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Introdução 



• Desenvolvimento econômico e industrial impulsiona um processo de 
urbanização acelerada. 
 

• Empreendimentos de grande porte se instalam formando polos 
econômicos e demandando infraestrutura. 
 

• Pequenas e médias cidades com altas taxas de crescimento da 
população. 
 

• Poucos governos locais estão preparados para absorver mudanças desta 
magnitude. 
 

• Cenários de crescimento desordenado e de assentamentos precários, 
com as conhecidas consequências econômicas, sociais e ambientais. 
 
 

O Crescimento das cidades brasileiras 



• Comunidades ainda sem acesso ao serviço de coleta (aproximadamente 
10% em massa). 

 

• Programas de Coleta Seletiva incipientes 994 programas em 2010. 

 

• O serviço de reciclagem só está presente em 8% dos municípios e 
somente 13%, em média, dos resíduos gerados nas cidades são 
reciclados. 

 

• Caminhões Compactadores como um entrave à reciclagem. 

 

• Ausência de Tratamentos. 

Geração e Manejo de RSU no Brasil 



Geração e Manejo de RSU no Brasil 

Ano 
Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino (%) 

Vazadouro a céu aberto Aterro controlado Aterro sanitário 

1989 88,2 9,6 1,1 

2000 72,3 22,3 17,3 

2008 50,8 22,5 27,7 

Ano 
Destino final dos resíduos sólidos, por massa de RSU coletado (%) 

Vazadouro a céu aberto Aterro controlado Aterro sanitário 

2000 32,5 24,2 35,4 

2008 19,8 19,4 58,3 

Destinação final dos RSU, por unidades de destino no Brasil. 

Fonte: IBGE, 2008. (adaptado pelo autor) 

Destinação final dos RSU no Brasil, por massa de RSU coletado. 

Fonte: BRASIL, 2011. (adaptado pelo autor) 



• Contaminação do solo, de aquíferos subterrâneos e cursos d’água. 
– Produção de chorume e Percolação 
– Aquíferos subterrâneos e cursos d’água 

 
• Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e poluentes atmosféricos. 

– CH4 (45-60%) 
– CO2 (35-50%) 
– N2, H2, H2S e NH3 (pequenas proporções) 
– Efeitos de longo prazo 

 
• Riscos de deslizamentos de terra e explosões 

– Baixa compactação do solo 
– Ausência de Drenagem 
– Ambientes confinados 

 
 

Impactos Ambientais Associados 



Contaminação de Solo e Água 



Morro do Bumba 2010 – 
Niterói, RJ 



Cenário Internacional 



Alemanha 
– De acordo com números do Eurostat, o órgão de 

estatísticas da UE, em 2010 foi reciclado na Alemanha 
quase metade de todos os resíduos urbanos. 

– Os resíduos urbanos totais na Alemanha são tratados da 
seguinte forma: 45% são reciclados, 38% queimados e 
17% vão para a compostagem. 

– Eficiência na coleta seletiva e em outros aspectos da 
gestão dos resíduos evitando desperdícios e reduzindo 
custos. 

Avanços em Países Desenvolvidos 



Suécia 
– O lixo tornou-se a principal fonte de energia sueca, à 

frente do petróleo e do gás. Fornece mais energia que o 
conjunto de recursos hidroelétricos e nucleares. 

– A biomassa, constituída por resíduos vegetais e animais 
(incluindo humanos), é amplamente utilizada na produção 
de eletricidade e calor. 

– Estocolmo - primeira "capital verde" da Europa 

– Empresa sueco-norueguesa produtora de energia 
pretende comprar lixo de Nápoles para suprir sua 
demanda. Até um milhão de toneladas por ano, a cerca de 
90 euros por tonelada.  (presseurope.eu)  

Avanços em Países Desenvolvidos 



Usina de incineração de resíduos em Högdalen em Estocolmo 

• A 4km do centro da cidade 
 

• Total controle dos efluentes gasosos 
 

• Bom relacionamento com a população 



• PNRS 2010 - Política dos 3Rs e Responsabilidade 
Compartilhada. 
 

• Opções de Tratamento 
– Processos térmicos 

• Incineração 
• Gaseificação 
• Pirólise 

 
– Tratamento Biológico 

• Compostagem 
• Aterros Sanitários 
• Digestão  Anaeróbica Acelerada (Biodigestores) 

 
 

Soluções e Rotas Tecnológicas 



• Vantagens 
– Redução de Volume (90%) 
– Redução de massa (70-80%) 
– Geração de energia 

 

• Desvantagens 
– Emissões atmosféricas 
– Alto custo de instalação e operação 
– Utilização de recursos hídricos 
– Rejeição por parte da população 

 

Processos Térmicos 



• Compostagem 
– Presença de oxigênio 
– Demanda grandes áreas 
– Fertilizante orgânico para adubação 

 

• Digestão Anaeróbica 
– Ausência de oxigênio 
– Produção de CH4 (combustível) e Biofertilizante  
– Utilização de recursos hídricos 
– MDL e Créditos de carbono 

 

Tratamentos Biológicos 



Aterros Sanitários 



Digestão Anaeróbica Acelerada 

• Controle das condições no interior da câmara 

• Ciclos de aproximadamente 90 dias 

• Recuperação de todo o biogás produzido 

 



• Qual será o futuro do setor frente ao preocupante cenário 
atual? 
 

• Visto que já existem alternativas tecnológicas desenvolvidas, 
porque continuamos apenas a “enterrar” o lixo? 
 

• Por quê as administrações municipais têm tanta dificuldade em 
lidar com o problema? 
 

• Seria possível propor um modelo de gestão que proporciona-se 
alterações em curto e médio prazos, respeitando as limitações 
técnicas e econômicas dos municípios brasileiros? 
 

Questionamentos 



• Localizada na região norte do Estado do RJ, dista 25 km da cidade de 
Macaé, a “Capital Nacional do Petróleo”. 
 

• Cidade com maior taxa percentual de crescimento populacional entre 
2000 e 2010. Viu sua população aumentar em 178,72% nesse período, 
passando de 36.419 para 105.757 habitantes. 
 

• Em 2013, a prefeitura já contabilizava, aproximadamente, 120 mil 
habitantes. 
 

• Atualmente passa por intenso processo de construção civil e ampliação 
de infraestrutura. 
 

• Qualidade da gestão municipal depende dos recursos de royalties.  

Estudo de Caso: Rio das Ostras, RJ 





• Geração 
– Em média 110 ton/dia de resíduos domésticos. 
– Aproximadamente 80 ton/dia entre pneus, entulhos e etc. 

 
• Coleta e Transporte 

– Não existe coleta seletiva 
– Caminhões Compactadores em dias alternados 
– Transporte para descarte direto em aterro sanitário 

 
• Disposição Final 

– Aterro Sanitário licenciado próximo de sua capacidade total. 
– Sem estação de triagem e separação 
– Queima inadequada do efluente gasoso 

O Manejo dos RSU 





• Cenário futuro com base na projeção populacional, utilizando taxa de geração de 
RSU de 0,9 kg/had.dia. 

 

 

 

 

• Demanda pelos serviços de gestão de RSU tende a aumentar em 
aproximadamente em 160% até ano de 2020. 

 

• Seguindo o modelo atual, deixariam de se aproveitar: 
– R$ 100 milhões em reciclagem (30% em massa) até 2020. 

– 70 milhões de m³ de biogás até 2020 

– Reduzção de mais de um milhão de toneladas de CO2 equivalente em emissões 

 

Resultados e Discussão 

Ano População (hab) Geração de RSU (ton/dia) RSU acumulado (2004)* (ton) 

1996 27.842 25 - 

2010 105.676 95 185.923 

2015 170.246 153 419.026 

2020 274.169 247 794.371 



• Melhorias nas condições de trabalho para atrair mão de obra qualificada. 

• Reformulação da logística de coleta e programa de participação populacional. 

• Estimular a instalação de planta de reciclagem. 

• Usinas Verdes (Digestão Acelerada) para a fração orgânica (50% em massa). 

• Parcerias e consórcios para obtenção de créditos de carbono e outros recursos. 

 

Conclusões 
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Obrigado! 
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