kg. Pode-se calcular 

que, desconsiderados os aspectos econômicos que possam determinar a viabilidade da 

geração, as máximas potências instaláveis para geração de energia elétrica a partir do 

aproveitamento do gás de lixo estão apresentadas na Tabela 35: 

 

Tabela 35 -  Potência do MCI, potência real do MCI e energia elétrica produzida 

Cenários  

adotados 

Não - integrado 

 Potência nominal do 

MCI 

kW 

Potência 

real 

kW 

Energia elétrica 

produzida 

MWh/ano 

Sem segregação 68,86 55,09 434,30 

Segregação 

parcial 

60,62 48,5 382,37 

Segregação total 48,65 38,92 306,84 
Fonte: Elaboração própria 

 

Assumindo, por hipótese, que a geração de energia elétrica com o gás de lixo se 

justifica tecnicamente a partir de um fator de capacidade médio anual de pelo menos 20% 

(para o presente estudo 90%), calcula-se que a vida útil do projeto de geração seria de 20 

anos.  
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A produção de biogás (ou de metano) para a cidade de Oliveira para o aterro não-

integrado, no vigésimo ano de operação atinge seu ápice comportando-se de acordo com as 

curvas indicadas no gráfico da Figura 30, onde a linha azul representa o cenário sem 

segregação de materiais recicláveis, a linha vermelha representa o cenário de segregação 

parcial de recicláveis e a linha verde o cenário de segregação total de recicláveis. Nota-se a 

partir do ano 2034 uma queda na produção de biogás devido ao encerramento de deposição de 

RSU no aterro. 

 

 
Figura 30- Comportamento de produção de metano Oliveira para os cenários estudados (não-

integrado) 

Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir estão apresentados, na Tabela 36 os custos gerais do empreendimento para 

implantação, manutenção, encerramento e pós- encerramento para aterro sanitário não- 

integrado – Oliveira. 

 

Tabela 36 - Custos de geração, pré-implantação, implantação, O&M, encerramento e pós-

encerramento de aterro não-integrado – Oliveira-MG 

Cenários  
adotados 

Custo 

total de 

geração 
[R$] 

Custo com 

pré-

implantação 
[R$] 

Custo com 

implantação 
[R$] 

Custo O&M 
[R$] 

Custo de 

encerramento 
[R$] 

Custo de 

pós-

encerra-

mento 
[R$] 

Sem 

segregação 
198.309 200.552 884.365 15.051.132 161.892 1.063.172 

Segregação 

parcial 
186.759 186.579 823.542 14.015.976 150.757 990.051 
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Segregação 

total 
140.109 152.420 672.118 11.438.860 123.038 808.010 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Tabela 37 estão sendo mostrados o investimento inicial e o custo total do 

empreendimento para implantação, manutenção, encerramento e pós- encerramento para 

aterro sanitário não integrado – Oliveira. 

 

Tabela 37 – Investimento inicial e custo total anual para aterro não-integrado Oliveira-MG 

Cenários  

adotados 

Investimento inicial 

[R$] 

Custo total 

[R$] 

Sem segregação 1.283.227 17.559.424 

Segregação parcial 1.184.900 16.888.042 

Segregação total 964.648 15.241.117 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os custos anualizados do empreendimento para implantação, manutenção, 

encerramento e pós- encerramento para aterro sanitário não integrado – Oliveira estão 

apresentados, na Tabela 38. 

 

Tabela 38 - Custos anualizados para o aterro não - integrado - Oliveira 

Cenários  
adotados 

Investimento 

anualizado 
[R$/ano] 

Custo 

O&M 

(MCI) 
[R$/ano] 

Custo 

O&M 
(aterro) 
[R$/ano] 

Custo de 

encerramento 
[R$/ano] 
23º ano 

Custo pós 

encerramento 
[R$/ano] 

 

Custo total 

anual 
[R$/ano] 

Sem 

segregação 
180.345 35.097 2.015.027 142.336 161.892 2.534.698 

Segregação 

parcial 
166.284 30.903 1.878.140 132.666 150.757 2.358.753 

Segregação 

total 
135.287 24.799 1.532.807 108.273 123.038 1.924.205 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através da redução de emissões de gases de efeito estufa que seriam originadas na 

decomposição do lixo disposto em lixões ou aterros sem recuperação de metano, por 

substituir a necessidade de geração de energia a partir de fontes fósseis e outros fatores como 

localização da planta de aproveitamento energético, é possível obter créditos de carbono que 

geram receitas que podem tornar o processo de geração de energia economicamente viável. A 

cada tonelada de emissão de CO2eq evitada corresponde a 1 crédito de carbono. As receitas 

estimadas para a planta não-integrada de tecnologia de aproveitamento de biogás de aterro 

para Oliveira estão apresentadas na Tabela 39. 
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Tabela 39 – Possíveis receitas para aterro não-integrado Oliveira 

Cenários  

adotados 

Receita 

com 

tratamento 

de RSU 

[R$/ano] 

Receita 

com venda 

de 

eletricidade 

[R$/ano] 

Receita 

com venda 

de 

recicláveis 

[R$/ano] 

Receita 

com 

credito de 

carbono 

[R$/ano] 

Receita anual 

[R$/ano] 

Sem segregação 724.890,00 70.695 0 102.980 898.564 

Segregação 

parcial 

724.890,00 62.242 899.887 90.667 1.777.687 

Segregação total 724.890,00 49.947 3.896.283 72.757 4.743.878 
Fonte: Elaboração própria 

 

A economia anual para o aterro não-integrado – Oliveira está apresentada na Tabela 

40. 

 

Tabela 40 - Economia anual aterro não -integrado Oliveira 

Cenários  

adotados 
Custo total anual 

[R$/ano] 

Receita anual 

[R$/ano] 

Economia anual 

[R$/ano] 

 

Sem segregação 2.534.698 898.564 -1.636.133 

Segregação parcial 2.358.753 1.777.687 -581.066 

Segregação total 1.924.205 4.743.878 2.819.673 
Fonte: Elaboração própria 

 

Planta integrada 

 

A modalidade de aterro sanitário integrado é aquela em que os materiais recicláveis 

são destinados ao processo de beneficiamento a fim de agregar valor aos mesmos. Por 

consequência, o empreendimento apresentará um custo adicional anual com usina de 

reciclagem. Mas, em contrapartida, os materiais recicláveis beneficiados apresentam um valor 

superior de mercado aumentando a renda a ser obtida. Na Tabela 41 estão apresentadas as 

estimativas de geração de biogás para o aterro integrado de Oliveira. 

 

Tabela 41 - Potencial de geração de biogás para aterro integrado - Oliveira 

Cenários  

adotados 

Integrada 

Potencial de geração de biogás 

[m
3
] 

Sem segregação 405.634 

Segregação parcial 355.201 

Segregação total 285.281 
Fonte: Elaboração própria 
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As potências, nominal e real do MCI, assim como a energia elétrica produzida 

anualmente estão sendo mostradas na Tabela 42. 

 
Tabela 42 -  Potência nominal do MCI, Potencia real do MCIe energia elétrica produzida 

Cenários  

adotados 

Integrado 

 Potência do MCI 

kW 

Potência  

Real 

kW 

Energia elétrica produzida 

MWh/ano 

Sem segregação 68,86 55,09 434,30 

Segregação parcial 60,62 48,5 382,37 

Segregação total 48,65 38,92 306,84 
Fonte: Elaboração própria 

 

A quantidade de gás disponível para a geração é variável ao longo do tempo. De 

acordo com o Waste Model (IPCC, 2006), a produção anual de biogás calculada para o aterro 

sanitário de Oliveira alcança seu valor máximo para o aterro no 20º ano de acumulação de 

RSU, decrescendo exponencialmente a partir daí uma vez cessada a deposição do lixo no 

aterro.  

A produção de biogás (ou de metano) para a cidade de Oliveira para o aterro 

integrado, no vigésimo ano de operação atinge seu ápice comportando-se de acordo com as 

curvas indicadas no gráfico da Figura 31, onde a linha azul representa o cenário sem 

segregação de materiais recicláveis, a linha vermelha representa o cenário de segregação 

parcial de recicláveis e a linha verde o cenário de segregação total de recicláveis. 
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Figura 31 - Comportamento de produção de metano Oliveira para os cenários estudados (integrado) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os custos anualizados do empreendimento para implantação, manutenção, 

encerramento e pós- encerramento para aterro sanitário integrado – Oliveira estão 

apresentados, na Tabela 43. 

 

Tabela 43- Custos anualizados para o aterro integrado - Oliveira 

Cenários  

adotados 

Invest. 

Anual. 

[R$/ano] 

Custo 

O&M 

(MCI) 

[R$/ano] 

Custo 

O&M 

(aterro) 

[R$/ano] 

Custo de 

encerramento 

[R$/ano] 

23º ano 

Custo pós 

encerramento 

[R$/ano] 

 

Custo com 

usina de 

reciclagem 

[R$/ano] 

 

Custo 

total 

anual 

[R$/ano] 

Sem 

segregação 

180.345 35.097 2.015.027 142.336 161.892 0 2.534.698 

Segregação 

parcial 

166.159 30.901 1.876.441 132.547 150.577 73.146 2.429.952 

Segregação 

total 

135.185 24.797 1.531.420 108.176 123.038 255.248 2.177.864 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se ainda destacar as possíveis receitas que poderão ser obtidas com os 

subprodutos da tecnologia do aterro sanitário, sendo que as mesmas poderão amortizar os 

investimentos empregados no empreendimento. Na Tabela 44 estão representadas as receitas 

para o aterro não integrado. 

 

Tabela 44 - Possíveis receitas para aterro integrado - Oliveira 

Cenários  Receita Receita Receita Receita Receita anual 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

2
0

1
4

 

2
0

1
6

 

2
0

1
8

 

2
0

2
0

 

2
0

2
2

 

2
0

2
4

 

2
0

2
6

 

2
0

2
8

 

2
0

3
0

 

2
0

3
2

 

2
0

3
4

 

2
0

3
6

 

2
0

3
8

 

2
0

4
0

 

2
0

4
2

 

2
0

4
4

 

2
0

4
6

 

2
0

4
8

 

2
0

5
0

 

2
0

5
2

 

2
0

5
4

 

P
ro

d
u

çã
o

 d
e 

m
et

a
n

o
 [

 m
3

/a
n

o
] 

M
IL

 

Ano 

PRODUÇÃO MÉDIA DE METANO 



4 Casos de Estudo  

107 

 

adotados com 

tratamento 

de RSU 

R$/ano 

com venda 

de 

eletricidade 

R$/ano 

com venda 

de 

recicláveis 

R$/ano 

com 

credito de 

carbono 

R$/ano 

R$/ano 

 

Sem segregação 724.890 70.694 0 102.980 898.564 

Segregação 

parcial 

724.890 62.242 1.274.008 90.667 2.151.807 

Segregação total 724.890 49.947 5.119.994 72.757 5.967.589 
Fonte: Elaboração própria 

 

A economia anual para a tecnologia do aterro sanitário integrado está apresentada na 

Tabela 45. 

 

 

 

Tabela 45 - Economia anual aterro integrado Oliveira 

Cenários  

adotados 

Custo total anual 

R$/ano 

Receita anual 

R$/ano 

 

Economia anual 

R$/ano 

 

Sem segregação 2.584.698 898.564 -1.636.134 

Segregação parcial 2.429.952 2.151.807 -278.145 

Segregação total 2.177.864 5.119.994 2.942.130 

Fonte: Elaboração própria 

 

A energia economizada depende da produção e separação de materiais recicláveis. 

Sendo que os mesmos critérios de análise foram adotados tanto para a tecnologia de 

incineração quanto para o aproveitamento do biogás de aterro. Portanto, a economia de 

energia e de valor monetário para as tecnologias aqui analisadas coincidem em suas 

magnitudes. A economia de energia e valor monetário relacionadas à reciclagem nas plantas 

integradas para a cidade de Oliveira estão apresentadas na Tabela 31. 

 

4.2 Consórcio de municípios  

 

Conforme (FEAM, 2012), consórcios intermunicipais são associações entre 

municípios de um mesmo estado ou de mais de um estado para execução e gestão de 

programas e serviços comuns, regulamentadas em lei e respeitada a autonomia de cada ente 

envolvido. Um dos objetivos dos consórcios é viabilizar a gestão pública nos espaços 

metropolitanos em que a solução de problemas comuns pode ser dada somente por meio de 
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políticas e ações conjuntas. O consórcio também permite que pequenos municípios ajam em 

parceria e, com o ganho de escala, melhorem a capacidade técnica, gerencial e financeira. 

Para este caso de estudo foram adotadas informações de um possível consórcio a ser 

formado pelas cidades: Cláudio, Itapecerica, Oliveira, Carmo da Mata, São Francisco de 

Paula, Camacho, Pedra do Indaiá, Carmo do Cajuru, Divinópolis, Santo Antônio do Monte, 

São Sebastião do Oeste, Itaguara, Arcos, Formiga, Crucilândia, Conceição do Pará, Araújos e 

São Gonçalo do Pará atendendo a um total de 545.863 habitantes. 

 

4.2.1 Caracterização do RSU 

 

Para efeito de simplificação de parâmetros de estudo, as características do RSU a ser 

coletado nas cidades que compõem o consórcio foram consideradas como as mesmas da 

cidade de Oliveira, pois as cidades que compõem tal grupo apresentam em média, porte e 

economia semelhantes àquela salvo as cidades de Divinópolis e Formiga. 

A produção per capta de resíduos sólidos para o consórcio, segundo (FEAM, 2012) 

é, em média, 0,8 kg/hab.dia totalizando a produção de 436.690 kg/dia. A massa de RSU 

produzida varia de acordo com as composições gravimétricas consideradas apresentadas nas 

figuras 20 a 22 e os valores para tais massas então apresentados na Tabela 46. 

 

Tabela 46 - Produção de RSU para 1º, 2º e 3º cenários 

Componente 
1º cenário  
[kg/dia] 

2º cenário  
[kg/dia] 

3º cenário  
[kg/dia] 

Papel e papelão 39.302 21.262 0 
Plástico 34.935 29.485 0 
Vidro 13.101 11.922 0 
Metais ferrosos 14.847 11.737 0 
Alumínio 2.620 366 0 
Matéria orgânica 288.216 288.216 288.216 
Diversos 43.669 43.669 43.669 
Total RSU  436.690 406.657 331.885 

Fonte: Elaboração própria 

 

A parcela de recicláveis nos resíduos dos municípios que sinalizaram participação no 

consórcio somam 24% do peso total, sendo que 66% do peso total representa a fração de 

matéria orgânica. 

A partir da análise gravimétrica adotada com base em (FEAM, 2012) o PCI pode ser 

estimado através da equação 5 e dados da Tabela 5. Na Tabela 19 estão apresentados os 
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valores para o PCI dos componentes da composição gravimétrica do RSU do município de 

Oliveira, considerando os três cenários de composição gravimétrica adotados. 

 

4.2.2 Disposição final do RSU 

 

Conforme situação relatada na Fundamentação teórica deste trabalho, os municípios 

que sinalizaram participação no consórcio intermunicipal a ser formado com finalidade de 

gerenciamento do RSU não possuem um sistema adequado de destinação final de seus 

resíduos sendo necessária a construção de aterro sanitário com recuperação energética seja 

por aproveitamento do gás de aterro ou por incineração de seus resíduos. 

 

 

4.2.3 Resultados consórcio 

 

 Tecnologia Incineração 

 

O potencial de geração de energia elétrica pelo processo de incineração depende do 

poder calorífico do combustível, conforme já dito anteriormente. A partir da análise 

gravimétrica baseada em (FEAM, 2012) estima-se o poder calorífico inferior do RSU 

coletado nos municípios do consórcio para os cenários levados adotados para este estudo 

podem ser Observados na tabela 5. 

As características do RSU como combustível, além de impor especificações técnicas 

especiais ao equipamento, determinam o rendimento da transformação da energia térmica em 

energia elétrica, que tende a ser menor do que em transformações convencionais. Nessas 

condições, esse rendimento é avaliado em cerca de 20%, o que conduz à estimativa de que o 

potencial de geração de energia elétrica e a potência térmica instalada a partir da incineração 

do RSU para os municípios do consórcio sejam as que estão apresentadas na Tabela 47. 

 

Tabela 47 – Potência térmica instalada para planta de incineração a RSU 

Cenário Potência térmica instalada 

[kW] 

Sem segregação 30.262 

Segregação parcial 26.174 

Segregação total 13.129 
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Fonte: Elaboração própria 

 

O potencial elétrico instalado estimado para o consórcio pode ser observado na 

tabela 48 a seguir 

 

Tabela 48 - Potência elétrica instalada para planta de incineração a RSU 

Cenário Potência elétrica instalada 

[kW] 

Sem segregação 7.176,1 

Segregação parcial 6.206,8 

Segregação total 3.113,3 
Fonte: Elaboração própria 

 

A quantidade de resíduos a ser incinerada depende do cenário adotado, conforme 

segregação de materiais recicláveis. Essas massas para Consórcio estão representadas no 

gráfico da Figura 32. 

 
Figura 32 – RSU tratado anualmente. 

 

Segundo a Tabela 6, onde estão mostrados os dados energéticos para a tecnologia da 

incineração, e adotando-se a hipótese de que a planta operará 8.760 horas/ano ter-se-á as 

potências térmicas instaladas mostradas na figura 6 e vazão de vapor apresentada na Tabela 

49.  

 

Tabela 49-Vazão de vapor para cenários adotados 
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[t/h] 

Sem segregação 28,5 

Segregação parcial 24,6 

Segregação total 12,3 
Fonte:  Elaboração própria  

 

A relação entre a energia que poderá gerada/ RSU a ser incinerado para os três 

cenários estudados para a cidade de Oliveira – MG está sendo mostrada no gráfico da Figura 

33 

 

Figura 33 – Relação energia/ RSU tratado 
Fonte:  Elaboração própria  

 

De acordo com as metodologias aprovadas pelo (IPCC, 2006) para quantificar as 

emissões decorrentes da disposição final de resíduos é possível estimar os fatores e os valores 

de emissão evitada pelas tecnologias de aproveitamento energético dos RSU, dentre elas a 

incineração. Para tal tecnologia os valores específicos de emissão evitada foram apresentados 

na Tabela 10. As emissões evitadas pela tecnologia da incineração podem ser estimadas pela 

equação 22 e estão apresentadas na Tabela 50. 

 

Tabela 50- Emissões evitadas com a tecnologia de incineração 

Cenários  

adotados 

Emissões 

evitadas 

t CO2eq 

Sem segregação 122.583 
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Segregação parcial 106.024 

Segregação total 53.183 

Fonte: Elaboração própria 

 

Planta não-integrada 

 

A planta não-integrada não apresenta custo com usina de reciclagem e a 

rentabilidade com a comercialização de materiais recicláveis é menor devido ao não 

beneficiamento dos mesmos. As estimativas dos custos gerais para usina de incineração não-

integrada estão apresentadas na Tabela 51. 

 

 

 

Tabela 51 - Custos com a usina de incineração não-integrada para os cenários considerados 

Cenários  

adotados 

Investimento 

anualizado 

R$/ano 

Custo 

operacional 

anual 

R$/ano 

Custo anual total  

(capital e O&M) 

R$/ano 

 

Sem segregação 20.361.424 47.216.692 67.578.115 

Segregação parc. 18.961.047 43.969.316 62.930.363 

Segregação total 15.474.682 35.884.685 51.359.367 

Fonte:  Elaboração própria 

 

As receitas que poderão ser obtidas através da usina de incineração não-integrada 

caso seja implantado o consórcio estão representadas na Tabela 52.  

 

Tabela 52 - Possíveis rendas para consórcio – planta não-integrada 

Cenários  

adotados 

Receita 

com 

tratamento 

de RSU 

R$/ano 

Receita 

com venda 

de 

eletricidade 

R$/ano 

Receita 

com venda 

de 

recicláveis 

R$/ano 

Receita 

com 

credito de 

carbono 

R$/ano 

Receita anual 

R$/ano 

 

Sem segregação 9.563.520 10.232.819 0 4.951.725 24.748.064 

Segregação 

parc. 

8.905.779 8.850.563 11.872.278 4.282.842 33.911.462 

Segregação total 7.268.275 4.439.438 51.403.919 2.148.272 65.259.904 

Fonte:  Elaboração própria 

 

A economia anual estimada através da equação 21, está sendo mostrada na Tabela 

53. 

 

Tabela 53 - Economia anual estimada 

Cenários  

adotados 

Custo anual total  

(capital e O&M) 

R$/ano 

 

Receita anual 

R$/ano 

 

Economia anual 

R$/ano 

Sem segregação 67.578.115 24.748.064 -42.830.051 

Segregação parc. 62.930.363 33.911.462 -29.018.901 
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Segregação total 51.359.367 65.259.904 13.900.536 

Fonte:  Elaboração própria 

 

Planta integrada 

 

A planta integrada apresenta custo com usina de reciclagem e a rentabilidade com a 

comercialização de materiais recicláveis é maior devido ao beneficiamento dos mesmos. As 

estimativas dos custos gerais para usina de incineração integrada estão apresentadas na Tabela 

54. 

 

 

 

Tabela 54- Custos com a usina de incineração integrada para os cenários considerados 

Cenários  

adotados 

Investimento 

anualizado 

[R$/ano] 

Custo 

operacional 

anual 

[R$/ano] 

Custo com 

usina de 

reciclagem 

[R$/ano] 

 

Custo anual 

total  

(capital e O&M) 

[R$/ano] 

Sem segregação 20.361.424 47.216.691 0 67.578.115 

Segregação parc. 18.961.047 43.969.316 2.630.963 65.561.325 

Segregação total 15.474.682 35.884.685 9.180.979 60.540.346 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através da redução de emissões de gases de efeito estufa que seriam originadas na 

decomposição do lixo disposto em lixões ou aterros sem recuperação de metano, por 

substituir a necessidade de geração de energia a partir de fontes fósseis e outros fatores como 

localização da planta de aproveitamento energético, é possível obter créditos de carbono que 

geram receitas que podem tornar o processo de geração de energia economicamente viável. A 

cada tonelada de emissão de CO2eq evitada corresponde a 1 crédito de carbono. As receitas 

estimadas para a planta integrada de tecnologia de incineração para Consórcio estão 

apresentadas na Tabela 55. 

 

Tabela 55 - Possíveis rendas para a cidade de Consórcio – planta integrada 

Cenários  

adotados 

Receita 

com 

tratamento 

de RSU 

[R$/ano] 

Receita 

com venda 

de 

eletricidade 

[R$/ano] 

Receita 

com venda 

de 

recicláveis 

[R$/ano] 

Receita 

com 

credito de 

carbono 

[R$/ano] 

Receita anual 

[R$/ano] 

Sem segregação 9.563.520 10.232.819 0 4.951.725 24.748.064 

Segregação 

parc. 

8.905.779 8.850.563 16.808.073 4.282.842 38.847.258 

Segregação total 7.268.275 4.439.438 67.548.415 2.148.272 81.404.400 

Fonte:  Elaboração própria 
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A economia anual estimada através da equação 21, está sendo mostrada na Tabela 

56. 

 

Tabela 56 - Economia anual estimada 

Cenários  

adotados 

Custo anual total  

(capital e O&M) 

[R$/ano] 

Receita anual 

[R$/ano] 

Economia anual 

[R$/ano] 

Sem segregação 67.578.115 24.748.064 -42.830.051 

Segregação parc. 65.561.325 38.847.258 -26.714.067 

Segregação total 60.540.346 81.404.400 20.864.054 

Fonte:  Elaboração própria 

 

A análise gravimétrica realizada revela que plásticos, vidros, metais e papéis 

constituem quase 24% do material reciclável presente no RSU dos municípios que compõem 

o consórcio. Considerada a possibilidade de geração de energia elétrica a partir do RSU 

coletado, a recuperação deste material com vistas à reciclagem dependerá, contudo, da 

alternativa escolhida.  

A reciclagem desses materiais, porém, pode proporcionar uma economia de energia, 

valor monetário e ambiental adicionais que se estima, com base nos índices mais baixos 

dentre os sugeridos por (EPA, 2007) e (CALDERONI, 1998), os valores estimados para o 

consórcio estão mostrados na Tabela 57. 

 

Tabela 57 – Energia economizada e valor monetário economizado com o beneficiamento de 

materiais recicláveis 

Cenários  

adotados 

Economia de energia 

[MWh/ano] 

 

Valor monetário 

economizado 

 (energia elétrica) 

R$/ano 

Sem segregação 0 0 

Segregação parc. 52 8.475.617 

Segregação total 161 26.253.028 

Fonte: Elaboração própria 

Tecnologia de aproveitamento de gás de aterro  

 

O potencial energético para a tecnologia de aterro sanitário dos RSU do consórcio foi 

avaliado levando em consideração as possibilidades de geração de energia elétrica e 

reciclagem. Sendo que nesta hipótese, aqui apresentada refere-se a um possível projeto de 

construção de um novo aterro sanitário. Para tal levou-se em consideração: 
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Massa total de RSU acumulada no aterro considerando a quantidade e respectiva 

projeção de RSU coletada (listada nos anexos 2 a 4 aterro integrado e 8 a 10 aterro não-

integrado), em um horizonte de 20 anos de funcionamento do projeto do novo aterro. A massa 

de RSU depositada no aterro para cada cenário adotado foi estimada e mostrada na Tabela 58 

 

Tabela 58- Massa de RSU depositada no aterro ao fim de 20 anos de funcionamento 

Cenários  

adotados 

Massa de RSU depositada no aterro sanitário 

[t] 

Sem segregação 3.187.839 

Segregação parcial 2.968.593 

Segregação total 132.754 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a análise desta tecnologia foram consideradas as seguintes hipóteses: 

 Inicio do aproveitamento energético do aterro: imediato, a partir das condições 

mínimas exigidas; 

 Composição do gás produzido no aterro: metano 60%; CO2 e outros gases 40%; 

 Disponibilidade dos equipamentos de geração de energia elétrica fator de 

capacidade de 90%, já contempladas a estimativa dos períodos de parada por 

manutenção programada e defeitos. 

Para o cálculo do potencial de geração de energia elétrica a partir do aproveitamento 

do biogás gerado no aterro sanitário foram adotadas premissas: 

 Recuperação do biogás para utilização energética 100% do volume total produzido e  

 Rendimento da transformação de energia térmica em energia elétrica: 20%. 

 Cada uma das rotas tecnológicas apresenta eficiências individuais em termos de 

redução adicional de emissão de gases de efeito estufa, em cada tecnologia a 

quantidade de lixo consumida evita uma quantidade especifica de emissões (Tabela 

17). No Brasil, a grande maioria dos projetos implantados utiliza o biogás de aterro 

como fonte geradora de energia. Na Tabela 59 estão registradas as emissões evitadas 

para a tecnologia de aproveitamento de biogás de aterro, para o projeto hipotético de 

aterro a ser implantado para o consórcio de municípios. 

 

Tabela 59 – Emissões evitadas tecnologia de aproveitamento de biogás de aterro 

Cenários  

adotados 

Custo total anual 

[tCO2eq] 

Sem segregação 33.695 

Segregação parcial 29.511 

Segregação total 23.692 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Para um melhor entendimento do estudo se faz necessária a distinção entre as duas 

modalidades de aterro sanitário, a saber: não-integrada e integrada. 

 Planta não-integrada 

A planta não-integrada não apresenta custo com usina de reciclagem, a rentabilidade 

com a comercialização de materiais recicláveis é menor devido ao não beneficiamento dos 

mesmos, além de outras variáveis que se diferem entre uma modalidade e outra de aterro. Na 

Tabela 60 estão apresentados os potenciais de geração de biogás para o aterro não-integrado. 

 

 

Tabela 60 - Potencial de geração de biogás para aterro não-integrado - consórcio 

Cenários  

adotados 

Não - integrada 

Potencial de geração de biogás 

[m/ano
3
] 

Sem segregação 5.351.558 

Segregação parcial 4.686.189 

Segregação total 3.763.733 
Fonte: Elaboração própria 

 

O poder calorífico do biogás “in natura” é cerca de 29.93  kJ/kg. Pode-se calcular 

que, desconsiderados os aspectos econômicos que possam determinar a viabilidade da 

geração, as máximas potências instaláveis para geração de energia elétrica a partir do 

aproveitamento do gás de lixo estão apresentadas na Tabela 61: 

 

Tabela 61 -  Potência do MCI, potência real do MCI e energia elétrica produzida 

Cenários  

adotados 

Não - integrado 

 Potência nominal do 

MCI 

kW 

Potência 

real 

kW 

Energia elétrica 

produzida 

MWh/ano 

Sem segregação 910,12 728,09 5.740 

Segregação 

parcial 

797,10 637,68 5.027 

Segregação total 639,92 511,94 4.036 
Fonte: Elaboração própria 

 

Assumindo, por hipótese, que a geração de energia elétrica com o gás de lixo se 

justifica tecnicamente a partir de um fator de capacidade médio anual de pelo menos 20% 
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(para o presente estudo 90%), calcula-se que a vida útil do projeto de geração seria de 20 

anos.  

A produção de biogás (ou de metano) para Consórcio - aterro não-integrado, no 

vigésimo ano de operação atinge seu ápice comportando-se de acordo com as curvas 

indicadas no gráfico da Figura 34, onde a linha verde representa o cenário sem segregação de 

materiais recicláveis, a linha azul representa o cenário de segregação parcial de recicláveis e a 

linha vermelha o cenário de segregação total de recicláveis. 

 

 
Figura 34 - Comportamento de produção de metano Consórcio para os cenários estudados (não-

integrado) 

Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir estão apresentados, na Tabela 62 os custos gerais do empreendimento para 

implantação, manutenção, encerramento e pós- encerramento para aterro sanitário não- 

integrado – consórcio. 

 

Tabela 62 - Custos de geração, pré-implantação, implantação, O&M, encerramento e pós-

encerramento de aterro não-integrado – consórcio 

Cenários  

adotados 

Custo total 

de geração 

[R$] 

Custo com 

pré-

implantação 

[R$] 

Custo com 

implantação 

[R$] 

Custo O&M 

[R$] 

Custo de 

encerramento 

[R$] 

Custo de 

pós-

encerra-

mento 

[R$] 

Sem 

segreg. 

2.621.131 1.243.257 5.004.909 112.722.020 1.785.190 8.352.141 

Segregação 

parcial 

2.295.645 

 

1.157.751 

 

4.660.691 

 

104.969.449 

 

1.662.412  

 

7.777.713 

 

Segregação 

total 

1.842.983 51.774 208.423 4.694.177 74.342 347.815 

Fonte: Elaboração própria 
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Na Tabela 63 estão sendo mostrados o investimento inicial e o custo total do 

empreendimento para implantação, manutenção, encerramento e pós- encerramento para 

aterro sanitário não integrado – Consórcio. 

 

 

 

Tabela 63 – Investimento inicial e custo total aterro não-integrado consórcio 

Cenários  

adotados 

Investimento inicial 

R$ 

Custo total 

R$ 

Sem segregação 8..869.297 131.728.648 

Segregação parcial 8.114.087 129.731.780 

Segregação total 2.103.180 32.372.882 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os custos anualizados do empreendimento para implantação, manutenção, 

encerramento e pós- encerramento para aterro sanitário não integrado consórcio estão 

apresentados, na Tabela 64. 

 

Tabela 64 - Custos anualizados para o aterro não - integrado - consórcio 

Cenários  

adotados 

Investimento 

anualizado 

[R$/ano] 

Custo 

O&M 

(MCI) 

[R$/ano] 

Custo O&M 

(aterro) 

[R$/ano] 

Custo de 

encerramento 

[R$/ano] 

23º ano 

Custo pós 

encerramento 

[R$/ano] 

 

Custo total 

anual 

[R$/ano] 

Sem 

segregação 

1.300.395 463.898 15.091.086 1.118.174 1.785.190 19.758.745 

Segregação 

parcial 

1.185.258 406.292 14.053.182 1.041.271 1.662.412 18.348.416 

Segregação 

total 

961.916 326.178 11.469.226 849.813 1.356.745 14.963.878 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através da redução de emissões de gases de efeito estufa que seriam originadas na 

decomposição do lixo disposto em lixões ou aterros sem recuperação de metano, por 

substituir a necessidade de geração de energia a partir de fontes fósseis e outros fatores como 

localização da planta de aproveitamento energético, é possível obter créditos de carbono que 

geram receitas que podem tornar o processo de geração de energia economicamente viável. A 

cada tonelada de emissão de CO2eq evitada corresponde a 1 crédito de carbono. As receitas 



4 Casos de Estudo  

119 

 

estimadas para a planta não-integrada de tecnologia de aproveitamento de biogás de aterro 

para consórcio estão apresentadas na Tabela 65. 

 

 

 

 

 

Tabela 65 – Possíveis receitas para aterro não-integrado consórcio 

Cenários  

adotados 

Receita 

com 

tratamento 

de RSU 

R$/ano 

Receita 

com venda 

de 

eletricidade 

R$/ano 

Receita 

com venda 

de 

recicláveis 

R$/ano 

Receita 

com 

credito de 

carbono 

R$/ano 

Receita anual 

R$/ano 

 

Sem segregação 9.563.519 934.402 0 1.361.126 11.859.049 

Segregação 

parcial 

9.563.519 818.370 11.872.277 1.192.105 23.446.273 

Segregação total 9.563.519 657.001 51.403.919 957.042 62.581.482 
Fonte: Elaboração própria 

 

A economia anual para o aterro não-integrado – Consórcio está apresentada na 

Tabela 66 

 

Tabela 66 - Economia anual aterro não -integrado Oliveira 

Cenários  

adotados 
Custo total anual 

[R$/ano] 

Receita anual 

R$/ano 

 

Economia anual 

R$/ano 

 

Sem segregação 19.758.745 11.859.049 -7.899.696 

Segregação parcial 18.348.416 23.446.273 5.097.856 

Segregação total 14.963.878 62.581.482 47.617.604 
Fonte: Elaboração própria 

 

Planta integrada 

 

A modalidade de aterro sanitário integrado é aquela em que os materiais recicláveis 

são destinados ao processo de beneficiamento a fim de agregar valor aos mesmos. Por 

consequência, o empreendimento apresentará um custo adicional anual com usina de 

reciclagem. Mas, em contrapartida, os materiais recicláveis beneficiados apresentam um valor 

superior de mercado aumentando a renda a ser obtida o que e mostrado na Tabela 67. 

 
Tabela 67 - Potencial de geração de biogás e metano para aterros integrado - consórcio 

Cenários  Integrada 
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adotados Potencial de geração de biogás 

[m
3
] 

Sem segregação 5.351.558 

Segregação parcial 4.686.189 

Segregação total 3.763.733 
Fonte: Elaboração própria 

 

As potências, nominal e real do MCI, assim como a energia elétrica produzida 

anualmente estão sendo mostradas na Tabela 68. 

Tabela 68 -  Potência nominal do MCI, Potencia real do MCI e energia elétrica produzida 

Cenários  

adotados 

Não - integrado 

 Potência nominal do 

MCI 

kW 

Potência 

real 

kW 

Energia elétrica 

produzida 

MWh/ano 

Sem segregação 910,12 728,09 5.740 

Segregação 

parcial 

797,10 637,68 5.027 

Segregação total 639,92 511,94 4.036 
Fonte: Elaboração própria 

 

A quantidade de gás disponível para a geração é variável ao longo do tempo. De 

acordo com o Waste Model (IPCC, 2006), a produção anual de biogás calculada para o aterro 

sanitário do consórcio alcança seu valor máximo para o aterro no 20º ano de acumulação de 

RSU, decrescendo exponencialmente a partir daí uma vez cessada a deposição do lixo no 

aterro.  

A produção de biogás (ou de metano) para Consórcio - aterro não-integrado, no 

vigésimo ano de operação atinge seu ápice comportando-se de acordo com as curvas 

indicadas no gráfico da Figura 35, onde a linha verde representa o cenário sem segregação de 

materiais recicláveis, a linha azul representa o cenário de segregação parcial de recicláveis e a 

linha vermelha o cenário de segregação total de recicláveis. 

 



4 Casos de Estudo  

121 

 

 
Figura 35 - Comportamento de produção de metano Consórcio para os cenários estudados (integrado) 

Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir estão apresentados, na Tabela 69 os custos gerais do empreendimento para 

implantação, manutenção, encerramento e pós- encerramento para aterro sanitário integrado – 

consórcio. 

 

Tabela 69 - Custos de geração, pré-implantação, implantação, O&M, encerramento e pós-

encerramento de aterro integrado – consórcio 

Cenários  

adotados 

Custo total 

de geração 

[R$] 

Custo com 

pré-

implantação 

[R$] 

Custo com 

implantação 

[R$] 

Custo O&M 

[R$] 

Custo de 

encerramento 

[R$] 

Custo de 

pós-

encerra-

mento 

[R$] 

Sem 

segreg. 

2.621.131 1.243.257 5.004.909 112.722.020 1.785.190 8.352.141 

Segregação 

parcial 

2.295.645 

 

1.157.751 

 

4.660.691 

 

104.969.449 

 

1.662.412  

 

7.777.713 

 

Segregação 

total 

1.842.983 51.774 208.423 4.694.177 74.342 347.815 

 

Os custos anualizados do empreendimento para implantação, manutenção, 

encerramento e pós- encerramento para aterro sanitário integrado – Consórcio estão 

apresentados, na Tabela 70. 

 

Tabela 70 - Custos anualizados para o aterro integrado - consórcio 

Cenários  

adotados 

Investimento 

anualizado 

[R$/ano] 

Custo 

O&M 

(MCI) 

Custo O&M 

(aterro) 

[R$/ano] 

Custo de 

encerramento 

[R$/ano] 

Custo pós 

encerramento 

[R$/ano] 

Custo com 

usina de 

reciclagem 

[R$/ano] 

Custo total 

anual 

[R$/ano] 
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[R$/ano] 23º ano   

Sem 

segregação 

1.300.395 463.898 15.091.086 1.118.174 1.785.190 0 19.758.745 

Segregação 

parcial 

1.185.258 406.292 14.053.182 1.041.271 1.662.412 965.013 18.348.416 

Segregação 

total 

961.916 326.178 11.469.226 849.813 1.356.745 3.367.502 14.963.878 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se ainda destacar as possíveis receitas que poderão ser obtidas com os 

subprodutos da tecnologia do aterro sanitário, sendo que as mesmas poderão amortizar os 

investimentos empregados no empreendimento. Na Tabela 71 estão representadas as receitas 

para o aterro não integrado. 

 

 

Tabela 71 - Possíveis receitas para aterro integrado - Oliveira 

Cenários  

adotados 

Receita 

com 

tratamento 

de RSU 

R$/ano 

Receita 

com venda 

de 

eletricidade 

R$/ano 

Receita 

com venda 

de 

recicláveis 

R$/ano 

Receita 

com 

credito de 

carbono 

R$/ano 

Receita anual 

R$/ano 

 

Sem segregação 9.563.520 934.402 0 1.361.126 11.859.049 

Segregação 

parcial 

9.563.520 818.370 16.808.073 3.528.021 30.717.985 

Segregação total 9.563.520 657.001 67.548.415 957.042 78.725.979 
Fonte: Elaboração própria 

 

A economia anual para a tecnologia do aterro sanitário integrado está apresentada na 

tabela 72. 

 

Tabela 72 - Economia anual aterro integrado Consórcio 

Cenários  

adotados 
Custo total anual 

[R$/ano] 

Receita anual 

R$/ano 

 

Economia anual 

R$/ano 

 

Sem segregação 19.758.745 11.859.049 -7.899.696 

Segregação parcial 18.348.416 30.717.985 11.404.555 

Segregação total 14.963.878 78.725.979 73.921.926 
Fonte: Elaboração própria 

 

A energia economizada depende da produção e separação de materiais recicláveis. 

Sendo que os mesmos critérios de análise foram adotados tanto para a tecnologia de 
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incineração quanto para o aproveitamento do biogás de aterro. Portanto, a economia de 

energia e de valor monetário para as tecnologias aqui analisadas coincidem em suas 

magnitudes. A economia de energia e valor monetário, relacionados à reciclagem na planta 

integrada para o Consórcio de municípios está apresentada na Tabela 57. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

A estimação das características físicas dos RSU, coletados na cidade de Oliveira e 

possível consórcio a ser formado, foi realizada com base em (FEAM, 2012). Esse 

procedimento apresenta a vantagens conhecidas, entre elas, a possibilidade de aplicá-la a 

qualquer município a ser estudado. 

 A influência do clima sobre a produção e composição dos resíduos sólidos em 

Oliveira e possível consórcio a ser formado não pode, naturalmente, ser avaliada pela adoção 

dos dados de (FEAM, 2012). As características climáticas locais sugerem que duas 

campanhas anuais são suficientes para a caracterização da sazonalidade dos resíduos da 

cidade e região da possível formação do consórcio. Caso haja interesse em refinar os 

resultados aqui apresentados, recomenda-se realizar duas amostragens, uma na época da seca 

entre maio e agosto e outra na estação das chuvas entre setembro e abril. 

Quanto à quantidade de RSU de Oliveira e possível consórcio a ser formado, pode-se 

afirmar que a produção média diária per capta, é de 0,80 kg. A análise gravimétrica do RSU 

da região que abriga o município de Oliveira e os demais a vir a compor o consórcio, revela 

que 66% do peso total correspondem à parcela de matéria orgânica e 24% correspondem aos 

materiais recicláveis. 

A respeito do aproveitamento energético dos resíduos a primeira consideração é que 

não se admitiu o uso do lixão existente, pois no mesmo não há adequação estrutural de acordo 

com as exigências ambientais da legislação vigente, o que pode ser observado nas fotos das 

Figuras 23 a 26. Para o aterro sanitário em fase de estudo, nenhuma das duas alternativas de 

aproveitamento energético apresentadas neste trabalho (incineração e aproveitamento de 

biogás) deve ser descartada sem avaliação detalhada dos aspectos econômicos e ambientais 

envolvidos. 

Estritamente sob a ótica da produção de energia elétrica, a tecnologia de incineração 

usina integrada para a cidade de Oliveira, é a alternativa que propiciaria o maior potencial de 

geração. De fato, a usina de 236 kW poderá gerar um total de 2.067 MWh/ano ao longo de 

sua vida útil, enquanto a planta de aproveitamento de gás de aterro, 306 MWh/ano. Porém, 

como já foi dito anteriormente, o valor do PCI do RSU coletado impõe inviabilidade técnica 

para o “mass burning” e para este estudo não foi feito o levantamento do valor econômico a 

ser agregado ao empreendimento com a injeção de combustível complementar ao incinerador, 

fica aqui sugestão para trabalhos posteriores. Portanto, a tecnologia de aproveitamento de gás 
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de aterro para a cidade de Oliveira é a alternativa mais viável tanto técnica quanto 

economicamente, já que o tempo de retorno do investimento para a incineração gira em torno 

de 4 anos e para a tecnologia de aproveitamento do biogás, 0,06 anos. Sob o ponto de vista 

ambiental, a tecnologia de incineração evita um despejo de 4.030 t CO2eq na atmosfera, 

enquanto o aproveitamento do gás de aterro, 1.801 t CO2eq. Sob âmbito ambiental, o cenário 

que oferece uma maior economia de energia é o de segregação total de materiais recicláveis. 

Essa economia de energia gira em torno de 12.225 MWH/ano e se dá pelo reaproveitamento 

dos materiais recicláveis na produção de bens em valor monetário representa em torno de 

R$1.989.911 anuais, além dos ganhos ambientais pela não extração de matéria-prima do meio 

ambiente, o que está sendo mostrado na Tabela 73. 

 

Tabela 73 – Caracterização das alternativas de aproveitamento energético do RSU de Oliveira 

Alternativa de 

tratamento 

Potência elétrica 

instalada 

[kW] 

Energia 

gerada 

[MWh/ano] 

Tempo de 

retorno 

[ano] 

Incineração 

Segregação total 
236 2.067 2,9 

Aproveitamento de biogás 

Segregação total 
49 307 0,37 

Fonte: Elaboração própria 

 

Deve-se observar que a segregação de materiais recicláveis influência nos resultados 

obtidos, reduz bastante a produção energética na incineração pela retirada do papel/papelão e 

do plástico que são os elementos de maior contribuição para o poder calorífico do RSU de 

Oliveira se separados para reciclagem, reduzem o poder calorífico do RSU podendo 

inviabilizar tecnicamente a incineração, ou exigir a adição de elemento combustível. De 

acordo com o estudo feito, o PCI do RSU da região não ultrapassa 1.592 kcal/kg não 

satisfazendo as condições técnicas mínimas de viabilidade sem a adição de um combustível 

adicional conforme exposto nas literaturas consultadas. O papel é, ainda, um componente que 

apresenta elevada contribuição para a produção de gás no aterro sanitário. Portanto sua 

separação para reciclagem afeta negativamente alternativa de geração de energia a partir do 

gás de aterro. Economicamente este fato se equilibra pela venda dos materiais recicláveis 

beneficiados. 

A mesma análise foi aplicada ao consórcio de municípios a ser formado. Para este 

empreendimento, a melhor alternativa de geração energética continua sendo a planta de 

incineração, cenário de segregação total de materiais recicláveis. A planta de 3.113 kW 
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produz anualmente 27.273MWh/ano enquanto que para a alternativa de aproveitamento de 

biogás correspondente, 4.036 MWh/ano. Contudo, como exposto anteriormente o PCI dos 

resíduos coletados não satisfaz as condições técnicas mínimas de viabilidade sem a adição de 

um combustível adicional. Além do maior potencial de geração energética, também foi levado 

em consideração o tempo de retorno do investimento para a planta de incineração seria em 

torno de 3,6 anos e para a planta de aproveitamento de gás de aterro, 0,06 anos. A tecnologia 

de aproveitamento do gás de aterro também, neste caso, é a mais indicada, associada ao 

reaproveitamento dos materiais recicláveis. Para o empreendimento do consórcio há a 

possibilidade de economia de energia de valor em torno de 161 MWh/ano em que em valor 

monetário corresponde a uma economia de R$26.253.028. Em termos ambientais, a 

tecnologia de incineração se mostra mais eficiente, evita o despejo de 53.183t CO2eq enquanto 

a tecnologia de aproveitamento de gás de aterro evita, 23.692 t CO2eq. 

 

Tabela 74 – Caracterização das alternativas de aproveitamento energético do RSU Consórcio 

Alternativa de 

tratamento 

Potência elétrica 

instalada 

[kW] 

Energia gerada 

[MWh/ano] 

Tempo de retorno 

[ano] 

Incineração 

Segregação total 
3.113 27.273 4 

Aproveitamento de 

biogás 

Segregação total 

640 4.036 0,06 

Fonte: Elaboração própria 

 

Entre as principais vantagens da formação dos consórcios intermunicipais, podem ser 

citadas as seguintes: 

 ganhos de escala, pois quanto maior a população atendida, menores são os custos de 

manutenção da estrutura que presta esses serviços, 

 maior facilidade encontrada na captação de recursos, tendo em vista que os 

consórcios, por representarem sempre grupos de municípios, são vistos como 

prioridades pelas fontes de recurso, e 

 ampliação das receitas, visto que, no caso de consórcios intermunicipais de gestão de 

resíduos sólidos, há a possibilidade de obtenção de recursos a partir dos produtos 

resultantes da reciclagem e da  compostagem, assim como do repasse de ICMS 

ecológico. 

A produção de energia por meio de aproveitamento vem de encontro a um problema 

surgido há pouco, a responsabilidade da iluminação pública dos municípios. A Constituição 
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de 1988 definiu que a iluminação pública é de responsabilidade do município e permite a 

cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). O artigo 218 da Resolução Normativa 

414/2010 determinou cronograma de transferência. Municípios teriam até 15 de setembro de 

2012 para assumir a iluminação pública. A pedido da Associação Mineira de Municípios, a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aceitou prorrogar o período para que 

municípios pudessem ter maior conhecimento sobre o assunto. A Resolução 479, de 3 de abril 

de 2012, estabeleceu como prazo 31 de janeiro de 2014. Em audiência pública em dezembro 

de 2013, a ANEEL cede a novo pedido da AMM e o prazo é prorrogado para 31 de dezembro 

de 2014. A produção de energia partir de RSU poderia se mostrar como uma alternativa para 

suprir a demanda de energia para a iluminação pública  

O aproveitamento energético do RSU não deve ser considerado como projeto 

convencional de geração de energia, em que se busca maximizar o retorno econômico e 

financeiro do investidor. Neste caso, o benefício principal é de outra natureza, e está 

intimamente ligado às questões socioambientais o aproveitamento energético do RSU deve 

ser considerado apenas como mais um elemento que poderá, sim, contribuir para a 

minimização do impacto ambiental gerado pela ação do homem. É nessa esfera que deve ser 

analisado. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Resumo das legislações e normas referentes ao gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos e outros assuntos correlatos. 

 
Nacional 

Data Norma  Assunto  

2-8-2010  

 
Lei n. 12.305 

 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n. 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências.  

26-4-2002  

 
Lei n. 10.438 

Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, 

recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo 

às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização 

do serviço público de energia elétrica, dá nova redação às Leis n. 

9.427, de 26 de dezembro de 1996, n. 9.648, de 27 de maio de 1998, 

n. 3.890-A, de 25 de abril de 1961, n. 5.655, de 20 de maio de 1971, 

n. 5.899, de 5 de julho de 1973, n. 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá 

outras providências. (Revisada pela Lei n. 11.075/2004).  

15-3-2004  

 
Lei n. 10.848  

Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera as leis n. 

5.655, de 20 de maio de 1971, n. 8.631, de 4 de março de 1993, n. 

9.074, de 7 de julho de 1995, n. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, n. 

9.478, de 6 de agosto de 1997, n. 9.648, de 27 de maio de 1998, n. 

9.991, de 24 de julho de 2000, n. 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá 

outras providências.  

11-11-2003  

 
Lei n. 10.762  

Dispõe sobre a criação do programa emergencial e excepcional de 

apoio as concessionárias de serviços públicos de distribuição de 

energia elétrica, altera as leis n. 8.631, de 4 de março de 1993, n. 

9.427, de 26 de dezembro de 1996, n. 10.438, de 26 de abril de 2002, 

e dá outras providências.  

30-12-2004  

 
Lei n. 11.075  

Dispõe sobre a criação de cargos em comissão do grupo-direção e 

assessoramento superiores – DAS, no âmbito do Poder Executivo 

Federal, e da nova redação a dispositivos das leis n. 10.438, de 26 de 

abril de 2002, n. 10.683, de 28 de maio de 2003, e n. 10.848, de 15 de 

março de 2004.  

30-7-2004  

 
Decreto n. 5.163  

Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de 

outorga de concessões e de autorizações de geração de energia 

elétrica, e dá outras providencias. (Redação alterada pelo Decreto n. 

6.048/2007).  

27-2-2007  

 

Decreto n. 6.048 

 

Altera os arts. 11°, 19°, 27°, 34° e 36° do Decreto n. 5.163, de 30 de 

julho de 2004, que regulamenta a comercialização de energia elétrica, 

o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de 

energia elétrica. 

16-12-1980  

 
Lei n. 6.894 

Dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio 

de fertilizantes, corretivos, inoculastes, estimulantes ou 

biofertilizantes, destinados à agricultura, e dá outras providências.  
 

23-12-2010  

 
Decreto n. 7.404  

 

Regulamenta a Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 

a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 

providências.  

14-1-2004  

 
Decreto n. 4.954  

Aprova o regulamento da Lei n. 6.894, de 16 de dezembro de 1980, 

que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio 

de fertilizantes, corretivos, inoculastes ou biofertilizantes destinados 

à agricultura, e dá outras providências.  

3-7-2007  

 

Resolução Normativa 

ANEEL n. 271  

Altera a redação dos arts. 1° e 3° da Resolução Normativa n. 77, de 

18 de agosto de 2004.  



 

ii 

 

18-10-2004  
Resolução Normativa 

ANEEL n. 77  

Estabelece os procedimentos vinculados à redução das tarifas de uso 

dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, para 

empreendimentos hidroelétricos e aqueles com fonte solar, eólica, 

biomassa ou cogeração qualificada, com potência instalada menor ou 

igual a 30.000 kW.  

Nacional 

Data Norma Assunto 

14-11-2006 
Resolução Normativa 

ANEEL n. 235 

Estabelece os requisitos para a qualificação de centrais 

termelétricas cogeradoras de energia e dá outras providências.  

29-4-2005 Resolução CONAMA n. 358 
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos 

dos serviços de saúde e dá outras providências.  

31-10-2006 Resolução CONAMA n. 380 

Retifica a Resolução CONAMA n. 375/2006 - Define 

critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de 

esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário 

e seus produtos derivados, e dá outras providências. 

29-10-2002 
Resolução CONAMA n. 316 

 

Dispõe sobre procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 

resíduos.  
 

8-3-1990 Resolução CONAMA n. 001  
Dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos, das 

atividades industriais. 

28-6-1990 
Resolução CONAMA n. 003 

 

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no 

PRONAR.  

6-12-1990 Resolução CONAMA n. 008  
Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no 

PRONAR.  

26-10-1999 Resolução CONAMA n. 264 
Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer 

para atividades de coprocessamento de resíduos.  

26-10-2006 Resolução CONAMA n. 382  
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas.  

22-12-2011 Resolução CONAMA n. 436  

Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de 

licença de instalação anteriores a 2 de janeiro de 2007.  

17-3-2005 

 
Resolução CONAMA n. 357 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências.  

3-4-2008 Resolução CONAMA n. 397  

Altera o inciso II do parágrafo 4° e a Tabela X do parágrafo 

5°, ambos do art. 34 da Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente CONAMA n. 357, de 2005, que dispõe sobre 

a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes.  

3-4-2008 Resolução CONAMA n. 396  

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências.  

15-6-1989 Resolução CONAMA n. 005  
Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no 

PRONAR.  

29-10-2006 
 

Resolução CONAMA n. 375  

Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos 

de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto 

sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências.  

 

7-12-2004 Resolução RDC n. 306  
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde.  

5-6-2006 IN SDA/MAPA n. 27 

Estabelece limites de agentes fitotóxicos, metais pesados 

tóxicos, pragas e ervas daninhas admitidas nos fertilizantes, 

corretivos, condicionadores de solo e substrato para plantas.  

23-7-2009 IN SDA/MAPA n. 25  

Aprova as normas sobre as especificações e as garantias, as 

tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos 

fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, 

organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura.  
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Estado de Minas Gerais 

Data  Norma  Assunto  

12-1-2009 

 
Lei n. 18.031 

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

28-12-1995 

 
Lei n. 12.040 

Dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto 

da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que 

trata o inciso II do parágrafo único do artigo 158 da 

Constituição Federal, e dá outras providências. (Revogada 

pela Lei n. 13.803/2000).  

27-12-2000 

 
Lei n. 13.803 

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto 

da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.  

12-1-2009 

 
Lei n. 18.030 

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto 

da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.  

15-2-2005 

 
Resolução SEMAD n. 318 

Disciplina o cadastramento das unidades de conservação da 

natureza e outras áreas protegidas, bem como a divulgação 

periódica das informações básicas pertinentes, para os fins do 

art.  º, inciso VIII, alíneas “b” e “c”, da Lei n.  3. 03, de 27 

de dezembro de 2000, e dá outras providências.  

12-2-1998 Lei n. 9.605 
 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências.  

5-9-2009 

 
Decreto n. 45.181 

Regulamenta a Lei n. 18.031, de 12 de janeiro de 2009, e dá 

outras providências.  

5-5-2008 

 

DN Conjunta 

COPAM/CERH-MG n. 01 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências.  

9-9-2004 

 
DN COPAM n. 74 

Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e 

potencial poluidor, de empreendimentos e atividades 

modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou 

de licenciamento ambiental no nível estadual, determina 

normas para indenização dos custos de análise de pedidos de 

autorização e de licenciamento ambiental, e dá outras 

providências.  

17-12-1996 

 
DN COPAM n. 17 

Dispõe sobre prazo de validade de licenças ambientais, sua 

revalidação e dá outras providências.  

30-11-2004 

 
DN COPAM n. 77 

Estabelece medidas complementares para a aplicação da 

Deliberação Normativa n. 74, de 9 de setembro de 2004 e dá 

outras providências.  

8-8-2008 

 
DN COPAM n. 121 

Estabelece condições aos empreendimentos e atividades para 

fazerem jus ao acréscimo de um ano no prazo de validade da 

Licença de Operação – LO ou de Autorização Ambiental de 

Funcionamento – AAF, estabelecidos pela Deliberação 

Normativa COPAM n. 17, de dezembro de 1996 e 

Deliberação Normativa COPAM n. 77, de 30 de novembro de 

2004 e dá outras providências. 

16-12-2010 

 
DN COPAM n. 160 

Altera a Deliberação Normativa COPAM n. 151, de 1 de 

julho de 2010; prorroga o prazo para adesão ao Programa de 

Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases de 

Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais, e dá outras 

providências.  

30-10-2006 

 
DN COPAM n. 102 

Estabelece diretrizes para a cooperação técnica e 

administrativa com os municípios visando ao licenciamento e 

à fiscalização de empreendimentos e atividades de impacto 

ambiental local, e dá outras providências.  

28-7-1998 

 
DN COPAM n. 026 

Dispõe sobre o coprocessamento de resíduos em fornos de 

clínquer.  

25-10-2010 

 
DN COPAM n. 154 

Dispõe sobre o coprocessamento de resíduos em fornos de 

clínquer.  
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Estado de Minas Gerais 

Data  Norma  Assunto  

26-5-1981 

 
DN COPAM n. 01 

Fixa normas e padrões para a qualidade do ar.  

16-12-1986 

 
DN COPAM n. 11 

Estabelece normas e padrões para emissões de poluentes na 

atmosfera e dá outras providências.  

29-9-1981 

 
DN COPAM n. 07 

Fixa normas para disposição de resíduos sólidos.  

12-1-2009 

 
Lei Estadual n. 18.031 

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

17-1-1990 

 
Lei Estadual n. 10.100 

Dá nova redação ao artigo 2° da Lei n. 7.302, de 21 de julho 

de 1978, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora 

no Estado de Minas Gerais.  

21-7-1978 
 

Lei Estadual n. 7.302 
Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado 

de Minas Gerais.  

 

Normas técnicas 
Ano Norma Assunto 
1987  ABNT NBR 7039 Pilhas e acumuladores elétricos – Terminologia 

1994 ABNT NBR 7500 Símbolos de riscos e manuseio para o transporte e 

armazenamento de materiais 
1989 ABNT NBR 7501 Transporte de produtos perigosos – Terminologia 
1993 ABNT NBR 9190 Sacos plásticos – Classificação 
1993 ABNT NBR 9191 Sacos plásticos – Especificação 

1987 ABNT NBR 9800 
Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no 

sistema coletor público de esgoto sanitário – Procedimento 

1987 
ABNT NBR 

10004 
Resíduos sólidos – Classificação 

1987 
ABNT NBR 

10005 
Lixiviação de resíduos 

1987 
ABNT NBR 

10006 
Solubilização de resíduos 

1987 
ABNT NBR 

10007 
Amostragem de resíduos 

1990 
ABNT NBR 

11174 
Armazenamento de resíduos classe II, não-inertes, e III, inertes – 

Procedimentos 

1992 
ABNT NBR 

12245 
Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimentos 

1993 
ABNT NBR 

12807 
Resíduos de serviço de saúde – Terminologia 

1993 
ABNT NBR 

12808 
Resíduos de serviço de saúde – Classificação 

1993 
ABNT NBR 

12809 
Manuseio de resíduos de serviço de saúde – Procedimento 

1993 
ABNT NBR 

13055 
Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Determinação 

da capacidade volumétrica 

1994 
ABNT NBR 

13221 
Transporte de resíduos – Procedimento 

1995 
ABNT NBR 

13463 
Coleta de resíduos sólidos – Classificação 

1992 ABNT NBR 8419 
Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos 

sólidos urbanos 

1997 
ABNT NBR 

13896 
Aterros de Resíduos não Perigosos – Critérios para Projeto, 

Implantação e Operação 
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APÊNDICES  

Apêndice 1 – Projeções: número de habitantes, geração de RSU, produção e vazão de 

metano para o aterro - Oliveira sem segregação de materiais recicláveis. 

 

Ano Habitantes Rx   QT   Vazão de metano 

2014 41375 10.631.720 kg/ano 0 m3/ano 0 m3/h 

2015 41809 10.743.353 kg/ano 83.312 m3/ano 10 m3/h 

2016 42248 10.856.158 kg/ano 161.418 m3/ano 18 m3/h 

2017 42692 10.970.148 kg/ano 234.705 m3/ano 27 m3/h 

2018 43140 11.085.334 kg/ano 303.535 m3/ano 35 m3/h 

2019 43593 11.201.730 kg/ano 368.243 m3/ano 42 m3/h 

2020 44051 11.319.349 kg/ano 429.140 m3/ano 49 m3/h 

2021 44514 11.438.202 kg/ano 486.512 m3/ano 56 m3/h 

2022 44981 11.558.303 kg/ano 540.628 m3/ano 62 m3/h 

2023 45453 11.679.665 kg/ano 591.734 m3/ano 68 m3/h 

2024 45931 11.802.302 kg/ano 640.060 m3/ano 73 m3/h 

2025 46413 11.926.226 kg/ano 685.819 m3/ano 78 m3/h 

2026 46900 12.051.451 kg/ano 729.209 m3/ano 83 m3/h 

2027 47393 12.177.991 kg/ano 770.412 m3/ano 88 m3/h 

2028 47890 12.305.860 kg/ano 809.599 m3/ano 92 m3/h 

2029 48393 12.435.072 kg/ano 846.928 m3/ano 97 m3/h 

2030 48901 12.565.640 kg/ano 882.544 m3/ano 101 m3/h 

2031 49415 12.697.579 kg/ano 916.583 m3/ano 105 m3/h 

2032 49933 12.830.904 kg/ano 949.170 m3/ano 108 m3/h 

2033 50458 12.965.628 kg/ano 980.424 m3/ano 112 m3/h 

2034 50988 13.101.767 kg/ano 1.010.452 m3/ano 115 m3/h 

2035 51523 13.101.767 kg/ano 482.470 m3/ano 55 m3/h 

2036 52064 13.101.767 kg/ano 437.520 m3/ano 50 m3/h 

2037 52611 13.101.767 kg/ano 397.081 m3/ano 45 m3/h 

2038 53163 13.101.767 kg/ano 360.657 m3/ano 41 m3/h 

2039 53721 13.101.767 kg/ano 327.811 m3/ano 37 m3/h 

2040 54285 13.101.767 kg/ano 298.159 m3/ano 34 m3/h 

2041 54855 13.101.767 kg/ano 271.361 m3/ano 31 m3/h 

2042 55431 13.101.767 kg/ano 247.119 m3/ano 28 m3/h 

2043 56013 13.101.767 kg/ano 225.167 m3/ano 26 m3/h 

2044 56601 13.101.767 kg/ano 205.270 m3/ano 23 m3/h 

2045 57196 13.101.767 kg/ano 187.222 m3/ano 21 m3/h 

2046 57796 13.101.767 kg/ano 170.837 m3/ano 20 m3/h 

2047 58403 13.101.767 kg/ano 155.950 m3/ano 18 m3/h 

2048 59016 13.101.767 kg/ano 142.415 m3/ano 16 m3/h 



 

vi 

 

2049 59636 13.101.767 kg/ano 130.102 m3/ano 15 m3/h 

2050 60262 13.101.767 kg/ano 118.892 m3/ano 14 m3/h 

2051 60895 13.101.767 kg/ano 108.681 m3/ano 12 m3/h 

2052 61534 13.101.767 kg/ano 99.375 m3/ano 11 m3/h 

2053 62181 13.101.767 kg/ano 90.889 m3/ano 10 m3/h 

2054 62833 13.101.767 kg/ano 83.148 m3/ano 9 m3/h 

2055 63493 13.101.767 kg/ano 76.083 m3/ano 9 m3/h 

                

Média   12.463.845 kg/ano 405.634 m3/ano 46 m3/h 
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Apêndice 2 – Projeções: número de habitantes, geração de RSU, produção e vazão de 

metano para o aterro - Oliveira com segregação parcial de materiais recicláveis. 

 

Ano Habitantes Rx   QT   Vazão de metano 

2014 41375 10.631.720 kg/ano 0 m3/ano 0 m3/h 

2015 41809 10.743.353 kg/ano 72.954 m3/ano 8 m3/h 

2016 42248 10.856.158 kg/ano 141.348 m3/ano 16 m3/h 

2017 42692 10.970.148 kg/ano 205.524 m3/ano 23 m3/h 

2018 43140 11.085.334 kg/ano 265.796 m3/ano 30 m3/h 

2019 43593 11.201.730 kg/ano 322.459 m3/ano 37 m3/h 

2020 44051 11.319.349 kg/ano 375.784 m3/ano 43 m3/h 

2021 44514 11.438.202 kg/ano 426.023 m3/ano 49 m3/h 

2022 44981 11.558.303 kg/ano 473.411 m3/ano 54 m3/h 

2023 45453 11.679.665 kg/ano 518.162 m3/ano 59 m3/h 

2024 45931 11.802.302 kg/ano 560.480 m3/ano 64 m3/h 

2025 46413 11.926.226 kg/ano 600.550 m3/ano 69 m3/h 

2026 46900 12.051.451 kg/ano 638.545 m3/ano 73 m3/h 

2027 47393 12.177.991 kg/ano 674.626 m3/ano 77 m3/h 

2028 47890 12.305.860 kg/ano 708.941 m3/ano 81 m3/h 

2029 48393 12.435.072 kg/ano 741.628 m3/ano 85 m3/h 

2030 48901 12.565.640 kg/ano 772.815 m3/ano 88 m3/h 

2031 49415 12.697.579 kg/ano 802.622 m3/ano 92 m3/h 

2032 49933 12.830.904 kg/ano 831.158 m3/ano 95 m3/h 

2033 50458 12.965.628 kg/ano 858.526 m3/ano 98 m3/h 

2034 50988 13.101.767 kg/ano 884.821 m3/ano 101 m3/h 

2035 51523 13.101.767 kg/ano 422.484 m3/ano 48 m3/h 

2036 52064 13.101.767 kg/ano 383.122 m3/ano 44 m3/h 

2037 52611 13.101.767 kg/ano 347.711 m3/ano 40 m3/h 

2038 53163 13.101.767 kg/ano 315.816 m3/ano 36 m3/h 

2039 53721 13.101.767 kg/ano 287.054 m3/ano 33 m3/h 

2040 54285 13.101.767 kg/ano 261.088 m3/ano 30 m3/h 

2041 54855 13.101.767 kg/ano 237.622 m3/ano 27 m3/h 

2042 55431 13.101.767 kg/ano 216.394 m3/ano 25 m3/h 

2043 56013 13.101.767 kg/ano 197.171 m3/ano 23 m3/h 

2044 56601 13.101.767 kg/ano 179.749 m3/ano 21 m3/h 

2045 57196 13.101.767 kg/ano 163.944 m3/ano 19 m3/h 

2046 57796 13.101.767 kg/ano 149.596 m3/ano 17 m3/h 

2047 58403 13.101.767 kg/ano 136.561 m3/ano 16 m3/h 

2048 59016 13.101.767 kg/ano 124.709 m3/ano 14 m3/h 

2049 59636 13.101.767 kg/ano 113.926 m3/ano 13 m3/h 



 

viii 

 

2050 60262 13.101.767 kg/ano 104.110 m3/ano 12 m3/h 

2051 60895 13.101.767 kg/ano 95.168 m3/ano 11 m3/h 

2052 61534 13.101.767 kg/ano 87.019 m3/ano 10 m3/h 

2053 62181 13.101.767 kg/ano 79.589 m3/ano 9 m3/h 

2054 62833 13.101.767 kg/ano 72.810 m3/ano 8 m3/h 

2055 63493 13.101.767 kg/ano 66.624 m3/ano 8 m3/h 

                

Média   12.463.845 kg/ano 355.201 m3/ano 41 m3/h 
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Apêndice 3- Projeções: número de habitantes, geração de RSU, produção e vazão de 

metano para o aterro - Oliveira com segregação total de materiais recicláveis. 

 

Ano Habitantes Rx   QT     Vazão de metano 

2014 41375 10.631.720 kg/ano 0 m3/ano 0 m3/h 

2015 41809 10.743.353 kg/ano 58.593 m3/ano 7 m3/h 

2016 42248 10.856.158 kg/ano 113.525 m3/ano 13 m3/h 

2017 42692 10.970.148 kg/ano 165.067 m3/ano 19 m3/h 

2018 43140 11.085.334 kg/ano 213.475 m3/ano 24 m3/h 

2019 43593 11.201.730 kg/ano 258.984 m3/ano 30 m3/h 

2020 44051 11.319.349 kg/ano 301.813 m3/ano 34 m3/h 

2021 44514 11.438.202 kg/ano 342.162 m3/ano 39 m3/h 

2022 44981 11.558.303 kg/ano 380.222 m3/ano 43 m3/h 

2023 45453 11.679.665 kg/ano 416.164 m3/ano 48 m3/h 

2024 45931 11.802.302 kg/ano 450.152 m3/ano 51 m3/h 

2025 46413 11.926.226 kg/ano 482.334 m3/ano 55 m3/h 

2026 46900 12.051.451 kg/ano 512.850 m3/ano 59 m3/h 

2027 47393 12.177.991 kg/ano 541.828 m3/ano 62 m3/h 

2028 47890 12.305.860 kg/ano 569.389 m3/ano 65 m3/h 

2029 48393 12.435.072 kg/ano 595.642 m3/ano 68 m3/h 

2030 48901 12.565.640 kg/ano 620.690 m3/ano 71 m3/h 

2031 49415 12.697.579 kg/ano 644.629 m3/ano 74 m3/h 

2032 49933 12.830.904 kg/ano 667.548 m3/ano 76 m3/h 

2033 50458 12.965.628 kg/ano 689.529 m3/ano 79 m3/h 

2034 50988 13.101.767 kg/ano 710.647 m3/ano 81,12 m3/h 

2035 51523 13.101.767 kg/ano 339.320 m3/ano 39 m3/h 

2036 52064 13.101.767 kg/ano 307.706 m3/ano 35 m3/h 

2037 52611 13.101.767 kg/ano 279.266 m3/ano 32 m3/h 

2038 53163 13.101.767 kg/ano 253.649 m3/ano 29 m3/h 

2039 53721 13.101.767 kg/ano 230.549 m3/ano 26 m3/h 

2040 54285 13.101.767 kg/ano 209.694 m3/ano 24 m3/h 

2041 54855 13.101.767 kg/ano 190.847 m3/ano 22 m3/h 

2042 55431 13.101.767 kg/ano 173.798 m3/ano 20 m3/h 

2043 56013 13.101.767 kg/ano 158.359 m3/ano 18 m3/h 

2044 56601 13.101.767 kg/ano 144.366 m3/ano 16 m3/h 

2045 57196 13.101.767 kg/ano 131.673 m3/ano 15 m3/h 

2046 57796 13.101.767 kg/ano 120.149 m3/ano 14 m3/h 

2047 58403 13.101.767 kg/ano 109.679 m3/ano 13 m3/h 

2048 59016 13.101.767 kg/ano 100.160 m3/ano 11 m3/h 

2049 59636 13.101.767 kg/ano 91.500 m3/ano 10 m3/h 



 

x 

 

2050 60262 13.101.767 kg/ano 83.616 m3/ano 10 m3/h 

2051 60895 13.101.767 kg/ano 76.435 m3/ano 9 m3/h 

2052 61534 13.101.767 kg/ano 69.890 m3/ano 8 m3/h 

2053 62181 13.101.767 kg/ano 63.922 m3/ano 7 m3/h 

2054 62833 13.101.767 kg/ano 58.478 m3/ano 7 m3/h 

2055 63493 13.101.767 kg/ano 53.509 m3/ano 6 m3/h 

                

Média   12.463.845 kg/ano 285.281 m3/ano 33 m3/h 
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Apêndice 4 - Projeções: número de habitantes, geração de RSU, produção e vazão de 

metano para o aterro - Consórcio sem segregação de materiais recicláveis. 

 

Ano Habitantes Rx   QT     Vazão de metano 

2014 545863 140.264.956 kg/ano 0 m3/ano 0 m3/h 

2015 551595 141.737.739 kg/ano 1.099.147 m3/ano 125 m3/h 

2016 557386 143.225.985 kg/ano 2.129.593 m3/ano 243 m3/h 

2017 563239 144.729.858 kg/ano 3.096.477 m3/ano 353 m3/h 

2018 569153 146.249.521 kg/ano 4.004.560 m3/ano 457 m3/h 

2019 575129 147.785.141 kg/ano 4.858.259 m3/ano 555 m3/h 

2020 581168 149.336.885 kg/ano 5.661.669 m3/ano 646 m3/h 

2021 587270 150.904.922 kg/ano 6.418.587 m3/ano 733 m3/h 

2022 593436 152.489.424 kg/ano 7.132.536 m3/ano 814 m3/h 

2023 599668 154.090.563 kg/ano 7.806.781 m3/ano 891 m3/h 

2024 605964 155.708.514 kg/ano 8.444.351 m3/ano 964 m3/h 

2025 612327 157.343.453 kg/ano 9.048.055 m3/ano 1.033 m3/h 

2026 618756 158.995.560 kg/ano 9.620.499 m3/ano 1.098 m3/h 

2027 625253 160.665.013 kg/ano 10.164.099 m3/ano 1.160 m3/h 

2028 631818 162.351.996 kg/ano 10.681.097 m3/ano 1.219 m3/h 

2029 638452 164.056.692 kg/ano 11.173.573 m3/ano 1.276 m3/h 

2030 645156 165.779.287 kg/ano 11.643.454 m3/ano 1.329 m3/h 

2031 651930 167.519.969 kg/ano 12.092.532 m3/ano 1.380 m3/h 

2032 658775 169.278.929 kg/ano 12.522.466 m3/ano 1.430 m3/h 

2033 665693 171.056.358 kg/ano 12.934.797 m3/ano 1.477 m3/h 

2034 672682 172.852.450 kg/ano 13.330.955 m3/ano 1.522 m3/h 

2035 679745 172.852.450 kg/ano 6.365.260 m3/ano 727 m3/h 

2036 686883 172.852.450 kg/ano 5.772.223 m3/ano 659 m3/h 

2037 694095 172.852.450 kg/ano 5.238.712 m3/ano 598 m3/h 

2038 701383 172.852.450 kg/ano 4.758.170 m3/ano 543 m3/h 

2039 708748 172.852.450 kg/ano 4.324.834 m3/ano 494 m3/h 

2040 716189 172.852.450 kg/ano 3.933.631 m3/ano 449 m3/h 

2041 723709 172.852.450 kg/ano 3.580.087 m3/ano 409 m3/h 

2042 731308 172.852.450 kg/ano 3.260.253 m3/ano 372 m3/h 

2043 738987 172.852.450 kg/ano 2.970.636 m3/ano 339 m3/h 

2044 746746 172.852.450 kg/ano 2.708.144 m3/ano 309 m3/h 

2045 754587 172.852.450 kg/ano 2.470.032 m3/ano 282 m3/h 

2046 762511 172.852.450 kg/ano 2.253.861 m3/ano 257 m3/h 

2047 770517 172.852.450 kg/ano 2.057.460 m3/ano 235 m3/h 

2048 778607 172.852.450 kg/ano 1.878.896 m3/ano 214 m3/h 

2049 786783 172.852.450 kg/ano 1.716.439 m3/ano 196 m3/h 



 

xii 

 

2050 795044 172.852.450 kg/ano 1.568.546 m3/ano 179 m3/h 

2051 803392 172.852.450 kg/ano 1.433.832 m3/ano 164 m3/h 

2052 811827 172.852.450 kg/ano 1.311.057 m3/ano 150 m3/h 

2053 820352 172.852.450 kg/ano 1.199.108 m3/ano 137 m3/h 

2054 828965 172.852.450 kg/ano 1.096.980 m3/ano 125 m3/h 

2055 837669 172.852.450 kg/ano 1.003.774 m3/ano 115 m3/h 

                

Média   164.436.301 kg/ano 5.351.558 m3/ano 611 m3/h 
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Apêndice 5 - Projeções: número de habitantes, geração de RSU, produção e vazão de 

metano para o aterro - Consórcio com segregação parcial de materiais recicláveis. 

 

Ano Habitantes Rx   QT     Vazão de metano 

2014 545863 140.264.956 kg/ano 0 m3/ano 0 m3/h 

2015 551595 141.737.739 kg/ano 962.488 m3/ano 110 m3/h 

2016 557386 143.225.985 kg/ano 1.864.817 m3/ano 213 m3/h 

2017 563239 144.729.858 kg/ano 2.711.486 m3/ano 310 m3/h 

2018 569153 146.249.521 kg/ano 3.506.666 m3/ano 400 m3/h 

2019 575129 147.785.141 kg/ano 4.254.223 m3/ano 486 m3/h 

2020 581168 149.336.885 kg/ano 4.957.743 m3/ano 566 m3/h 

2021 587270 150.904.922 kg/ano 5.620.553 m3/ano 642 m3/h 

2022 593436 152.489.424 kg/ano 6.245.735 m3/ano 713 m3/h 

2023 599668 154.090.563 kg/ano 6.836.150 m3/ano 780 m3/h 

2024 605964 155.708.514 kg/ano 7.394.450 m3/ano 844 m3/h 

2025 612327 157.343.453 kg/ano 7.923.094 m3/ano 904 m3/h 

2026 618756 158.995.560 kg/ano 8.424.365 m3/ano 962 m3/h 

2027 625253 160.665.013 kg/ano 8.900.379 m3/ano 1.016 m3/h 

2028 631818 162.351.996 kg/ano 9.353.097 m3/ano 1.068 m3/h 

2029 638452 164.056.692 kg/ano 9.784.342 m3/ano 1.117 m3/h 

2030 645156 165.779.287 kg/ano 10.195.803 m3/ano 1.164 m3/h 

2031 651930 167.519.969 kg/ano 10.589.046 m3/ano 1.209 m3/h 

2032 658775 169.278.929 kg/ano 10.965.525 m3/ano 1.252 m3/h 

2033 665693 171.056.358 kg/ano 11.326.591 m3/ano 1.293 m3/h 

2034 672682 172.852.450 kg/ano 11.673.494 m3/ano 1.333 m3/h 

2035 679745 172.852.450 kg/ano 5.573.855 m3/ano 636 m3/h 

2036 686883 172.852.450 kg/ano 5.054.552 m3/ano 577 m3/h 

2037 694095 172.852.450 kg/ano 4.587.373 m3/ano 524 m3/h 

2038 701383 172.852.450 kg/ano 4.166.578 m3/ano 476 m3/h 

2039 708748 172.852.450 kg/ano 3.787.120 m3/ano 432 m3/h 

2040 716189 172.852.450 kg/ano 3.444.555 m3/ano 393 m3/h 

2041 723709 172.852.450 kg/ano 3.134.968 m3/ano 358 m3/h 

2042 731308 172.852.450 kg/ano 2.854.899 m3/ano 326 m3/h 

2043 738987 172.852.450 kg/ano 2.601.292 m3/ano 297 m3/h 

2044 746746 172.852.450 kg/ano 2.371.436 m3/ano 271 m3/h 

2045 754587 172.852.450 kg/ano 2.162.928 m3/ano 247 m3/h 

2046 762511 172.852.450 kg/ano 1.973.634 m3/ano 225 m3/h 

2047 770517 172.852.450 kg/ano 1.801.653 m3/ano 206 m3/h 

2048 778607 172.852.450 kg/ano 1.645.289 m3/ano 188 m3/h 

2049 786783 172.852.450 kg/ano 1.503.031 m3/ano 172 m3/h 
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2050 795044 172.852.450 kg/ano 1.373.526 m3/ano 157 m3/h 

2051 803392 172.852.450 kg/ano 1.255.561 m3/ano 143 m3/h 

2052 811827 172.852.450 kg/ano 1.148.051 m3/ano 131 m3/h 

2053 820352 172.852.450 kg/ano 1.050.020 m3/ano 120 m3/h 

2054 828965 172.852.450 kg/ano 960.591 m3/ano 110 m3/h 

2055 837669 172.852.450 kg/ano 878.973 m3/ano 100 m3/h 

                

Média   164.436.301 kg/ano 4.686.189 m3/ano 535 m3/h 
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Apêndice 6- Projeções: número de habitantes, geração de RSU, produção e vazão de 

metano para o aterro - Consórcio com segregação total de materiais recicláveis. 

 

Ano Habitantes Rx   QT     Vazão de metano 

2014 545863 140.264.956 kg/ano 0 m3/ano 0 m3/h 

2015 551595 141.737.739 kg/ano 773.026 m3/ano 88 m3/h 

2016 557386 143.225.985 kg/ano 1.497.736 m3/ano 171 m3/h 

2017 563239 144.729.858 kg/ano 2.177.742 m3/ano 249 m3/h 

2018 569153 146.249.521 kg/ano 2.816.394 m3/ano 322 m3/h 

2019 575129 147.785.141 kg/ano 3.416.797 m3/ano 390 m3/h 

2020 581168 149.336.885 kg/ano 3.981.833 m3/ano 455 m3/h 

2021 587270 150.904.922 kg/ano 4.514.171 m3/ano 515 m3/h 

2022 593436 152.489.424 kg/ano 5.016.289 m3/ano 573 m3/h 

2023 599668 154.090.563 kg/ano 5.490.483 m3/ano 627 m3/h 

2024 605964 155.708.514 kg/ano 5.938.884 m3/ano 678 m3/h 

2025 612327 157.343.453 kg/ano 6.363.467 m3/ano 726 m3/h 

2026 618756 158.995.560 kg/ano 6.766.065 m3/ano 772 m3/h 

2027 625253 160.665.013 kg/ano 7.148.378 m3/ano 816 m3/h 

2028 631818 162.351.996 kg/ano 7.511.981 m3/ano 858 m3/h 

2029 638452 164.056.692 kg/ano 7.858.337 m3/ano 897 m3/h 

2030 645156 165.779.287 kg/ano 8.188.803 m3/ano 935 m3/h 

2031 651930 167.519.969 kg/ano 8.504.638 m3/ano 971 m3/h 

2032 658775 169.278.929 kg/ano 8.807.009 m3/ano 1.005 m3/h 

2033 665693 171.056.358 kg/ano 9.097.000 m3/ano 1.038 m3/h 

2034 672682 172.852.450 kg/ano 9.375.617 m3/ano 1.070 m3/h 

2035 679745 172.852.450 kg/ano 4.476.666 m3/ano 511 m3/h 

2036 686883 172.852.450 kg/ano 4.059.585 m3/ano 463 m3/h 

2037 694095 172.852.450 kg/ano 3.684.369 m3/ano 421 m3/h 

2038 701383 172.852.450 kg/ano 3.346.405 m3/ano 382 m3/h 

2039 708748 172.852.450 kg/ano 3.041.642 m3/ano 347 m3/h 

2040 716189 172.852.450 kg/ano 2.766.510 m3/ano 316 m3/h 

2041 723709 172.852.450 kg/ano 2.517.863 m3/ano 287 m3/h 

2042 731308 172.852.450 kg/ano 2.292.925 m3/ano 262 m3/h 

2043 738987 172.852.450 kg/ano 2.089.239 m3/ano 238 m3/h 

2044 746746 172.852.450 kg/ano 1.904.629 m3/ano 217 m3/h 

2045 754587 172.852.450 kg/ano 1.737.165 m3/ano 198 m3/h 

2046 762511 172.852.450 kg/ano 1.585.133 m3/ano 181 m3/h 

2047 770517 172.852.450 kg/ano 1.447.005 m3/ano 165 m3/h 

2048 778607 172.852.450 kg/ano 1.321.421 m3/ano 151 m3/h 
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2049 786783 172.852.450 kg/ano 1.207.166 m3/ano 138 m3/h 

2050 795044 172.852.450 kg/ano 1.103.153 m3/ano 126 m3/h 

2051 803392 172.852.450 kg/ano 1.008.409 m3/ano 115 m3/h 

2052 811827 172.852.450 kg/ano 922.062 m3/ano 105 m3/h 

2053 820352 172.852.450 kg/ano 843.328 m3/ano 96 m3/h 

2054 828965 172.852.450 kg/ano 771.503 m3/ano 88 m3/h 

2055 837669 172.852.450 kg/ano 705.951 m3/ano 81 m3/h 

                

Média   164.436.301 kg/ano 3.763.733 m3/ano 430 m3/h 
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Apêndice 7 – Fluxo de caixa Aterro Sanitário integrado (Oliveira) 

 

 
Oliveira sem segregação Oliveira segregação parcial Oliveira segregação total 

 
Custo Receita Fluxo final Custo Receita Fluxo Custo Receita Fluxo 

Ano 1 -R$ 3,66 R$ 0,00 -R$ 3,66 -R$ 3,66 R$ 0,00 -R$ 3,66 -R$ 3,66 R$ 0,00 -R$ 3,66 

Ano 2 -R$ 17.559.424,79 R$ 0,16 -R$ 17.559.424,62 -R$ 16.341.685,81 R$ 0,16 -R$ 16.341.685,65 -R$ 17.147.677,60 R$ 0,16 -R$ 17.147.677,44 

Ano 3 -R$ 17.559.424,79 R$ 0,16 -R$ 17.559.424,62 -R$ 16.341.685,81 R$ 0,16 -R$ 16.341.685,65 -R$ 17.147.677,60 R$ 0,16 -R$ 17.147.677,44 

Ano 4 -R$ 17.559.424,79 R$ 0,16 -R$ 17.559.424,62 -R$ 16.341.685,81 R$ 0,16 -R$ 16.341.685,65 -R$ 17.147.677,60 R$ 0,16 -R$ 17.147.677,44 

Ano 5 -R$ 17.559.424,79 R$ 0,16 -R$ 17.559.424,62 -R$ 16.341.685,81 R$ 0,16 -R$ 16.341.685,65 -R$ 17.147.677,60 R$ 0,16 -R$ 17.147.677,44 

Ano 6 -R$ 17.559.424,79 R$ 0,16 -R$ 17.559.424,62 -R$ 16.341.685,81 R$ 0,16 -R$ 16.341.685,65 -R$ 17.147.677,60 R$ 0,16 -R$ 17.147.677,44 

Ano 7 -R$ 17.559.424,79 R$ 0,16 -R$ 17.559.424,62 -R$ 16.341.685,81 R$ 0,16 -R$ 16.341.685,65 -R$ 17.147.677,60 R$ 0,16 -R$ 17.147.677,44 

Ano 8 -R$ 17.559.424,79 R$ 0,16 -R$ 17.559.424,62 -R$ 16.341.685,81 R$ 0,16 -R$ 16.341.685,65 -R$ 17.147.677,60 R$ 0,16 -R$ 17.147.677,44 

Ano 9 -R$ 17.559.424,79 R$ 0,16 -R$ 17.559.424,62 -R$ 16.341.685,81 R$ 0,16 -R$ 16.341.685,65 -R$ 17.147.677,60 R$ 0,16 -R$ 17.147.677,44 

Ano 10 -R$ 17.559.424,79 R$ 0,16 -R$ 17.559.424,62 -R$ 16.341.685,81 R$ 0,16 -R$ 16.341.685,65 -R$ 17.147.677,60 R$ 0,16 -R$ 17.147.677,44 

Ano 11 -R$ 17.559.424,79 R$ 0,16 -R$ 17.559.424,62 -R$ 16.341.685,81 R$ 0,16 -R$ 16.341.685,65 -R$ 17.147.677,60 R$ 0,16 -R$ 17.147.677,44 

Ano 12 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16 -R$ 546.356,54 R$ 0,16 -R$ 546.356,38 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,16 -R$ 1.906.559,84 

Ano 13 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16 -R$ 546.356,54 R$ 0,16 -R$ 546.356,38 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,16 -R$ 1.906.559,84 

Ano 14 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16 -R$ 546.356,54 R$ 0,16 -R$ 546.356,38 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,16 -R$ 1.906.559,84 

Ano 15 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16 -R$ 546.356,54 R$ 0,16 -R$ 546.356,38 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,16 -R$ 1.906.559,84 

Ano 16 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16 -R$ 546.356,54 R$ 0,16 -R$ 546.356,38 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,16 -R$ 1.906.559,84 

Ano 17 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16 -R$ 546.356,54 R$ 0,16 -R$ 546.356,38 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,16 -R$ 1.906.559,84 

Ano 18 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16 -R$ 546.356,54 R$ 0,16 -R$ 546.356,38 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,16 -R$ 1.906.559,84 

Ano 19 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16 -R$ 546.356,54 R$ 0,16 -R$ 546.356,38 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,16 -R$ 1.906.559,84 

Ano 20 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16 -R$ 546.356,54 R$ 0,16 -R$ 546.356,38 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,16 -R$ 1.906.559,84 

Ano 21 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16 -R$ 712.515,74 R$ 0,16 -R$ 712.515,58 -R$ 2.041.745,39 R$ 0,16 -R$ 2.041.745,23 

Ano 22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,16 -R$ 546.356,38 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 
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Oliveira sem segregação Oliveira segregação parcial Oliveira segregação total 

 Custo Receita Fluxo final Custo  Receita  Fluxo final  Custo Fluxo final Fluxo final 

Ano 27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

Ano 42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 R$ 0,00 -R$ 546.356,54 -R$ 1.906.560,00 R$ 0,00 -R$ 1.906.560,00 

TMA 12,00% 

  

TMA 12,00% 

 

TMA 12,00% 

 
VPL -R$ 99.214.668,73 

  

VPL -R$ 93.773.644,62 

 

VPL -R$ 101.865.279,32 

 
TIR #NÚM! 

  

TIR #DIV/0! 

 

TIR #NÚM! 
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Apêndice 8– Fluxo de caixa Aterro Sanitário integrado (Consórcio) 
 

 
Consorcio sem segregação Consorcio segregação parcial Consorcio segregação total 

 
Custo Receita Fluxo Custo Receita Fluxo Custo Receita Fluxo 

Ano 1 -R$ 8.869.297,67 R$ 0,00 -R$ 8.869.297,67 -R$ 8.114.087,89 R$ 0,00 -R$ 8.114.087,89 -R$ 2.103.180,64 R$ 0,00 -R$ 2.103.180,64 

Ano 2 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 3 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 4 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 5 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 6 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 7 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 8 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 9 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 10 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 11 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 12 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 13 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 14 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 15 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 16 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 17 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 18 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 19 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 20 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 1.185.258,87 -R$ 16.808.073,42 -R$ 17.993.332,29 -R$ 361.013,75 R$ 67.548.415,20 R$ 67.187.401,45 

Ano 21 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 14.459.474,81 -R$ 16.808.073,42 -R$ 31.267.548,23 -R$ 954.629,54 R$ 67.548.415,20 R$ 66.593.785,67 

Ano 22 -R$ 1.300.395,63 R$ 0,00 -R$ 1.300.395,63 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 23 -R$ 15.554.985,22 R$ 0,00 -R$ 15.554.985,22 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 24 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 
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Ano 25 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 26 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 27 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 28 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 29 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 30 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 31 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 32 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 33 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 34 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 35 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 36 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 37 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 38 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 39 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 40 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 41 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

Ano 42 -R$ 463.898,75 R$ 0,00 -R$ 463.898,75 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 326.178,81 R$ 0,00 -R$ 326.178,81 

TMA 12,00% 

  

TMA 12,00% 

 

TMA 12,00% 

 
VPL -R$ 20.270.784,02 

  

VPL -R$ 144.208.868,66 

 

VPL R$ 499.432.087,69 

 
TIR #NÚM! 

  

TIR #NÚM! 

 

TIR 3195% 
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Apêndice 9– Fluxo de caixa Aterro Sanitário não – integrado (Oliveira) 
 

 Oliveira sem segregação Oliveira segregação parcial Oliveira segregação total 

 
Custo Receita Fluxo Custo Receita Fluxo Custo Receita Fluxo 

Ano 1 -R$ 1.283.227,99 R$ 0,00 -R$ 1.283.227,99 -R$ 823.542,66 R$ 0,00 -R$ 823.542,66 -R$ 672.118,01 R$ 0,00 -R$ 672.118,01 

Ano 2 -R$ 2.230.470,08 R$ 2.239.081,00 R$ 8.610,92 -R$ 197.188,34 R$ 0,00 -R$ 197.188,34 -R$ 160.087,00 R$ 6.087.456,00 R$ 5.927.369,00 

Ano 3 -R$ 2.230.470,08 R$ 2.239.081,00 R$ 8.610,92 -R$ 197.188,34 R$ 0,00 -R$ 197.188,34 -R$ 160.087,00 R$ 6.087.456,00 R$ 5.927.369,00 

Ano 4 -R$ 2.230.470,08 R$ 2.239.081,00 R$ 8.610,92 -R$ 197.188,34 R$ 0,00 -R$ 197.188,34 -R$ 160.087,00 R$ 6.087.456,00 R$ 5.927.369,00 

Ano 5 -R$ 2.230.470,08 R$ 2.239.081,00 R$ 8.610,92 -R$ 197.188,34 R$ 0,00 -R$ 197.188,34 -R$ 160.087,00 R$ 6.087.456,00 R$ 5.927.369,00 

Ano 6 -R$ 2.230.470,08 R$ 2.239.081,00 R$ 8.610,92 -R$ 197.188,34 R$ 0,00 -R$ 197.188,34 -R$ 160.087,00 R$ 6.087.456,00 R$ 5.927.369,00 

Ano 7 -R$ 2.230.470,08 R$ 2.239.081,00 R$ 8.610,92 -R$ 197.188,34 R$ 0,00 -R$ 197.188,34 -R$ 160.087,00 R$ 6.087.456,00 R$ 5.927.369,00 

Ano 8 -R$ 2.230.470,08 R$ 2.239.081,00 R$ 8.610,92 -R$ 197.188,34 R$ 0,00 -R$ 197.188,34 -R$ 160.087,00 R$ 6.087.456,00 R$ 5.927.369,00 

Ano 9 -R$ 2.230.470,08 R$ 2.239.081,00 R$ 8.610,92 -R$ 197.188,34 R$ 0,00 -R$ 197.188,34 -R$ 160.087,00 R$ 6.087.456,00 R$ 5.927.369,00 

Ano 10 -R$ 2.230.470,08 R$ 2.239.081,00 R$ 8.610,92 -R$ 197.188,34 R$ 0,00 -R$ 197.188,34 -R$ 160.087,00 R$ 6.087.456,00 R$ 5.927.369,00 

Ano 11 -R$ 2.230.470,08 R$ 2.239.081,00 R$ 8.610,92 -R$ 197.188,34 R$ 0,00 -R$ 197.188,34 -R$ 160.087,00 R$ 6.087.456,00 R$ 5.927.369,00 

Ano 12 -R$ 2.195.372,48 R$ 2.239.081,00 R$ 43.708,52 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 24.799,44 R$ 6.087.456,00 R$ 6.062.656,56 

Ano 13 -R$ 2.195.372,48 R$ 2.239.081,00 R$ 43.708,52 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 24.799,44 R$ 6.087.456,00 R$ 6.062.656,56 

Ano 14 -R$ 2.195.372,48 R$ 2.239.081,00 R$ 43.708,52 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 24.799,44 R$ 6.087.456,00 R$ 6.062.656,56 

Ano 15 -R$ 2.195.372,48 R$ 2.239.081,00 R$ 43.708,52 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 24.799,44 R$ 6.087.456,00 R$ 6.062.656,56 

Ano 16 -R$ 2.195.372,48 R$ 2.239.081,00 R$ 43.708,52 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 24.799,44 R$ 6.087.456,00 R$ 6.062.656,56 

Ano 17 -R$ 2.195.372,48 R$ 2.239.081,00 R$ 43.708,52 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 24.799,44 R$ 6.087.456,00 R$ 6.062.656,56 

Ano 18 -R$ 2.195.372,48 R$ 2.239.081,00 R$ 43.708,52 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 24.799,44 R$ 6.087.456,00 R$ 6.062.656,56 

Ano 19 -R$ 2.195.372,48 R$ 2.239.081,00 R$ 43.708,52 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 24.799,44 R$ 6.087.456,00 R$ 6.062.656,56 

Ano 20 -R$ 2.195.372,48 R$ 2.239.081,00 R$ 43.708,52 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 24.799,44 R$ 6.087.456,00 R$ 6.062.656,56 

Ano 21 -R$ 484.573,47 R$ 2.239.081,00 R$ 1.754.507,53 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 1.532.807,35 R$ 6.087.456,00 R$ 4.554.648,65 

Ano 22 -R$ 322.681,37 R$ 2.239.081,00 R$ 1.916.399,63 -R$ 30.903,92 R$ 0,00 -R$ 30.903,92 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 23 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 2.010.807,66 R$ 0,00 -R$ 2.010.807,66 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 
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Ano 24 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 25 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 26 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 27 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 28 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 29 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 30 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 31 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 32 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 33 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 34 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 35 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 36 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 37 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 38 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 39 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 40 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 41 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

Ano 42 -R$ 322.681,37 R$ 0,00 -R$ 322.681,37 -R$ 1.878.140,78 R$ 0,00 -R$ 1.878.140,78 -R$ 1.532.807,35 R$ 0,00 -R$ 1.532.807,35 

TMA 12,00% 

  

TMA 12,00% 

 

TMA 12,00% 

 
VPL -R$ 1.023.416,56 

  

VPL -R$ 3.306.234,14 

 

VPL R$ 42.490.206,97 

 
TIR #NÚM! 

  

TIR #NÚM! 

 

TIR 882% 
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Apêndice 10 – Fluxo de caixa aterro - não integrado (Consórcio) 

 

 
Consorcio sem segregação Consorcio segregação parcial Consorcio segregação total 

 
Custo Receita Fluxo Custo Receita Fluxo Custo Receita Fluxo 

Ano 1 -R$ 8.869.297,67 R$ 0,00 -R$ 8.869.297,67 -R$ 4.660.691,08 R$ 0,00 -R$ 4.660.691,08 -R$ 6.591.589,38 R$ 0,00 -R$ 6.591.589,38 

Ano 2 -R$ 16.855.380,85 R$ 9.753.682,00 -R$ 7.101.698,85 -R$ 1.591.551,78 R$ 0,00 -R$ 1.591.551,78 -R$ 16.855.380,85 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.996.331,74 

Ano 3 -R$ 16.855.380,85 R$ 9.753.682,00 -R$ 7.101.698,85 -R$ 1.591.551,78 R$ 0,00 -R$ 1.591.551,78 -R$ 16.855.380,85 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.996.331,74 

Ano 4 -R$ 16.855.380,85 R$ 9.753.682,00 -R$ 7.101.698,85 -R$ 1.591.551,78 R$ 0,00 -R$ 1.591.551,78 -R$ 16.855.380,85 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.996.331,74 

Ano 5 -R$ 16.855.380,85 R$ 9.753.682,00 -R$ 7.101.698,85 -R$ 1.591.551,78 R$ 0,00 -R$ 1.591.551,78 -R$ 16.855.380,85 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.996.331,74 

Ano 6 -R$ 16.855.380,85 R$ 9.753.682,00 -R$ 7.101.698,85 -R$ 1.591.551,78 R$ 0,00 -R$ 1.591.551,78 -R$ 16.855.380,85 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.996.331,74 

Ano 7 -R$ 16.855.380,85 R$ 9.753.682,00 -R$ 7.101.698,85 -R$ 1.591.551,78 R$ 0,00 -R$ 1.591.551,78 -R$ 16.855.380,85 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.996.331,74 

Ano 8 -R$ 16.855.380,85 R$ 9.753.682,00 -R$ 7.101.698,85 -R$ 1.591.551,78 R$ 0,00 -R$ 1.591.551,78 -R$ 16.855.380,85 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.996.331,74 

Ano 9 -R$ 16.855.380,85 R$ 9.753.682,00 -R$ 7.101.698,85 -R$ 1.591.551,78 R$ 0,00 -R$ 1.591.551,78 -R$ 16.855.380,85 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.996.331,74 

Ano 10 -R$ 16.855.380,85 R$ 9.753.682,00 -R$ 7.101.698,85 -R$ 1.591.551,78 R$ 0,00 -R$ 1.591.551,78 -R$ 16.855.380,85 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.996.331,74 

Ano 11 -R$ 16.855.380,85 R$ 9.753.682,00 -R$ 7.101.698,85 -R$ 1.591.551,78 R$ 0,00 -R$ 1.591.551,78 -R$ 16.855.380,85 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.996.331,74 

Ano 12 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 16.391.482,09 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.532.432,98 

Ano 13 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 16.391.482,09 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.532.432,98 

Ano 14 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 16.391.482,09 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.532.432,98 

Ano 15 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 16.391.482,09 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.532.432,98 

Ano 16 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 16.391.482,09 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.532.432,98 

Ano 17 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 16.391.482,09 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.532.432,98 

Ano 18 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 16.391.482,09 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.532.432,98 

Ano 19 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 16.391.482,09 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.532.432,98 

Ano 20 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 406.292,91 R$ 0,00 -R$ 406.292,91 -R$ 16.391.482,09 R$ 11.859.049,11 -R$ 4.532.432,98 

Ano 21 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 15.094.452,73 R$ 0,00 -R$ 15.094.452,73 -R$ 4.203.760,38 R$ 11.859.049,11 R$ 7.655.288,74 

Ano 22 -R$ 16.391.482,09 R$ 9.753.682,00 -R$ 6.637.800,09 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 
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Ano 23 -R$ 4.203.760,38 R$ 0,00 -R$ 4.203.760,38 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 24 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 25 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 26 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 27 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 28 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 29 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 30 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 31 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 32 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 33 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 34 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 35 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 36 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 37 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 38 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 39 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 40 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 41 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

Ano 42 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 -R$ 14.053.181,90 R$ 0,00 -R$ 14.053.181,90 -R$ 2.418.570,02 R$ 0,00 -R$ 2.418.570,02 

TMA 12,00% 

  

TMA 12,00% 

 

TMA 12,00% 

 
VPL -R$ 63.505.151,34 

  

VPL -R$ 26.931.812,60 

 

VPL -R$ 43.699.997,51 

 
TIR #NÚM! 

  

TIR #NÚM! 

 

TIR #NÚM! 
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