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RESUMO 
 

Este artigo visa apresentar um projeto de energia sustentável pouco utilizado no 
nosso país, mas que vem em uma grande ascensão pelo mundo a fora, a energia 
proveniente do lixo. Brasil, um país que produz muitos resíduos sólidos e orgânicos 
durante dia, mês e ano, onde muito deles não são descartados de maneira correta, 
vários aterros e lixões, com milhares de trabalhadores sem nem um pouco de 
equipamento de proteção necessário para trabalhar com os dejetos descartados, 
muitos acabam com machucados, feridas e até mesmo doenças devido ao trabalho. 
O projeto além de gerar energia elétrica que é muito importante no cotidiano das 
pessoas, quase tudo nos dias atuais está atrelada a ela, também visa o social com a 
saúde e a sustentabilidade ao nosso meio ambiente. Além disso, serão analisadas 
as viabilidades econômicas como custo, e alguns métodos para se ter alguma usina 
desse porte, sendo eles, os gastos necessários para o andamento e manutenção de 
operações para sua movimentação e produção de energia. O estudo irá fornecer a 
estrutura desde o começo da coleta até a transformação de energia, tendo como 
elas a coleta de recursos e a sua sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 

This article aims to present a sustainable energy project that is little used in our 
country, but which is on a great rise around the world, the energy coming from 
garbage. Brazil a country that produces a lot of solid and organic waste during the 
day, month and year, where a lot of it is not disposed of correctly, several landfills 
and dumps, with thousands of workers without even a little protective equipment 
necessary to work with the waste discarded, many end up with bruises, wounds and 
even illnesses due to work. The project, in addition to generating electricity, which is 
very important in people's daily lives, almost everything nowadays is linked to it, it 

                                                           
1
 Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica do 5º ano – FAIT. E-mail: rogerw.o.rodrigues@gmail.com 

2
 Especialista pela Universidade de São Paulo – USP – Professor na área de Engenharia Elétrica na FAIT.  E-mail: 

francisco.tachio@professor.fait.edu.br 



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2021. 

 

 2 
 

also aims at the social with health and sustainability of our environment. In addition, 
economic feasibility will be analyzed as a cost, and some methods to have a plant of 
this size, namely, the expenses necessary for the progress and maintenance of 
operations for its movement and production of energy. The study will provide the 
framework from the beginning of the collection to the transformation of energy, 
having as them the collection of resources and its sustainability. 
 
Keywords: Sustainability, Energy, Garbage, Innovation 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento populacional nos grandes centros urbanos, obter energia 

elétrica é cada vez mais necessário perante o cenário. Na atualidade é estimado que 

o planeta terra, tenha em torno algo que chegue perto a 7 bilhões de habitantes, e 

com o nível populacional cada vez maior, por consequência disso a taxa de 

urbanização se vem elevando aumentando o consumo de energia. Em nosso país a 

densidade demográfica não é tão alta, mas as metrópoles que tem uma quantidade 

significante de alto índice populacional é muito elevada. O IBGE diz que a 

urbanização do nosso país tem uma taxa de 84.4% (IBGE, 2017), isso mostra que o 

percentual de pessoas que moram nos centros urbanos chega perto dos 85%. Logo 

a pessoa morando no espaço urbano ela tem mais acesso a bens de consumos e 

serviços que obviamente dependem de energia elétrica (FREITAS; LIRA e SILVA, 

2017). 

Tratando-se de lixo doméstico, o mesmo desencadeia grandes problemas 

sociais e diversos e incontáveis números de doenças provenientes dos lixos, 

algumas delas como leptospirose, disenteria, cólera entre outras mais com um 

número extenso de doenças. Além do mais com o descarte indevido pode haver 

poluições dos rios, entupimentos causando enchentes pluviais, e contaminação do 

ar, a presença de aves devido ao acumulo de lixo, pode causar acidentes aéreos, 

mau odor e problemas sociais como doenças transmitidas pelos dejetos das aves 

(PACHECO; et al., 2020). 

O volume de resíduos aumentou muito e contribui para um grande problema 

global, vários países com exceções, tem níveis culturais de consciência para a 

coleta ambiental, entretanto quando todos os resíduos são descartados em um único 

espaço/sacola cria se um problema logístico na retirada dos materiais no transporte 
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e para separar os mesmos de descartável e orgânico, isso conduz maior uso de 

energia e maior emissão de CO2. O Consumidor é o primeiro elo quando se pensa 

em reciclagem, porque cabe a ele organizar e separar os tipos de resíduos 

recicláveis e os orgânicos para a coleta, este único processo faz com que se 

economizem milhões de toneladas em energia e também reduz consideravelmente 

as emissões de CO2, pois há todo um transporte especifico na logística que quanto 

mais resíduos mais se tem a poluição, caso os “lixos” não sejam separados 

corretamente eles vão para centro de coletas onde se faz o uso de maquinários que 

mais uma vez utiliza de grande uso de energia, gasto com agua para lavagem dos 

materiais que podem ser reciclados uma vez que não foram separados 

devidamente, mais emissão de gases devido ao lixo orgânico, até mesmo tendo que 

instalar estação de tratamento de água pelo processo, como assim pensam  

(JIMENEZ; POMPIDOU e PERRY, 2016). 

 A conscientização dos resíduos sólidos e o seu descarte varia de acordo com 

o seu país, assim como os países mais desenvolvidos tem uma rigorosa lei sobre o 

descarte indevido, os países emergentes como é o caso do Brasil podem até criar 

leis referentes a este processo, mas dificilmente vai ter fiscalizações e punições 

necessárias para aqueles que as infringi-las (ABRELPE, 2020). 

Embora a população esteja cada vez mais cientes da carência de reciclar 

resíduos, no entanto, não há tanta consciência no ato de minimizar o consumo e 

reutilizar o que se pode ser reaproveitada. Grande maioria ainda não se atenta aios 

detalhes que podem ajudar nas coletas dos catadores de reciclagem, como separar 

os materiais em sacolas especificando o que cada uma contém. Outra atitude que 

deveria ser tomada seria limpar as embalagens com papeis ou guardanapos tirando 

o excesso de sujeira ou gordura contida nas embalagens plástica, deixando que a 

água da louça faça o resto, tornando devida a reciclagem e cuidando da saúde do 

pessoal que faz a limpeza da cidade (PIRES e OLIVEIRA, 2021). 

No Japão e na Europa as empresas que fazem a coleta do RSU, pagam bem 

pela tonelada de lixo, algo em torno de R$250,00, por fim dando a devida destinação 

e processo. No Brasil por conta de não sermos de país de primeiro mundo e a renda 

baixa, não se da para pagar valores tão altos pela coleta de RSU, paga-se por 

tonelada algo em torno de R$6,00, o que só faz com que se aumentam cada vez 

mais os lixões e aterros (RIBEIRO, 2010). 
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           Segundo Yuri Schmitke presidente da ABREN, se gasta muito ao ano para 

tratar pessoas que tem contato ou algum tipo de reação por mexer com o lixo, algo 

em torno de 1,6 bilhões muitas delas por não usar equipamentos de proteção e com 

a crise do Corona vírus isso tem se intensificado mais ainda (ABREN, 2021). 

            Em meados do começo do ano 2000 foi criado um projeto de energia 

proveniente de resíduos, chamado de usina verde, onde se foram feitos testes de 

queima ambiental e liberado o processo de uso da usina, ela operando em uso 

continuo de 24 horas por dia durante uma semana inteira produzia 440kwh num 

processo de “queima controlada” de 30toneladas/dia de lixo urbano gerado 

(TEIXEIRA, 2010). 

O objetivo final do trabalho visa demostrar o processo de como o nosso “lixo” 

pode ser de extrema importância se o mesmo for manejado, e utilizado na forma 

correta, além de estar fazendo o uso para fins e benefícios da população, também 

estará fazendo um favor à natureza ajudando até mesmo na sustentabilidade, 

consiste também em fazer comparações de grandes metrópoles, seus gastos 

consumos e coletas com cidades menores e até mesmo comparando nosso país 

com os outros que já trabalham com esse tipo de coleta e energia, pegando 

comparações de costumes e conscientização de local para local. 

 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho foi feito através de estudos e pesquisas, com base nos dados 

de grandes empresas que coletam RSU (resíduos sólidos urbanos), no Brasil com 

ênfase no estado de São Paulo, tendo em vista que é o “coração do Brasil” onde se 

há muitas empresas, muitos municípios, milhões de habitantes e consequentemente 

devido ao alto número populacional é o estado que mais produz “lixo”, tendo então a 

maior eficiência energética quando implantada usinas do tipo WTE (Waste to 

Energy), que são usinas termelétricas que produzem energia através do RSU. 

O tema foi escolhido, pois é algo que está em ascensão no Brasil, mas que já 

implementado em outros países á algum tempo, além de promover a 

sustentabilidade, e também mais importante gerando energia. 
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Os métodos de pesquisas em grande maioria foram feitas em revistas 

eletrônicas e sites de empresas como ABREN (Agencia Brasileira de Recuperação 

de energética de Resíduos), ABRELPE (Agencia Brasileiras das Empresas de 

limpeza Publica e Resíduos especiais), e artigos científicos relacionados ao tema 

pesquisados pelo Google acadêmico, onde os mesmos forneceram tabelas e dados 

técnicos que serão citados ao decorrer da pesquisa. 

            

2.1 Procedimentos de coleta RSU 

De acordo com GOUVEIA (2012) os catadores de materiais recicláveis são de 

suma importância para o procedimento de coleta de resíduo solido no nosso país, 

sua existência indica o problema que se enfrenta no processo de coleta e até 

mesmo na logística, o grupo de trabalhadores que trabalham de forma informal ou 

por cooperativas. Cabem às empresas prestadoras de serviço de coleta dar o devido 

prosseguimento com os resíduos recolhidos, eles devem analisar a situação mais 

viável e dai por diante o que não for reaproveitado serão direcionados a aterros 

sanitários. 

 

 

FIGURA 1: Disposição final adequada X inadequada de RSU no Brasil (T/ano) 
 

 

      
Fonte: ABRELPE, (2020) 

 

Na figura 1 podemos analisar dados coletados pela ABRELPE nos anos de 

2010 e ano 2019 fazendo um comparativo das coletas nos respectivos anos e 

mostrando como os descartes evoluíram tão pouco entre esses anos, do mesmo 
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jeito que as coletas adequadas cresceram cerca de 10 milhões as inadequadas 

também tiveram um aumento como mostra na tabela a seguir, uma comparação de 

valores (ABRELPE, 2020). 

 

 

TABELA 1: Disposição final de RSU nas regiões, por tipo de destinação (T/ano) 
 

 

Região 

 

2010 2019 

Aterro 

Sanitário 

Aterro 

Controlado 

Lixão Aterro 

Sanitário 

Aterro 

Controlado 

Lixão 

Norte 1.165.810 1.015.795 1.348.675 1.683.745 1.421.675 1.664.765 

Nordeste 4.314.300 4.312.110 4.486.215 5.686.700 5.255.270 5.031.525 

Centro-oeste 1.272.025 2.217.010 1.036.235 2.252.415 1.957.860 1.243.190 

Sudeste 22.166.085 5.322.065 3.639.780 28.121.425 6.653.220 3.906.960 

Sul 4.488.040 1.170.555 840.960 5.556.030 1.440.290 873.445 

Brasil 33.406.260 14.037.535 11.351.865 43.300.315 16.727.950 12.720.250 

 
Fonte: ABRELPE, (2020) 

 

 

O lixão nada mais é que uma discrepante exposição dos rejeitos a céu aberto, 

sem nenhuma lei sanitária com proteção ambiental, que facilita a proliferação de 

doenças, provindas de moscas ratos e outros demais. Segundo a ABNT/NBR-

8849/85, os aterros sanitários são de melhor eficiência por receber uma 

impermeabilização em seu solo diferentemente do aterro controlado que apesar de 

receber uma cobertura em seu solo ainda fica atrás do aterro sanitário, não havendo 

“privilégios” como a dispersão de chorume e demais gases, sendo de fato comum  

nesse tipos de ambientes as aguas subterrâneas serem contaminadas (FADINI e S. 

FADINI, 2001). 

Um estudo feito pela World Wildlife Fund (WWF), indica que o Brasil é o 4° 

país no quesito produzir lixo, são apenas 1,28% de reciclagem perante 11.355.220 

toneladas de lixo, o Brasil só fica atrás de Estados Unidos, China e Índia 

respectivamente nessa ordem (AGENCIA BRASIL, 2019). 

 

2.2. Processo feito pela WTE desde a coleta, triagem, até a geração de energia e 
insumos reaproveitados.  
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FIGURA 1: Coleta, Triagem e Geração de energia e insumos reaproveitáveis   
 

 

Fonte: ABREN, (2021) 

 

 

São feitas as coletas por meios de transportes próprios e específicos, chegam 

ao centro de triagem onde se separam os resíduos reciclados que vão para se 

reutilizar, resíduos orgânicos para biodigestão e compostagem utilizadas em solos e 

para combustíveis, os rejeitos são mandados para os fornos onde são submetidos a 

uma temperatura bem alta para a formação de energia elétrica, os gases emitidos 

pela usina são passadas por filtros poderosos que reduzem até 8x a poluição em 

relação a aterros sanitários, o restante que sobra vira cinzas, das cinzas que saem 

de 10 a 14% são de materiais ferrosos e não ferrosos que são recicláveis, 

reaproveitados, depois das cinzas em volume 9% da para reaproveitar na 

construção civil e para fazer estradas e aterros e somente 1% vai para o aterro 

sanitário (ABREN, 2021).  

Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Recuperação Energética de 

Resíduos, mostra que uma recuperação energética, poderia evitar grande 

quantidade de CO2 (Dióxido de Carbono), gás toxico grande causador do efeito 

estufa, equivalente a algo em torno de 91 milhões de toneladas de CO2 por ano, 



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2021. 

 

 8 
 

oque evitaria 96% dos lixos nos grandes  aterros nas maiores cidades do pais. Os 

investimentos nesse processo de recuperação energética, segundo cálculos 

equivalentes a R$78,3 bilhões (ABREN, 2021). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para os resultados e discussão foram coletados dados de pesquisa, de coleta 

de lixo pelo órgão CETESB e foi entrado em contato com a secretaria do meio 

ambiente da cidade de Itapeva interior de São Paulo onde foi passado dados de 

coleta, como o peso aproximado do montante de lixo diário, e que a cidade não faz 

captação do gás metano para geração de energia elétrica (CETESB, 2020). 

 

3.1 Quantidades de RSU produzido per capita 

Para a tabela a seguir, foram coletados dados disponibilizados pela CETESB 

das regiões metropolitanas do estado de São Paulo e da prefeitura municipal da 

cidade de Itapeva, para o cálculo de quanto em média uma pessoa produz de “lixo” 

diariamente (CETESB, 2020). 

 

 

TABELA 2: Relação de insumos residuais por habitante/dia 
 
 

Regiões metropolitanas 
e município de Itapeva 

 

N. de 
Municípios 

 

 

População urbana 
(habitantes) 

 

Geração 
Tonelada/dia 

 

Geração em 
média kg/pessoa 

 

São Paulo 
 

39 
 

21.321.803 
 

22.246 
 

1,043 

Campinas 20 3.183.178 2.986 0,938 

Ribeirão preto 34 1.644.851 1.512 0,919 

Itapeva 1 94.804 65 0,685 

 
Fonte: Adaptado CETESB, (2020) 

 

Conforme dados da tabela da para se deduzir que quanto mais populosa é a 

região/ cidade, mais resíduos os seus habitantes irão produzir, muito devido ao 

grande fluxo de empresas, fabricas, transportes, a cidade ficar por mais tempo 

“acordada” entre outras coisas, já na cidade de Itapeva interior de São Paulo o 

numero de habitantes é menor, consequentemente a geração média de resíduos por 
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pessoa também é menor em relação ás grande metrópoles, muito devido à cidade 

não ser bem desenvolvida e ter fluxo menor de pessoas e empresas (CETESB, 

2020). 

 

 

FIGURA 3: Comparação produção de resíduos sólidos São Paulo 

 

Fonte: Adaptado CETESB, (2020) 

 

 

A região metropolitana de São Paulo consegue produzir por dia, 

aproximadamente o peso de 20 cristos redentores por dia, em quanto a cidade de 

Itapeva consegue produzir cerca de 7 Torres Eiffel (CETESB, 2020). 

 

 

 

 

FIGURA 4: Comparação produção de resíduos sólidos Itapeva 
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Fonte: Adaptado CETESB, (2020) 

 

 

Nota-se uma discrepância muito alta de uma região a outra, tendo em vista 

que apenas as cidades mais populosas suportam UTE do tipo, por seu grande e 

vasto consumo e por obter consequentemente o maior número de “matéria prima” 

RSU. 

O estado com maior coleta de resíduos é o estado de São Paulo, que com 

cerca de 21 milhões de habitantes chega a produzir aproximadamente 7 milhões de 

tonelada de lixo ao ano, podendo produzir através de 24 usinas 468 MW, obtendo 

3,7 TW ao ano, estimando em R$ 15 bilhões (ABREN, 2021). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o grande crescimento populacional e junto com ela o aquecimento 

global, o ser humano busca soluções para amenizar os impactos ao meio ambiente, 

a energia proveniente dos resíduos sólidos urbanos une o útil ao agradável, tendo 

em vista que a usina funciona com os descartes da população, o funcionamento da 

UTE do tipo Waste to energy é de suma importância, pois além de estar gerando 

energia elétrica esta contribuindo para com a sustentabilidade, já que muitas vezes 

nosso lixo não tem o devido e correto tratamento fazendo com que cada vez mais se 

piore a situação da humanidade com o efeito estufa. A usina WTE não é do tipo 
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sustentável e retornável, mas podemos dizer que é o processo que ameniza os 

resultados do cenário atual, já que as usinas consistem com alta tecnologia para se 

aproveitar o máximo dos materiais que são incinerados e também para a redução da 

emissão dos gases poluentes que geralmente são bem mais nocivos em aterros e 

lixões. Nosso País tem um grande potencial energético, para esse tipo de tratamento 

e geração elétrica de energia, já que nós somos o 4° país que mais produz lixo no 

mundo. Todavia é certo que usinas nesse porte só funcionam nas grandes 

metrópoles onde o nível de “matéria prima” é alto, e também onde se gira os capitais 

para investimento, manutenção, melhor logística para as coletas entre outras coisas. 

As usinas mais usadas hoje em dia sem duvidas são as do tipo renováveis, grande 

parte do nosso país atualmente é abastecida por usina do tipo Hidrelétrica, por ter 

água em abundancia, mas conforme os anos passam, com o aquecimento global e 

mudança climática se tem as crises hídricas, quando o custo de energia aumenta 

em alguns lugares até escassez de energia, a energia do proveniente do RSU vem 

para fomentar o mercado e até mesmo suprir necessidades quando for preciso. 

Atualmente este tipo de energia, não é conhecido nacionalmente, e tem muito que a 

evoluir, mas deixa a reflexão sobre um tipo de energia e solução nova, que podem 

sim amenizar aspectos ambientais negativos, que tende a entrar no mercado e 

consequentemente ter um potencial alto, tendo em vista as condições que se obtém 

no nosso âmbito nacional, obviamente, para isso se necessita mais investimento e 

mais pesquisas para que se possa cada vez mais reduzir os gases do efeito estufa e 

aumentar o potencial energético. 
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