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ABSTRACT 

Electric power is consolidated by mankind for over a century and prospects for the future, indicating a 

continuous growth. The power available in nature is not prepared to use direct and continuous, requiring its 

generation through conversion of natural energies. Thermal generation represents a large share of world 

total, however, is highlighted as one of the largest generators of greenhouse gases. Another major 

environmental problem is the production and disposal of garbage, wich presents potential energy when the 

waste is thermal treated and being converted in electrical energy. This paper presents consideration on the 

feasibility of thermal treatment waste process and limitaton of calorific power of the trash in relation to the 

fossil fuel. 
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Resumo 
A utilização da energia elétrica pela espécie humana está consolidada há mais de um século e a perspectiva 
para o futuro, indica um contínuo crescimento. A energia elétrica disponível na natureza não é preparada para 
o uso direto e contínuo, sendo necessária sua geração por meio da conversão de energias naturais. A geração 
termelétrica representa uma grande fatia do total mundial, entretanto é destacada como um dos maiores 
geradores dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Outro grande problema ambiental é a produção e 
destinação de resíduo sólido urbano (RSU), que apresenta potencial energético quando tratado termicamente e 
pode ser convertido em energia elétrica. Este trabalho apresenta considerações sobre a viabilidade técnica do 
processo de tratamento térmico de resíduos e a limitação do poder calorífico do lixo em relação aos 
combustíveis fósseis. 
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Introdução 

 

Um dos grandes desafios para a civilização moderna é a adequada destinação dos resíduos urbanos, que vem 
sendo em grande parte lançados sem controle em determinados locais (lixões) ou acumulados em aterros.  
Uma forma pouco conhecida na América do Sul é a utilização de técnicas de tratamento térmico de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) com aproveitamento do valor energético contido no lixo para geração de energia 
elétrica. Tal processo contribui para a preservação do meio ambiente, traz diversos benefícios à sociedade e 
ainda permite reciclar energia ou utilizar-se de uma energia que seria, em grande parte, descartada em aterros 
sanitários. Já existem mais de 800 unidades de tratamento em operação no mundo, estando a maioria na 
Europa. Na América do Sul não existe atualmente nenhuma unidade em operação comercial (USINA 
VERDE, 2010). 
O objetivo deste trabalho é a avaliação das possibilidades tecnológicas de implantação de unidades de 
Tratamento Térmico de Resíduos Sólidos Urbanos como combustíveis, em relação aos combustíveis fósseis 
atualmente utilizados amplamente nas unidades termoelétricas. 
A geração de resíduos assume proporções particularmente elevadas em aglomerados urbanos e regiões 
metropolitanas, acarretando impactos sensíveis em nível mundial. O aumento da demanda por produtos 
processados, industrializados e comercializados, aliado à progressiva elevação do nível socioeconômico 
tornou o gerenciamento e destinação dos resíduos urbanos residenciais e comerciais um dos grandes desafios 
presentes e futuros aos administradores, técnicos, legisladores e demais envolvidos. 
Assim como a geração e a composição dos resíduos, sua forma de destinação dos resíduos coletados varia 
também em função do nível sócio-econômico, grau de desenvolvimento e conscientização ambiental, 
disponibilidade de locais, legislação existente, além de outras características específicas. A destinação 
atualmente é realizada em aterros por incineração (Europa, Ásia, Estados Unidos), por Compostagem e 
biodigestão, e por outros processos: Pirólise, Gaseificação, Destruição térmica por plasma, Plasma “frio”, 
Digestão enzimática, Tratamento mecânico-biológico, entre outros, que não serão abordados no presente 
trabalho, por representarem ainda a destinação de uma parcela muito pequena do montante de resíduos 
urbanos gerados. 
No método utilizado nesta pesquisa (incineração) o lixo é queimado e a energia vinculada quimicamente ao 
mesmo é liberada e levada pelos gases de combustão até uma caldeira de recuperação de calor. A energia 
remanescente é transferida a um fluido térmico como água. Assim, a energia contida no lixo pode ser 
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aproveitada e utilizada numa ampla gama de processos, como por exemplo, na geração de energia por vapor 
(KÜTTNER, 2010). Aqui cabe ressaltar que é necessária a implantação de um sofisticado sistema de 
filtragem dos gases provenientes da queima, que deverá atender aos limites de todas as regulamentações 
legais aplicáveis. Ressalta-se que a construção utilizada busca modernização e estrutura adequada para não 
prejudicar o visual do local de implantação. É importante ter cautela quanto à escolha da tecnologia a ser 
utilizada no processo do Tratamento Térmico de Resíduos. O investimento é elevado e o retorno do mesmo 
somente será real se o processo se mostrar estável e confiável operacionalmente e dentro da eficiência 
estabelecida. 
O processo de tratamento de resíduos sólidos domiciliares por meio de incineração tem as seguintes 
vantagens: 
-  Diminui o volume total de RSU destinados a aterros para 4 a 10%. Considerando o percentual em massa, 
haveria a necessidade de aterros para 12 a 30% do RSU. Neste caso, aumentaria a vida útil dos aterros de 10 
para 111 anos, conforme o Plano Diretor de Guarulhos.   
- Não exclui a possibilidade de combinação com outros processos, tais como reciclagem e reutilização de 
materiais provenientes da separação de resíduos durante ou após a coleta. 
- Pode ser utilizado para a geração de energia elétrica e/ou vapor, aproveitando o potencial energético dos 
RSU, como acontece na maioria dos países da Europa.  
- Com a diminuição do volume de resíduos depositados em aterros, diminui a possibilidade de estes 
provocarem doenças nas populações vizinhas aos depósitos. 
- Diminui a necessidade de se buscar mais terrenos nas metrópoles que já são densamente povoadas, sendo 
escassa a oferta de terrenos, obrigando muitos municípios a buscarem parcerias com seus vizinhos para 
depositar seus resíduos. Os terrenos circunvizinhos aos aterros se desvalorizam com a presença destes. Com 
menos necessidade de aterros menos terrenos sofrerão com este problema. 
- Diminui a formação de gases de efeito estufa e de chorume, que contamina o subsolo.  
- O equipamento opera com pouco ruído e sem odores, segundo RUBERG (2005).  
- O processo destrói em pouco tempo o material que levaria décadas, ou séculos, para se decompor em 
aterros, segundo RUBERG (2005).  
- O equipamento de incineração ocupa pequena área quando comparada com a necessária para instalação de 
um novo aterro (RUBERG, 2005). 
- Atualmente o processo é concebido para que os subprodutos sejam atóxicos. 
- Há atualmente equipamentos eficazes de proteção ambiental que reduzem as emissões de gases nocivos a 
níveis abaixo dos valores permitidos pelos órgãos fiscalizadores. 
As desvantagens deste processo são: 
 - Alto custo de implantação, operação e manutenção. Segundo Stengler (comunicação privada), na Europa, 
considerando uma estimativa grosseira, são necessários 500-700 EUROS por tonelada, por capacidade 
instalada anualmente, sem incluir o custo do terreno e o desenvolvimento do projeto, para operar um sistema 
de incineração. 
- Corrosão dos materiais submetidos ao ataque químico combinado com o calor.  
- Baixo rendimento do sistema de incineração (aproximadamente 21%). Para aumentar este rendimento é 
necessário combinar produção de energia com geração de vapor. Na Europa esta combinação é vantajosa, 
porque as cidades precisam de aquecimento no inverno. No Brasil, o vapor serviria aos processos industriais. 
Assim, o incinerador deveria estar próximo das zonas industriais, limitando o seu uso. 
- Necessidade de secagem do material a ser incinerado. Material úmido diminui o rendimento do incinerador. 
Apesar do Poder Calorífico Superior (PCS) e Inferior (PCI) serem parâmetros tecnicamente consagrados e 
reconhecidos, é importante destacar que as metodologias disponíveis são voltadas a materiais homogêneos, 
não existindo ainda metodologia padronizada e aceita para RSU. A avaliação do PCI do RSU como 
combustíveis envolvidos no processo de tratamento térmico de resíduos e a comparação com os combustíveis 
fósseis é um ponto relevante na decisão da implantação do sistema. Uma vez que o ensaio de PCS em bomba 
calorimétrica pode ser realizado em amostras totalmente secas ou em qualquer condição de umidade que 
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permita a ignição da amostra (obtendo-se respectivamente PCS seco ou Poder Calorífico Superior dos RSU, 
na condição de umidade “w” – PCSw) , podem ocorrer mais desvios decorrentes da utilização equivocada das 
Equações para cálculo. É ainda bastante comum a apresentação, pela literatura, de valores de PCS e/ou PCI, 
sem referência à condição (seca, in-natura ou parcialmente úmida), o que pode também pode levar à obtenção 
de valores indevidos. Além das omissões anteriores, ocorrem ainda na literatura, referencias a poder 
calorífico, heat value ou heat content (USA) e calorific value (Europa e Ásia), sem especificar a condição de 
superior ou inferior, (upper / lower) ou (gross / net).  
Deve-se ainda salientar também que o PCI, tal como definido e calculado, ainda não representa o parâmetro 
final para determinação 
da energia líquida a ser obtida de um determinado combustível (principalmente com elevados teores de cinzas 
e umidade), cabendo ainda aos projetistas do ciclo termodinâmico e ao fabricante da caldeira avaliar 
adequadamente os efeitos da eficiência da combustão, excesso de ar, temperatura de descarga das cinzas, 
temperatura de saída de gases, teor de umidade (levando em conta que toda a água será expelida pela 
chaminé, a cerca de 180 °C, o que representa uma apreciável perda de energia). 
Considerando-se que o ensaio de PCS parte de uma amostra de cerca de 3 g de material e levando ainda em 
conta as particularidades dos RSU, muitos questionamentos são levantados quanto à viabilidade e 
representatividade dos ensaios, sendo que diversos pesquisadores procuram desenvolver metodologias 
alternativas que confiram uma maior confiabilidade dos resultados, que são discutidas em item específico do 
presente trabalho e aparecem resumidas na tabela 1.  
 

TABELA 1: Resumo de metodologia de ensaio de PCS 

Método Referências Prós Contras 

Queima em 
caldeira 

instrumentada 

TIRU, 2012 
(preferível) 

Resultados diretamente 
voltados para 

aproveitamento energético 
Reproduz condições 
específicas de campo 

Requer existência de caldeira 
Requer deslocamento de grande 

quantidade de RSU – cerca de 100 
t 

Instrumentação complexa 
Influência das características da 

caldeira 

Ensaio único em 
calorímetro 

convencional 

UCF, 2012 
(desde que 

amostra seja 
representativa) 

Utiliza metodologia 
específica para 

determinação de PCI e PCS 

Dúvidas quanto à 
representatividade da amostra de 3 

g. Perda de voláteis durante 
secagem 

Ensaio único em 
calorímetro 

especial para 2,5 
kg 

UCF, 2012 
Amostra mais 

representativa que a do 
calorímetro convencional 

Necessita calorímetro especial 
Dúvidas quanto à precisão do 

calorímetro 
Perda de voláteis durante secagem 

Ensaio por 
parcelas 

ORER, 2004, 
UCF, 2012, 

SAGE, 2007, 
TIRU, 2012 
(alternativa) 

Amostras muito mais 
representativas que as 

utilizadas nos calorímetros 

Requer atribuição de valores de 
umidade intrínseca e PCSseco para 
cada parcela da gravimetria, apesar 

de disponíveis em literatura) 

Dedução a partir 
da composição 

elementar 
(Equações de 

Dulong 
modificada, 

Lloyd e 
Davenport, 
Boye, etc.) 

ASCE, 91  

Perda de voláteis durante secagem 
Fortes dúvidas quanto à 

representatividade das amostras 
utilizadas na análise elementar 
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Em decorrência do exposto, constatamos que se trata de assunto complexo, cuja condução requer diversas 
análises, além de boa dose de senso crítico. Descartada a possibilidade da utilização de queima em caldeira 
instrumentada, a alternativa que proporcionou resultados práticos mais coerentes e consistentes foi a de ensaio 
por parcelas. 
Para que ocorresse a determinação de um valor tecnicamente aceitável para ser utilizado neste trabalho, foram 
realizadas diversas amostragens do lixo, podendo ser qualificado a composição média do mesmo na região do 
entorno da Usina Termoelétrica Piratininga da seguinte forma: 5% de vidros, 18% de plásticos, 14% de 
papelão, 55% de materiais orgânicos, 2% têxteis, 2% de metais e os 3% restantes de distintos materiais. A 
umidade verificada nas amostragens apresentou o valor médio de 55%. As amostras foram levadas ao 
Laboratório Químico da Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE e lá submetidas a ensaio em 
bomba calorimétrica, realizada de acordo com os padrões normativos, sendo obtido o valor médio de PCI em 
2.000kcal/kg. 
Sendo realizada uma avaliação superficial, já se observa que o PCI do carvão do sul brasileiro é de 
4.500kcal/kg, do óleo combustível está estabelecido em 10.200kcal, e o gás natural em 9.150kcal/kg, nota-se 
que está sendo tratado de um combustível de menor potencial que os demais, devendo ser tratado o seu 
emprego não como concorrente para geração de energia, mas sim como um incremento na produção 
energética, mas com o principal objetivo de se reduzir o volume de resíduos conduzidos a aterros, cujos 
problemas logísticos e ambientais já se tornaram “velhos conhecidos”. 
Para se estabelecer um comparativo, quando se diz que um aproveitamento energético típico de RSU é de 0,5 
MWh por tonelada de RSU com PCI de 2000 kcal/kg, o rendimento global de uma planta de geração é de: 
Ŋ (rendimento da planta) = Energia líquida / Energia do combustível = 0,5 MWh * 859845,2 kcal/MWh 
/(1000 kg * 2000 kcal/kg) = 21,5%. 
Note o valor extremamente baixo de rendimento global da planta se comparado com o de uma Unidade 
termoelétrica convencional a gás (entre 28 e 35%) ou em ciclo combinado (entre 48 e 55%). Isso se deve, em 
grande parte, à umidade dos RSU, às baixas temperaturas de vapor (limitadas a 400 °C, por problemas de 
corrosão) e às baixas pressões associadas às temperaturas (da ordem de 40 bar). 
 
Considerações Finais 
 
O potencial estimado de geração de energia elétrica por meio da incineração dos RSU no Brasil é de 16 GW, 
valor este bastante representativo considerando-se todas as formas de geração de eletricidade no país. 
(PAVAN, 2010). A incineração dos RSU reduz sobremaneira os impactos (peso, volume, toxicidade do lixo), 
porém seus custos de implantação e operação somente a viabilizam para regiões densamente povoadas e com 
carência de áreas, além de elevado nível econômico.  Apresentam ainda emissões com quantidades de 
substancias tóxicas formadas durante a combustão que devem ser monitoradas.  A economicidade desse 
processo ainda é questionável no Brasil, pois se admitindo que RSU tenha custo médio estimado equivalente 
ao dos aterros, de aproximadamente R$ 60,00 por tonelada de lixo, a energia elétrica teria um custo final de 
320,00 R$/MW – Reais por MWh, para tornar o investimento viável, com amortização em aproximadamente 
20 anos  segundo KÜTTNER (2010) e MALLONE (2010). 
Apesar das controvérsias sobre a viabilidade econômica da incineração dos RSU, o Plano Nacional de 
Energia 2030 – PNE 2030 “considera a possibilidade de instalação de até 1.300 MW nos próximos 20 anos 
em termelétricas utilizando RSU, em uma indicação de que são esperados avanços importantes no 
aproveitamento energético do lixo urbano”, segundo Nota Técnica da Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
do Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2008). 
A redução da quantidade de RSU é uma realidade necessária para implantação imediata. Muitos são os 
projetos, idéias e proposições, porém a aplicação prática é limitada por ações diversas de políticas e de 
opiniões divergentes de diversos segmentos da população. Para que o fato se concretize, necessário é que haja 
vontade de ambas as partes, buscando um único objetivo, que não somente o interesse de uma classe 
específica, em detrimento de aborrecimento de outra. 
A proposta de contribuição para redução dos aterros através da geração de energia é uma frente que cobrirá 
duas vertentes distintas que se encontram em um ponto comum, a necessidade de uma ação imediata. O país 
precisa de energia elétrica, notar que os reservatórios das hidrelétricas, no corrente ano já estão deplecionados 
desde o início do inverno, sendo observado que a perda de qualquer linha ou máquina de porte, já tem 
chamado as termelétricas para o despacho, e os aterros já não mais suportam a produção atual de lixo, que 
sendo mantida na mesmice, se tornará exponencialmente maior a cada dia. Observemos que enterramos 
diariamente toneladas de materiais combustíveis sendo tratados como desprezíveis, enquanto sondamos a 
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terra e retiramos nobres hidrocarbonetos em escala monumental, para produzir energia com eficiência em 
média menor do que 45%. 
Vamos pensar um uma cena, onde os recipientes coletores de recicláveis, disponibilizados para a população 
tenham um de metal, um de plástico, um de vidro, um de papel e outro escrito “energético”, com a seguinte 
instrução: “PODE: papel manchado, palito de sorvete, madeira, plástico sujo, entre outros” que fossem 
destinados para uma central de geração de energia elétrica para esta região onde ele foi coletado, evitando 
queimar algumas dezenas de litros de óleo diesel para o transporte para uma região distante. A logística, 
tratamento, separação e outros relevantes itens podem ser tratados em trabalhos que serão gerados à partir 
desta concepção de respostas à perguntas que decorrem deste e de outros artigos similares.  
A Lei 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil) estabelece que até 2014 não deva existir 
mais lixões no Brasil. Acabar com os lixões entende-se exterminar com uma das principais fontes de 
comprometimento ambiental para o solo e águas superficial e subterrânea, minimizar a proliferação de 
inúmeras doenças, além de elevar a vida útil dos aterros sanitários e até mesmo cumprir uma das exigências 
do Plano de Resíduos Sólidos brasileiro, que estabelece o envio de somente rejeito para os aterros, restando 
então a necessidade do investimento em compostagem, reciclagem e incineração dos RSU, principalmente, no 
caso deste último, com geração de energia elétrica. 
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