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RESUMO 

 

O aterro sanitário do Sítio das Neves é o único local de disposição final de resíduos sólidos 

urbanos da Região Metropolitana Baixada Santista, Estado de São Paulo e atualmente está 

licenciando uma usina termoelétrica para processar a massa de 2mil toneladas de lixo que 

recebe diariamente de 7 das 9 cidades da Região. O município de Bertioga está operando em 

escala piloto uma usina de tratamento de resíduos por processo biológico em atendimento a 

um bairro, com volume de 3 toneladas dia. Em 2018, os municípios da Região receberam de 

sua Agência Metropolitana (AGEM) o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos que avaliou cenários e alternativas tecnológicas de tratamentos de resíduos urbanos de 

forma compartilhada, com a finalidade de avançar dentro das políticas nacional e estadual de 

resíduos e direcionar soluções integradas. Partindo da análise das alternativas apontadas no 

Plano Integrado, além das experiências que estão em desenvolvimento nos municípios da 

Região, cenários futuros foram avaliados para auxiliar o planejamento de ações 

intermunicipais, ambientais, econômicas e sociais na busca de soluções conjuntas dos 

problemas relacionados à destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Considerando que o 

aterramento destes é uma opção com entraves ambientais tendo em vista a escassez de novas 

áreas passíveis ao licenciamento para essa finalidade no território da Baixada Santista, a 

pesquisa buscou analisar se a implantação de um sistema biológico no aterro atual de forma 

centralizada, ou não, poderia ser uma alternativa à ser adotada pelos gestores da Região, em 

contraponto ao atual projeto de construção de um incinerador no mesmo local. A metodologia 

de pesquisa consistiu na investigação por meio de estudo de caso e levantamento bibliográfico 

de projetos análogos, a qual baseou a comparação de cenários possíveis considerando as 

características e dados da realidade regional, e que desenvolvessem um ciclo produtivo 

integrado com o aproveitamento da geração do biogás gerado pela massa atual do aterro, o 

retorno da matéria-prima ao mercado produtivo e a diminuição do impacto ambiental 

decorrentes da má disposição de resíduos. Consequentemente, os ganhos sociais advindos das 

políticas ambientais articuladas em conjuntos de municípios ganhariam créditos positivos em 

benefícios comuns, construindo cidades inspiradas em soluções pautadas no planejamento de 

ações interconectadas ambientalmente.  

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Região Metropolitana da Baixada Santista; Aproveitamento Energético de 

Resíduos Sólidos Urbanos; Gestão Metropolitana.  



 

 

EVALUATION OF THE USE OF BIODIGESTORS AS AN ALTERNATIVE TO 

SOLID URBAN WASTE IN THE BAIXADA SANTISTA METROPOLITAN 

REGION. 

 

ABSTRACT 

 

The Sítio das Neves landfill is the only final disposal site for urban solid waste in the Baixada 

Santista Metropolitan Region, State of São Paulo and is currently licensing a thermoelectric 

plant to process the mass of 2 thousand tons of garbage that receives daily from 7 of the 9 

cities in the Region. The municipality of Bertioga is operating in a pilot scale a biological 

waste treatment plant serving a neighborhood, with a volume of 3 tons per day. In 2018, the 

municipalities in the Region received from their Metropolitan Agency (AGEM) the Regional 

Plan for Integrated Solid Waste Management, which evaluated shared scenarios and 

technological alternatives for urban waste treatment, in order to advance within national and 

state policies of waste and direct integrated solutions. Based on the analysis of the alternatives 

identified in the Integrated Plan, in addition to the experiences that are under development in 

the Region's municipalities, future scenarios were evaluated to assist in the planning of inter-

municipal, environmental, economic and social actions in the search for joint solutions to 

problems related to final disposal urban solid waste. Considering that the landfill of these is 

an option of environmental barriers and the scarcity of new areas subject to licensing for this 

purpose in the territory of Baixada Santista, the research sought to analyze whether the 

implementation of a biological system in the current landfill in a centralized manner, or no, it 

could be an alternative to be adopted by managers in the region, as opposed to the current 

project to build an incinerator in the same location. The research methodology consisted of 

investigation through a case study and bibliographic survey of similar projects, which based 

the comparison of possible scenarios considering the characteristics and data of the regional 

reality, and which would develop an integrated production cycle with the use of the 

generation of biogas generated by the current mass of the landfill, the return of raw material to 

the productive market and the reduction of the environmental impact resulting from the poor 

disposal of waste. Consequently, the social gains arising from environmental policies 

articulated in sets of municipalities would gain positive credits in common benefits, building 

cities inspired by solutions based on the planning of environmentally interconnected actions. 

 

 

 

 

 

Keywords: Metropolitan Region of Baixada Santista; Energy Utilization of Urban Solid 

Waste; Metropolitan Management. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Aspectos iniciais  

 A geração crescente de resíduos sólidos, com os impactos sociais, econômicos e 

ambientais negativos, decorrentes do gerenciamento e da disposição inadequados, representa 

um dos grandes problemas da sociedade moderna.  

O crescimento demográfico, a rápida urbanização de territórios, o aumento dos padrões 

de consumo, a insuficiente capacidade institucional dos municípios, e escassos recursos 

financeiros, os aspetos legais e administrativos (MENIKPURA; SANG-ARUN; 

BENGTSSON, 2013), entre outros fatores, contribuem para o crescimento da taxa de geração 

de resíduos, fazendo com que a sua gestão se transforme num desafio para o poder público 

local, considerando o crescente volume gerado, os impactos causados ao meio ambiente, à 

saúde e à segurança pública. 

No Brasil, 68,5% dos resíduos gerados em municípios com até 20 mil habitantes são 

depositados em locais inadequados. Esta situação torna-se relevante pois essa parcela de 

municípios corresponde a 73% da população brasileira total (IBGE, 2002; JUCA, 2003). 

 Após 20 anos de discussões no Congresso Nacional, em dezembro de 2010 foi 

regulamentada a Lei 132.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS 

(BRASIL, 2010). Como marco regulatório a PNRS propõe em seu plano de ação a não 

geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, e aproveitamento do subproduto 

gerado para a geração de energia (PNUD, 2010). Para que isso aconteça de forma adequada, é 

fundamental o engajamento dos diferentes atores em todas as etapas da cadeia de 

gerenciamento dos resíduos. Em seu artigo 6º, o texto da lei destaca em seus princípios  

 

a cooperação entre as diferentes esferas do poder 

público, o setor empresarial e demais segmentos da 

sociedade,  
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devendo ainda se prever atividades que garantam à sociedade informações e participação na 

formulação e implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos 

sólidos.  

No Estado de São Paulo, a Política de Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei nº 

12.300/2006 (SÃO PAULO, 2006), regulamentada pelo Decreto 54.645/2009 (SÃO PAULO, 

2009) que, muito embora seja anterior à PNRS, está em consonância com os preceitos por ela 

estabelecidos. As citadas políticas definem, entre outros, os planos de resíduos como 

instrumentos de planejamento e gestão. 

Dessa forma, a elaboração de estudos e a definição de alternativas tecnológicas que 

envolvam rejeitos orgânicos deve preceder de uma ampla discussão, respeitando os aspectos 

sociais, ambientais e econômicos do local onde serão implantadas, principalmente em 

atendimento as leis ambientais e as questões sociais às quais estão inseridos. 

 Na Região Metropolitana da Baixada Santista, cuja população estima-se em 1.881.706 

habitantes (IBGE 2020), são gerados cerca de 2mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por 

dia o que corresponde a quase 1kg por habitante. Segundo os dados levantados do PRGIRS-

BS, do volume diário gerado, 44% são resíduos recicláveis, 40% orgânicos e 16% rejeitos. A 

Região é responsável pela geração de 3,9 % de toda a geração de RSD do estado de São Paulo 

(PRGIRS-BS, 2018). Fato que se analisadas as projeções das taxas de crescimento 

populacional e o volume gerado per capta, se nada for feito em dez anos, os municípios da 

Região enfrentarão graves problemas quanto a destinação final de seus rejeitos, pelos fatores 

sociais e ambientais que são abordados na pesquisa.  

  O único aterro existente na região, o Sitio das Neves, localizado na área continental do 

município de Santos, atende 7 dos 9 municípios da Região Metropolitana, e está em operação 

desde 2003. Atualmente sua área está saturada e sua vida útil possui licenciamento para operar 

por mais 2 anos, ou seja, seria o tempo para implementar uma nova solução permanente para 

os resíduos a partir de 2023. Peruíbe e Itanhaém são os únicos municípios que destinam para 

outros aterros, como o aterro municipal de Peruíbe e o aterro Lara Central de Tratamento 

Ltda., nos municípios de Peruíbe e Mauá, respectivamente.  

Diante desse panorama, em 2018 foi concluído um estudo sobre as condições dos 

resíduos sólidos da Baixada Santista. Realizado pelo Instituo de Pesquisas Tecnológicas de 
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São Paulo (IPT), acompanhado pela Câmara Temática de Meio Ambiente do Conselho de 

Desenvolvimento Metropolitano (CONDESB), e com a coordenação da Agência 

Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), autarquia do Governo do Estado de São Paulo. O 

Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista (PRGIRS-BS) 

apresentou um conjunto de estratégias e diretrizes que assegurassem a implantação de uma 

solução integrada de gestão de resíduos, por meio da leitura de cenários em uma escala 

regional, visando ganhos de escala e redução de custos e apontando alternativas à serem 

adotadas. 

O PRGIRS-BS concluiu não existir uma solução única à ser seguida regionalmente e 

sugeriu a elaboração de arranjos e associações considerando as características dos resíduos 

existentes, a infraestrutura já instalada, as partes interessadas, bem como os requisitos legais, 

ambientais, sociais e econômicos da Região. 

Em 2021, a Agência Metropolitana iniciou junto ao Instituto de Pesquisa Tecnológica 

a elaboração da Etapa 2 do PRGIRS-BS visando desenvolver estratégias e implementar as 

ações do Plano finalizado em 2018. Com prazo previsto para 2023, a segunda etapa deverá 

apresentar o mapeamento dos fluxos e aplicação de tendências de evolução na gestão de coleta 

e destinação de resíduos da Baixada Santista, avaliação de arranjos microrregionais para o 

processamento de resíduos, e um cronograma com a previsão de entrega e execução dos 

previstos, conforme aponta seu Edital. 

Partindo da compreensão dos fatos apontados pelo PRGIRS-BS para avançar na gestão 

integrada dos resíduos da Baixada Santista, foram considerados como principais desafios a 

vida útil de operação do único aterro privado que atende os municípios da região; as 

condicionantes ambientais que dificultam a implantação de novos sistemas de disposição final, 

sobretudo de novos aterros sanitários; as condições atuais e possibilidades de melhorias das 

unidades de triagem e catadores de resíduos recicláveis; os entraves da implantação da 

logística reversa nos grandes centros geradores de resíduos; as condições díspares dos 

municípios da Região Metropolitana para arcar com os altos custos de implantação e das 

despesa da gestão de resíduos; e a necessidade de se trabalhar novas tecnologias que 

minimizem a massa de resíduos e gerem produtos com valor agregado, em atendimentos as 

leis ambientais pertinentes.    
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Enfrentar este problema significa assumir como meta aprimorar o gerenciamento dos 

resíduos gerados na Região. Isto envolve buscar alternativas e soluções para todas as etapas 

que devem ser integradas e compartilhadas, desde a sua geração, os tipos de coleta e 

tratamento, as áreas de transbordo, a reabilitação das áreas degradadas e recuperação daquelas 

contaminadas até a adequação e capacitação dos recursos humanos, técnicos e financeiros, 

considerando as diferentes realidades municipais no enfrentamento das questões de forma 

compartilhada.  

Nesse cenário, o desenvolvimento da presente pesquisa justifica-se pela necessidade de 

analisar a partir dos dados existentes e bibliografia pertinente se, diante das características e 

dificuldades enfrentadas na Baixada Santista, tecnologias mais sustentáveis para o tratamento 

dos resíduos sólidos urbanos poderiam ser adotadas como alternativa à solução regional 

apresentada pelo atual aterro sanitário de Santos, considerando a viabilidade ambiental, social 

e econômica do cenário atual levantado.  

A pesquisa visa assim contribuir para a tomada de decisões por meio da análise de 

dados que subsidiem uma proposta alternativa ao tratamento de resíduos que poderá ser 

adotado para a Região em contraponto à prática realizada pelo aterro atual, ponderando a 

realidade regional, e que abranjam um ciclo produtivo integrado com o aproveitamento da 

geração do biogás pela massa atual gerada, o retorno da matéria-prima ao mercado produtivo e 

a diminuição do impacto ambiental decorrentes da emissão de gases e da disposição final de 

resíduos. Atualmente, a única solução em andamento é a instalação de um sistema de 

incineração que será construído na área do aterro sanitário existente, e encontram-se em 

processo de licenciamento ambiental pelos órgãos fiscalizadores existentes. 

 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo geral  

Este trabalho tem por objetivo indicar propostas viáveis ao tratamento de resíduos 

sólidos da Baixada Santista, por meio da análise de dados existentes e experiências correlatas 

do atual cenário do sistema e das soluções propostas no Plano Regional de Gestão Integrada 
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de Resíduos Sólidos comparando se as alternativas biológicas de tratamento em aterros 

sanitários são passíveis de solucionar os problemas ambientais de tratamento de resíduos 

considerando as características locais.  

O trabalho visa facilitar a compreensão do cenário atual e das alternativas possíveis 

para o enfrentamento dos problemas gerados pela destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos como subsídio à tomada de decisão para os gestores do sistema de limpeza urbana na 

Região Metropolitana da Baixada Santista, considerando os dados levantados na pesquisa. 

2.2. Objetivo específico 

  O trabalho pretende analisar conhecimentos referentes à gestão de resíduos sólidos que 

adotaram sistemas biológicos como alternativa ao tratamento dos mesmos, por meio da 

identificação das práticas e de casos análogos existentes, comparativamente aos dados obtidos 

na Região Metropolitana da Baixada Santista. 

  A dissertação tem o intuito de contribuir para uma reflexão sobre novas alternativas 

que possam auxiliar o planejamento e direcionamento de ações intermunicipais, por meio de 

uma análise preliminar à tomada de decisão para a solução dos problemas relacionados à 

gestão da destinação final de resíduos sólidos urbanos na Baixada Santista, sob o ponto de 

vista ambiental. Para tanto está estruturada sob os seguintes aspectos: revisão bibliográfica, 

materiais e métodos e conclusões. 

  A revisão bibliográfica aborda o referencial teórico utilizado como embasamento 

científico do trabalho, o qual incluem definições, conceitos, normativas, problemas 

enfrentados na tratativa do tema, com enfoque à gestão integrada de resíduos sólidos urbanos e 

domiciliares. Nessa etapa foram descritas as práticas de tratamento e de destinação 

encontradas na bibliografia coletada, com enfoque ambiental, avaliando os potenciais 

benefícios do tratamento biológico e do aproveitamento energético de resíduos como 

alternativas à solução encontrada no cenário atual na Baixada Santista, abordada na etapa 

sequente.  

  Após os fundamentos teóricos coletados na revisão bibliográfica, a segunda etapa 

apresenta a metodologia utilizada na dissertação e a caracterização da área de estudo sob seus 



14 

 

 

 

aspectos administrativos, legais, ambientais e sociais da gestão dos resíduos sólidos urbanos e 

das dificuldades existentes em seu cenário atual. Essa etapa também apresenta as práticas que 

foram adotadas na Região Metropolitana da Baixada Santista quanto ao enfrentamento do 

tema, seu sistema de governança seus impactos ambientais, e das alternativas e cenários 

propostos por meio da bibliografia pertinente ao tema. 

  Por fim, são apresentadas as conclusões e recomendações geradas a partir das análises 

comparativas descritas na etapa anterior, com ênfase na gestão integrada do sistema e dos 

possíveis cenários que ofereçam critérios ambientais, sociais e econômicos viáveis ao 

tratamento dos resíduos sólidos da Baixada Santista em contraponto as práticas atualmente 

adotadas na Região. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

3.1. Resíduos sólidos  

 Analisando na literatura existente os vários conceitos que definam os resíduos sólidos, 

encontramos na NBR-10.004 ABNT (2004), o seguinte conceito 

 

...resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e 

semi-sólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição 

os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis 

em face à melhor tecnologia disponível. 

 

 Os resíduos são pela norma classificados segundo sua origem, e derivam em urbanos e 

industriais. Os urbanos incluem os resíduos domiciliares (gerados em residências e comércios) 

e resíduos de serviços (que tem suas origens na limpeza urbana). Os resíduos industriais são 
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aqueles gerados em industrias de processamentos, que oferecem riscos em função da sua 

periculosidade.  

Pela citada norma é imprescindível avaliar a classificação dos riscos que os resíduos 

sólidos podem causar à saúde pública e ao meio ambiente devido a sua abrangência, com a 

finalidade de orientar os gestores para o manejo dos grupos e diversas classificações de seus 

tipos, que se dividem basicamente em perigosos e não perigosos.  

Os resíduos perigosos, Classe I pela NBR, apresentam em função de suas propriedades 

físicas, químicas ou infectocontagiosas, as seguintes características: periculosidade – risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente; inflamabilidade; corrosividade; reatividade; toxicidade e; 

patogenicidade. 

Os resíduos não perigosos, Classe II pela NBR, não apresentam algum risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente como também não apresentam alguma característica descrita nos 

resíduos de Classe I (toxidade, reatividade, etc). São subdivididos em inertes, que não diluem 

ou reagem ao contato com água (classificado como Classe II A) e não inertes, que diluem ou 

reagem ao contato com água (classificado como Classe II B). Os resíduos Classe II A podem 

ter propriedades tais como combustibilidade, biodegradabilidade, ou solubilidade em água. 

Enquadram-se nessa classe, principalmente os resíduos sólidos domiciliares. Já os 

classificados como Classe II B não apresentam nenhum dos seus constituintes solubilizados 

em concentrações superiores aos padrões de portabilidade de águas. Nessa classe enquadram-

se principalmente os resíduos de construção civil. 

É interessante notar que no âmbito da gestão, a ABNT 10.004 (2004) pode auxiliar na 

identificação do potencial do risco do resíduo gerado, servindo como base teórica no 

apontamento das melhores alternativas de tratamento e disposição final do conteúdo coletado, 

após sua avaliação gravimétrica.  

Outras formas de classificação referem-se à sua natureza física (seco ou molhado), sua 

composição química (matéria orgânica putrescível e matéria inorgânica) e as suas origens 

(domiciliares, comerciais, públicos, industriais, de serviços de saúde, construção civil, 

varrição, feiras livres e de estações de tratamento de água e esgoto). A origem é fator 

determinante para indicar a responsabilidade pelo gerenciamento e seu manejo.  
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De acordo com a finalidade do presente estudo, destacam-se os resíduos sólidos 

domiciliares, que são responsáveis pelo maior volume de resíduos totais gerados. Os resíduos 

sólidos domiciliares (RSD) são conceituados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010), como sendo aqueles originados em residências, escolas e estabelecimentos 

comerciais.  

Segundo dados da ABRELPE (2020), a geração total de RSU no Brasil Entre 2010 e 

2019 passou de 67 milhões para 79 milhões de tonelada por ano, que representa 379 kg/ano 

per capta. A quantidade de resíduos coletados no ano de 2019 foi de aproximadamente 72,7 

milhões de toneladas, representando aumento de 1% em relação ao ano anterior, índice 

superior à taxa de crescimento populacional no período, que foi de 0,75 %. A cobertura total 

de coleta dos resíduos é de 92%, sendo bastante variável dependendo da região do país 

avaliada. Quanto ao tipo de destinação, os dados de 2019 registraram 43 milhões de toneladas 

de resíduos enviados à aterros sanitários. Por outro lado, a quantidade de resíduos que segue 

para unidades inadequadas (lixões e aterros controlados) também cresceu, passando de 25 

milhões de toneladas por ano para pouco mais 29 milhões de toneladas por ano. 

No que se refere à coleta seletiva, as iniciativas foram registradas em mais de 73% das 

cidades brasileiras, mas ainda são bastante incipientes, e a falta de separação dos resíduos 

reflete na sobrecarga do sistema de destinação final e na extração de recursos naturais, muitos 

já próximos do esgotamento. A consequência direta disso são os índices de reciclagem que, 

nesses dez anos da Lei Federal, permanecem em patamares inferiores a 4% na média nacional. 

(ABRELPE, 2019). Porém, muitas destas atividades resumem-se à disponibilização de pontos 

de entrega voluntária ou convênios com cooperativas de catadores, que não abrange todo o 

potencial de recuperação dos resíduos recicláveis. 

Na terminologia usual nas campanhas de coleta seletiva, este grupo de resíduo é 

constituído de materiais úmidos e secos. Os materiais úmidos são classificados em orgânicos 

(como restos de alimentos de origem animal e vegetal), e rejeitos (que são aqueles 

contaminados biologicamente, como os resíduos sanitários). Os materiais secos são 

classificados como potenciais recicláveis, como plásticos, vidros, papeis e papelão, metais 

ferrosos e não ferrosos, entre outros que podem ou não ter valor comercial. Parte deste 

material pode conter também uma parcela constituída de rejeitos.  
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No Brasil, os resíduos úmidos representam cerca de 50% da massa de resíduos gerados 

nos municípios, enquanto a outra metade é constituída por resíduos recicláveis. Esse valor 

pode variar conforme a região do país, que sofre influências pelos hábitos, costumes, variações 

climáticas, poder aquisitivo da população, atividades econômicas predominantes, tanto em 

geração per capita ou com relação à composição gravimétrica dos resíduos. Analisando os 

dados da ABRELPE, o Sudeste segue como a região que mais contribui para a geração de 

resíduos em âmbito nacional (49,88%). 

O conhecimento da composição gravimétrica, isto é, a porcentagem em peso de cada 

componente presente em uma fração amostral de resíduos é relevante, pois é premissa básica 

para avaliação dos estudos de viabilidade de implantação de qualquer sistema de tratamento de 

resíduos, e de sua disposição final. Além da sua classificação e composição, é fundamental 

conhecer também a densidade aparente do resíduo, sua compressividade, umidade e a 

proporção existente entre a massa e o volume do resíduo (ZANTA E FERREIRA, 2003). 

 A alta geração de resíduos sólidos degradáveis no Brasil, pode ser em parte explicada 

pela cultura de desperdício de alimentos, e pelo não habito da compostagem desses resíduos. 

Os principais componentes dos RSD são restos de comidas, papeis, garrafas, embalagens, 

têxteis, latas de alumínio, vidros, gerados por atividades cotidianas de seus consumidores.  

Atuando nessas dimensões, tem-se uma rede de atores que exercem diferentes 

influências nos sistemas de gerenciamento. Alguns desses atores são responsáveis diretos e 

uma atuação integrada entre eles é desejada para o bom funcionamento do sistema. Por outro 

lado, a gestão integrada de resíduos é uma abordagem mais abrangente, que considera também 

as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável. Aliadas a essas dimensões, acrescentam-se as dimensões 

técnica, financeira, institucional/organizacional e legal (GUERRERO; MAAS; HOGLAND, 

2013).  

No caso da Baixada Santista, a composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos 

levantados em 2018 e apresentados no Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos Urbanos obedecem a composição em porcentagem apontadas na Figura 1, onde os 

orgânicos representam 40,4% da massa total de RSU coletada em nove municípios, os rejeitos 

15,8% e os 43,8%  restantes estariam distribuídos entre materiais que poderiam ser 
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aproveitados em políticas de reciclagem ou pela adesão à logística reversa, onde o setor 

empresarial seria o responsável em recolher e encaminhar o resíduo gerado na pós-venda de 

seu produto, evitando com isso que os materiais coletados sejam destinados aos aterros.  

 

Figura 1: Composição gravimétrica (%) dos resíduos gerados na Baixada Santista. Fonte: PRGIRS-BS, 2018. 

3.2. A cadeia integrada dos resíduos sólidos domiciliares 

A geração do resíduo pode ser considerada a partir do momento que há o descarte por 

parte do seu proprietário quando não mais necessário. A partir disso, o resíduo gerado é 

* Logística reversa: resíduos eletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, pneumáticos, 

embalagens agroquímicas e óleos lubrificantes. 

** Rejeito: resíduos contaminados biologicamente (papéis sanitários, absorventes, cotonetes, algodão, 

fraldas, entre outros). 
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acondicionado, e em alguns casos, armazenado até sua coleta. O cidadão está diretamente 

envolvido na etapa relacionada ao consumo, geração e descarte. Na outra etapa, que inclui a 

coleta, transporte, tratamento e destinação final, seu envolvimento é indireto (LOGAREZZI, 

2004).  

 O início da cadeia integrada de resíduos se dá por parte do gerador do produto, pois 

quanto maior o volume, mais resíduos serão coletados, transportados, tratados e dispostos 

futuramente. O tipo de consumo também exerce fator considerável na geração de produtos 

finais, principalmente os que vem com mais embalagens descartáveis. Dessa forma, o manejo 

inadequado desses resíduos é, em muitos casos, responsável pela poluição ambiental nas 

cidades brasileiras, provocando a contaminação do solo e das águas subterrâneas.  

Embora a reciclagem seja uma medida ambiental consagrada e comprovadamente de 

sucesso, programas como a Política dos 3Rs, priorizam a redução de resíduos já na sua fonte 

geradora, ou seja, antes de se pensar em reciclar, reutilizar, tratar ou dispor esses resíduos em 

aterros, primeiramente seria fundamental buscar meios de não gerar tais resíduos. 

SPERANDIO e GASPAR (2007) defendem tal princípio e o destacam como parte da Política 

dos 3Rs, reconhecida internacionalmente e que enfatiza a moderação do consumo. De acordo 

com os autores, causa menos impacto evitar a geração de resíduo do que reutilizar ou reciclar 

os materiais após o seu descarte. 

Um ator nos processos de gestão integrada de resíduos sólidos que ganha destaque com 

a promulgação da PNRS e dos Decretos nº 7.404/2010 e nº 7.405/2010 é o catador de 

materiais reutilizáveis e recicláveis. No campo social a reciclagem tem sido apontada 

frequentemente como atividade geradora de emprego e renda, em especial para a população de 

renda mais baixa. Há no país um contingente apreciável de catadores que vivem da renda 

gerada pela venda de sucatas e outros materiais recicláveis derivados do lixo. De acordo com a 

publicação do IPEA de 2019, que utilizou os micros dados da amostra do Censo de 2010 do 

IBGE, foram identificados 171.553 catadores cadastrados no Brasil. Em relação às Grandes 

Regiões do Brasil o Instituto apontou que o Sudeste concentra o maior número de catadores do 

país, representando cerca de 42% da força de trabalho nacional (IPEA, 2019). 

A visibilidade do volume de catadores no Brasil e de sua distribuição, serve como 

impulso para discutir a importância dos catadores para o setor da reciclagem, entendendo que, 
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conforme apontado por LEAL et al. (2002), o grande motivador da indústria da reciclagem é a 

recuperação do valor de trabalho socialmente necessário embutido nos materiais, que só é 

possível e lucrativo para as empresas por meio da exploração e da apropriação do trabalho não 

pago aos catadores. 

 Segundo o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos (CETESB, 2014), a 

reciclagem de qualquer material compreende quatro fases: coleta, seleção, revalorização e 

transformação, sendo que as duas primeiras etapas têm maiores desafios na medida em que 

envolvem processos de conscientização da população para a prática da coleta seletiva e, 

investimentos em logística e distribuição do material de reciclagem para os destinos 

adequados. Conforme orienta o inventário, na fase de revalorização realiza-se a 

descontaminação e adequação do material coletado, para que possa ser usado como matéria-

prima na manufatura de novos produtos. A última fase, de transformação, é aquela em que se 

completa o ciclo da reciclagem, com a reutilização do material como insumo na indústria de 

transformação. Por fim, o inventário conclui que a reciclagem minimiza a utilização de fontes 

naturais de matéria-prima e de recursos energéticos, além de minimizar a quantidade de 

resíduos que necessitaria de tratamento final, como aterramento ou incineração, trazendo 

benefícios no campo ambiental, como exemplo, no caso do papel, a redução do corte de 

árvores, reduzindo as agressões ao solo, ar, e água, e auxiliando o uso mais racional dos 

recursos naturais. Já uma menor acumulação progressiva de lixo reduz as emissões de metano 

e gás carbônico gerados nos aterros, conclui o relatório. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010), em seus instrumentos também 

destaca o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes dos produtos referidos nos incisos II, III, V e VI do art. 33 da 

Lei nº 12.305, de 2010, bem como dos produtos e embalagens referidos nos incisos I e IV e no 

§1o do art. 33 da Lei, deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 

o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor.  

Conforme orienta a Lei Federal, a implementação e operacionalização do sistema de 

logística reversa poderá ser adotado procedimentos de compra de produtos ou embalagens 

usadas e instituídos postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis, priorizando a 
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participação de cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais 

recicláveis ou reutilizáveis.  

Considerando os termos de compromisso assinados com os produtores e seus 

representantes perante a lei, viu-se uma oportunidade de trabalhar o desenvolvimento de 

mecanismos de parceria entre o setor público e privado no que tange as embalagens em geral e 

eletroeletrônicos. Para MASSUKADO (2004), a problemática dos RSD transcende as soluções 

técnicas, pois requer também mudanças de atitudes que permeiam os aspectos sociais, 

ambientais, educacionais, estéticos, de saúde pública e também de integração com outros 

sistemas de saneamento.   

3.2. Enfoque sistêmico da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos 

A preocupação com a grande problemática ambiental, econômica e social referente aos 

resíduos sólidos é universal e vem sendo cada vez mais discutida. Acrescido a isso, as atuais 

demandas necessitam da expansão da consciência coletiva em relação ao meio ambiente 

equilibrado e consequentemente a um novo posicionamento dos três níveis de governo, da 

sociedade civil e da iniciativa privada em face de tais questões. 

O documento que deu origem à Agenda 21 Brasileira e a outras agendas locais, se 

constitui em um plano de ação a ser adotado em todas as esferas – global, nacional e local – 

para confrontar os problemas socioambientais e promover o desenvolvimento sustentável 

(IBAM, 2001).  O Instituto aborda a necessidade de formular uma gestão de resíduos ampla 

que ultrapasse fronteiras nacionais e que constitua uma visão adotada por várias sociedades 

quanto a gestão e processos.  

 Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM (2001), a  

 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (GIRS) é o 

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 

para resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 

social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável. 
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Essas mudanças são muito importantes na discussão das estratégias de sustentabilidade 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e na correlação entre 

os serviços e a qualidade de vida (IBAM, 2021).   

A Lei Federal 12.305 de 2010 (Brasil, 2010), que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), propõe uma gestão de resíduos sólidos mais sistêmica e expande a 

responsabilidade sobre a gestão de resíduos aos agentes da cadeia produtiva, passando a dar 

maior relevância aos processos anteriores ao descarte, como a redução na geração, 

reaproveitamento do material e reciclagem. Também merece ser destacada na PNRS a 

recomendação quanto ao design dos produtos, que deve facilitar os processos de reciclagem, 

assim como o direcionamento para a integração prioritária de catadores nos serviços de coleta 

seletiva e logística reversa, como forma de combater as desigualdades sociais. Os acordos 

setoriais previstos na PNRS representam elementos fundamentais no equacionamento das 

responsabilidades sobre a gestão de resíduos sólidos ao longo das cadeias produtivas.  

Partindo do pressuposto que as destinações atuais não solucionam satisfatoriamente os 

problemas ambientais ocasionados pelo armazenamento final dos resíduos sólidos, percebe-se 

que há um grande esforço em se encontrar além de novas alternativas de disposição final, 

outras opções que tratem o problema de forma sistêmica, planejando o modelo produtivo 

como um todo. Nesse sentindo, a Economia Circular pode trazer solução por propor, em linhas 

gerais, a reinserção dos materiais no ciclo produtivo, tendo em vista minimizar a destinação 

dos resíduos no ambiente e consequentemente minimizando os impactos ambientais nocivos 

ao meio. A Economia Circular propõe criar uma nova forma de relacionamento entre 

produtores e consumidores, em uma nova forma de conscientização ambiental.  Inclui-se num 

quadro de desenvolvimento sustentável baseado no princípio de “fechar o ciclo de vida” dos 

produtos, permitindo a redução no consumo de matérias-primas, energia e água (LEITÃO, 

2015).  

A economia circular em oposição a economia linear, busca mudar de paradigma de um 

modelo de consumo linear para um modelo circular, fazendo melhor uso dos materiais em 

circulação através da reutilização e reciclagem, simbiose industrial e outros esforços para 

desviar os materiais do aterro sanitário (GREEN INDUSTRIES SA, 2015).  
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Versa sobre as administrações municipais a responsabilidade sobre a limpeza urbana e 

do manejo de resíduos sólidos urbanos. Porém, a PNRS aborda o conceito de responsabilidade 

compartilhada e da gestão sistêmica de resíduos, incorporando a sociedade civil e o setor 

empresarial como agentes corresponsáveis na administração do sistema.  

Conforme definido no Artigo 3º, incisos IV e XVII da norma federal, a 

 

 Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos é um conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume 

de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para 

reduzir os impactos causados à saúde humana e à 

qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos. 

 

Desta forma, o poder público divide o ônus da gestão e do gerenciamento com outros 

agentes. Em seu Capítulo III, Seção I, artigo 25, a PNRS também aponta como princípio 

 

O poder público, o setor empresarial e a coletividade 

são responsáveis pela efetividade das ações voltadas 

para assegurar a observância da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

 

 Os principais objetivos abrangidos por esta lei, são: o alcance do encerramento dos 

lixões para capitais e regiões metropolitanas até 2024, enquanto cidades com mais de 100 mil 

habitantes têm até agosto de 2022 como prazo final. Cidades entre 50 e 100 mil habitantes têm 

até 2023 para eliminar o problema e municípios com menos de 50 mil habitantes têm até 

2024. Outros objetivos são: destinar apenas rejeitos para os aterros sanitários; implantar a 

logística reversa; e imposição da elaboração dos Planos de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos. 
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Conforme as premissas e objetivos estabelecidos na legislação brasileira e observando-

se as práticas globais, entende-se que não existe uma solução única e que arranjos e 

associações de alternativas podem ser possíveis, considerando as características dos resíduos, 

da infraestrutura já instalada, das partes interessadas, bem como requisitos legais, sociais e 

econômicos conforme a situação de cada município ou região.  

Evoluir nos conceitos de preservação de recursos naturais e nas ações relacionadas à 

saúde pública, associadas aos problemas ocasionados pelos resíduos sólidos, indicam que a 

gestão ambiental integrada e os processos de tecnologia limpa são caminhos ambientalmente 

saudáveis, economicamente viáveis e tendem a ser cada vez mais demandados pela sociedade 

(PRGIRS-BS, 2018). Desta forma, é possível atuar na pesquisa e desenvolvimento das 

diversas alternativas tecnológicas que subsidiem a melhor definição do sistema a ser adotada 

localmente, com base em sua cadeia sistêmica.  

Para MASSUKADO (2004), um Sistema Integrado de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (SIGRS) adequado permite que se identifique a melhor destinação para os resíduos 

sólidos. As alternativas de destinação são basicamente quatro, a saber: (i) Reciclagem: 

aproveitamento dos restos de papéis, vidros, plásticos e metais que não estejam, contaminados 

para servir de insumo na fabricação de novos materiais; (ii) Compostagem: aproveitamento 

dos restos alimentares e outros componentes orgânicos (papéis, madeiras, poda de árvores e 

jardins) para produção de adubo natural; (iii) Recuperação energética: aproveitamento 

energético dos resíduos; (iv) Aterro sanitário: disposição final dos resíduos imprestáveis em 

local apropriado, com garantias sanitárias. 

Conforme SERÔA DA MOTTA e CHERMONT (1996, apud Oliveira, 2004), essas 

rotas devem ser priorizadas na ordem acima enunciada, convindo, naturalmente, que haja 

precedência para procedimentos que resultem na redução da geração de lixo na fonte e na 

reutilização do material produzido. 

3.3. Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares 

Segundo SCHALCH (2002), várias formas de tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos urbanos são oferecidas como propostas ao gerenciamento e gestão dos mesmos, e 

envolvem um conjunto de processos que objetivo promover a reciclagem de alguns de seus 
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componentes (a exemplo de plásticos, papelão, metais e vidros) e transformar a matéria 

orgânica em composto (fertilizantes, condicionadores de solo ou combustíveis), mesmo nunca 

constituindo um sistema completo ou definitivo, pois sempre haverá um remanescente 

inaproveitável.  

Conforme os dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil da ABRELPE 

publicados em 2020, dos 79 milhões de toneladas do total de lixo gerado no Brasil, os 

plásticos somam 6 milhões de toneladas. Papel ou papelão representam 4,7 milhões; Vidro, 1 

milhão, e alumínio, 185 mil, ou seja, 4% é formado por resíduos com potencial de reciclagem 

e poderiam ser reaproveitados no ciclo do próprio produto ou até mesmo em novos materiais. 

Os dados nos levam a concluir que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

precisa avançar na questão do aproveitamento de resíduos e muito há de ser feito na integração 

de seus ciclos produtivos e da coleta seletiva.  

A coleta seletiva proporciona o recolhimento diferenciado de resíduos, cuja separação 

parte na sua fonte geradora (CEMPRE, 2000), podendo variar simplesmente da separação de 

resíduos secos e úmidos, ou a separação completa por tipos de resíduos gerados, sendo esses 

papéis, plásticos, metais, papelão, vidros, baterias, pilhas e matéria orgânica. Ela pode ser 

coletada porta-a-porta, pode ser feita por meio da criação de postos voluntários (PEV´S) ou 

por postos de trocas. Geralmente é realizada informalmente por catadores que destinam os 

resíduos coletados a sucateiros (...). Trata-se de atividade urbana espontânea, cuja contribuição 

ao sistema formal de gerenciamento de resíduos é em geral muito significativa (LOGAREZZI, 

2004).  

 Segundo Massukado (2004), 

Quanto maior a participação dos cidadãos em 

programas de coleta seletiva, maior será o custo de 

administração. Portanto, o custo da coleta seletiva é 

inversamente proporcional à participação da população, 

ou seja, quanto maior for a sensibilização e 

conscientização da comunidade, menor será o gasto 

despendido com a coleta seletiva. 
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Quanto a matéria orgânica gerada pelo descarte dos resíduos sólidos urbanos, existem 

várias alternativas de tratamento que devem ser definidas conforme a característica dos 

resíduos e a viabilidades técnicas, econômicas e ambientais, e que sejam compatíveis a 

realidade do município, uma vez que qualidade do produto e mercado consumidor podem ser 

limitantes ao uso de algumas alternativas (ZANTA E FERREIRA, 2003).  

No Brasil, os tipos de tratamentos mais utilizados são compostagem, incineração e 

reciclagem. A compostagem pode ser definida como processo biológico aeróbio e controlado 

de transformação de resíduos orgânicos em húmus, desenvolvido por uma população 

diversificada de microrganismos envolvendo necessariamente duas fases distintas, sendo a 

primeira de degradação ativa e a segunda de maturação ou cura, onde é obtido o composto 

orgânico (FEREEIRA NETO, 1996).  

A compostagem traz como benefícios a redução da massa de resíduos à ser aterrado, 

além de produzir um composto orgânico que pode ser usado como fertilizantes para o solo, 

contribuindo na redução do volume e da carga orgânica da massa e, consequentemente, 

aumentando a vida útil do aterro. 

O reaproveitamento de resíduos se torna relevante devido ao ganho que as empresas 

podem transformar o que seria prejuízo em solução. Porém é necessário fazer uma pré-seleção 

do material à ser decomposto e escoar o material excedente, o que requer um controle 

periódico de emissão de odores e lixiviados (MASSUKADO, 2004).  

Os materiais que podem ser utilizados para compostagem não devem conter vidros, 

plásticos, tintas, óleos, metais, pedras, ossos e devem estar livres de gorduras para que não 

prejudiquem o processo de compostagem. Carnes são evitadas nas pilhas de compostagem por 

atraírem animais. O papel pode ser utilizado, mas não deve exceder 10% da pilha. O papel 

encerado deve ser evitado por ser de difícil decomposição e o papel de cor tem que ser 

evitado, pois contem metais pesados (OLIVEIRA, 2020). 

A decomposição da matéria orgânica ocorre naturalmente no ambiente, porém pode ser 

associada a utilização de técnicas que acelerem sua decomposição. Para que a transformação 

da matéria orgânica em composto não consuma tanto tempo, são utilizados processos de 

compostagem acelerada. 
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A Tabela 1 compara as vantagens e desvantagens da utilização do método natural e do 

método acelerado de compostagem de resíduos orgânicos. Os dois métodos não precisam ser 

feitos em grande escala, e podem também ser realizados em residências e comércios, 

poupando assim custos de transporte e contribuído para a diminuição do volume final a ser 

destinado para uma usina de resíduos.  

Ao comparamos os processos, atividades descentralizadas de compostagem podem ser 

eficientes na tarefa de desviar resíduos da disposição final o que não significa que atividades 

centralizadas sejam dispensáveis na gestão municipal de resíduos. Sistemas centralizados são 

mais falíveis que descentralizados por serem onerosos e produzirem um composto que 

frequentemente mais se aparenta com um resíduo que com um produto (SIQUEIRA, 2015). 

 

Tabela 1 -  Processos de compostagem de resíduos orgânicos.  

SISTEMA  DESCRIÇÃO/ETAPAS PERFIL  VANTAGENS DESVANTAGENS  TEMPO DE 

COMPOSTAGEM 

Método 

natural  

Triagem, moagem, 

umidificação, 

disposição em leiras 

para decomposição e 

digestão com 

manutenção manual  

Indicados 

para baixos 

volumes de 

matéria 

orgânica 

Menores 

custos de 

implantação e 

manutenção 

Operação é 

afetada por 

fatores climáticos  

3 a 4 meses  

Método 

acelerado  

Insuflamento de ar 

forçado na massa em 

degradação  

Indicado 

para aportes 

maiores que 

200 t/dia 

Maior rapidez 

no processo 

de 

compostagem 

 Maiores custos 

de implantação e 

manutenção. 

2 a 3 meses 

FONTE: adaptado de CEMPRE, 2000. 

O método acelerado de compostagem, apesar de ser mais custoso por utilizar 

equipamentos em sua implantação, proporciona menores tempos no processo de 

decomposição de matérias orgânicas, o que também representa vantagens se utilizado para 

lugares que forneçam um maior volume de resíduos, no caso avaliado, maiores de 200 

toneladas por dia.  

Os sistemas de tratamento de matérias orgânicas que utilizam a compostagem 

apresentam papel importante na gestão de resíduos dos municípios devido ao seu potencial de 
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disseminação, podendo ser desenvolvidos por diferentes agentes, em ambientes variados, e 

têm a vantagem de mobilizar e sensibilizar todos os atores envolvidos na cadeia integrada de 

resíduos sólidos urbanos.  

 Outro tratamento dado aos resíduos sólidos é a incineração. Considerado mais como 

uma alternativa de tratamento, cujo processo consiste na combustão controlada, que reduz a 

massa de resíduos em até 70% e o volume em até 90%, porém ela não elimina totalmente o 

resíduo, restando sempre o rejeito que deve ser encaminhado para um local adequado 

(BARROS e MOLLER, 1995).  

O sistema tem custos elevados de implantação e manutenção, sendo polêmico, pois ao 

queimar os resíduos e gerar energia térmica em geração de vapor ou energia elétrica, que são 

aproveitados no processo produtivo, acaba emitindo gases poluentes na atmosfera e nocivos à 

saúde contendo dioxinas e furanos. Portanto, a incineração só deve ser adotada em cidades 

onde foram esgotadas todas as outras possibilidades de tratamento e destinação do lixo 

(MASSUKADO, 2004).  

Os aterros sanitários são locais cuja destinação final dos RSU são consideradas 

adequadas segundo a ABNT por possuírem sistemas impermeabilizantes que impedem a 

contaminação do lençol freático e sistemas de drenagem de efluentes produzidos no processo 

de decomposição que são constituídos por drenos de gases e de chorume.  

Como o sistema é o mais econômico em termos de implantação e manutenção, os 

aterros são os mais utilizados e possuem uma vida útil média de 30 anos, que variam de 

acordo com os investimentos realizados para a sua manutenção.  

Há ainda os lixões, que não recebem qualquer controle de monitoramento de acesso ou 

tratamento, podendo receber a presença de pessoas que buscam restos de comida e materiais 

para a comercialização e os aterros controlados. Em contraponto aos lixões, os aterros 

controlados possuem um critério de engenharia, mas sem controle ambiental como 

impermeabilização do solo e coleta de gases e lixiviados gerados.  A Política Nacional de 

Resíduos Sólidos previa o fim dos lixões até 2014, data que foi prorrogada para 2024 pelo 

Ministério do Meio Ambiente. 
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3.4. Problemas e impactos relacionados aos resíduos sólidos domiciliares  

 

Comparado ao sistema de saneamento básico no Brasil, o sistema de resíduos sólidos 

não tem merecido a atenção necessária por parte do poder público. Conforme o Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, a redução dos impactos ambientais negativos 

causados pela disposição final inadequada de resíduos depende de investimentos em 

tecnologias e, sobretudo, em mudanças nos padrões de produção e de consumo da população, 

que perpassam pela sustentabilidade técnica e cultural. Porém, na ausência de recursos 

financeiros, esses investimentos não se concretizam. Outro exemplo são os aterros sanitários 

que, operados de modo inadequado, rapidamente se tornam lixões e criam tanto passivos 

ambientais como sociais, com a presença de catadores em condições insalubres e indignas de 

trabalho (ROMANI, 2014). 

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

o 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 (MONTEIRO et al., 2001). 

O despejo de resíduos sólidos urbanos em aterros não controlados ou lixões é a forma 

mais comum de destinação de resíduos no mundo em desenvolvimento e é resultado, em parte, 

da falta de conhecimento, limitados recursos técnicos e financeiros (MENIKPURA; 

SANGARUN; BENGTSSON, 2013). 

Conforme publicado no Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos da CETESB, 

a poluição local, relacionada à área de destinação final, é a principal questão ambiental dos 

RSU, afetando as regiões vizinhas à área utilizadas como depósito final de RSU por perderem 

atratividade econômica, principalmente para o uso comercial e residencial. Como decorrência 

da desvalorização das áreas no entorno dos depósitos de lixo, essa poluição local termina por 

afetar principalmente a população das classes menos favorecidas, de mais baixa renda que 

vivem em seu entorno. Os principais elementos da poluição local são o mau cheiro, a presença 

de animais que funcionam como vetores de doenças, como urubus e ratos entre outros, e os 

riscos de explosão. Além disso, de uma forma geral, é elevado o potencial de poluição do solo 

e do lençol freático (CETESB, 2014). 
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Contudo, os locais de disposição de RSU são também fonte de emissão de gases de 

efeito estufa, considerados responsáveis pelo aquecimento global. Dessa forma, ampliou-se o 

interesse em conferir tratamento adequado à gestão de RSU. Atualmente, a utilização de 

tecnologias que evitem a decomposição anaeróbia dos resíduos, ou que recuperem e queimem 

esses gases, conhecidos como créditos de carbono, estão sendo incentivadas (CETESB, 2014). 

Os pequenos Municípios, ou com limitações de recursos, enfrentam desafio ainda 

maior na prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

que sejam eficientes e sustentáveis. Conforme o IBAM, dos 5.565 Municípios brasileiros, 81% 

possuem menos de 30 mil habitantes. Para esses Municípios, a gestão adequada dos serviços 

de saneamento básico é um grande desafio, e o consorciamento se apresenta como uma das 

mais fortes tendências presentes nos programas federais de incentivo à regionalização da 

gestão dos resíduos sólidos (ROMANI, 2014).  

Segundo orientações do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, a instituição 

de regiões metropolitanas pode se caracterizar como uma colaboração não voluntária, portanto 

pode ser vista como um processo de coordenação federativa.  

 

Os consórcios públicos e os convênios de cooperação, 

por sua vez, também são formas de cooperação 

federativa, por seu caráter voluntário.  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos também reforça que a cooperação federativa 

construa arranjos institucionais que vêm sendo cada vez mais considerados pela União, 

Estados e Municípios no enfrentamento de problemas comuns. 

3.5. Aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos 

 

O aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos (RSU) passa 

necessariamente pelo conhecimento da quantidade e qualidade dos resíduos gerados no local 

para em função disso, identificar métodos adequados para seu aproveitamento energético e 

dimensionar o equipamento necessário para realizar sua conversão energética. 

 Segundo orientações da CETESB, incineração e processamento biológico são as duas 

formas adotadas para se produzir energia elétrica com a quase total eliminação da necessidade 
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de aterros sanitários. No primeiro caso, os riscos ambientais associados (emissão de dioxinas e 

furanos) têm sido progressivamente minimizados com o desenvolvimento, nos últimos anos, 

de sistemas de filtros capazes de reduzir substancialmente essas emissões. Porém o processo é 

altamente custoso pois requer monitoramento e manutenção frequentes (VICTORINO, 2017).  

A CETESB avalia como duas tecnologias distintas, porém com atuações semelhantes, 

a utilização do gás de lixo (GDL) e a digestão acelerada pela compostagem. Em ambos os 

casos, ocorre a geração de uma mistura gasosa rica em metano e dióxido de carbono que pode 

ser utilizada para obtenção de energia (HENRIQUES, 2004). A extração do Gás de Lixo é 

recomendável para sistemas abertos, ou seja, em aterros sanitários abertos, diminuído 

impactos ambientais gerados na eliminação de efluentes gerados por esta técnica.  

 
 

Figura 2: Comparação de esquemas de usina de biodigestão anaeróbica e usina de incineração. Fonte: G1. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/06/sp-vai-licitar-primeira-termeletrica-movida-lixo-

do-brasil.html >. Acesso em 10/07/2020. 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/06/sp-vai-licitar-primeira-termeletrica-movida-lixo-do-brasil.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/06/sp-vai-licitar-primeira-termeletrica-movida-lixo-do-brasil.html
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A Figura 2 compara uma usina de resíduo dotada de sistema de digestão anaeróbio por 

meio da compostagem acelerada com uma usina de incineração. Ambos sistemas apontados na 

figura funcionam com técnicas mistas, gerando energia por meio dos gases gerados pela 

matéria orgânica. O sistema anaeróbio, que se assemelha a compostagem, possui a vantagem 

de produzir fertilizantes como produto para a indústria agrícola. Já o sistema de incineração 

utiliza quase que a totalidade das matérias orgânicas que chegam para a usinagem, restando 

apenas uma pequena massa à ser destinada para o aterro final.  

Além dessas alternativas, há outros caminhos possíveis de serem seguidos com vistas 

ao aproveitamento energético de RSU, sendo a tecnologia de aproveitamento do gás de lixo 

(GDL), ou biogás produzido nos aterros (landfill gas); a digestão anaeróbia (biogás, adubo 

orgânico); o processo de incineração (cogeração) de usinas waste-to-energy (WTE) e o ciclo 

combinado otimizado, uma forma de aumentar o rendimento do aproveitamento energético da 

incineração do lixo pelo uso dos gases de exaustão. 

A controvérsia, porém, ainda persiste. Na Alemanha, segundo relatórios da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), são concedidos licenciamentos a um número crescente de usinas 

que utilizam a técnica da incineração, com investimentos de filtros capazes de reduzir as 

emissões de gases poluentes. Em contraposição, em países como Suécia, Canadá, Bélgica e 

Holanda, alguns desses incineradores têm sido fechados, com investimentos em sistemas 

biológicos que agridem menos a natureza. Por esta rota tecnológica, a parcela orgânica do 

RSU é convertida, através da compostagem, em adubo orgânico, que requer, contudo, 

processamento adequado de modo a não agir como vetor de contaminações. A energia elétrica 

é produzida a partir do metano gerado nesse processamento (CETESB, 2014). 

Dentro de uma visão mais abrangente, o aproveitamento energético de RSU 

compreende também a reciclagem do material coletado, que permite a substituição de insumos 

gerando também grande consumo de energia. Por aliviar pressões de demanda de matérias-

primas, inclusive recursos naturais, e de energia, a reciclagem se constitui, em princípio, em 

uma forma ambientalmente eficiente de aproveitamento energético de RSU quando 

pertencente a rota tecnológica. 

Segundo dados publicados no Plano Nacional de Energia 2050 da Empresa de Pesquisa 

Energética em 2020 (EPE, 2020), o aproveitamento energético de RSU constitui projeto que é 
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gerador de créditos de carbono. Reduzem as emissões de metano (decorrente da fermentação 

do lixo disposto nos aterros) e ao mesmo tempo substituem a geração de energia a partir de 

fontes fósseis (isto é particularmente verdadeiro nos países desenvolvidos, onde a produção de 

eletricidade se faz predominantemente a partir do gás natural e do carvão mineral). Assim, 

além da receita pela venda de eletricidade e dos benefícios ambientais e sociais, alguns dos 

quais já comentados aqui, o aproveitamento energético de RSU pode se apropriar das receitas 

dos créditos de carbono que gerar, constituindo um benefício adicional na equação da 

viabilidade econômico-financeira do aproveitamento energético de RSU. 

3.6. Potenciais benefícios do tratamento biológico dos resíduos sólidos urbanos  

Podemos converter os resíduos sólidos em combustíveis gasosos utilizando o 

tratamento biológico por meio de dois processos: digestão anaeróbia em sistemas controlados 

(biodigestores) ou pela digestão anaeróbia em aterros sanitários (LIMA, 2004). 

O tratamento biológico consiste na decomposição do material pela ação de bactérias, 

decorrentes da ausência de ar, que geram como produto final o biogás, fonte de calor e energia 

renovável. Este poderá ser feito por um conjunto de técnicas que permitem que a fração 

orgânica seja digerida e estabilizada de forma aeróbia, formando um composto que poderá ser 

utilizado como fertilizantes naturais.  

Pela abordagem bibliográfica, buscamos avaliar o tratamento de resíduos sólidos 

urbanos por meio da digestão anaeróbia como processo de aproveitamento energético da 

fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU). 

Existem várias alternativas de tratamento adequadas para resíduos sólidos urbanos. Há 

de se levar em consideração a realidade municipal, a característica dos resíduos sólidos, os 

condicionantes técnicos, econômicos e ambientais. Para Oliveira Rosa (2002),  

 

“A digestão acelerada dos restos alimentares associada 

à compostagem, através do processo anaeróbico 

controlado, conduzido por bactérias modificadas, além 

de aumentar o fornecimento do biogás ainda produz 

adubo orgânico, o qual acompanhado por um controle 

de qualidade, pode gerar receita”.  
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A biodigestão anaeróbia é caracterizada pelo processo de conversão da matéria 

orgânica em dióxido de carbono, metano e lodo através de bactérias, na ausência de oxigênio. 

É um processo bioquímico que ocorre em quatro estágios principais: hidrólise, acidogênese, 

acetogênese e metanogênese, sendo que em cada estágio estão envolvidas diferentes 

populações bacterianas (CARTEIRO, 2007).  

Esta tecnologia objetiva a destinação adequada dos resíduos orgânicos visando o 

aproveitamento dos seus subprodutos: biogás e composto e, consequentemente, contribui para 

evitar a emissão descontrolada de metano para a atmosfera (VICTORINO, 2017).  

A Figura 3 abaixo ilustra de forma esquemática como se dá o processo de tratamento 

biológico por meio da compostagem.  
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Figura 3: Tratamento biológico por compostagem. Fonte: o Autor, 2021. 

 

O biogás é um composto gerado a partir da mistura de gases como o metano e o 

dióxido de carbono, com pequenas quantidades de gás sulfídrico e nitrogênio, sendo a 

produção comum na natureza, sobretudo em pântanos e lamas. Tal gás é obtido pela 

fermentação de dejetos animais, vegetais e até mesmo de lixo, ocorrendo na ausência de ar, 

por meio da digestão anaeróbia (IBEAS, 2012). 

 Os sistemas biológicos de conversão de resíduos em gases podem ser executados de 

forma aberta ou fechada. Os fechados compreendem os biodigestores, que se caracterizam 
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pelo meio onde a matéria orgânica ocorre, sendo submetida a liquefação e gaseificação por 

ação de microrganismos.  

O tratamento anaeróbio produz vantagens por proporcionar um alto grau de 

estabilização de material orgânico, inicialmente possibilitando a contenção, melhor controle de 

odores, não necessitando de oxigênio e gerando o metano, que é um produto útil e pode ser 

explorado para recuperação energética por meio do biogás produzido por metanogênese.  

AMOO, FAGBENLE (2013) definem o aproveitamento energético ou recuperação de 

energia como um processo de tratamento de resíduos que permite a geração de energia na 

forma de calor, eletricidade ou combustível, a partir de resíduos que de outra forma seriam 

eliminados em aterros. 

O principal componente do biogás, quando se pensa em utilizá-lo como combustível, é 

o metano, que é um gás a ser considerado para geração de energia térmica, mesmo como 

combustível para motores de explosão (MORAIS, 2012).  

De fato, além de lixões e aterros, no Brasil poucas das tecnologias disponíveis para 

disposição/tratamento de RSU são exploradas de forma significativa (ABRELPE, 2019). O 

aproveitamento do biogás para a geração de energia elétrica, ainda é pouco explorado no 

Brasil como tratamento de RSU (FADE / UFPE, 2014), e conforme NASCIMENTO (2019), 

no período de 2003 a 2016, foram registrados oito projetos com o objetivo inicial de coletar o 

biogás e depois queimá-lo em flare(s) enclausurados, evitando assim a emissão de metano na 

atmosfera. No futuro, esses projetos também poderão gerar energia elétrica ou biometano, que 

dependerá da concentração e qualidade de biogás coletado.  

A Tabela 2 a seguir mostra o comparativo de algumas iniciativas no sudeste do país 

que foram pesquisadas de modo comparativo que utilizam o biogás como fonte de energia 

elétrica nas cidades de São Paulo, São Pedro da Aldeia, São José dos Pinhais e Rio de Janeiro, 

fazendo um contraponto a usina experimental de Bertioga que ainda opera com baixa 

capacidade de processamento de resíduos.  

Mesmo assim, o município de Bertioga consegue gerar 80m3 de biogás por dia, sendo 

possível alimentar energeticamente os maquinários para a manutenção do sistema.  
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Tabela 2 - Comparação de usinas de tratamento de Biogás no sudeste do Brasil. 

 

AREA DE 
ATUAÇÃO CIDADE ESTADO 

USO DO 
BIOGÁS 

CAPACIDADE DE 
PROCESSAMENTO POTÊNCIA  

1 RSU RIO DE JANEIRO RJ 
ENERGIA 
ELÉTRICA  50 TON/DIA 

250KW / 
dia 

2 RSU E LODO 
SANITÁRIO 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR ENERGIA 
ELÉTRICA 

170 toneladas de 
orgânico e 900 m³ de 
lodo de ETE 

2,80 MW 

3 RSU SÃO PEDRO DA ALDEIA RJ BIOMETANO 700 TON/DIA 

1.200 m3 
/h de 
biogás 

4 RSU SÃO PAULO SP 
ENERGIA 
ELÉTRICA 7.500 TON/DIA 

22,2 
Mw/dia 

4 RSU BERTIOGA SP BIOMETANO 3 TON/DIA 

80 m3 / 
dia de 
biogás 

1 
ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO CAJU/Methanum  - 
www.methanum.com 

   2 CS Bioenergia -  http://csbioenergia.com.br/  
    

3 
ATERRO DOIS ARCOS - ECOMETANO - 
www.ecometano.com.br/ 

    
4 

Biogás Energia Ambiental S/A - 
https://www.biomassabr.com/ 

    5 https://www.ipt.br/centros_tecnologicos/CTGeo/projetos/10-projeto_rsu_energia.htm  

   

FONTE: Elaborada pelo autor. 2020. 

 

Em 2020 foram autorizadas pela ANP, duas novas unidades de produção de biometano 

em Seropédica (RJ), projetos da Gás Verde, e no município de Dois Arcos, em São Pedro da 

Aldeia (RJ), gerando 204 mil m³/dia e 01.200m³/dia respectivamente de capacidade de 

produção. 

No Brasil, a tecnologia de digestão anaeróbia vem sendo desenvolvida e aplicada no 

tratamento biológico de dejetos de animais, efluentes, e de resíduos industriais e de fazendas. 

A bibliografia consultada aponta uma diversidade de plantas desenvolvidas para esta 

finalidade, contendo desde lagoas anaeróbias e reatores caseiros e escala caseira ou municipal.  

A figura 4 representa o cenário de uma usina com capacidade de tratamento de 797 

toneladas, onde é possível gerar adubo orgânico e biogás como fonte calor e eletricidade. A 

mesma figura sugere que os produtos gerados sejam revertidos na manutenção do sistema de 

usinagem.   

https://www.ipt.br/centros_tecnologicos/CTGeo/projetos/10-projeto_rsu_energia.htm
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Figura 4: Cenário alternativo. Digestão anaeróbia. Fonte: VICTORINO, 2017. 

No Aterro Sanitário Bandeirantes, município de São Paulo, a queima do biogás é 

transformada em energia elétrica. O projeto do aterro é desenvolvido pela Prefeitura do 

Município em parceria com empresas privadas, onde a prefeitura possui 50% dos créditos de 

carbono e tem direito à metade da receita gerada com a venda desses créditos. Os outros 50% 

são de propriedade da empresa Biogás Ambiental S/A, responsável pela operação do projeto. 

Há outros caminhos possíveis voltados ao aproveitamento energético dos RSU. 

Atualmente são encontradas quatro principais rotas tecnológicas para a geração de energia 

elétrica a partir dos RSU além das alternativas de MDL, assim como para o aproveitamento do 

biometano para motores ciclo diesel (Figura 4). Com isto, o biogás tratado passou a ser 

atraente para uso em transportes no próprio setor de saneamento. 

Segundo a ABRELPE, os projetos MDL são elegíveis sob o conhecido Mercado 

Internacional de Carbono, que tem como objetivo a queima e o aproveitamento energético do 

biogás gerado nos aterros, que recebem Certificados de Redução de Emissão (CER) por cada 

tonelada métrica de CO2 não emitida, reduzida ou sequestrada.  

A Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) buscam impulsionar mudanças e incentivos em relação ao tratamento e disposição de 

RSU no país para os próximos anos, por meio da promulgação de marco legais importantes do 

setor de resíduos. 

Lembrando que uma das metas mais importantes estabelecidas no contexto do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos consiste no fechamento dos lixões e na redução da quantidade 
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de resíduos que serão dispostos em aterros sanitários, umas das soluções mais viáveis para 

atingi-las é o investimento no binômio reciclagem associada a digestão anaeróbia (EPE, 2014). 

Algumas iniciativas no setor passaram a se concentrar em técnicas de tratamento e de 

valorização de resíduos com aproveitamento energético enquanto as mudanças previstas nas 

políticas públicas ainda não acontecem. As estratégias de aproveitamento energético de 

resíduos já se mostraram viáveis por meio de diferentes rotas como o aproveitamento de gás 

de aterro, biodigestão anaeróbia e incineração. 

O relatório de análise de conjuntura dos biocombustíveis (EPE 2019) do Ministério de 

Minas e Energia publicou que a produção do biogás em geração distribuída dobrou de 2018 

para 2019, quando alcançou 37 MW, tendo como principais insumos os resíduos 

agroindustriais, animais e urbanos (ANEEL, 2020). Segundo o relatório, sua participação na 

oferta interna de energia ainda é tímida (0,1%), porém vem apresentando crescimento 

acelerado, de 23% a.a. no último quinquênio, sendo cada vez mais significativa no cenário 

nacional. 

Ainda segundo os dados do Ministério de Minas e Energia, conforme Portaria nº451 

publicada em 16 de dezembro de 2020 que versa sobre o Plano Nacional de Energia 2050 

(EPE, 2020), a produção de biomassa residual urbana derivada dos resíduos sólidos deve 

atingir um crescimento de 28% para 2050. 

Os dados apontam que a biomassa está entre as fontes para a produção de energia com 

maior potencial para os próximos anos. É considerada uma das principais alternativas para a 

diversificação da matriz energética, proporcionando a diminuição da dependência dos 

combustíveis fósseis (NETO et al., 2010). 

Particularmente sobre a biodigestão anaeróbia, a Europa lidera em número de plantas 

instaladas e em capacidade total, somando mais de 120 plantas para processamento de RSU 

com capacidade total de 4,6 milhões de toneladas por ano (IEA, 2008, apud ARSOVA, 2010). 

Os principais consumidores desta eletricidade – bem como do calor disponibilizado 

simultaneamente - foram os EUA (28 %), a Alemanha (20 %) e o Japão (10 %). 

Em relação a Europa, importa destacar que é lá onde foram patenteadas as maiores 

tecnologias de processamento de resíduos, a saber, KOMPOGAS com 23 mil toneladas de 
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resíduos por ano, VALORGA, 86 mil, DRANCO 36 mil e a BTA com uma capacidade 

instalada de 110 mil toneladas anuais, aproximadamente (ROBBINS, 2012). 

Na América Latina em geral e, no Brasil em particular, além de pequenas usinas de 

biogás para domicílios rurais, estão em curso vários projetos de aproveitamento energético de 

resíduos agrícolas, em paralelo com projetos de exploração de biogás dos aterros sanitários 

(VÖGELI et al., 2014). Segundo a Associação Brasileira de Biogás e de Biometano 

(ABIOGÁS), o potencial de produção de biogás estimado de maneira conservadora no país, 

situa-se em torno de 23 bilhões de m³/ano, sendo 12 bilhões de cana-de açúcar, 8 bilhões de 

alimentos e 3 bilhões de resíduos, correspondentes a 11 milhões de toneladas equivalentes de 

petróleo (tep) ao ano, ou 12 bilhões de litros equivalente de diesel, aproximadamente 

(ABIOGAS, 2015). 

Em outras localidades, a digestão anaeróbia ainda não é tão difundida, embora 

apresente crescente potencial. Na América do Norte, apesar de ser comum o tratamento de 

efluentes de esgotos por meio de digestão anaeróbia, o emprego desta tecnologia não é 

difundido para RSU em escala comercial. Até o ano de 2010, havia duas plantas em operação 

em Ontario no Canadá (Dufferin Organic Processing Facility, Toronto, e Newmarket Organic 

Processing Facility, Newmarket) (ARSOVA, 2010). Nos Estados Unidos da América existe 

uma planta em operação na Califórnia (ARSOVA, 2010), e a destinação principal ainda é 

realizada em aterros (54 %), seguido por reciclagem (26 %), incineração (12 %) e 

compostagem (8 %) (USEPA, 2012, apud FADE, 2014). 

Os autores analisados possuem entendimentos unânimes no sentido de que a 

recuperação de energia é uma atividade essencial, uma vez que pode reduzir o uso de 

combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que permite minimizar os problemas ambientais, de 

saúde pública e de eliminação de resíduos. A Empresa Brasileira de Pesquisa Energética – 

EPE (2020) afirma que embora as tecnologias aproveitamento energético dos RSU não tenham 

potencial em escala suficiente para sustentar um programa de expansão da oferta de energia 

em longo prazo para o país, na escala regional ou local, é uma estratégia importante, 

considerando os benefícios sociais, econômicos e ambientais que pode proporcionar. 

Por outro lado, o cenário das mudanças climáticas urge a necessidade de buscar 

soluções que visem diminuir a emissão dos GEE e da dependência dos combustíveis fósseis e 
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das fontes não renováveis, cuja exploração do biogás poderia corresponder como fonte 

alternativa (NASCIMENTO, 2017).  

Uma diferença fundamental que importa destacar entre os resíduos sólidos urbanos 

(RSU) e as outras fontes de energia renováveis, como solar, eólica, mare motriz etc., é que as 

primeiras estão sempre disponíveis (não sazonais) e os benefícios a eles associados incluem 

redução de volume de resíduos, saneamento e desintoxicação, estabilização e recuperação de 

energia etc., contribuindo desse modo para melhorias na recuperação de materiais e na 

eficiência energética, além de contribuírem para o aumento da vida útil dos aterros sanitários 

(AMOO; FAGBENLE, 2013). 

Por fim, vale destacar que todos os esforços devem ser feitos em primeiro lugar para 

minimizar a geração de resíduos, reciclar e reutilizá-los na medida do possível além de 

minimizar os custos de transportes. A opção de recuperação de energia de resíduos deve 

também ser devidamente examinada e, sempre que possível, deve ser incorporada à rota de 

gestão de resíduos (VICTORINO, 2017).  

Para Nascimento (2017),  

 

“é fundamental o conhecimento do potencial energético 

dos aterros de resíduos no País e ainda a concretização 

de incentivos fiscais e financeiros à criação de 

consórcios para a disposição compartilhada dos RSU, 

principalmente entre municípios de pequeno porte (até 

50 mil habitantes), a fim de proporcionar maior volume 

de resíduos aterrados e o consequente aproveitamento 

de biogás para geração de energia elétrica e 

biometano”.  
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3.7. Geração de energia elétrica a partir de biogás 

 

Como no Brasil a matriz energética está fundamenta na energia hídrica, poucos 

investimentos foram aplicados em outras formas de produção de energia elétrica. Um Decreto 

publicado no Diário Oficial da União de novembro 2019, buscou incentivar projetos de 

geração de energia a partir do lixo a fazerem parte do Programa de Parcerias de Investimentos 

(PPI) do governo federal. O decreto também criou um comitê para tratar do assunto, composto 

por Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Desenvolvimento Regional.   

Vale ressaltar que segundo a ABRELPE, o setor privado manifestou interesse limitado 

em tais investimentos principalmente porque as fontes renováveis (como no caso do biogás) 

geralmente apresentam, em sua maioria, custos superiores aos necessários em comparação a 

exploração de fontes tradicionais. Não obstante, invariavelmente as energias renováveis 

trazem consigo externalidades positivas passíveis de serem mensuradas, como o 

desenvolvimento das áreas econômica e social e a possibilidade da geração de receitas 

oriundas da venda de energia elétrica e da comercialização de créditos de carbono, 

justificáveis sob a ótica do desenvolvimento sustentável (COSTA, 2018).  

Segundo dados pulicados pela Associação Brasileira de Recuperação Energética de 

Resíduos (ABREN, 2021), a tecnologia tem potencial de atrair USD 28 bilhões1 em 

investimentos na próxima década. Cálculos da associação mostram que,  

 

“se uma fatia de 35% de todo o lixo descartado no país 

fosse destinada à geração de energia, o país poderia 

produzir 1.300 GWh/mês, o equivalente a 3,29% da 

demanda nacional de eletricidade”. 

 

Segundo o PNUD, a competência da prestação de serviços de limpeza urbana compete 

à ao município que poderá explorar diretamente a geração de energia a partir da queima do 

biogás além de conceder à terceiros o direito de exploração dos resíduos, mediante processo 

                                                           
1 Taxa: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD = 5,1645 Real/BRL. Disponível em: Banco Central do Brasil. Data 

cotação utilizada: 06 de jul. 2021.  
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licitatório. A eletricidade gerada, uma vez que o serviço é de competência federal, deve 

conceder a municipalidade mediante autorização da ANEEL a exploração de suas próprias 

necessidades de consumo, podendo realizar a venda de eventuais excedentes de energia, na 

forma do inciso IV do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.  

Assim, caso a municipalidade explore diretamente a produção energética a partir do 

biogás, a produção de eletricidade destinar-se-á a suprir parcial ou totalmente suas 

necessidades de consumo, não sendo objeto de comercialização, exceto no que tange à 

existência de seus excedentes. 

Apesar da geração de energia a partir do biogás representar uma alternativa substituta 

aos combustíveis derivados de petróleo, a quantidade de energia gerada não é constante e é 

dependente da quantidade e qualidade dos insumos e da capacidade do gerador. Portanto há 

um alto custo de investimento e manutenção do sistema, conforme dados do Portal de Energia 

Renováveis.  

Outro fator de desvantagem é que a parte úmida não oferece uma boa recuperação de 

energia, mas a digestão anaeróbia de RSU oferece uma eficiência de 35% na conversão de 

energia térmica para energia elétrica, oferecendo vantagens sobre o aproveitamento do gás de 

aterro.  Segundo Thrän et al. (2014), mesmo considerando os altos custos de implantação e 

operação, o biometano proveniente do biogás é mais atrativo economicamente, por seu alto 

valor de mercado.  

Pode-se considerar que parte do setor de biogás do Brasil está na etapa de arranque, 

especialmente para substratos da agropecuária e pequena escala, porém outra parte está na 

etapa de consolidação, por exemplo, para os aterros sanitários e indústrias (MARIANI, 2018). 

Segundo a autora:  

 

“É interessante destacar que o fato de o biogás 

poder ser armazenado confere uma vantagem 

competitiva em relação a outras fontes de 

energia renováveis não convencionais (solar e 

eólica) ”.  
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Por fim, vale ressaltar o papel fundamental das políticas públicas para o 

desenvolvimento do setor, por permitir que seus custos de implantação sejam absorvidos pelo 

mercado e organizadas em nível nacional com objetivos claros e comuns. Cabe ao Estado 

priorizar uma política integrada que incentive o biogás no ambiente regulatório do Brasil, 

demonstrando visibilidade para o setor energético (MARIANI, 2018).  

3.8. O biourbanismo e a arquitetura do lixo 

 

O biourbanismo tem como foco o organismo urbano, considerando-o um sistema 

complexo, de acordo com sua dinâmica interna e externa e suas interações mútuas. O corpo 

urbano é composto por várias camadas interligadas de estrutura dinâmica, todas influenciando-

se mutuamente e resultando em propriedades que não são previsíveis. Esta comparação 

vincula o tema às Ciências da Vida e às Ciências de Sistemas Integrados como Mecânica 

Estatística, Termodinâmica, Pesquisa Operacional e Ecologia de uma maneira essencial 

(COSSU, 2019). Considerando que a cidade representa o ambiente vivo da espécie humana, o 

biourbanismo reconhece formas definidas em diferentes escalas (desde os níveis puramente 

fisiológicos até os ecológicos) que, garantem um rendimento sistêmico e a qualidade de vida 

dos seus habitantes. Um projeto que não segue essas leis, segundo a ótica do biourbanismo, 

produz ambientes hostis e antinaturais, que não se encaixam na evolução de um indivíduo e, 

portanto, falham em melhorar a vida de qualquer forma.  

O biourbanismo atua por meio de uma metodologia participativa à medida que as 

pessoas expressam seu bem-estar físico e emocional e também por meio de medidas 

experimentais de reações fisiológicas, sociais e econômicas. Seu objetivo central é dar uma 

contribuição científica para: (i) o desenvolvimento e implantação das bases socioambientais; 

(ii) a identificação e atualização das melhorias ambientais de acordo com as necessidades 

naturais dos seres humanos e do ecossistema em que vivem; (iii) a transição da economia de 

combustíveis fósseis para um novo modelo organizacional de civilização; e (iv) o 

aprofundamento orgânico entre fatores culturais e físicos na realidade urbana. 

O conceito aplicado à “arquitetura do lixo” aplica-se a um novo campo do design, 

capaz de promover um diálogo interessante entre arquitetos urbanistas, biólogos e 
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ambientalistas. O trabalho da engenharia dedicada à saúde e ao meio ambiente tem como foco 

combinar paisagem e ambiente urbano por meio de um planejamento eficaz, integrado e 

multidisciplinar. Essa nova perspectiva muda o assunto das soluções técnicas necessárias do 

campo da engenharia para uma sinergia estimulante com áreas interdisciplinares. 

Analisando os temas abordados pelo 16º Simpósio Internacional de Gerenciamento de 

Resíduos e Aterros Sanitários de Sardenha, conferência internacional realizada na Itália em 

2017 que contou com 800 especialistas, pesquisadores, profissionais e técnicos do assunto,  a 

“arquitetura de resíduos” se tornou o tema principal, proporcionando o diálogo entre 

ambientalistas, biólogos, arquitetos e urbanistas, abordando os seguintes tópicos: 

requalificação funcional de antigos e novos aterros; mineração de aterro e reintegração de 

áreas degradadas; integração de sistemas de coleta pneumática de resíduos no tecido urbano; 

aspectos arquitetônicos e de projeto de sistemas de coleta de resíduos;  gestão de resíduos e 

sua relação com a cidade; arquitetura de resíduos e economia circular; edifícios para pré-

seleção de resíduos e usinas de compostagem. 

Os temas abordados quanto a gestão de resíduos segundo o conceito do biourbanismo, 

apontam instalações de tratamento em escalas municipais que incluem o sistema como um 

todo (coleta, usinas de recuperação e reciclagem, etc.), considerando as dimensões ambiental, 

territorial, econômica e social, necessitando de estratégias políticas e de planejamento 

destinadas a aumentar a consciência da importância dessas estruturas na garantia da qualidade 

do meio ambiente e do território, o que pode também produzem grandes repercussões em 

nossa saúde.  

A gestão de resíduos é um tópico que afeta ativamente sociedade, embora 

frequentemente associada a grandes impactos ambientais e territoriais e às margens de espaços 

comunitários compartilhados, principalmente quando associadas ao aumento demográfico e a 

escassa disponibilidade de espaços para aterros sanitários, o impacto ambiental de 

incineradores e de estações de tratamento e sistemas integrados de eliminação de resíduos, que 

fazem parte de nossa rotina diária.  
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3.9. Avaliação da utilização de biodigestores em usinas de lixo 

 

De acordo com DHANALAKSHMI & RAMANUJAM (2012), existem diversos 

processos para o tratamento destes resíduos, onde a biodigestão anaeróbia se traduz em uma 

tecnologia eficiente, uma vez que permite a obtenção do biogás e do biofertilizante, cuja 

disponibilidade, além de contribuir para amortizar o custo de instalação da tecnologia, 

soluciona o problema de saneamento da disposição destes resíduos no meio ambiente. 

Segundo NAGENDRA et al. (2018), as tecnologias que convertem resíduos em 

energia empregadas em cidades da América Latina não são tão eficazes devido à existência de 

grandes redes informais de catadores que extraem manualmente resíduos de alto valor, e 

soluções puramente orientadas para o mercado podem ser profundamente problemáticas. Os 

autores também apontam que a infraestrutura urbana básica inadequada em países do 

hemisfério sul do planeta onde a pobreza é alta, impactam na adoção de novas tecnologias, 

elevando os custos de tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 

Do ponto de vista econômico, governos de diferentes países vêm promovendo projetos 

de utilização de biomassa como geradores de sistemas de eletricidade desde o início de 2000. 

No entanto, muitos projetos não foram capazes de se sustentar por causa do desequilíbrio da 

demanda e oferta e do custo e benefício. Os incentivos financeiros e fiscais são cruciais para a 

viabilidade econômica dos atuais sistemas. (GADALETA et. Al, 2021) 

Outro ponto abordado pelos autores quanto a viabilidade técnica e econômica da 

implantação de sistemas anaeróbios para produção energética por meio de resíduos, se refere a 

avaliação do ciclo de vida dos diferentes tipos de matéria-prima advindas das Frações 

Orgânicas dos Resíduos Sólidos Urbanos (FORSU), além da escala do volume gerado em 

contextos distritais de média escala que devem ser considerados na redução dos custos 

econômicos da coleta e tratamento de resíduos. 

Nascimento et al. (2019) descreve que o Brasil explora para fins energéticos de 7% a 

20% do biogás produzido em aterros sanitários. Segundo Figueiredo (2011), o aproveitamento 

energético do biogás em aterros sanitários apresenta viabilidade econômica e ambiental no 

Brasil, onde existem 26 projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL) em aterros 
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sanitários registrados na Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 

– CQNUMC. 

Figueiredo (2011) enfatiza que o aproveitamento energético do gás metano gerado em 

aterros requer valores mínimos de produção para que seja economicamente viável. De acordo 

com o autor, são gerados em média 200 metros cúbicos de biogás para cada tonelada de 

resíduo disposto em aterros sanitários. Para que a exploração energética se torne viável, o 

aterro deverá receber 200 toneladas mínimas de resíduos diários, além de fatores que devem 

ser considerados do ponto de vista ambiental além da quantidade de volume gerado, que 

diretamente influenciam esta produção em aterros sanitários sendo: temperatura, a 

pluviosidade no local, umidade da massa, grau da compactação espessura das células e a idade 

do aterro.  

As pesquisas de novas soluções possíveis para o tratamento de resíduos perpassam por 

uma avaliação no âmbito do processo de gestão administrativa que concilie a busca de novas 

alternativas energéticas e ambientalmente adequadas ao meio. O aproveitamento energético 

por meio da utilização de biodigestores dos resíduos gerados em escala urbana, reduziria os 

inúmeros impactos ambientais causados pelo seu descarte. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

Este trabalho realizou uma análise qualitativa consistindo em estudo de caso partindo 

do pressuposto analisar a gestão de resíduos sólidos urbanos na Região Metropolitana da 

Baixada Santista. Segundo Yin (2001), o estudo de caso é uma investigação empírica sobre 

um fenômeno contemporâneo dentro de um determinado contexto. 

Para a realização do estudo de caso, dados primários foram utilizados a partir da 

revisão bibliográfica em relação aos resíduos sólidos urbanos, tecnologias de tratamento, 

geração de energia e biogás gerados em aterros sanitários no Brasil, análise comparativa sobre 

o tema e projetos existentes nos últimos 10 anos disponíveis em periódicos, normatizações 

vigentes e relatórios disponibilizados em empresas e órgãos responsáveis pela política de 

resíduos sólidos e energia no Brasil. 
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A pesquisa foi realizada em três etapas. A primeira etapa envolveu o levantamento de 

dados sobre a atual situação da geração e da disposição final dos RSU em aterros sanitários, 

com enfoque no aproveitamento da produção de biogás, na sua implicação como matriz 

energética brasileira e na política nacional de resíduos sólidos.   

A segunda etapa consistiu na obtenção de dados referentes aos resíduos sólidos 

urbanos existentes na Baixada Santista considerando os dados provenientes do Plano Regional 

de Resíduos Sólidos, os dados publicados no Relatório de Impacto Ambiental - RIMA da URE 

Valoriza em Santos, e o Projeto RSU Energia situado em Bertioga. Foram analisados também 

nessa etapa objetivos e dados de projetos instalados em aterros sanitários no Brasil que 

utilizam a captura de biogás de resíduos sólidos urbanos para a geração de energia elétrica ou 

biometano. A pesquisa também envolveu a leitura de artigos técnicos, buscando identificar em 

quais aterros de resíduos o biogás vem sendo captado para aproveitamento energético, com 

recorte geográfico no sudeste do Brasil, tendo em vista possuir características geográficas, 

climatológicas e ambientais similares ao território da Baixada Santista. 

Por fim, na terceira etapa, realizou-se a análise comparativa das informações 

quantitativas e referências encontradas na segunda etapa, buscando analisar a viabilidade da 

produção de biogás para a elaboração de cenários futuros com base nos dados obtidos no 

Plano Regional de Resíduos. Foram considerados os potenciais ambientais, técnicos e 

econômicos dos tratamentos biológicos de resíduos e aplicados à realidade do território e 

situação encontrada na Baixada Santista descrita na primeira etapa, como uma alternativa para 

apoiar a tomada de decisão dos gestores no enfrentamento dos problemas relacionados aos 

resíduos sólidos urbanos, sob o ponto de vista teórico em contraponto ao cenário atual. 

4.1. Gestão de resíduos sólidos urbanos na Baixada Santista 

 

O Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista recebeu de sua 

Agência Metropolitana em 2018 o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 

Baixada Santista. Realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em um período de 

12 meses, o estudo teve como principal objetivo auxiliar no planejamento e direcionamento de 

ações intermunicipais, ambientais, econômicas e sociais, na busca de soluções para o único 
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aterro sanitário que atende a Região, tendo em vista sua capacidade de atendimento se encerrar 

em meados de 2022. Atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), o 

Plano trouxe um conjunto de informações técnicas relacionadas as ações de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final, mas não definiu qual solução que de fato atenderia a 

disposição final dos rejeitos considerando as premissas de sua gestão integrada. 

Em 2016, a AGEM foi tomadora de recursos junto ao FEHIDRO (Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos), contidos no Plano de Ação (PDC 3), do Plano de Bacias Hidrográfica da 

Baixada Santista para elaborar o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 

Baixada Santista (PRGIRS-BS). O Plano foi então, mediante dispensa de licitação, elaborado 

pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), e acompanhado pelos secretários municipais 

de meio ambiente das 9 prefeituras, Cetesb, Secretaria de Meio Ambiente, por meio da 

Câmara Temática de Meio Ambiente da Região Metropolitana, e aprovado pelo CONDESB 

em fevereiro de 2018.  

O Plano Regional teve como ponto focal propor a gestão adequada dos resíduos 

sólidos na região sobre seus aspectos ambientais, econômicos e sociais. Para o 

desenvolvimento do trabalho, foram traçadas estratégias de mobilização social e comunicação, 

que garantissem o envolvimento de diferentes atores da sociedade no processo de elaboração e 

validação dos dados junto a sociedade nas fases decisórias, buscando um processo 

participativo. As principais ações de mobilização e comunicação adotadas no trabalho foram: 

(a) identificação de atores; (b) criação do Grupo de Sustentação; (c) definição de ferramentas 

de mobilização; (d) preparação de atividades para as oficinas; (e) divulgação dos produtos e 

resultados.  

Ao longo do processo de elaboração e conforme os dados do PRGIRS-BS (2018), 

aproximadamente 12 eventos abertos ao público como oficinas, audiências públicas, eventos 

técnicos e reuniões técnicas foram realizados em diferentes cidades da Baixada Santista. O 

trabalho envolveu mais de 800 pessoas de diferentes segmentos da sociedade (administração 

pública municipal, estadual e federal, iniciativa privada, órgãos reguladores, universidades, 

terceiro setor, profissionais autônomos, sindicatos, associações e cooperativas e cidadãos sem 

vínculos associativos).  
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O Comitê Gestor foi responsável pela definição de estratégias do projeto, e teve em sua 

composição técnicos do IPT, da AGEM, das Secretarias Municipais das 9 Prefeituras da 

Baixada Santista, do Governo do Estado de São Paulo e do Comitê da Bacia Hidrográfica da 

Baixada Santista (CBH-BS).  

Ao Comitê foi atribuída a tarefa de formular os temas para debate, exercendo papel 

executivo nas tarefas de organização e viabilização da infraestrutura (convocatória de 

reuniões, locais apropriados, cópias de documentos, entre outros), com a responsabilidade de 

garantir o andamento do seu processo de elaboração. 

Conforme ilustra a Figura 5, além do comitê gestor, a elaboração do Plano Regional 

contou com a participação da sociedade civil por meio da criação de um grupo de sustentação, 

responsável pela validação dos dados coletados durante a elaboração do PRGIRS-BS e 

acompanhamento e validação das etapas e processos envolvidos no projeto. 

 Composto por representantes distribuídos nos nove municípios da Baixada Santista, o 

grupo contou com a representação dos conselhos municipais de meio ambiente, universidades, 

vereadores, associações profissionais de classe, associações de catadores e associações 

comerciais, eleitos entre eles no início da formulação do projeto.  

 

Figura 5: Composição do Comitê Gestor e do Grupo de Sustentação do PRGIRS-BS. Fonte: PRGIRS-BS, 2018. 
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As audiências públicas foram outra forma de envolver e divulgar os produtos do 

PRGIRS-BS. Em cada audiência, uma ata era elaborada contendo o descritivo das atividades 

realizadas, bem como um relato das manifestações. Juntamente com as atas os seguintes 

materiais eram anexados: regulamento da audiência, materiais divulgados na mídia e no diário 

oficial, cópia da lista de presença, cópia das perguntas e questionamentos dos participantes (os 

quais foram respondidos) e material de apoio utilizado com os principais resultados do 

panorama dos resíduos sólidos na RMBS apresentados à sociedade interessada. Além das 

audiências, todo o processo e conteúdo gerado foi disponibilizado em site de internet.  

Ao longo dos 12 meses de duração da elaboração do PRGIRS-BS, 11 eventos públicos 

abertos foram realizados em diferentes cidades da Baixada Santista e um painel de 

especialistas foi realizado em São Paulo sob o tema: arranjos tecnológicos para o 

processamento de resíduos sólidos urbanos.  

Na Baixada Santista, foram duas oficinas regionais, três oficinas microrregionais, duas 

audiências públicas e um workshop (oficina técnica) sobre Sistemas Integrados de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos: Alternativas Tecnológicas.  

Todos os participantes contribuíram para a validação dos dados e propostas preparadas 

pelo Grupo de Sustentação e Comitê Gestor, e os eventos foram distribuídos ao longo da 

elaboração do projeto por meio de workshops, painéis, oficinas regionais, oficinas 

microrregionais e audiências públicas, contando também com um evento de finalização junto 

ao CONDESB. 

Seu produto final, apresentado em evento público, apresentou um conjunto de 

diretrizes e ações de curto, médio e de longo prazo, propondo como resultado a gestão 

adequada dos resíduos sólidos na região sobre seus aspectos ambientais, econômicos e sociais, 

norteadas pela obrigatoriedade de adoção da hierarquização no gerenciamento de resíduos 

sólidos (a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos). 

A figura 6 a seguir ilustra a distribuição de participantes por eventos realizados no 

período de realização do Plano, que contou com a participação de 838 pessoas ao total nos 

eventos que sucederam a elaboração da proposta final, ainda limitados se comparados ao 

número total de habitantes da Baixada Santista. 
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Figura 6: Número de participantes nos principais eventos realizados na elaboração do PRGIRS-BS. Fonte: 

PRGIRS-BS, adaptado pelo autor, 2020. 

 

Os dados levantados durante os 11 meses de sua elaboração e descritos no seu produto 

final apontam que a quantidade de resíduos domiciliares gerados na Baixada Santista 

contabilizou cerca de 681 mil toneladas por ano, tal como ilustrado na Tabela 3, distribuídos 

entre os nove municípios da Região Metropolitana. 

Entre 2016 e 2017, a Baixada sofreu um crescimento de 15.179 mil habitantes, 

representando uma taxa de aumento populacional de 0,84 %. O aumento registrado na região 

foi maior do que o índice nacional que registra 0,77 % segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

Analisando os dados do mesmo Instituto, em 2010 a região registrava 1.664.136 

habitantes. Em 2020, a população estimada foi 1.881.706 habitantes, registrando um aumento 

de 217.570 habitantes no período. Considerando que o PRGIRS-BS trabalhou com dados de 

2017, onde a RMBS contava com 1.729.706 habitantes, geradoras de 681mil/toneladas, 

podemos estimar para a pesquisa, que em 2020 a região é geradora de 741mil/toneladas de 

resíduos sólidos urbanos. 

Oficinas Regionais: 113 

pessoas na 1ª e 41 pessoas na  

4ª oficina  

 
Oficinas 

Microrregionais: 58 

pessoas na Praia 

Grande, 54 no Guarujá 

e 28 em Peruíbe  

 Audiências Públicas: 

117 pessoas na 1ª e 140 

pessoas na 2ª audiência 

Evento de entrega ao 

CONDESB: 81 pessoas 

Workshop 

Sistemas 

Integrados: 64 

pessoas 

Painel de arranjos 

tecnológicos e 

institucionais: 

142 pessoas 

TOTAL 838 PESSOAS 
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   Tabela 3 - Geração e destinação de resíduos urbanos no ano de 2016 nos municípios da Baixada Santista. 

Municípios 

Quantidade 

coletada no 

ano de 2016 

(t) 

Aterro 

destinado 

Quantidade 

coletada pela 

coleta seletiva 

no ano de 

2016 (t) 

Coleta 

seletiva 

(%) 

Total 

Parcela 

de 

geração 

(%) 

Bertioga 29.260 Santos 494 1,7 29.754 4 

Cubatão 51.114 Santos 762 1,5 51.877 8 

Guarujá 145.579 Santos 2.200 1,5 147.779 21 

Itanhaém 33.983 Mauá 198 0,6 34.181 5 

Mongaguá 23.386 Santos 329 1,4 23.715 3 

Peruíbe 
29.003 

Aterro 

Municipal 
92 0,3 29.096 4 

Praia 

Grande 
95.137 Santos 1.747 1,8 96.884 14 

Santos 180.354 Santos 3.765 2,0 184.119 27 

São Vicente 93.052 Guarulhos 1.708 1,8 94.761 14 

Baixada 

Santista 
680.87 - 11.298 1,6 692.166 100 

  Fonte: PRGIRS-BS, 2018. 

Além da população fixa, a Região possui oito estâncias balneárias ligadas a Grande 

São Paulo por excelentes vias de acesso, recebendo grande afluxo de turistas de veraneio em 

finais de semana e principalmente nas férias e feriados. O cálculo de 2009 da SABESP 

apontou que a população flutuante nos municípios estâncias da RMBS representa 58% do total 

da população residente, com grandes variações, conforme o município de hospedagem. 

O PRGIRS-BS apontou que o volume de resíduos sólidos gerados pela população 

flutuante da Baixada Santista no ano de 2016 foi de 80.601 toneladas, o que representa 12 % 

da geração na região, enquanto que a geração referente a população fixa foi de 600.267 

toneladas. Dessa forma um dos grandes desafios desta Região no enfrentamento dos resíduos 

gerados, é trabalhar com a sazonalidade existente em alguns períodos, no desenvolvimento e 

estruturação do projeto de resíduos sólidos descartados, principalmente em períodos de 



53 

 

 

 

temporadas e finais de semana prolongados, considerando também as características dos 

resíduos descartados nesses períodos, conforme levantamento gravimétrico realizado durante a 

elaboração do Plano e publicado em seu volume final. 

As avaliações dos dados referentes às coletas seletivas na região da Baixada Santista 

sinalizam que o rendimento do volume dos resíduos coletados e ações de reciclagem ainda são 

baixos, pois somente 1,6 % do total gerado na região é reciclado. Esses índices não atingem as 

metas de redução de resíduos destinados para aterros estabelecidas nos Planos Estadual e 

Nacional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (ESP, 2014; BRASIL, 2010), conforme 

ilustra a figura 7, extraída do PRGIRS-BS, e sinalizam que ainda são necessárias ações de 

incentivo quanto a separação de materiais recicláveis na fonte (com metas de redução), como 

associar sistemas de processamento para os resíduos que ainda serão destinados pela 

população à coleta regular, sem separação prévia. 

 

 

  Figura 7: Metas de redução de resíduos dispostos em aterros. Fonte: PRGIRS-BS, 2018. 

 

Isto se deve ao fato de que o engajamento da população aos programas de segregação 

na origem é feito de forma voluntária e gerenciada por cada governo municipal, e o aumento 

do volume da coleta seletiva requer a cooperação entre governo, indústria e cidadãos, tempo 

para mudança de hábito e o estabelecimento de uma nova cultura.  
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Destaca-se também a presença de 11 cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

na Região (PRGIRS-BS, 2018). Desta forma, os ciclos de alguns resíduos da logística reversa 

se conectam, em especial os eletroeletrônicos de uso domiciliar e as embalagens em geral, que 

estão presentes tanto na coleta regular quanto na seletiva.  

 O gerenciamento da coleta regular dos resíduos e da limpeza urbana são realizados 

atualmente por contratos firmados com empresas privadas que se responsabilizam pela coleta 

e transporte, conferindo contratos firmados entre empresas particulares e as administrações 

municipais das 9 cidades da Baixada Santista (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Cenário da rota atual de resíduos sólidos na Baixada Santista. Fonte: PRGIRS-BS. 2018. 

 

Fato também alarmante na Baixada é que 7 municípios da região, destinam seus 

resíduos ao Aterro Sanitário do Sítio da Neves, Terrestre Ambiental, localizado na Área 

Continental de Santos e em operação desde 2003, cujo encerramento de suas atividades está 

previsto para 2023. 
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Avaliando a dinâmica regional e considerando que uma das principais dificuldades 

relacionadas à destinação final dos resíduos sólidos da Baixada Santista é a escassez de áreas 

passíveis para a instalação de novos aterros sanitários por questões ambientais, outras ações 

visando solucionar a problemática dos resíduos da região foram surgindo no decorrer do 

desenvolvimento do Plano Regional. 

A empresa responsável pela operação do Aterro Sitio das Neves iniciou em 2019 um 

processo de licenciamento ambiental para instalar uma Unidade de Recuperação Energética 

(URE) no local com a instalação de uma unidade de termoelétrica com produção de energia. O 

projeto com custo previsto de $71 milhões de dólares2, com o custo de operação de 

$1.800.000,00 dólares/ano2, tem como finalidade gerar energia elétrica a partir de 

micropartículas processadas da coleta de resíduos domiciliares, além de estender a vida útil do 

aterro existente na mesma área. O cálculo estimado pela empresa, é que as 2mil toneladas que 

chegam diariamente ao Aterro gerem até 50megawatts por hora de energia, o que seria 

suficiente para alimentar uma cidade de até 120mil habitantes. Essa energia gerada será 

vendida para o operador nacional do sistema elétrico, responsável pela coordenação e controle 

do sistema nacional de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil, sob 

fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel.  

O projeto, cuja implantação seguirá um cronograma de 36 meses, prevê que o lixo 

coletado pelos caminhões da mesma empresa seja levado para biotúneis para passarem por um 

processo de biossecagem e redução de massa após a injeção de oxigênio. Com sua umidade 

reduzida, os materiais secos resultariam em micropartículas homogêneas, após serem picados, 

se seriam transformados em combustíveis derivados de resíduos bioestabilizados (CDRB), 

sendo levados para caldeiras térmicas para se transformem em energia elétrica. 

 O Estudo de Impacto Ambiental do projeto calcula que 15% desse volume seguirá 

para o aterro final, fruto das cinzas desse processo, e alega que a vida útil do aterro em 

operação se estenderá por 20 anos, a depender da maior ou menor geração de lixo dos 

municípios atualmente atendidos. O projeto tem alta rejeição de ambientalistas e está em 

                                                           
2  Taxa: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 4,224 Real/BRL (790). Disponível em: Banco Central do 

Brasil.  Data cotação utilizada: 29/11/2019 
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análise pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), devendo ainda ser 

encaminhado ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) para iniciar seu processo 

de audiências públicas.  

No momento, o processo de licenciamento ambiental está suspenso pelo Ministério 

Público Estadual sob o argumento que o PRGIRS-BS deveria ser aprovado por uma instancia 

participativa metropolitana mais ampla, conforme preceitos da Lei do Estatuto da Metrópole, e 

após sua aprovação então ser retomado o licenciamento de uma solução regional com a 

participação da sociedade civil. 

A minuta da lei do Estatuto da Metrópole da Região Metropolitana da Baixada Santista 

que teve seu processo de elaboração realizado entre os anos de 2015 a 2017, ainda não foi 

encaminhada a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a sua aprovação, 

impactando assim nos prazos de aprovação do empreendimento privado da URE.   

Ao contrário da disposição e dos métodos de tratamento (compostagem, reciclagem e 

incineração) que se concentram no problema do resíduo produzido, a redução na fonte enfatiza 

a não produção destes resíduos (LOBER, 1996). Enfrentar este problema significa assumir 

como meta o tratamento dos RSU’s gerados na Região. Isto envolve alternativas e soluções 

cada vez mais complexas para todas as etapas integradas e compartilhadas, desde a geração 

dos resíduos, os tipos de coleta e tratamento, as áreas de transbordo, a reabilitação das áreas 

degradadas e recuperação daquelas contaminadas até a adequação e capacitação dos recursos 

humanos, técnicos e financeiros às diferentes realidades municipais, conforme divulgação 

conclusiva do Plano Regional de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos da 

Baixada Santista (PRGIRS, 2018).  

4.2.  A governança da Região Metropolitana da Baixada Santista 

 

A Baixada Santista é a primeira região metropolitana instituída no Brasil sem a 

participação de capital de Estado. Compõe a Macrometrópole Paulista e foi criada pela Lei 

Complementar Estadual n.º 815, de 30 de julho de 1996. É formada pelo agrupamento dos 

municípios que integram o litoral do estado de São Paulo: Bertioga, Cubatão, Guarujá, 
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Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente, que abrangem uma área de 

2.422,16 km² (EMPLASA, 2016), ilustrados geograficamente na Figura 9. 

 

Figura 9: Limites político-administrativos na área de abrangência do PRGIRS-BS. Fonte: AGEM, 2018. 

 

A metropolização foi possibilitada pelas Constituições Federal e Estadual, de 1988 e 

1989, respectivamente, e após a edição da Lei Complementar n.º 760/94, que estabeleceu as 

diretrizes para a organização regional do Estado de São Paulo.  

Após a criação da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), foi 

implementada a Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), uma autarquia do 

governo do Estado de São Paulo na Região. Criada pela Lei Complementar n.º 853, de 23 de 

dezembro de 1998, a unidade tem a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 

execução das funções públicas de interesse comum na Região. Atualmente está vinculada 

junto a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. 

Tendo como uma das atribuições estabelecer planos de interesse comum aos 

municípios da Região, especialmente as de natureza físico-territorial, demográfica, financeira, 

urbanística, social, cultural, turística e ambiental, a Agência captou recursos e coordenou a 

elaboração do Plano Regional de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, produto esse 
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estabelecido dentro das metas do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico 

regional, o PMDE-BS, de 2014. 

A AGEM também desempenha o papel de secretaria executiva do Conselho de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista (CONDESB), o qual tem 

caráter normativo e deliberativo e a ele estão vinculadas a Câmara Temática do Meio 

Ambiente e Saneamento e fóruns consultivos, nos quais a questão da gestão de resíduos 

sólidos vem sendo discutida dando sequência ao Protocolo de Intenções firmado entre as 

prefeituras da região, no momento da entrega do Plano de Resíduos (ANEXO 1), reafirmando 

o compromisso no esforço de atingir as metas de redução estabelecidas pelo mesmo. Esse 

protocolo gerou abertura de Inquérito Civil junto ao Ministério Público do Estado de São 

Paulo, que tem feito reuniões periódicas com as Secretarias de Meio Ambiente dos municípios 

da Região, no intuito de acompanhar e auxiliar as medidas de redução geridas pelas 

administrações municipais e regional.    

Em conjunto a Câmara Temática de Meio Ambiente do CONDESB, a AGEM, tem 

como missão regional continuar fomentando projetos para implantar as ações propostas no 

PRGIRS-BS, visando garantir uma solução adequada para os resíduos da Baixada Santista. 

Considerando a urgência de uma solução para os resíduos sólidos urbanos na Baixada Santista, 

um novo projeto (etapa 2) foi apresentado ao Comitê de Bacias para financiamento do 

FEHIDRO, e ainda está em fase de elaboração.  Esse projeto se dedicará a desenvolver e a 

implementar as ações propostas no PRGIRS-BS, que garantam uma redução de resíduos por 

20 a 30 anos, por meio de combinação de rotas para o processamento e definição final de 

resíduos de grandes geradores, pequeno comércio, poda e resíduos afetos a logística reversa 

(embalagens em geral e eletroeletrônicos).  

A preocupação com a grande problemática ambiental, econômica e social referente aos 

resíduos sólidos é universal e vem sendo cada vez mais discutida. Acrescido a isso, as atuais 

demandas, induzem a expansão da consciência coletiva em relação ao meio ambiente 

equilibrado e consequentemente a um novo posicionamento dos três níveis de governo, da 

sociedade civil e da iniciativa privada em face de tais questões (MASSUKADO, 2004). 
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4.3. Alternativas de tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos na Baixada Santista 

 

Resumidamente o PRGIRS-BS destacou os seguintes desafios: (i) um único aterro 

operando em final de vida útil de operação; (ii) Região com grandes restrições para 

implantação de novos sistemas de disposição final, sobretudo aterros sanitários; (iii) cobranças 

da sociedade civil organizada por avanço na melhoria das unidades de triagem e condições dos 

catadores, bem como incremento da logística reversa; (iv) condições econômicas díspares 

entre os municípios para arcar com a despesa da gestão de resíduos (custos elevados); e (v) 

necessidade de tecnologias que minimizem a massa de resíduos e gerem produtos com valor 

agregado.    

Para enfrentar estes desafios, o Plano adotou como princípios regionais na gestão de 

resíduos sólidos na Baixada Santista os que seguem: (i) a redução/minimização dos resíduos e 

disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; (ii) a universalização dos serviços de 

coleta regular e coleta seletiva e dos serviços de limpeza urbana; (iii) a adoção de tecnologias 

viáveis dos pontos de vista técnico, econômico e ambiental para tratamento dos resíduos; e 

(iv) a integração de sistemas de gerenciamento de resíduos. 

Considerando que uma das principais dificuldades relacionadas à destinação final dos 

resíduos sólidos da Baixada Santista é a escassez de áreas disponíveis para a instalação de 

novos aterros sanitários, por questões ambientais, e avaliando as ações que buscam resolver as 

questões inerentes à destinação final de resíduos, o PRGIRS-BS (2018) traçou 12 cenários 

diferentes com base em soluções tecnológicas como possíveis propostas para resolver essa 

questão nos próximos 20 anos, levando em consideração o maior engajamento do cidadão aos 

programas de reciclagem, o que exige uma mudança de hábito da sociedade e esforços das 

administrações municipais junto as cooperativas locais para articularem programas em comum 

e metas de redução para a destinação final de rejeitos. 

A partir da leitura do desenvolvimento regional em função de suas características 

ambientais e do processo da dinâmica social e em relação aos resíduos da Baixada Santista, o 

PRGIRS-BS apresentou como uma das soluções conceituais implantar 3 modelos de unidades 

de tratamento descentralizadas, divididas em conjuntos de 3 municípios, levando em 

consideração o maior engajamento do cidadão aos programas de reciclagem.  
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Figura 10: Modelo conceitual de unidade processamento e tratamento de resíduos na Baixada Santista. Fonte: 

PRGIRS-BS, 2018. 

  
 

A Figura 10 ilustra geograficamente os conjuntos de municípios que comporiam os 

arranjos microrregionais, sendo o primeiro composto por Guarujá e Bertioga (Grupo 1), o 

segundo por Cubatão, Santos e São Vicente (Grupo 2), e o terceiro arranjo pelos municípios 

de Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá (Grupo 3)  

O modelo conceitual de processamento ilustrado, propõe a descentralização dos 

serviços. Conforme o levantamento da volumetria de resíduos do PRGIRS-BS, 2018, os 

grupos se dividem por porcentagem de massa a ser trata por volume coletado, sendo para o 
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Grupo 1: 25%, Grupo 2: 49%, e para o Grupo 3: 26%, concentrando Grupo 2 o recebimento 

dos rejeitos do primeiro estágio de tratamento realizado nos Grupos 1 e 2.  

Tendo como premissa a não dominância de uma só alternativa a ser adotada, o 

PRGIRS-BS, 2018, traçou uma análise multicritério para comparar todas as alternativas 

tecnológicas de tratamento de resíduos, já que se tratam de quantidades e volumes muito 

diferentes. 

Tabela 4 - Avaliação das alternativas tecnológicas de tratamento de resíduos sólidos urbanos na Baixada Santista 

considerada as dimensões econômica, ambiental e social. 

 
Fonte: PRGIRS-BS, 2018. 

 

A Tabela 4 compara 12 alternativas tecnológicas que podem ser adotadas para o 

mesmo volume e característica de resíduos dos municípios da região, avaliando as dimensões 

ambiental, econômica e social, considerando o prazo exíguo para resolver a questão o mais 

breve possível, com a avaliação de alternativas centralizadas (uma só unidade de 

processamento), ou descentralizadas (3 unidades de processamento de resíduos). 
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Na mesma tabela podemos comparar os arranjos tecnológicos com os seguintes 

parâmetros: (i) dimensão econômica que consideram: CAPEX – custos de investimento, 

OPEX – custos de operação, e receita gerada com a venda de recicláveis e energia; (ii) 

dimensão ambiental onde são avaliadas as emissões em CO2 equivalente, a dimensão técnica 

equivalente a redução de massa de resíduos para aterro; e (iii) a dimensão social onde consta a 

avaliação da geração de novos empregos (desconsiderando os empregos já gerados na atual 

empregada pelo aterro sanitário). 

Avaliando os resultados apontados na Tabela 5, em termos de CAPEX, as alternativas 

que apresentam melhores resultados são as alternativas menos tecnológicas (At, A e B), o que 

é esperado, haja vista que quanto mais tecnologia investida à alternativa mais sofisticados são 

os equipamentos e, consequentemente, maiores são os custos envolvidos. Os custos 

operacionais (OPEX) também apresentam melhores resultados para as alternativas menos 

tecnológicas (At, A e B), com exceção para a alternativa “G”, que é uma alternativa com alto 

grau tecnológico e que apresenta um custo operacional baixo. Esse comportamento é esperado, 

uma vez que a alternativa não contempla uma unidade de triagem mecanizada. Dentre todas as 

alternativas a atual (At) e a que possui menores custos operacionais. 

Ainda com um olhar econômico, nota-se na Tabela 4 que as alternativas que 

apresentam melhor receita são as alternativas que apresentam separação e processo térmico em 

sua composição (E, F, H e I). Essas alternativas se sobressaem pela venda dos materiais 

reciclados e pela venda da energia gerada nos processos biológicos e térmicos. No caso dos 

custos com transporte, os valores são muito próximos para todas as alternativas estudadas o 

que não permite uma avaliação mais detalhada. 

Pode-se observar que as alternativas que apresentam maior geração de energia são as 

que apresentam processo térmico, com destaque para a alternativa “G” seguida pelas 

alternativas E, F, H e I. Se por um lado essas alternativas são destaques positivos por 

produzirem mais energia, por outro lado elas são destaques negativos por emitirem uma carga 

de CO2 muito mais elevada em relação as outras alternativas. 

Em relação a redução de massa enviada para aterro, novamente destacam-se as 

alternativas tecnológicas que envolvem processos térmicos em seus processos. Na esfera 

social, as alternativas tecnológicas H e I, que apresentam o sistema totalmente integrado, são 
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as que gerariam o maior número de empregos novos, seguidas pelas alternativas que 

apresentam necessariamente um processo de separação integrado a um processo térmico, 

como nas alternativas E, F, J e K. 

O estudo apenas indicou aos gestores municipais e estaduais quais arranjos poderiam 

ser adotados considerando suas interfaces apontadas, porém a alternativa com maior 

viabilidade econômica, tratando-se de atingir o melhor custo, prazo e benefício face ao prazo 

de atendimento e operação, seria a instalação de uma usina de tratamento térmico com 

recuperação energética e triagem semi-mecanizada, para separar o que é ou não é reciclável, 

medida que foi bastante contestada por especialistas da área ambiental e sofreu fortes rejeições 

do movimento de catadores no momento da audiência pública final de apresentação dos 

resultados do Plano que foi realizada em abril de 2018 pelo Conselho de Desenvolvimento da 

Baixada Santista (CONDESB) no município de Praia Grande - SP.  

Vale ressaltar, partindo dessas análises, que o estudo realizado pelo IPT/AGEM 

considerou também como fonte geradora de energia elétrica, tecnologias de aproveitamento de 

potencial de RSU a partir da Recuperação do Gás do Lixo (GDL), do biogás de digestão 

anaeróbia e da incineração. Para esse modelo foi estimado um custo de investimento de USD 

248 milhões3 e um gasto de operação anual de USD 25 milhões3. Todo esse processo 

demoraria, no mínimo, 6 anos para ser implantado. Segundo informações da minuta do 

PRGIRS-BS, dependendo da tecnologia utilizada para queimar os resíduos, seria possível 

reduzir o volume deles de 50% a 90%. Essa sobra seria obrigatoriamente destinada a um aterro 

sanitário.  

Considerando que uma das principais dificuldades relacionadas à destinação final dos 

resíduos sólidos da Baixada Santista é a escassez de áreas disponíveis para a instalação de 

novos aterros sanitários por questões ambientais pelos motivos relacionados acima, e já 

existindo uma área licenciada para a operação da disposição final de resíduos, outras ações 

visando solucionar essa problemática foram apontadas no Plano Regional. 

                                                           
3 Taxa: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD = 3,3074 Real/BRL. Disponível em: Banco Central do Brasil. Data 

cotação utilizada: 29/12/2017. 
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Figura 11: Mapa com a classificação do grau de restrição para a implantação de unidades de tratamento e 

destinação final nas áreas sem restrições legais. Fonte: PRGIRS-BS. 2018.  

Especificamente em relação a instalação de novos aterros sanitários na Baixada 

Santista, verifica-se que restam poucas áreas onde não existem restrições legais, devido 

principalmente a restrição relativa a área de segurança aeroportuária conforme aponta o mapa 

da RMBS, Figura 11, uma vez que o mesmo foi elaborado por meio da sobreposição em base 

georreferenciada das legislações ambientais incidentes e normas específicas para operação de 

portos e aeroportos. A sobreposição dos dados de legislações ambientais incidentes e normas 

aeroviárias, indicam a grande dificuldade de licenciar uma nova área passível ao atendimento 

de um novo aterro sanitário. 

Apesar do grande esforço articulado entre governo, empresas e sociedade civil durante 

a sua elaboração, o plano não avançou no firmamento do trato das questões de resíduos sólidos 

principalmente na implantação das ações conjuntas entre os municípios e o Estado, resultando 

em um Protocolo de Intenções firmado no âmbito do Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana da Baixada Santista (CONDESB) em abril de 2018, reafirmando o 
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compromisso de atingir as metas de redução estabelecidas pelo mesmo. O Protocolo está 

inserido no Anexo 1.  

Ciente da complexidade dos cenários atuais apontados quanto aos dados de resíduos da 

Baixada, e incorporando alguns princípios do pensamento sistêmico diante dos desafios 

expostos, este trabalho visa auxiliar os gestores na avaliação de novos cenários possíveis de 

gestão integrada de resíduos sólidos domiciliares, com base no conhecimento adquirido na 

literatura e nas experiências levantadas durante a elaboração da pesquisa aqui descrita.  

4.4. A utilização de biodigestores como solução para a Baixada Santista: Projeto RSU Energia 

em Bertioga – SP. 

 

Para o aproveitamento energético dos RSU são oferecidas hoje diversas alternativas 

tecnológicas, tais como: (i) o biogás (de aterro e conhecido como gás de lixo – GDL, ou de 

digestão anaeróbia, que ainda pode sofrer um processo de purificação para ser utilizado como 

substituto (ou complemento) ao gás natural, chamado de biometano ou gás natural renovável - 

GNR); (ii) a eletricidade, gerada a partir da queima do biogás ou da incineração; (iii) e o calor, 

utilizado nos próprios processos ou podendo ser exportado caso haja demanda, inclusive de 

frio (VICTORINO, 2017).  

Por outro lado, existe um recurso inesgotável e natural, chamado “biomassa’, que são 

os restos mortos de qualquer matéria desperdiçada pela decomposição das matérias orgânicas. 

Dessa decomposição, tais matérias lançam gases na atmosfera, dentre eles o biogás, forte fonte 

de energia renovável, sendo que um de seus componentes é o metano (BARREIRA, 2011, p. 

25).  

Em uma escala menor, e já em operação inicial no município de Bertioga-SP desde 

2018, foi implantado um projeto piloto para enfrentar a questão inerente aos resíduos sólidos 

urbanos domiciliares utilizando o processo biológico. Elaborado pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas a partir de uma demanda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, a usina gera energia a partir do 

processamento de 2mil toneladas/dia dos resíduos de aproximadamente 2 mil pessoas, o 

equivalente ao recorte territorial de um bairro.  
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A planta piloto processa atualmente 500kg/h de resíduo durante seis horas por dia, 

chegando a atingir a capacidade de tratar 3 toneladas de lixo coletado por dia. A unidade de 

biodigestão anaeróbia do Projeto RSU Energia foi estruturada em 4 fases, conforme apontado 

na Figura 12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Localização e planta de implantação do Projeto RSU Energia em Bertioga – SP. Fonte: Prefeitura de 

Bertioga, 2019. 

 

Primeiramente, os materiais orgânicos, os combustíveis derivados de resíduos (CDR) e 

plásticos, são triados e separados de forma mecanizada por um sistema que inclui uma estação 

rasga sacos e um separador magnético. Os recicláveis são separados por trabalhadores 

cooperados da comunidade local e destinados para a Cooperativa de Sucata União de Bertioga 

(COOPERSUBERT).  
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Os materiais orgânicos residuais da primeira triagem, recebem tratamento biológico 

pelo método da biodigestão anaeróbia, onde sofrem uma redução de massa de 43%. Desse 

processo derivam a produção de digestato (material fertilizante) e de biogás. Os materiais sem 

possibilidade de reaproveitamento são processados termicamente por meio de um incinerador 

de pequeno porte com capacidade de 5kgh-1, onde são analisadas todas as emissões desse 

processo: gases, cinzas e líquidos pelo Instituto que opera a usina 

 A Fase I do projeto, referenciado como Módulo I pela Figura 12, consistiu na 

montagem da estrutura conceitual, da parte física (hardware) e da teórico-experimental 

(software), denominada como Plataforma Tecnológica para RSU, onde foram instalados os 

conjuntos de equipamentos em escala de bancada e/ou piloto de campo, para a obtenção de 

parâmetros confiáveis de controle e de eficiência das tecnologias em avaliação, associado ao 

desenvolvimento de métodos, procedimentos e protocolos de ensaios. Nessa fase foi realizado 

um trabalho de sensibilização da população local para incentivar a separação de resíduos na 

origem, destinando assim os materiais recicláveis diretamente à coleta seletiva. Conforme 

dados coletados, o município de Bertioga apresentava apenas 0,8 % dos resíduos destinados à 

coleta seletiva no início do projeto. 

A concepção da Plataforma Tecnológica envolveu procedimentos metodológicos 

baseados nos princípios do “design thinking” e na concepção de um modelo de tomada de 

decisão, delineado para o projeto, visando a obtenção de uma combinação de alternativas 

tecnológicas, procedimentos e protocolos, capaz de ser suficientemente flexível para poder ser 

aplicável na busca de soluções para resíduos sólidos urbanos de qualquer município (IPT, 

2015). O projeto buscou apresentar possibilidades de análises de problemas com a avaliação 

de alternativas tecnológicas de produtos e processos existentes no mercado, referentes a 

triagem mecanizada, biodigestão anaeróbia/aeróbia e processos térmicos. 

A segunda etapa do projeto, caracterizada como Módulo II, se referiu à triagem 

mecanizada. Nessa etapa foram adquiridos e montados equipamentos para separar os 

recicláveis da matéria orgânica a ser destinada ao tratamento térmico e à biodigestão seguindo 

para o Módulo III, ilustrados nas figuras 13 e 14.  A mecanização da separação dos materiais, 

buscou otimizar o tempo de separação e aumentou o volume processado, melhorando a receita 

da cooperativa de reciclagem parceira do projeto.  
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Figura 13: Ciclo mensal dos túneis de metanização – Modulo III. Fonte: IPT, 2020. 

 

 

 

 Figura 14: Estrutura da planta – Módulo III. Fonte: IPT, 2020. 
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A última etapa do projeto, Modulo IV, foi o desenvolvimento da bancada para 

obtenção de parâmetros tecnológicos dos processos térmicos (incineração, gaseificação e 

pirólise), por amostragem dos resíduos coletados. Nessa etapa são obtidos os dados referentes 

ao rendimento energético, caracterização e qualidade dos produtos e resíduos, e o desempenho 

ambiental por meio da medição de gases e particulados, permitindo avaliar o desempenho 

operacional dessas unidades e a viabilidade de sua utilização comercial. A geração de energia 

elétrica excedente na planta piloto é esperada como 0,022megawatts por hora. 

O custo total do projeto foi de 625 mil dólares4, conforme dados publicados em 2019, e 

possui o apoio da Prefeitura de Bertioga com aprovação dos órgãos de avaliação ambiental 

municipal, e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e CETESB, e ainda opera em escala 

piloto. A Figura 15 mostra os contêineres de metanização em operação.  

 

 
Figura 15: Foto da Unidade de Recuperação Energética (URE) de Bertioga. Fonte: IPT, 2019. 

                                                           
4 Taxa: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD =3,8748 Real/BRL. Disponível em: Banco Central do Brasil. Data 

cotação utilizada: 31 de dez 2018.  
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A construção de um novo modelo de gestão de resíduos na Região, apoiada em 

critérios adequados ao cenário ambiental e à realidade local, conforme a experiência em 

andamento no município de Bertioga, podem subsidiar cenários comparativos ao tratamento 

de resíduos na Baixada Santista, apoiada em critérios de sustentabilidade, da bioarquitetura e 

de cidades inteligentes.  

Vale ressaltar que os investimentos em energia renovável apresentam, em sua maioria, 

custos superiores aos necessários para a adoção de fontes tradicionais. Não obstante, as 

energias renováveis trazem consigo externalidades positivas, tais como a mitigação das 

mudanças climáticas pela queima do metano contido no biogás e da motivação de melhorias 

ambientais e sociais em lixões quando estes passam a implementar projetos de certificação de 

créditos de carbono. Adicionalmente, investimentos na geração de energia elétrica que se 

utiliza do biogás como fonte combustível apresentaram-se como viáveis economicamente. 

 

5. ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS  

 

Para a consecução da pesquisa, a metodologia utilizada incidiu na leitura da bibliografia 

existente referente ao tema de gestão e de sistemas de tratamento biológico de resíduos sólidos 

urbanos buscando estruturar uma base conceitual necessária ao desenvolvimento dessa 

dissertação. 

 Nesta fase foi aplicada a análise e interpretação dos dados obtidos mediante a interação de 

variáveis, dos objetivos e finalidades do estudo do ponto de vista da abordagem descritiva, 

utilizando: 

 

a) Leitura e Análise crítica de dados e informações constantes nos Planos Municipais de 

Saneamento e do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, além do 

Plano Estadual e Federal de Resíduos Sólidos e das decisões públicas adotadas para o 

tema; 

b) Bibliografias levantadas e das bibliografias específicas envolvendo aterros sanitários e 

as responsabilidades compartilhadas entre atores envolvidos; 
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c) Levantamento e comparação conceitual de tecnologias de gestão, tratamento e 

destinação de resíduos sólidos com tratamento biológico; 

d) Análise dos dados publicados e dos problemas apontados, dos processos dinâmicos 

vividos pelos planejadores e executores da área de saneamento da Região 

Metropolitana da Baixada Santista e do entendimento das particularidades dos 

instrumentos urbanísticos e ambientais da área de investigação; e 

e) Coleta de dados e informações, pesquisa de dados primários e secundários, publicações 

e leitura de encontros setoriais. 

Para a realização destas atividades algumas fontes de informação e documentos 

orientadores podem e devem ser utilizados, como demonstrados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Material e referencial teórico utilizados como fonte de informação.  

                   Continua  

Referência/material Fonte 

Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos da Baixada Santista 
IPT e AGEM (2018) 

Plano Metropolitano de Desenvolvimento 

Estratégico da Baixada Santista – PMDE (2014-

2030) 

AGEM e GeoBrasilis (2014) 

Plano Regional Integrado de Saneamento Básico 

para a UGRHI 7 

SÃO PAULO (2010) – Coordenadoria 

de Saneamento, Concremat e DAEE 

Plano de Bacia Hidrográfica 2016-2027 do Comitê 

da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 
FIPAI (2016) 

Elaboração de estudo de modelagem de negócio 

para implantação de empreendimento de geração de 

energia a partir de resíduos sólidos urbanos no 

estado de São Paulo - Contrato 

ASE/LPP/2001/01/2009 

EMAE & Consórcio A&C-Energia-

Proema (2010) 

Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo  
São Paulo (Estado). Secretaria do Meio 

Ambiente (2014) 
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Tabela 5 - Material e referencial teórico utilizados como fonte de informação.            Continua    

Referência/material Fonte 

Estudo de viabilidade técnico-econômica para 

implantação de unidade de tratamento térmico de 

resíduos sólidos urbanos, com aproveitamento 

energético, na Região Metropolitana da Baixada 

Santista e Litoral Norte - contrato 

ASE/GPP/1003/01/2010 

EMAE & Consórcio A&C-Energia-

Proema (2010) 

Zoneamento Ecológico Econômico da Baixada 

Santista 
CPLA (2013) 

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil  

Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais - 

ABRELPE 

Litoral Sustentável – Desenvolvimento com 

Inclusão Social 
INSTITUTO PÓLIS (2013) 

Material legislativo da União 
http://www2.planalto.gov.br/acervo/leg

islacao 

Material da Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo 

http://www.al.sp.gov.br/leis/legislacao-

do-estado/ 

Planos de Gestão Integrada de Resíduos atualizados 

dos nove municípios da Baixada Santista 
Versões pdf 

Índice de Gestão de Resíduos – IGR 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

– SMA (2013) 

Informações dos Municípios Paulistas – IMP 

Fundação Sistema Estadual e Análise 

de Dados – SEADE/Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE 

(2016) 

http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao
http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao
http://www.al.sp.gov.br/leis/legislacao-do-estado/
http://www.al.sp.gov.br/leis/legislacao-do-estado/
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Tabela 5 - Material e referencial teórico utilizados como fonte de informação.              Conclui    

Referência/material Fonte 

Propostas de plano e Plano Municipal Integrado de 

Saneamento Básico atualizados dos nove 

municípios da Baixada Santista  

Versões pdf 

Unidades de Informações Territorializadas – UITs 
Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano - Emplasa 

Programa Município Verde Azul – PMVA 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

– SMA 

Informação técnica N° 017/16/IPSR/CTF CETESB (2016) 

URE- Sítio das Neves  
Licenciamento ambiental - 2020 (SGW 

Services Engenharia Ambiental Ltda.) 

Fonte: o autor. 2020. 

 

Após compreender as práticas utilizadas por meio do conhecimento adquirido, foram 

levantados os cenários de gestão integrada de RSU específicos para a formulação de 

estratégias, elaboração das conclusões e a consequente divulgação de resultados com base no 

cenário atual da Baixada Santista. 

Como principais desafios foram considerados: a) vida útil do único aterro existente na 

região; b) inclusão dos catadores no processo de gestão integrada e responsabilidade 

compartilhada; c) convergência dos conceitos das diversas políticas públicas sobre o tema; d) 

leitura da dimensão urbana, técnica e ambiental das soluções já apresentadas.  

Assim, a elaboração dos cenários foi realizada com base na análise de conteúdo a partir 

da literatura estudada, adequando-se como ferramenta para construção de dados que ampliem 

a compreensão da realidade dos fatos reais, do aprofundamento da questão e da intepretação 

dos fenômenos estudados.   

Para Bardin (2011), o termo análise de conteúdo designa: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando a obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
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indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. 

 

 

Partindo da análise da literatura existente e dos estudos comparativos de alternativas 

tecnológicas apontadas na Tabela 4, anteriormente descrita na página 61, e das experiências 

existentes na Baixada, as hipóteses foram estruturadas sob o critério de comparar qual solução 

e arranjo tecnológico à ser adotado na Baixada Santista causaria o menor impacto ambiental e 

a melhor gestão compartilhada em suas proposituras, pretendendo fornecer subsídios técnicos 

por meio da avaliação das práticas existentes no enfrentamento da gestão de resíduos sólidos 

domiciliares da Região. 

Ao compararmos e avaliarmos as alternativas de processamento e tratamento de 

resíduos da Tabela 4, página 61, em termos econômicos e sociais, as opções com maiores 

desempenhos ambientais são as tecnologias de digestão anaeróbia, representadas nas 

dimensões H e I, opções centralizadas e descentralizadas respectivamente da tabela em 

epígrafe. Essas alternativas são as que mais empregam e geram receitas a partir da geração de 

energia possível, porém custos de investimento e operação maiores quando comparados a 

outras tecnologias sob a ótica da dimensão econômica.  

Quando descartada a solução térmica, as alternativas biológicas apresentam os 

melhores desempenhos quanto a emissão de gases poluentes na atmosfera, porém representam 

pior desempenho ambiental na redução final de massa para aterro e geram menos de energia. 

Se adotarmos a tecnologia de digestão anaeróbia para tratamento dos resíduos da 

Baixada com base nas premissas da mesma tabela, os outros critérios utilizados 

comparativamente para seleção de alternativas foram as opções que adotaram combinações 

tecnológicas e investimentos relacionados a redução e segregação na fonte, separação 

semimecanizada, e disposição final em aterros. 
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Tabela 6- Alternativas tecnológicas de processamento e tratamento de resíduo misto. 

 

Fonte: PRGIRS-BS, 2018. 

 

Essas opções estabeleceram uma linha de corte para o tempo mínimo de implantação 

de 6 anos, em abas opções, tanto construídas de forma centralizada, ou descentralizada, 

conforme dados extraídos da Tabela 6 que apontam o tempo mínimo para a implantação por 

ano das 12 alternativas elaboradas pelo Plano Regional de Resíduos.  

Ao aplicarmos os custos de investimentos e a avaliação econômica para as operações 

de alternativas H e I, apontadas na Tabela 6, podemos considerar que os dados estimados pelo 

PRGIRS-BS (2018) para executar as alternativas que utilizam soluções biológicas não são as 

mais baratas e também mantém custos maiores de operação, mas são, em contrapartida, as que 

garantem maiores receitas por utilizarem os materiais recicláveis separados como renda, 

gerando maior empregabilidade, e também possuem ganhos econômicos a partir da venda da 

energia gerada de seu processo térmico, se aplicado a cadeia, contribuindo para as 

condicionantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010).  
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Tabela 7- Custos de investimentos estimados nas diferentes alternativas tecnológicas. 

 
Fonte: PRGIRS-BS, 2018. 

 

Vale ressaltar que os custos apresentados, expressos em Reais pelo PRGIRS-BS (2018) 

na Tabela 7, são uma estimativa, pois não foram considerados os valores de impostos e taxas 

ou pagamento pelos serviços informados. Analisando ainda os valores apontados no Plano 

Regional, caso, nenhuma alternativa ou projeto seja realizado para resolver a questão, a 

somatória dos recursos empregados pelos municípios da Região em 2026, será de R$282,95 

milhões5 pelos custos das operações já existentes. Ou seja, enviando seus resíduos para o 

aterro de Mauá-SP e para o aterro Sítio das Neves, sem gerar receita ou programas ambientais 

para esse fim na própria Região Metropolitana.  

Considerada essas dimensões, tomou-se para fins comparativos de estudo de caso e 

análise empírica, a usina do Projeto Reciclos já em operação no município de Bertioga 

(tratamento biológico) e os dados publicados do processo de licenciamento ambiental da URE 

Sítio das Neves (tratamento térmico), o que possibilitou avaliarmos os cenários iniciais 

possíveis de viabilidade técnica, com dados quantitativos, para a instalação de um sistema de 

gerenciamento de resíduos integrado na Região Metropolitana empregando uma tecnologia 

biológica, pelos motivos já expostos anteriormente.  

                                                           
5 54.797.173,00 USD, se convertido para julho de 2021, onde 1 Dólar dos Estados Unidos/USD= 5,1645 

Real/BRL. Porém os dados estão estimados para uma futura projeção. Fonte: Banco Central do Brasil. 
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Para o levantamento de dados quantitativos de infraestrutura mínima do processo 

biológico com aproveitamento térmico, consideramos utilizar nessa pesquisa as alternativas H 

e I do PRGIRS-BS.  

 

 
 

Figura 16: Infraestrutura mínima considerada nas alternativas H e I. Fonte: PRGIRS-BS, 2018. 

 

As alternativas apontadas na Figura 16, consideram utilizar módulos de recuperação 

energética após a separação e coleta com segregação na fonte, tratamento biológico utilizando 

biodigestão anaeróbia com extração e aproveitamento de biogás, tratamento térmico após o 

biológico para geração de energia e disposição final em aterro. 

Esse modelo em termos ambientais e econômicos, segundo as mesmas fontes de 

informação, reduziria em 79,7% a massa destinada ao aterro, recuperaria 17,3% de matéria 

reciclável e geraria 632MWh de energia por dia. Vale ressaltar que os cálculos dessa 

alternativa, bem como as outras apontadas no Plano Regional, utilizaram como base o volume 

total de resíduos gerados nas cidades da região como um todo, não de forma descentralizada.  

Para viabilizar o processo apontado nas alternativas H e I em análise, os investimentos  

mínimos iniciais a serem desembolsados, seriam: (i) equipamentos de separação: área de 

recebimento e estocagem, rasga sacos, peneira rotativa, separador magnético e triagem manual 

em esteiras; (ii) sistema de biodigestor anaeróbia e aerobiose, tanque de recirculação de 
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inoculo, sistema de biofiltro, pátio de estocagem; purificador de biogás e co-gerador; (iii) 

tratamento térmico: área de recebimento, estocagem e manipulação de resíduos; grelhas 

moveis, caldeira para geração de vapor, distribuição de ar primário, removedor de escorias 

(cinza pesada), injeção de reagente para tratamento dos gases, reator para tratamento dos 

gases, filtros para retenção de cinza leve, silo para cinza leve, lavador de gases, chaminé, torre 

de resfriamento, turbogerador a vapor, trocador de calor, tanque de alimentação de água e 

sistema de controle e análise de emissões. 

Para a avaliação da dimensão e do local a ser sugerido para a implantação do sistema 

dentro do território da Baixada, a fim de compararmos as opções H e I, centralizada e 

descentralizada respectivamente, utilizamos como base a leitura da Tabela 8. Os dados 

comparam as emissões de CO2 oriundas das rotas atualmente utilizadas pelos caminhões e 

veículos destinados ao transporte de resíduos desde a sua coleta, seu transbordo e sua 

destinação final no Sitio das Neves (aterro atual) e o Aterro de Mauá, que atualmente atende o 

município de Itanhaém. 

O município de Santos apresenta a maior emissão gasosa por concentrar o maior 

volume de resíduos e maior número de caminhões.   

Tabela 8-  Quantidade e percurso diário dos resíduos até Mauá-SP em 2019. Fonte: PRGIRS-BS, 2018. 
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Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (2015) um caminhão compactador emite cerca de 1,24 kg de CO₂ por quilometro 

rodado. Com esses dados avaliados, diminuir a rota diária causaria por consequência também 

a redução da emissão gasosa de transportes nos municípios da Baixada Santista. Nesse 

sentido, a compreensão que a adoção de modelos descentralizados conforme expressos na 

Figura 10, distribuídos em conjuntos de municípios, proporcionariam menores custos com os 

transportes e menores impactos associados ao meio ambiente.  

Dessa forma, para gerarmos as análises comparativas, adotamos o prognóstico do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos que sugeriu 3 arranjos municipais conforme suas 

características socioeconômicas e de geração de resíduos para facilitar o consorciamento e 

compartilhamento de infraestrutura e gestão de resíduos sólidos.  

A redução de percursos, descentralizando assim a armazenagem dos resíduos 

coletados, reduziriam em média de 20% a 40% das emissões de gases emitidos atualmente se 

comparados a quilometragem percorrida atualmente para o Sítio das Neves e Mauá, conforme 

expresso na Tabela 9, variando com a definição exata do local de transbordo e tratamento à ser 

detalhado em um plano de viabilidade ambiental, técnica e econômica.  

Tabela 9 - Cálculo de emissões de CO2 por volume transportado dia em 2016. 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO ÁREA VOLUME QUANTIDADE EMISSÃO DE CO2

2016 KM2 TRANSPORTADO DE POR TRANSPORTE

(Fseade) T/DIA CAMINHÕES ATÉ O ATERRO

B+G 363.047 634 482 22 292

S+SV+C 897.379 571 944 52 2207

PG+I+M+P 469.005 1.215 501 36 952

9 municípios 1.729.431 2.420 1.927 110 4630

Abreviaturas: (B) Bertioga (G) Guarujá (S) Santos (SV) São Vicente (C ) Cubatão  (PG) Praia Grande (I) Itanhaém

  (M) Mongaguá (P) Peruíbe

Fonte: o autor, 2020. 

Segundo o prognóstico do PRGIRS-BS, o qual utilizamos para fins comparativos, o 

primeiro grupo de municípios seria formado pelas cidades de Bertioga e Guarujá (B+G), que 

se destacam pelo provimento de ofertas de lazer e turismo, bem como de logística, embora 

com perfis não idênticos. Somando 363.047 habitantes distribuídos em um território de 634 

km2, a produção de resíduos sólidos domiciliares nesse setor, em 2016, foi de 174.840 t/ano. 
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O segundo grupo (S+SV+C) seria composto por Santos, por ser polo central gerador de 

comércios e serviços na Região, Cubatão, na condição de polo industrial e logístico e São 

Vicente, que também possui expressiva prestação de comércio e serviços como uma das 

principais atividades econômicas. É o arranjo com maior densidade populacional e onde se 

concentram as infraestruturas para atender o montante gerado em praticamente toda a RMBS. 

A produção de resíduos sólidos domiciliares, em 2016, foi de 324.524 t/ano, com uma 

população de 897.379 habitantes distribuída em um território de 571 km2. Essa composição 

não permite reduzir demasiadamente as quilometragens percorridas, tendo em vista estarem 

distribuídos de forma circular, e serem atendidos pelo Sitio das Neves.  

No terceiro grupo (PG+I+M+P) está Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. 

Para este grupo de municípios, as funções de provimento de lazer e turismo mostram-se 

claramente predominantes. O município de Praia Grande se destaca por padrões de 

adensamento urbano diferenciados dos outros três que possuem as menores taxas 

demográficas da região e são menos afetados por processos imobiliários. Em 2016, a produção 

de resíduos sólidos domiciliares nesse conjunto de municípios foi de 181.508 t/ano, para uma 

população de 469.005 habitantes que estão distribuídos em um território de 1.215 km2.  

Agrupando os municípios, para fins de cálculos e projeções dos volumes gerados de 

resíduo, caso nada seja feito, a Região Metropolitana arcará com o compromisso de armazenar 

e tratar em 2030 cerca de 768,93 Kg de resíduos gerados por dia, projetados em um cenário 

pessimista. 

A Tabela 10 a seguir demonstra em números, que caso nenhuma medida seja adotada 

na Região quanto as políticas de reciclagem, ou de redução do volume gerado na fonte 

geradora de resíduos sólidos, a Região Metropolitana não comportará seus resíduos dentro da 

própria região, o que impactará nos custos atuais praticados e no impacto logístico e ambiental 

da demanda à ser gerado pelas viagens diárias realizadas por caminhões para outros aterros 

localizados fora da RMBS. 
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Tabela 10 -  Análise comparativa do volume gerado no cenário atual e no cenário futuro. 

POPULAÇÃO RESÍDUOS POPULAÇÃO RESÍDUOS EMISSÃO DE CO2 EMISSÃO DE CO2

2016 GERADOS 2030 GERADOS POR TRANSPORTE POR TRANSPORTE

T/ANO (2016)(Projeção Fseade) T/ANO (2030) 2016 2030

B+G 363.047 174.840 411.193 198.026 292 330

S+SV+C 897.379 324.524 950.994 343.913 2207 2338

PG+I+M+P 469.005 181.508 593.425 229.659 952 1204

9 municípios 1.729.431 680.872 1.955.612 771.598 4630 5246

MUNICÍPIOS 

Fonte: Fseade, Prefeituras e PRGIRS-BS 2018. Adaptado pelo autor, 2021.  

 

Com a finalidade de se garantir o equacionamento adequado do tratamento a ser dado 

ao lixo gerado em uma localidade ou região outras informações também são fundamentais.  

Partindo da identificação do problema e da solução tecnológica possível por métodos 

quantitativos, da bibliografia consultada, e adotando a alternativa de descentralização dos 

serviços de usinagem de resíduos trabalhando em escalas menores, podemos partir para a 

análise dos dados expressos na Tabela 11 quanto a aplicação da solução envolvida, visando 

buscar as oportunidades geradas pelo aproveitamento econômico, com possível geração de 

energia, dos resíduos da Região por grupos de municípios.  

 

Tabela 11 -  Sistemas tecnológico com biodigestão anaeróbia com aproveitamento energético. 

 
Fonte: o autor, 2021. 

Utilizando o potencial energético gerado de forma descentralizada, podemos apontar, 

conforme a Tabela 12, que o aproveitamento energético do biogás gerado à partir da digestão 

anaeróbia pelos resíduos sólidos urbanos dos municípios da Baixada, dentro de um sistema 

que compreenda o aproveitamento e separação dos recicláveis na origem, representam no total 

a produção de 102 MWh/dia. A tabela compara também a produção por grupos de municípios 

conforme somatória dos volumes coletados individualmente. Esse sistema compreende a 

adoção de um cogerador de energia para o aproveitamento do Biogás. 
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 A Tabela 12, em comparação à Tabela 11, acresce o tratamento térmico ao biológico 

visando o aproveitamento energético por meio do acréscimo de sistema de caldeiras, reatores e 

turbogeradores para troca a vapor de calor. 

Tabela 12-  Sistema tecnológico com biodigestão anaeróbia com aproveitamento energético. 

MUNICÍPIOS RESÍDUOS 
RESÍDUO

S 
SEPARAÇÃO 

BIOLÓGICO BIOLÓGICO TÉRMICO PRODUÇÃO 
MASSA 

FINAL 

 
GERADOS 

 
GERADOS 

RECICLAV
EIS CDRU 

REDUÇÃO 
DE ENERGIA 

REDUÇÃO 
DE ENERGIA 

ATER
RO 

 
T/ANO 

KG/HAB/
DIA % 

KG/HA
B/DIA MASSA (%) MWh/dia 

MASSA 
(%) MWh/dia (%) 

B+G 174.840 2,7 3,2 2,61 4,97 26,86 11,45 139,58 

N/D S+SV+C 324.524 3,01 5,3 2,85 5,43 29,33 12,51 152,42 

PG+I+M+P 181.508 4,36 4,1 4,18 7,97 43,02 18,34 223 

9 
municípios  680.872 10,07 1,6 9,91 18,9 102 43,5 530 20,3 

RMBS URE 
VALORIZA 

1.186.90
4 17,44 N/D N/D não há não há 80 1.200 10 

Fonte: o autor, 2021. 

Esse sistema representaria o dobro de produção de energia e maiores reduções de 

massa final, porém emitem maiores cargas de CO2 em relação as outras alternativas. Com um 

olhar na dimensão econômica, são alternativas que representam maiores desempenhos 

financeiros por geração de energia.  

Comparadas a URE, que propõe solução centralizada com tratamento térmico por meio 

de combustão completa dos resíduos, a produção de energia praticamente dobra em relação as 

soluções biológicas.  

A Tabela 13 apontada na página a seguir acresce os custos de investimento para 

tratamento de resíduos após a leitura das tabelas anteriores e tomando partida do processo 

biológico com aproveitamento energético, com base nas etapas de aproveitamento de gases 

listadas na Tabela 12. 
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Tabela 13 - Análise comparativa dos sistemas tecnológicos baseados no cenário atual.6 

MUNICÍPIOS HABIT ÁREA VOLUME CAPACIDADE DE CUSTO DE PROCESSO PROCESSO POTÊNCIA 

KM2 TRANSPORTADO PROCESSAMENTO INVESTIMENTO BIOLÓGICO TÉRMICO MW/h

T/DIA  T/ANO USD BIOGÁS INCINERA

BERTIOGA RECICLOS* 2.000 38 1.095 625.000,00$           ENERGIA x 0,022

B+G 363.047 634 482 174.840 59.734.350,96$     ENERGIA x 5,27

S+SV+C 897.379 571 944 324.524 146.898.562,27$   ENERGIA x 9,78

PG+I+M+P 469.005 1.215 501 181.508 76.774.874,54$     ENERGIA x 5,47

9 municípios 1.729.431 2.420 1.927 680.872 283.407.787,78$   ENERGIA x 20,52

RMBS URE** 1.571.737 1.494,10 1.927 730.000 71.000.000,00$     x ENERGIA 50

* Projeto Reciclos (piloto atende somente a um bairro)

**Projeto URE - Extre (em licenciamento) - atende aos municípios: Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Praia Grande, Bertioga.

Abreviaturas: (B) Bertioga (G) Guarujá (S) Santos (SV) São Vicente (C ) Cubatão  (PG) Praia Grande (I) Itanhaém  (M) Mongaguá (P) Peruíbe  
Fonte: o autor, 2020.  

Com estes elementos disponibilizados e análises comparativas é possível entender a 

complexidade de diversas questões sociais e ambientais que envolvem o tema na escala 

metropolitana, consecutivamente apresentadas nas conclusões e recomendações.  

Fato que se comparadas as formas descentralizadas à solução que está sendo apontada 

pela URE Valoriza, o sistema que acresce a solução térmica em sua cadeia tem maiores 

desempenhos econômicos, complementando a leitura de dados exercitada nesse capítulo.  

A Tabela 14 aponta dados que comparam melhores desempenhos econômicos, 

dimensões ambientais e dimensões sociais das alternativas que contemplam o sistema de 

separação, biológico, aterro de forma centralizada e de forma centralizada, comparadas 

também ao sistema tecnológico que centraliza uma única solução térmica de tratamento de 

RSU. 

Percebe-se que não há alternativa que represente a melhor solução de desempenho em 

todas as dimensões abordadas, mas que pode auxiliar qual dimensão será melhor aceita 

adotando-se um sistema com menores custos de investimento e impactos ambientais e sociais.  

 

                                                           
6 Taxa: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD = 3,3074 Real/BRL. Disponível em: Banco Central do Brasil. Data 

cotação utilizada: 29/12/2017, exceto para os projetos Reciclos e URE onde foram utilizadas as cotações originais 

divulgadas nos anos correspondentes dos projetos. 
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Tabela 14 -  Análise comparativa dos sistemas biológicos e térmicos por desempenho. 7 

CUSTO CUSTO RECEITA ENERGIA MASSA EMPREGOS 

INVESTIMENTO OPERAÇÃO GERADA ATERRO GERADOS 

MI USD Mi USD/ano Mi USD/ano
(Mwh/Dia)

FINAL (t/ano) 

Separação, biológico, aterro, 

localização descentralizada 147 89 92 102 421.208 322

Separação, biológico, térmico, 

aterro, localização descentralizada
301 118 137 632 133.777 632

Térmico, aterro, localização 

centralizada 329 43 102 1215 145.292 60

SISTEMA TECNOLÓGICO 

 

  
 

melhor desempenho 

  
 

desempenho itermediário 

  
 

pior desempenho  
 

Fonte: PRGIRS-BS. Adaptado pelo autor (2021). 

Vale apontar também, que os custos empregados na gestão das coletas domiciliares da 

Baixada Santista, publicados no PRGIRS-BS (2018) somam no mínimo 58 milhões de 

dólares8. Esses valores se aplicam aos custos empregados na estação de transbordo e 

transferência ao aterro final, coleta regular e transportes. Se dividirmos por nove municípios, 

cada um gastou em média 8 milhões de dólares9 no ano de 2016, sem qualquer reversão 

econômica aos municípios.  

 

6.  RESULTADOS OBTIDOS  

O aproveitamento do biogás gerado a partir da decomposição da matéria orgânica dos 

resíduos sólidos urbanos (RSU), além de ser uma fonte renovável de energia, também 

contribui com a redução do lançamento de metano e do dióxido de carbono (CO2) na 

atmosfera, que são importantes gases de efeito estufa (GEE). No entanto, o biogás ainda é 

                                                           
7 Taxa: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD = 3,3074 Real/BRL. Disponível em: Banco Central do Brasil. Data 

cotação utilizada: 29 de dez 2017. 
8 Taxa: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD =3,8748 Real/BRL. Disponível em: Banco Central do Brasil. Data 

cotação utilizada: 31 de dez 2018.  
9 Taxa: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD = 3,2591 Real/BRL. Disponível em: Banco Central do Brasil. Data 

cotação utilizada: 31 de dez 2016.  
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pouco explorado no país e produção de biomassa residual urbana no Brasil tende a crescer 

28% em 30 anos, conforme aponta Plano Nacional de Energia 2050 da Empresa de Pesquisa 

Energética (2020).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), bem como outros marcos 

regulatórios, propõe que novas tecnologias à serem realizadas para o tratamento de RSU 

atotem tecnologias que promovam o desenvolvimento sustentável dentro de uma gestão 

sistêmica, expandindo e compartilhando também as responsabilidades geradas por todos os 

geradores de resíduos.  

Apesar dos avanços da reciclagem de resíduos no Brasil, o setor ainda espera 

investimentos em tecnologia, aumento de capacidade e potencialização da utilização de novas 

alternativas de reaproveitamento de resíduos, além da capacitação e fortalecimento da mão de 

obra que atua no setor.  

Quanto ao investimento em produtos recicláveis, sistemas de acompanhamento 

eletrônicos poderão ser implantados de forma a seguir todo o seu ciclo (BRASIL, 2020). Os 

dados logísticos poderão ser rastreados e compartilhados com a sociedade acadêmica, poder 

público, sociedade civil e produtores de embalagens, contribuindo assim para a gestão 

integrada. 

Para aos produtos não recicláveis, ao compararmos as tecnologias adotadas por meio 

da literatura consultada, as recomendações referentes aos tratamentos dos resíduos finais que 

chegam aos aterros evitam as soluções térmicas que utilizam a tecnologia da incineração por 

serem, além de polêmicas, mais nocivas ao meio ambiente, pela emissão e controle de gases 

poluentes como dioxinas e furamos, e por possuírem maiores custos de implantação e 

manutenção (BARROS e MOLLER, 1995). Os aterros também proporcionam altas taxas de 

emissão de metano e poluição do solo (MONTEIRO, 2001). 

O processo biológico confere vantagens quando associada a recuperação de energia e a 

venda do biometano proveniente do biogás por seu alto valor de mercado, no entanto, 

considerando os dados do levantamento gravimétrico dos resíduos no território da Baixada 

Santista, o investimento na digestão anaeróbia deverá estar associado ao binômio reciclagem e 

aproveitamento energético (EPE, 2014).  
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A Tabela 15 demonstra comparativamente os dados obtidos na pesquisa que aponta o 

desempenho térmico e biológico na redução de massa para a destinação final de aterro com 

produção de potência energética, visando subsidiar uma avaliação de viabilidade econômica. 

O processo térmico seria mais vantajoso na redução de massa e na geração de energia, 

portanto representariam maiores custos de investimento associado aos dois processos de 

tratamento de resíduos, quando comparados na Tabela 16.  

Tabela 15- Análise comparativa por desempenho biológico e térmico 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO CONSUMO RESÍDUOS TÉRMICO TÉRMICO BIOLÓGICO BIOLÓGICO

2016 DE ENERGIA GERADOS (2016) ENERGIA REDUÇÃO DE REDUÇÃO DE ENERGIA

MWh/mês 2016 KG/HAB/DIA MWh/dia   MASSA (%)   MASSA (%) MWh/dia

B+G 363.047 757.541 2,7 139,58 não se aplica 4,97 26,86

S+SV+C 897.379 5.344.856 3,01 152,42 5,43 29,33

PG+I+M+P 469.005 1.038.289 4,36 223 7,97 43,02

9 municípios * 1.729.431 7.293.536 10,07 530 20,3 não se aplica 102

RMBS URE** 1.571.737 não se aplica não se aplica 1.200 10 não há não há

* Dados avaliados para solução única centralizada 

**Projeto URE - Extre (em licenciamento) - atende aos 9 municípios da RMBS  

Fonte: o autor, 2021.  

 
Tabela 16- Análise comparativa de custos de investimento, operação e consumo  

MUNICÍPIOS HABIT CONSUMO VOLUME CAPACIDADE DE CUSTO DE CUSTO DE PROCESSO PROCESSO POTÊNCIA 

DE ENERGIA TRANSP PROCESSAMENTO INVESTIMENTO OPERÇÃO BIOLÓGICO TÉRMICO MW/h

T/DIA  T/ANO USD ANO BIOGÁS INCINERA

BERTIOGA RECICLOS* 2.000 4173,23MWh 1.095 625.000,00$           USD 940 mil ENERGIA x 0,022

B+G 363.047 757.541MWh 482 174.840 59.734.350,96$     n/d ENERGIA x 5,27

S+SV+C 897.379 5.344.856MWh 944 324.524 146.898.562,27$   n/d ENERGIA x 9,78

PG+I+M+P 469.005 1.038.289MWh 501 181.508 76.774.874,54$     n/d ENERGIA x 5,47

9 municípios 1.729.431 1.729,431MWh 1.927 680.872 283.407.787,78$   USD 33 milhões ENERGIA x 20,52

9 municípios PRGIRS 1.729.431 1.729,431MWh 1.927 680.872 248.787.879,00$   USD 24 milhões ENERGIA 28

RMBS URE** 1.571.737 7.293.536 MWh 1.927 730.000 71.000.000,00$     USD 2 milhões x ENERGIA 50  
Fonte: o autor, 2021.  

A Tabela 16 compara os valores publicados no processo de licenciamento da URE 

Valoriza e os dados do PRGIRS-BS, calculados em dólar para o ano de referência10. Porém os 

dados do Plano Regional utilizados para a construção de usinas biológicas são inconclusivos 

pois não foram discriminadas as áreas que poderão receber as usinas descentralizadas nem 

                                                           
10 10 Taxa: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD = 3,3074 Real/BRL. Disponível em: Banco Central do Brasil. Data 

cotação utilizada: 29/12/2017, exceto para os projetos Reciclos e URE onde foram utilizadas as cotações originais 

divulgadas nos anos correspondentes dos projetos. 
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suas dimensões, além do Plano apontar custos maiores para a construção de uma usina de 

incineração do que o descriminado no relatório de licenciamento ambiental da URE Valoriza. 

A URE será instalada na área do atual aterro sanitário e está sendo licenciado por sua 

administração direta, o que também reduz seus custos de implantação. 

Reconhecendo o papel decisivo da sociedade civil na tomada de decisão sobre suas 

preferências, assim como do Estado em desempenhar o planejamento e o estímulo para as 

práticas desejáveis quanto a redução e a destinação dos resíduos gerados nos municípios, a 

população da região enfrenta o desafio de selecionar e implementar uma solução. Para 

qualquer problema, o processo de tomada de decisão geralmente engloba as seguintes fases: (i) 

identificação do problema; (ii) entendimento e desenvolvimento de soluções possíveis; (iii) 

seleção e aplicação da solução escolhida; (iv) e monitoramento para comprovar que a opção 

escolhida do conjunto de opções foi adequada, ou em caso negativo, ajustar suas rotas.  

Com estes elementos já disponibilizados é possível criar uma base para apoiar decisões 

para a gestão dos resíduos, fundamentadas na exposição de motivos com vistas a torná-lo 

insumo para novos processos que ainda não foram elaborados regionalmente por diversas 

questões sociais, políticas e ambientais, considerando as condições díspares dos municípios da 

região, e de custos de implantação. 

Com os dados e iniciativas coletadas na Região Metropolitana da Baixada Santista,  

qualquer alternativa de um novo sistema de processamento de resíduos sólidos urbanos que 

vise garantir eficiência ambiental, social e viabilidade econômica a ser implantado deve 

obedecer à seguinte ordem de prioridade: a não geração, a redução, a triagem para manejo 

diferenciado, o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos gerados, e outros tipos de 

recuperação, por exemplo recuperação energética, dispondo em aterro sanitário apenas os 

rejeitos. Vale ressaltar que qualquer proposta de tratamento de resíduos à ser validada na 

Região deve prever a participação e aprovação de todos os setores da sociedade durante seu 

processo licitatório e de operação. 

Outro fator positivo é que a Região Metropolitana dispõe de um Conselho Deliberativo 

responsável pela tomada de decisões das nove prefeituras desse território geográfico, 

conforme descrito anteriormente. O mesmo conselho aprovou e acompanha uma nova etapa de 

elaboração do planejamento de resíduos tentando finalmente atender os graves entraves acerca 
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da disposição final dos mesmos, e avançar nos programas de inclusão de catadores e 

reciclagem avançando na campanha de redução da fonte geradora.  

Diante de tantos desafios, um plano de ação que fundamente o aproveitamento 

energético na Região deverá estimular uma retomada econômica para a região como um todo, 

de forma descentralizada, pautada no estimulo a reciclagem e a compostagem, com geração 

energética a partir apenas de seus rejeitos e com máxima redução se contarmos com o único 

aterro existente e suas condições ambientais atuais.  

Outro ponto de destaque é que o fator econômico afeta negativamente a sociedade na 

medida em que estimula o consumismo exacerbado e a incineração de resíduos com uma 

leitura somente apontada para seu valor monetário. Ao avaliarmos a monetização dos resíduos 

secos e orgânicos pela ótica ambiental e do ponto de vista socioambiental, tornando atrativos 

para a sociedade em que vivemos, seus impactos tornam-se positivos na medida em que 

estimulam o desenvolvimento alicerçado na economia verde, a reciclagem, gerando estímulos 

na compostagem e na biodigestão dos resíduos gerados na fonte.  

A geração de energia, ou até mesmo a venda do biogás, poderá gerar mais empregos e 

benefícios se compartilhada da separação de produtos recicláveis, portanto deverá se adequar 

aos critérios ambientais conforme as características da Região Metropolitana como um todo, 

apoiando suas metas e políticas públicas para uma região mais sustentável.  

 

7.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Conforme a bibliografia levantada, o tratamento biológico possui vantagens em relação 

a incineração de resíduos sólidos por permitir ser realizada em pequenas escalas, inclusive 

dentro de residências e comércios. Se pensarmos em planejamento sistêmico, economia 

circular e responsabilidade compartilhada, conforme preceitos definidos pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, atingiremos a redução na geração e a integração da cadeia produtiva, 

como por exemplo a reciclagem e a logística reversa. Nesse sentido, todos exercem papel 

fundamental dentro da cadeia integrada, e podem contribuir para melhores desempenhos de 

resultados nas metas de redução de resíduos gerados na fonte.  
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Diante dos cenários levantados da Baixada, que envolvem vários atores e várias etapas 

de uma cadeia de geração e tratamento de RSU, a definição sobre qual o melhore tratamento e 

destino final dos resíduos se torna complexa e inconclusiva. Dessa forma, a definição de 

alternativas tecnológicas e de sua implementação deve preceder de uma ampla discussão, 

respeitando os aspectos sociais, ambientais e econômicos do local onde serão implantadas, 

onde o papel da universidade tem grande valor. Entende-se que não existe uma solução única e 

que arranjos e associações devem ser avaliados, considerando as características dos resíduos, a 

infraestrutura já instalada, as partes interessadas e envolvidas nos sistemas, bem como os 

requisitos legais, sociais, econômicos e fundamentalmente ambientais.  

Considerando o perfil e volume dos resíduos dos municípios da Baixada, o 

aproveitamento energético dos resíduos gerados na região de forma descentralizada e que 

utilize uma tecnologia menos poluente ao ambiente por meio de biodigestores, apesar de ser 

menos rentável (em comparação a forma centralizada aos que utilizam sistemas de 

incineradores que fornecem o dobro de rendimento energético), possuem mais aceitação social 

e se adequam perfeitamente ao perfil da Baixada Santista e aos conceitos do biourbanismo e 

da PNRS. 

Sistemas mais compactos para o tratamento de resíduos facilitam o monitoramento de 

metas e aproximam a sociedade civil que é corresponsável na geração de seu volume, 

aumentando com isso seu engajamento ambiental, como podemos observar as ações adotadas 

de forma experimental no município de Bertioga, anteriormente detalhado.  

No entanto, para que os arranjos se viabilizem, é fundamental contar com o apoio do 

poder público quanto a sua estruturação econômica e fiscal por meio do consorciamento de 

municípios, além da integração das diretrizes e políticas sociais voltadas a comunidade de 

catadores dentro integrados em uma cadeia sistêmica, além da conscientização dos geradores, 

visando aumentar exponencialmente a reciclagem de resíduos e diminuir o volume que seguirá 

para o tratamento final.  

Vale ressaltar que a tomada de decisão em um ambiente de muitas variáveis e com 

muitos atores dificulta o consenso, visto que muitas vezes não são definidos os critérios a 

serem considerados e a forma de serem analisados. O desafio é definir critérios regionais de 

forma sistêmica e analisá-los dentro de um princípio democrático e único, que atenda aos 
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anseios da maioria e que traga avanços para a gestão de resíduos de uma região metropolitana, 

considerando o prazo de fechamento do único aterro em operação na região que se realizará 

em breve.  

Além disso, o direito à informação é essencial para a democracia. Com a 

responsabilidade compartilhada, diretriz fundamental da PNRS, todos os cidadãos, assim 

como as indústrias, o comércio, o setor de serviços e ainda as instâncias do poder público terão 

uma parte da responsabilidade pelos resíduos sólidos gerados. Para que os resultados na tarefa 

coletiva sejam positivos e as responsabilidades sejam realmente compartilhadas por todos, o 

diálogo permanente entre os vários segmentos sociais é muito importante, principalmente a da 

comunidade acadêmica.  

Assim, a divulgação e a comunicação dos dados de maneira atualizada sobre o manejo 

dos resíduos nos municípios são também fator de mobilização e controle da sociedade sobre os 

serviços públicos. Quando todos têm acesso às informações sobre o assunto, ganham 

incentivos para participar, ter opinião e serem decisivos para implantação das políticas 

públicas. Nesse contexto, a dissertação tem o intuito de contribuir nesse sentido. 

Por fim, conclui-se que a geração de resíduos é de responsabilidade de todos. Não 

existe um só ser habitante no Planeta Terra que não gere algum tipo de rejeito. A consciência 

da reponsabilidade e o esforço para a solução de seus problemas deve ser compartilhada.  
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ANEXO 1 – PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

 



100 

 

 

 

 
 

 



101 

 

 

 

 


