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Resumo: Este trabalho tem como objetivo revisar os métodos de  recuperação  de  energia utilizando 

resíduos. A revisão se baseia na situação atual da destinação e reciclagem energética dos resíduos 

sólidos urbanos (RSU) no Brasil, embasada nos objetivos da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). Assim, a reciclagem energética pode ocorrer por diferentes métodos, sejam eles térmicos ou 

biológicos, que geram energia no aproveitamento do poder calorífico para  a  produção  de  energia  

elétrica  ou  através  da  queima  de  combustíveis  verdes (Biogás). A escolha da tecnologia depende de 

vários fatores sociais, econômicos e da viabilidade  técnica  do  método  de tratamento. A destinação 

final dos resíduos sólidos  tem evoluído de forma diferenciada no Mundo. Países como os Estados 

Unidos, Japão e boa parte da Europa, (onde a tendência no tratamento de resíduos sólidos  teve  redução  

de 33%,  e  o aumento de outras formas de destinação, como o tratamento térmico, que teve um 

incremento de 34%, processos alternativos e compostagem, que subiram 102% e a reciclagem com 

aumento de 54%) estão vários passos à frente, no que se refere à gestão dos resíduos, em comparação 

com os outros países menos desenvolvidos como os da América Latina que atualmente focam esforços na 

redução, reutilização e reciclagem dos resíduos e  estão começando a investir no aproveitamento de 

resíduos para geração de energia. Partindo da PNRS de 2010 no Brasil projetos para criação de Usina 

de Recuperação de Energia (URE)começaram a surgir. Um exemplo é a URE de Barueri-SP, ainda em 

fase de teste. 
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COMBUSTION AND ENERGY RECOVERY THROUGH WASTE 
 

Abstract: This paper aims to review the methods of energy recovery using waste. The review is based on 

the current situation of the disposition and energy recycling of solid urban waste (RSW) in Brazil, based 

on the objectives of the new National Solid Waste Policy (PNRS). Thus, energy recycling can occur 

through different methods, whether thermal or biological, which generate energy in the utilization of 

calorific power for the production of electric energy or through the burning of green fuels (Biogas). The 

choice of technology, depends on various social, economic factors and the technical feasibility of the 

treatment method. The final destination of solid waste has developed very differently in different parts of 

the world. Countries such as the United States, Japan and much of Europe (where the trend in solid waste 

treatment was reduced by 33%, and the increase in other forms of disposal, such as heat treatment, which 

increased by 34%, alternative processes and composting, which increased by 102% and recycling with a 

54% increase) are several steps ahead in waste management, compared to other less developed countries 

such as those in Latin America that are currently focusing efforts. In the reduction, reuse and recycling of 

waste and are just beginning to invest in the use of waste for energy generation. Starting from the 2010 

PNRS in Brazil, projects for the creation of an Energy Recovery Plant (URE) began to emerge, an 

example is the UER of Barueri-SP still in test phase. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por métodos alternativos a disposição em lixões dos resíduos sólidos urbanos no 

Brasil se torna cada vez mais necessária devido à saturação dos locais de depósito de resíduos e o 

crescimento populacional que consequentemente gera o aumento na geração de resíduos sólidos (SILVA 

& PIRES, 2011). Devido à fraca segregação de materiais no Brasil, montanhas de materiais com 

capacidade de retornarem às industrias como matérias primas ou como energia enchem os lixões 

(ABRELPE, 2016). Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Plástico estima-se que o Brasil perde 

por ano em média 5,8 bilhões de reais com a reciclagem deficiente e destinação inadequada (ABIPLAST, 

2014). Além das dificuldades para o tratamento de seus resíduos, o Brasil também sofre com crises 

energéticas (TOBERGTE & CURTIS, 2013). Assim, visando o crescimento sustentável, uma das 

alternativas é a reciclagem energética, que além de reduzir a quantidade de resíduos possibilita a sua 

utilização para produção de energia, seja ela térmica ou elétrica em benefício da população. 

Dados de 2007, divulgados em 2014 no Inventário Energético dos Resíduos Sólidos 

Urbanos, pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) (ABRELPE & PLASTIVIDA, 2013) mostra que o 

Brasil destinava mais de 90% de seus resíduos para aterros sanitários, não possuindo até então destinação 

para recuperação energética.  

No ano 2010 a prefeitura de Barueri no Estado de São Paulo - Brasil mostrou preocupação 

pelo tratamento e destinação final dos Resíduos sólidos urbanos resultando assim na idealização e 

implantação de uma Usina de Recuperação de Energia (URE), inédita no Estado de São Paulo e no Brasil. 

A URE permitirá a diminuição da dependência de aterros sanitários, através da redução do volume de 

resíduos e da geração de energia elétrica de fonte renovável (SWF SERVICES, 2012). A URE de Barueri 

por pelo menos 30 anos fará uso do tratamento térmico (queima) dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

(ou lixo doméstico) do sistema de coleta dos municípios de Barueri, Carapicuíba e Santana do Parnaíba, 



 

 

com capacidade operacional de 825 toneladas por dia e com recuperação de energia capaz de gerar uma 

potencia de 17 MW de energia elétrica (SWF SERVICES, 2012). 

A URE de Barueri esta sendo instalada em terreno lindeiro à Estação de Tratamento de 

Esgotos- ETE de Barueri, pertencente à SABESP. A SABESP fornecerá água de reuso para o 

empreendimento e receberá os efluentes gerados pela URE para tratamento. A energia gerada será 

integrada à subestação existente no local, também de propriedade da SABESP.  

A URE é resultado de uma PPP- Parceria Público Privada entre a Prefeitura Municipal de 

Barueri e as empresas Foxx Soluções Ambientais e Tecipar Engenharia e Meio Ambiente. A previsão de 

inicio de funcionamento da URE é para o segundo trimestre de 2017 (SWF SERVICES, 2012).  

 A reciclagem energética pode ocorrer por diferentes métodos sejam eles térmicos 

(incineração, gaseificação, plasma, etc.) ou biológicos (aterros sanitários e biodigestores) que poderão 

gerar energia pela utilização do poder calorifico para a produção de energia elétrica ou através da queima 

de combustíveis verdes (Biogás) em geradores de energia elétrica (ABRELPE, 2015).  

 A escolha da tecnologia a ser empregada no tratamento de resíduos sólidos urbanos 

depende de vários fatores sendo alguns deles fatores sociais (hostilidade pública, redução de empregos 

para catadores quando a tecnologia não é associada a reciclagem ), econômicos (alto preço da energia e 

alto valor associado à quantidade de lixo tratado) e a viabilidade técnica do método de tratamento 

(composição dos resíduos e teor de umidade) (ROSSI, 2014). O método de incineração é o processo mais 

amplamente aplicado mundialmente, devido ao fato de ser possível o tratamento de diversos tipos de 

resíduos e de as plantas não necessitarem de grandes espaços para instalação (ROSSI, 2014). A 

incineração com excesso de oxigênio dos resíduos ocorre em caldeiras e o vapor em altas temperaturas 

produzido é transformado em energia elétrica através de turbinas e geradores, os gases que são gerados 

por este processo devem passar por tratamento para após poderem ser lançados no meio ambiente nos 

limites estabelecidos pela legislação (TOBERGTE & CURTIS, 2013; FERREIRA, 2015).  

 Nos métodos inovadores para a transformação de resíduo sólido urbano em energia temos 

a gaseificação e a pirólise, esses processos têm em comum a necessidade de um tratamento inicial dos 

resíduos sólidos para reduzir a umidade e para homogeneizar os resíduos. A principal diferença entre os 

processos é que a pirólise é um processo totalmente livre de oxigênio enquanto a gaseificação utiliza um 

ambiente pobre em oxigênio (ABRELPE, 2015). Os processos de pirólise e gaseificação podem ser 

realizados de diferentes formas podendo produzir diferentes produtos. Dentre os diferentes processos de 

pirólise pode-se produzir como produtos carvão, terra preta, combustível líquido (bio-óleo) e gás de 

síntese (ABRELPE, 2015). Outro método inovador ainda pouco utilizado, devido ao fato de não produzir 

renda a partir da produção de energia elétrica e por muitas vezes gastar mais energia do que produz, é o 

processo de transformar resíduo sólido em plasma pela introdução de energia em um sistema fechado 

após completa transformação. Ao parar de se fornecer energia se tem um gás ionizado à altas 

temperaturas onde com a utilização de uma turbina à gás ocorre a transformação do calor em energia 

elétrica (ABRELPE, 2013; FERREIRA, 2015). 

 Os métodos de recuperação energética através de processos biológicos agridem menos a 

natureza e nestes métodos a produção de energia ocorre pela utilização do metano oriundo da 

decomposição da matéria orgânica como biogás. Através de sua queima pode-se produzir energia elétrica 

ou este pode ser utilizado como combustível em automóveis o que reduz a utilização de combustíveis 

fósseis (EPE, 2014). A principal desvantagem deste método é a necessidade de grandes áreas para 

instalação do aterro o que inibe a utilização deste processo em áreas de grande ocupação populacional. No 

Brasil os aterros sanitários são a maneira mais utilizada para disposição adequada de resíduos sólidos, 

mas muitos desses não contém o sistema de captação dos gases gerados no processo de decomposição 

deixando de gerar renda e liberando gases poluentes ao meio ambiente como o metano que é vinte e uma 

vezes mais prejudicial que o gás carbônico para a camada de ozônio (TOBERGTE & CURTIS, 2013; 

EPE, 2014; ABRELPE, 2013). 



 

 

 Dentro dos processos biológicos de recuperação energética de resíduos ainda se tem os 

biodigestores que são utilizados somente para destinação final de matéria orgânica. A destinação dos 

resíduos orgânicos para esse processo é a mais adequada, pois além de produzir também o metano que 

após processos de purificação pode ser transformado em biogás este também produz o biofertilizante que 

pode ser utilizado para agricultura reduzindo o uso de materiais fertilizantes químicos (EPE, 2008).  

 Dentro deste contexto o presente trabalho visa mostrar a atual situação da destinação dos 

resíduos sólidos urbanos no Brasil, destacando a situação de plantas de destinação dos resíduos sólidos 

com reciclagem energética e realizar uma comparação com a atual situação mundial deste método. 

 

2. METODOLOGIA 

Com base em pesquisas em diferentes meios este artigo busca realizar uma revisão dos 

métodos de recuperação de energia utilizando resíduos. Situar a realidade brasileira tomando como 

referência a situação mundial nos avanços da implantação de tecnologias para o tratamento de resíduos 

sólidos urbanos. O presente trabalho também busca elucidar as melhores tecnologias a serem utilizadas 

nos municípios brasileiros de acordo com a densidade populacional e viabilidade econômica. 

3.  DISCUSSÃO 

3.1. Panorama dos resíduos sólidos urbanos no Brasil 

 Segundo dados da ABRELPE de 2015 o Brasil gera anualmente cerca de 79,9 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos urbanos sendo que deste montante 42,6 milhões de toneladas foram 

depositadas em aterros sanitários e cerca de 30 milhões de toneladas foram dispostos de forma incorreta 

em aterros sem medidas de proteção ao meio ambiente ou em lixões (ABRELPE, 2015). 

  A composição e características dos resíduos sólidos urbanos no Brasil variam de acordo 

com a região do país, devido principalmente ao clima (teor de umidade), mas também depende dos 

hábitos da população (FERREIRE, 2015). No Brasil segundo dados da ABRELPE e PNRS 2011 51,4% 

os resíduos sólidos do Brasil são compostos de matéria orgânica e 26,5 % de materiais com alto poder 

calorífico como plásticos e papéis (ABRELPE, 2013). 

 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) em vigor desde 2010 traz como 

definição de destinação ambientalmente adequada:  

“destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, 

do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando 

normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos”.  

  Brasil, Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010.  

 O Brasil em 2008 tinha apenas 8% de todo o resíduo sólido gerado destinado a 

reciclagem, após o lançamento da PNRS que tem como ação prioritária a reciclagem para gestão dos 

resíduos sólidos no Brasil este panorama deve mudar como também devem surgir mais alternativas para a 

destinação de resíduos utilizando o aproveitamento energético (EPE, 2008). 

  

3.2. A situação brasileira da reciclagem energética 



 

 

O aproveitamento energético e as metas de redução de resíduos encaminhados aos aterros 

sanitários representam uma preocupação mundial. No Brasil, a Nova Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei 12.305/2010) e a Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei 12.300/2010) estabeleceram a 

obrigatoriedade de elaboração, pelos estados e municípios, dos Planos Estaduais e Planos Municipais de 

Resíduos Sólidos. Os planos deverão indicar programas, projetos e ações para o estabelecimento e o 

atendimento de metas de geração, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de RSU. 

A política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece também que será obrigatório, a partir de 

02/08/2014 que os RSU sejam tratados previamente à disposição final em aterros, ou seja, o modelo atual 

de coleta e disposição em aterro sanitário não mais poderá ser praticado (SGW SERVICES, 2012). 

Partindo destas políticas alguns estados brasileiros começaram a idealizar projetos dirigidos à 

geração de energia com aproveitamento de resíduos baseados nas tecnologias existentes nos países 

desenvolvidos. Embora as tecnologias praticadas nesses países sejam atraentes, exaustivos estudos 

comparativos realizados em alguns estados brasileiros evidenciam a inoperância financeira das soluções 

implementadas até o presente no plano internacional (Projeto natureza limpa, 2017).  

Apesar das dificuldades apresentadas nos estudos alguns projetos estão em andamento como, por 

exemplo, na cidade de Unaí-MG, o projeto Natureza Limpa implantou a usina modular TJMC que 

carboniza a matéria orgânica por pirólise com subsequente produção de combustível briquetado de alto 

teor calorifico (Figura 1).  

  



 

 

Figura 1: Fluxograma processo de produção Natureza Limpa. 

 

Fonte: Adaptado de naturezalimpa.com (2017). 

 

Outro exemplo, mencionado anteriormente, a cidade de Barueri-SP que utiliza “Mass Burning”. 

A tecnologia Mass Burning de tratamento térmico consiste na incineração de RSU, utilizando-os como 

combustível em caldeiras dotadas de grelhas mecanizadas que revolvem a massa de resíduos durante o 

processo de queima (Figura 2). O calor resultante é aproveitado para a geração de vapor que, por sua vez, 

é utilizado para a produção de energia elétrica (SGW SERVICES, 2012).  



 

 

Figura 2: Processo URE de Barueri.

 

Fonte: urebarueri.com.br (2017). 

 

Como último exemplo cita-se a unidade de coprocessamento da Fundação Proamb no município 

de Nova Santa Rita - RS, que através de tratamento térmico seleciona e processa resíduos sólidos 

industriais, produz um combustível alternativo para a indústria do cimento preparado com um mix de 

resíduos industriais, o “blend” (Figura 3). Tem capacidade de processar 3.000 toneladas/mês, apresenta 

uma linha de produção completa destinada a fabricar combustível a partir de resíduos sólidos industriais e 

não apenas uma linha de destruição desses materiais, conferindo assim, uma qualidade superior ao 

material produzido. O blend substitui o combustível nos fornos de fabricação de cimento. As cinzas são 

incorporadas ao cimento, evitando a geração de passivos ambientais (PROAMB, 2017). 



 

 

Figura 3: Transformação de resíduos em blend.

 

Fonte: proamb.com.br (2017). 

 

3.3. A situação mundial da reciclagem energética 

 Tendo-se um panorama mundial da reciclagem energética, observa-se que o Brasil tem 

um longo caminho a percorrer.   Na Europa, a tendência para o tratamento de resíduos sólidos é a 

diminuição de aterros sanitários e o aumento de outras formas de destinação, sendo que o tratamento 

térmico teve um aumento de 34% de 1995 a 2009, segundo dados do Caderno Informativo de 

Recuperação Energética de 2013, organizado pela ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais) e PLASTIVIDA (ABRELPE, 2013). O aumento dos outros 

processos alternativos está indicado na Figura 4. 



 

 

Figura 4: Evolução dos tratamentos dos RSU na Europa (kg per capita).

 

Fonte: Caderno Informativo de Recuperação Energética (2013). 

 

 Outro informativo, publicado em 2016 pela CEWEP (Confederation of European Waste-to-

Energy Plants), apresenta dados quantitativos das plantas de recuperação energética que existiam na 

Europa até o ano de 2014, assim como a quantidade de lixo tratado termicamente em milhões de 

toneladas (CEWEP, 2011), segundo Figura 5. 

Figura 5: Plantas de recuperação energética na Europa em 2014. 

 

Fonte: Caderno Informativo CEWEP - Heating and Lighting (2016). 



 

 

 Segundo a CEWEP, 50% de Paris, incluindo o Museu do Louvre, é aquecido por 3 plantas de 

recuperação energética. Em Amsterdam, a energia gerada por plantas de reciclagem energética ajuda a 

prover energia para bondes, metro e restante da cidade. A confederação também informa que a Catedral 

de Colônia, localizada na Alemanha, é iluminada a noite por energia proveniente de reciclagem 

energética (CEWEP, 2010), assim como outros exemplos. 

 Segundo a notícia divulgada em 2013 pelo Jornal do Comércio, a Alemanha até então possuía 71 

usinas de reciclagem energética, tendo capacidade para processar até 700 mil toneladas de resíduos ao 

ano, compostos principalmente de materiais plásticos, restos orgânicos pré-compostados e rejeitos 

hospitalares. Já a Suécia sofre de falta de lixo para abastecer as suas usinas, pois lá a reciclagem é muito 

eficiente. Sendo assim, o país necessita comprar 800 mil toneladas de lixo ao ano de países vizinhos, de 

acordo com notícia do site Ecycle. 

 Nos Estados Unidos, existiam 71 usinas de reciclagem energética até o final de 2015, capazes de 

gerar eletricidade para 20 estados, com um total de 2,3 GW. A Flórida contém mais de um quinto dessa 

capacidade, segundo a US Energy Information. A Figura 6 apresenta um mapa dos EUA indicando a 

localização destas usinas, assim como a sua capacidade. 

Figura 6: Plantas de recuperação energética municipais com capacidade de geração de energia em 2015 

nos EUA. 

 

Fonte: eia.gov 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A composição dos resíduos sólidos urbanos é de grande importância para a viabilidade 

técnica e econômica das usinas Waste-to-Energy. O conhecimento da composição do lixo permitiria, 

portanto, a escolha do tratamento adequado a cada caso de estudo.  

 A combustão à queima direta de resíduos sólidos pós-reciclagem representa a opção mais 

madura a nível mundial, provada tecnicamente e comercialmente; ela é a mais simples e barata opção de 

aproveitamento energético de RSU. 



 

 

 No Brasil, elevados custos capitais e falta de incentivos impedem a adoção das 

tecnologias, mas a importância do gerenciamento adequado dos resíduos, a criação da Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos, e iniciativas recentes, podem criar oportunidades ou, ao menos, mostram 

tendências futuras. 
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