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Nesta obra, o autor apresenta o cenário brasileiro da gestão 
e do gerenciamento dos resíduos sólidos e desenvolve os principais 
conceitos do gerenciamento integrado e sustentável dos resíduos só-
lidos, com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e 
as recentes legislações do setor de resíduos sólidos. As etapas do 
gerenciamento dos resíduos sólidos são abordadas, enfatizando-se 
a coleta, o acondicionamento, o transporte, o tratamento e a disposi-
ção final, direcionadas ao reaproveitamento, reciclagem, valorização 
e recuperação energética dos resíduos sólidos. O livro apresenta aos 
leitores em geral e estudantes de graduação e pós-graduação da área 
ambiental em geral, as principais diretrizes de manejo adequado dos 
resíduos sólidos.
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Conhecido popularmente como “lixo”, o resíduo sólido refere-
-se a todo tipo de material sólido e semissólido, resultante das ativida-
des humanas (Barros, 2012; Oliveira, 2020).

A questão da produção dos resíduos sólidos e de sua gestão 
é hoje um dos grandes problemas ambientais de nossa sociedade. 
Aliás, na verdade, não é um problema novo, nossos antepassados 
através dos seus resíduos deixados no meio ambiente, nos fizeram 
conhecer parte de suas vidas (Barros, 2012; Schneider; Pires, 2015).

A história da espécie humana é marcada por eventos ligados a 
questão dos resíduos sólidos e a saúde pública, como a peste bubôni-
ca, na Idade Média, que dizimou as populações europeia e asiática e 
casos de dengue atualmente, relacionados a má gestão de resíduos 
sólidos e acúmulo de resíduos no meio ambiente, fontes de abrigo e 
alimento para muitos vetores de doenças (Barros, 2013; Eigenheer, 
2019).

Casos antigos e recentes de problemas relacionados a prolife-
ração dos lixões – depósitos irregulares de resíduos sólidos, reforçam 
a necessidade e nossa preocupação com a gestão dos resíduos só-
lidos. Os lixões, muitas vezes áreas literalmente abandonadas pelos 
poderes públicos governamentais, são ocupadas irregularmente por 
populações urbanas, originando fontes reais de riscos socioambien-
tais, sendo comum a ocorrência de escorregamentos de taludes de re-
síduos encharcados por chuvas, principalmente nos verões, causando 
muitos óbitos em distintas regiões brasileiras (Barros, 2012; Silveira; 
Berté; Pelanda, 2018).

Os responsáveis pelos serviços de limpeza pública, os municí-
pios, sofrem com a falta de infraestrutura urbana e planejamento urba-
no, desinteresse e desinformação entre governantes e pouca colabo-
ração da sociedade em geral (Barros, 2012; Costa, 2021).

Em 2010, o Brasil deu um grande salto no tocante a regulamen-
tação do setor de resíduos sólidos, sancionando a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), que se constituiu um marco legal im-
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portantíssimo em nosso país, a Lei Federal nº 12.305/2010, propondo 
conceitos modernos de gestão de resíduos sólidos e trazendo novas 
ferramentas à legislação ambiental brasileira, oferecendo inovações 
interessantes de gerenciamento dos resíduos sólidos em geral (Assis, 
2020; Brasil, 2010).

A PNRS estabelece aos municípios a necessidade da elabora-
ção dos planos de gestão de resíduos sólidos, incluindo as obrigações 
de encerramento dos lixões (Brasil, 2020).

Além disto, propôs a implementação do Sistema de Informações 
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), que tem como objetivo 
armazenar, tratar e fornecer informações que possam apoiar as ações 
e mecanismos de gerenciamento dos resíduos sólidos (Brasil, 2010).

Também, trouxe as estratégias de incentivo e fortalecimento 
das associações e cooperativas de reciclagem e obrigações diversas, 
aos consumidores, fabricantes e comerciantes quanto a responsabi-
lidade compartilhada pelos resíduos sólidos pós-consumo e criação 
de sistemas de logística reversa, valorizando os resíduos sólidos com 
aplicações de conceitos de ciclo de vida do produto, 5Rs e economia 
circular. Desta forma, os setores produtivos estão se adaptando as 
novas legislações do setor de resíduos sólidos (Costa, 2021).

Entretanto, a muito o que se fazer ainda, muitas administrações 
negligenciam o problema, muitas instalações de tratamento são mal 
dimensionadas e conservadas e os recursos financeiros são limitados 
e cada vez mais escassos, aspectos que agravam ainda mais a gestão 
dos resíduos sólidos (Barros, 2012; Assis, 2020; Costa, 2021).

A questão dos resíduos sólidos precisa ser tratada muito além 
da coleta, que aliás apresenta bons índices, porém é muito pouco ain-
da somente afastá-los de nós e aterrá-los em áreas cada vez mais 
distantes (Barros, 2012; Barros, 2013; Assis, 2020; Costa, 2021).

A gestão dos resíduos precisa ser encarada no conjunto de 
fenômenos complexos relacionados aos nossos comportamentos, 
questões sociais, econômicas, políticas, ambientais, entre outros. É 
necessário adotarmos boas práticas e a educação ambiental é de fun-
damental importância para o estabelecimento de uma educação em 
resíduos – responsável e participativa (Costa, 2021).

Neste contexto, a presente obra apresenta aos estudantes e 
demais leitores uma compreensão da problemática dos resíduos só-
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lidos e estabelecimento de subsídios para análises, discussões e im-
plementações das práticas de gerenciamento integrado e sustentável 
dos resíduos sólidos.
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O problema da gestão dos resíduos sólidos (RS)

A geração de resíduos sólidos, suas causas e consequências 
é um desafio no mundo inteiro, porém no caso brasileiro, este proble-
ma é ainda maior, pois estamos bem atrasados em comparação com 
países mais desenvolvidos, quanto as estratégias de gerenciamento 
(Barros, 2012; Barros, 2013; Costa, 2021).

O gerenciamento de resíduos sólidos, inclui a reciclagem, o 
reaproveitamento, o reúso, a recuperação energética, a composta-
gem, a biodigestão, a destinação em aterro de resíduo ou mesmo ou-
tras práticas de manejo (Costa, 2021).

Atualmente, entende-se que o gerenciamento dos resíduos só-
lidos é uma atividade multidisciplinar, que envolve ações das institui-
ções públicas, organizações privadas, incluindo aspectos econômicos, 
legislativos e questões sociais, ambientais, éticas e comportamentais 
e, principalmente de educação ambiental (Costa, 2021).

A rápida urbanização, o crescimento populacional e a cultu-
ra consumista, são alguns dos aspectos que impactam no aumento 
da produção de resíduos sólidos e este crescente volume produzido, 
precisa ser coletado, transportado e tratado adequadamente, exigindo 
dos municípios e administrações públicas de limpeza urbana, deman-
da crescente de recursos financeiros, de infraestrutura e de serviços 
em geral (Barros, 2012; Barros, 2013, Assis, 2020; Costa, 2021).

Os municípios, além das demandas da gestão dos resíduos 
sólidos, precisam muitas vezes dar conta da gestão de antigos depó-
sitos inadequados de resíduos sólidos, os chamados lixões, passivos 
ambientais, que causam inúmeros impactos socioambientais no meio 
ambiente, como: poluição do ar, do solo e das águas, além de proble-
mas sociais e de saúde pública, entre outros (Barros, 2012; Barros, 
213; Costa, 2021).

Constatada a precariedade da gestão dos resíduos sólidos no 
Brasil, uma vez que ainda existem muitos lixões espalhados pelo nos-

INTRODUÇÃO



so território, alternativas são necessárias para melhorar a gestão e, 
principalmente torná-la mais sustentável (Barros, 2012).

A PNRS reconhecidamente muito importante, não foi capaz de 
resolver todos os problemas relacionados a má gestão dos resíduos 
sólidos, faltam ainda ações mais efetivas e comprometimento maior 
de todos (Costa, 2021). Passados 12 anos desde seu sancionamento, 
ainda cabe ajustes regulatórios a ela e aperfeiçoamento jurídico, mas 
é necessário sobretudo práticas e soluções mais eficazes, tendo como 
foco trilhar por caminhos mais sustentáveis. Não existe uma forma 
ideal ou única para se fazer isto, mas uma visão integrada, sem dúvida 
é necessária. A gestão sustentável e integrada dos resíduos sólidos 
municipais é essencial para se obter ou mesmo manter, as áreas ur-
banas adequadas para a boa qualidade de vida das populações. Os 
resíduos sólidos precisam ser analisados com abordagens abrangen-
tes, que vão além da questão tecnológica, mas que considere as inter-
faces sociais, econômicas e ambientais (Barros, 2012; Costa, 2021).

A valorização de resíduos, incluindo a recuperação de matéria 
(reciclagem) e energética (processos térmicos) tem sido muito pratica-
da pelo mundo inteiro e mesmo aqui no nosso território, muitas legis-
lações federais, estaduais e municipais, estabelecem políticas, diretri-
zes e estratégias considerando-se a valorização de resíduos.

É preciso conhecer os tipos de resíduos gerados e seus pro-
cessos, suas quantidades e características físicas, químicas e biológi-
cas, além das tecnologias disponíveis de tratamento.

Reconhecer que o consumidor é literalmente impulsionado ao 
consumo pelas ações de marketing e que a educação ambiental, é 
aquém do necessário para conscientização da sustentabilidade e que 
poucas empresas ainda no Brasil, aderiram ao conceito de sustenta-
bilidade e do ciclo de vida do produto e, que ainda faltam campanhas 
relacionadas ao consumo sustentável, são só algumas das barreiras, 
que teremos que superar para implementarmos práticas mais susten-
táveis na gestão dos resíduos sólidos como um todo (Barros, 2012; 
Barros, 2013; Assis, 2020; Costa, 2021).

A gestão dos resíduos deve-se iniciar na fonte da geração do 
produto, adequando-se ao uso da matéria-prima, das práticas ope-
racionais, da implementação de novas tecnologias e até campanhas 
publicitárias direcionando maiores esforços no sentido de se valorizar 



ações mais sustentáveis no uso e, principalmente, pós-uso do produ-
to. Cabe a incorporação de conceitos de economia circular e ecolo-
gia industrial na maneira como as indústrias produzem seus produtos 
(Costa, 2021).

A incorporação desses conceitos na produção de bens e ser-
viços, além das mudanças comportamentais dos cidadãos, mais preo-
cupados com a questão ambiental relacionada ao problema dos re-
síduos sólidos, podem aperfeiçoar a gestão dos resíduos sólidos e, 
consequentemente salvaguardar o meio ambiente (Barros, 2012; Bar-
ros, 2013; Costa, 2021).



15

1.1 – Conceitos e Definições de Resíduos Sólidos

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na Nor-
ma Brasileira (NBR) 10.004/2004, define os resíduos sólidos, como: 
“resíduos no estado sólido e semissólido, oriundos de atividades de 
procedência domiciliar, industrial, de serviços, de varrição, comercial, 
agrícola e de serviços de saúde, ainda inclui, os lodos gerados nos sis-
temas de tratamento de água e esgoto, além de líquidos, cujas carac-
terísticas tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 
ou corpos de água e até gases contidos em recipientes”, ou seja, na 
legislação brasileira, a definição de resíduo sólido é bem abrangente.

A PNRS, sancionada pela Lei Federal nº 12.305/2010 e regu-
lamentada pelo Decreto Federal nº 7.004/2010, define resíduo sóli-
do, como: “qualquer material, substância, objeto ou bem descartado 
oriundo de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final 
se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólido ou semissólido, incluindo-se os gases em recipientes, 
além dos líquidos com as dadas particularidades constantes na ABNT 
NBR 10.004/2004”.

Na PNRS, existe a diferenciação conceitual de resíduo e rejei-
to. Os rejeitos, são considerados materiais, que sobram dos resíduos 
(“resíduos dos resíduos”), que após o seu aproveitamento em proces-
sos de reciclagem, ou seja, esgotadas as possibilidades de tratamento 
e recuperação por meio de processos tecnológicos disponíveis e viá-
veis economicamente, os rejeitos produzidos devem ser dispostos de 
forma ambientalmente adequada (Brasil, 2010; Barros, 2012; Costa, 
2021).

Outro conceito trazido pela PNRS, é a disposição final ambien-
talmente adequada, que conceitualmente, se refere ao recebimento de 
rejeitos em aterros de resíduos, que respeitam as normas de implanta-
ção e operação, evitando-se danos e riscos à saúde pública e ao meio 
ambiente (Brasil, 2010).

CAPÍTULO 1
RESÍDUOS SÓLIDOS: GESTÃO E GERENCIAMENTO
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 Reconhece-se que os resíduos sólidos apresentam valor, seja 
pela matéria-prima e/ou energia, e, que deveria ser aproveitado antes 
da disposição final (Brasil, 2010; Barros, 2013; Assis, 2020).

Na prática, define-se o que é efetivamente rejeito, é a possi-
bilidade de escolha do que armazenar, usar ou descartar, que é uma 
escolha particular de cada um de nós. Como dissemos, os contextos 
comportamentais e socioeconômicos são específicos de um indivíduo, 
uma população etc., sendo distintos no tempo e espaço (Barros, 2012; 
Barros, 2013).

Todos os dias, muitos objetos são comprados e consumidos e 
acabam se transformando em rejeitos antes de terem se tornado ina-
dequados para o uso ou mesmo de terem esgotadas as possibilidades 
de serem reaproveitados (Barros, 2012; Costa, 2021).

Nesta linha de raciocínio, temos a chamada obsolescência 
programada, ou seja, um produto cai em desuso rapidamente. É a 
diminuição da vida útil e do valor de um bem, não devido ao desgaste 
causado pelo uso, mas pelo avanço tecnológico de um novo produto, 
fato que acelera nossa produção de rejeitos. Um consumidor brasileiro 
de renda média, gera por dia 1 kg de resíduo, se essa pessoa viver até 
os 70 anos, ela produzirá só de resíduos domiciliares cerca de 25 to-
neladas e a este total, deve-se ainda acrescentar a produção de outros 
tipos de resíduos (Costa, 2021).
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2.1 – Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil

No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) existem 5.570 municípios. No ano de 2008, o IBGE 
por meio da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, divulgou que 
50,8% dos municípios brasileiros destinavam seus resíduos a lixões 
(vazadouros a céu aberto), 22,5% a aterros controlados (considerados 
melhores do que os lixões, mas ainda não são os mais adequados do 
ponto de vista ambiental) e 27,7% a aterros sanitários, que são consi-
derados adequados, quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos.

A Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) publicou em 
2022, o panorama do saneamento básico no Brasil 2021 (Figura 1) e 
quanto a disposição final de resíduos, este estudo mostrou que 73,8% 
dos municípios brasileiros destinam seus resíduos a aterros sanitá-
rios, 11,6% a aterros controlados e 14,6% a lixões, ou seja, uma me-
lhora significativa comparado aos dados do IBGE de 2008.

Devemos lembrar, que no ano de 2010 foi sancionada a PNRS 
e certamente esta norma regulatória, contribuiu para a melhoria do 
cenário da disposição final de resíduos sólidos no Brasil.

CAPÍTULO 2
GERENCIAMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
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Figura 1 – Panorama geral dos resíduos sólidos no Brasil – 2020. 

Fonte: http://www.snis.gov.br/downloads/panorama/PANORAMA_DO_SANEAMENTO_BA-
SICO_NO_BRASIL_SNIS_2021.pdf

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais, ABRELPE, publicou o panorama dos resíduos 
sólidos no Brasil – 2021, referente aos dados coletados no ano de 
2020 e neste estudo, o Brasil produziu um total de aproximadamente 
82,5 milhões de toneladas (225.965 toneladas diárias). Com isso, cada 
brasileiro gerou, em média, 1,07 kg de resíduos por dia, com cobertura 
de coleta de 92,2%. Quanto à disposição final de resíduos, 60,2% tive-
ram disposição adequada no país. Por outro lado, áreas de disposição 
inadequada, incluindo, os lixões e aterros controlados, ainda estão em 
operação e receberam 39,8% do total de resíduos coletados, Figura 2.

http://www.snis.gov.br/downloads/panorama/PANORAMA_DO_SANEAMENTO_BASICO_NO_BRASIL_SNIS_2021.pdf
http://www.snis.gov.br/downloads/panorama/PANORAMA_DO_SANEAMENTO_BASICO_NO_BRASIL_SNIS_2021.pdf
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Figura 2 – Disposição final adequada x inadequada de RSU no Brasil 
(tonelada/ano e %). 

Fonte: https://abrelpe.org.br/panorama/

2.2 – Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

De acordo com a PNRS, o gerenciamento de resíduos sólidos 
compreende um conjunto de ações exercidas, de modo indireto ou 
direto, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e dis-
posição final ambientalmente adequada de rejeitos (Brasil, 2010).

No art. 3º, inciso XI da PNRS, fala-se em gestão integrada de 
resíduos sólidos, como um conjunto de ações que visam à busca de 
soluções para os resíduos sólidos, considerando-se as dimensões 
econômica, ambiental, política, cultural e social, com controle social e 
à luz do desenvolvimento sustentável.

Nesse contexto, a responsabilidade compartilhada (envolvi-
mento de todos os atores sociais) é necessária para que seja possível 
efetivar, o denominado gerenciamento integrado e sustentável dos re-
síduos sólidos (Brasil, 2010).

Os planos de resíduos sólidos são definidos na PNRS (Brasil, 
2010), no art. 8º, inciso I, como um dos instrumentos dessa política. 
São planos de resíduos: o plano nacional de resíduos sólidos, os pla-
nos estaduais de resíduos sólidos, os planos microrregionais de resí-
duos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolita-
nas ou aglomerações urbanas, os planos intermunicipais de resíduos 
sólidos, os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos 
e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, Figura 3. 

https://abrelpe.org.br/panorama/
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Figura 3 – Hierarquia dos planos de resíduos sólidos. 

Fonte: https://www.gov.br/mma/pt-br

O Quadro 1 apresenta uma síntese da Lei Federal nº 12.305/2010, 
PNRS (Brasil, 2010), incluindo seus principais conceitos, princípios, ob-
jetivos, instrumentos, disposições, classificação de resíduos sólidos e 
conteúdo mínimo. Ressaltando-se que a PNRS integra a Política Nacio-
nal do Meio Ambiente, articulando-se ainda com a Política Nacional de 
Educação Ambiental e a Política Nacional de Saneamento.

Quadro 1 – Síntese geral da PNRS
Principais conceitos da PNRS

Acordo setorial
Contrato firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, dis-
tribuidores ou comerciantes para implantação da responsabilidade com-
partilhada pelo ciclo de vida do produto.

Ciclo de vida do 
produto

Etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção da ma-
téria-prima e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição 
final.

Coleta seletiva Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua com-
posição.

Destinação final 
ambientalmente 

adequada
Resíduos são enviados para reutilização, reciclagem, compostagem, 
recuperação e aproveitamento energético.

Disposição final 
ambientalmente 

adequada

Distribuição ordenada de rejeitos em aterros sanitários, observando as 
normas adequadas de implantação e operação, evitando-se os riscos à 
saúde pública e ao meio ambiente.

Gerenciamento de 
resíduos sólidos

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambiental-
mente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmen-
te adequada dos rejeitos

Gestão Integrada 
de resíduos 

sólidos

Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resí-
duos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável.

https://www.gov.br/mma/pt-br
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Logística 
reversa

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar 
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada.

Reciclagem
Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a altera-
ção de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 
vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as 
condições e os padrões estabelecidos por lei. 

Rejeitos
Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 
de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não 
a disposição final ambientalmente adequada.

Resíduos 
sólidos

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou se-
missólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.

Responsabilidade 
compartilhada 

pelo ciclo de vida 
dos produtos

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, im-
portadores, 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 ambien-
tal decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei.

Fonte: Adaptado de Costa (2021) e Brasil (2010). 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

Princípios da PNRS
I A prevenção e a precaução.

II O poluidor-pagador e o protetor-recebedor.

III A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, 
social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública.

IV O desenvolvimento sustentável.

V
A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competiti-
vos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam 
qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais 
a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta.

VI A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais 
segmentos da sociedade.

VII A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

VIII O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e 
de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania.

IX O respeito às diversidades locais e regionais.

X O direito da sociedade à informação e ao controle social.

XI A razoabilidade e a proporcionalidade.
Fonte: Adaptado de Costa (2021) e Brasil (2010). 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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Objetivos da PNRS
I Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental.

II Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

III Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços.

IV adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de mini-
mizar impactos ambientais.

V Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos.

VI Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas 
e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados.

VII Gestão integrada de resíduos sólidos.

VIII
Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresa-
rial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos 
sólidos.

IX Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos.

X

Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos ser-
viços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de 
mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos 
serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financei-
ra, observada a Lei nº 11.445, de 2007.

XI

Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 
a) produtos reciclados e recicláveis; 
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consu-
mo social e ambientalmente sustentáveis.

XII Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envol-
vam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

XIII Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto.

XIV
Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados 
para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, 
incluídos a recuperação e o aproveitamento energético.

XV Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.
Fonte: Adaptado de Costa (2021) e Brasil (2010). 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

Instrumentos da PNRS
I Os planos de resíduos sólidos.

II Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos.

III A coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas 
à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

IV O incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

V O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária.

VI
A cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvol-
vimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de ges-
tão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos.

VII A pesquisa científica e tecnológica.

VIII A educação ambiental.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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IX Os incentivos fiscais, financeiros e creditícios.

X O Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico.

XI O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir).

XII O Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa).

XIII Os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde.

XIV Os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resí-
duos sólidos urbanos.

XV O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos.

XVI Os acordos setoriais.

XVII

No que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: 
a) os padrões de qualidade ambiental; 
b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizado-
ras de Recursos Ambientais;
c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 
d) a avaliação de impactos ambientais; 
e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); 
f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidora.

XVIII Os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta.

XIX
O incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes 
federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos 
custos envolvidos.

Fonte: Adaptado de Costa (2021) e Brasil (2010). 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
I Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos.

II Proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas.

III
Metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quan-
tidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente ade-
quada.

IV Metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposi-
ção final de resíduos sólidos.

V Metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à 
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

VI Programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas.

VII
Normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção 
de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por enti-
dade federal, quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos.

VIII Medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos.

IX
Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das 
regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como 
para as áreas de especial interesse turístico.

X Normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos.

XI Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado o controle social.

Fonte: Adaptado de Costa (2021) e Brasil (2010). 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

No âmbito municipal, acerca dos planos de gestão integra-
da de resíduos sólidos, busca-se soluções consorciadas, priorizan-
do os consórcios de municípios. Prioriza-se ainda a implementação 
dos programas de coleta seletiva com a participação de associações 
e cooperativas de catadores de materiais recicláveis (Barros, 2013; 
Costa, 2021).

Nos planos municipais devem-se também identificar ações de re-
cuperação ambiental dos passivos ambientais, decorrentes da disposição 
inadequada de resíduos sólidos – lixões e aterros controlados, áreas con-
taminadas (Costa, 2021). A PNRS (Brasil, 2010), em seu art. 19, incisos I 
ao XIX, determina o conteúdo mínimo do plano municipal de gestão inte-
grada de resíduos sólidos, considerando-se os seguintes itens:

• I - Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no 
respectivo território, contendo a origem, o volume, a caracte-
rização dos resíduos e as formas de destinação e disposição 
final adotadas;

• II - Identificação de áreas favoráveis para disposição final am-
bientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor 
e o zoneamento ambiental, se houver; 

• III - Identificação das possibilidades de implantação de solu-
ções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios, 
considerando-se, os critérios de economia de escala, a pro-
ximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção 
dos riscos ambientais;

• IV - Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujei-
tos a um plano de gerenciamento específico ou a um sistema 
de logística reversa, observadas as disposições desta lei e de 
seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e do SNVS;

• V - Procedimentos operacionais e especificações mínimas a 
serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambien-
talmente adequada dos rejeitos;
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• VI - Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos;

• VII - Regras para o transporte e outras etapas do gerencia-
mento de resíduos sólidos, observadas as normas estabele-
cidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposi-
ções pertinentes da legislação federal e estadual;

• VIII - Definição das responsabilidades quanto à sua implemen-
tação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos;

• IX - Programas e ações de capacitação técnica voltados para 
sua implementação e operacionalização;

• X - Programas e ações de educação ambiental que promovam 
a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de 
resíduos sólidos;

• XI - Programas e ações para a participação dos grupos inte-
ressados, em especial das cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e reciclá-
veis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;

• XII - Mecanismos para a criação de fontes de negócios, empre-
go e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos;

• XIII - Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
bem como a forma de cobrança desses serviços;

• XIV - Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e recicla-
gem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos 
encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;

• XV - Descrição das formas e dos limites da participação do po-
der público local na coleta seletiva e na logística reversa e de 
outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos;

• XVI - Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, 
no âmbito local, da implementação e operacionalização dos 
planos de gerenciamento de resíduos sólidos e dos sistemas 
de logística reversa;
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• XVII - Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, in-
cluindo programa de monitoramento;

• XVIII - Identificação dos passivos ambientais relacionados aos 
resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas 
medidas saneadoras;

• XIX - Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente 
o período de vigência do plano plurianual municipal.

• XX - Periodicidade de sua revisão, observado o período máxi-
mo de 10 anos.

Modelos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

A gestão sustentável dos resíduos sólidos é uma responsabilida-
de do município, portanto, este deve organizar e prestar, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de limpe-
za urbana de interesse local (Barros, 2012; Barros, 2013; Costa, 2021).

As ações operacionais incluem os processos de manejo e tra-
tamento, pelos quais os resíduos sólidos gerados, a partir de distin-
tas fontes são coletados, transportados, tratados e dispostos correta-
mente. Neste caso, o próprio município pode executar essas ações ou 
transferir essa tarefa para empresas, por meio de contratos de con-
cessão, terceirização ou em consórcio (Barros, 2012).

Plano Nacional de Resíduos Sólidos

Foi sancionado recentemente, o Decreto nº 11.043, de 13 de 
abril de 2022, que aprovou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 
Decretando-se os seguintes artigos:

• Art. 1º: Fica aprovado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 
na forma do Anexo;

• Art. 2º: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será publicado, 
na íntegra, no sítio eletrônico do Sistema Nacional de Informa-
ções sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – Sinir;

• Art. 3º: Os planos de resíduos sólidos estaduais, microrregio-
nais, de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, 
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intermunicipais e municipais deverão estar em conformidade 
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com o Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos;

• Art. 4º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

O decreto na íntegra, encontra-se disponível em: https://in.gov.
br/web/dou/-/decreto-n-11.043-de-13-de-abril-de-2022-393566799

Os planos de gestão de resíduos sólidos são instrumentos da 
PNRS (art. 14) e apresentam como objetivo principal subsidiar o pla-
nejamento e a gestão dos resíduos em todas as esferas de governo e 
setor produtivo (Brasil, 2010).

O Planares é o documento estratégico de caráter macro que 
orienta, por meio de diretrizes e metas, a elaboração dos planos de 
resíduos sólidos dos demais entes federados, devendo estes estar re-
lacionados entre si de forma a permitir uma abordagem sistêmica de 
planejamento para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela 
PNRS (Brasil, 2022).

A elaboração de planos é condição fundamental para estados, 
Distrito Federal e municípios terem acesso a recursos da União, des-
tinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana 
e ao manejo de resíduos sólidos (Brasil, 2022).

Os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos (PERS) devem aten-
der aos termos previstos na PNRS (art. 17). A Figura 4 apresenta o ce-
nário brasileiro, em relação aos planos estaduais de resíduos sólidos 
(Brasil, 2022).

Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos 
(PMGIRS), constitui a principal ferramenta dos municípios para pla-
nejar a gestão dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. Em 2017, 33% dos municípios brasileiros possuíam 
seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos (Bra-
sil, 2022).

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.043-de-13-de-abril-de-2022-393566799
https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.043-de-13-de-abril-de-2022-393566799
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Figura 4 – Situação dos planos estaduais de resíduos sólidos no ano de 2019.

Fonte: Brasil (2022).
https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.043-de-13-de-abril-de-2022-393566799

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.043-de-13-de-abril-de-2022-393566799
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3.1 – Características dos Resíduos Sólidos

A primeira etapa do gerenciamento dos resíduos sólidos, é o 
conhecimento destes. Conhecer suas características físicas, químicas 
e biológicas é a melhor maneira de manejá-los adequadamente, pla-
nejando-se as formas mais adequadas de acondicionamento, coleta, 
transporte e tratamento/disposição final (Barros, 2013).

Características físicas, químicas e biológicas dos resíduos sólidos 

A seguir apresentamos, algumas características físicas impor-
tantes para o gerenciamento dos resíduos sólidos (Barros, 2012; Bar-
ros, 2013; Costa, 2021).

• Geração per capita: caracteriza a quantidade diária de resí-
duos gerada por cada habitante de uma determinada região;

• Teor de umidade: determina o percentual (em peso) de água 
em uma mostra de resíduo sólido. A umidade é essencial para 
efetivação das reações microbiológicas, velocidade de biode-
gradação aeróbia ou anaeróbia dos resíduos, como, por exem-
plo, nos processos de compostagem e biodigestão e nos pro-
cessos térmicos, uma vez que a água possui calor específico 
diferente dos resíduos. O teor de água nos resíduos é afetado 
pelos índices pluviométricos, em que a chuva aumenta o peso 
específico aparente dos resíduos;

• Composição gravimétrica: analisa os valores porcentuais 
(em peso) dos diferentes componentes de uma amostra dos 
resíduos sólidos de uma localidade. Normalmente, essa carac-
terização se dá pela segregação dos resíduos em distintas ca-
tegorias, como, por exemplo, orgânicos, papel/papelão, vidro, 
metais, têxteis, borracha, madeira, plásticos, entre outras etc.;

CAPÍTULO 3
COMPOSIÇÃO, ORIGEM, CARACTERÍSTICAS E 

CLASSIFICAÇÕES DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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• Peso específico aparente: é a relação entre o peso de resíduo 
(em kg) não compactado e o volume que este ocupa (em m3). Essa 
característica é muito importante para o dimensionamento correto 
dos equipamentos de coleta e transporte dos resíduos, e, para de-
terminação da resistência mecânica, parâmetro importantíssimo 
nos projetos de aterros sanitários, para análise da estabilidade dos 
maciços sanitários (taludes de resíduos nos aterros), já que ins-
tabilidades geotécnicas com rupturas, originam escorregamentos 
de grandes proporções nos aterros de resíduos;

• Compressividade: é o potencial de redução do volume de um 
resíduo sob a ação de uma pressão. Este é um parâmetro muito 
importante na operação de um aterro, bem como em sua vida 
útil. Nos aterros, busca-se reduzir o volume dos resíduos dispos-
tos, assegurando a estabilidade dos taludes, redução de recal-
que, otimização do espaço ocupado e aumento da vida útil.

Composição gravimétrica

Para determinação das características dos resíduos sólidos é 
utilizada a técnica do quarteamento (Figura 5), que é um processo 
de divisão de uma amostra homogeneizada de resíduos, em 4 partes 
iguais, em que se toma 2 partes opostas entre si para constituir uma 
nova amostra, as partes restantes são descartadas. As partes não 
descartadas, são misturadas totalmente e o processo de quarteamen-
to é repetido até que se obtenha a amostra final para análise da com-
posição gravimétrica (Barros, 2012; Barros, 2013).

A amostra, é de aproximadamente 400 kg e deve-se avaliar a 
possibilidade de se repetir as amostragens, para adequação de análi-
ses estatísticas descritivas e testes de valores médios, aferindo inter-
valos de confiança adequados (Barros, 2012; Barros, 2013). Os proce-
dimentos básicos da técnica de quarteamento são:

• Descarregar os resíduos coletados (aproximadamente amos-
tras de 3.000 kg), em um local previamente preparado e ade-
quado (um pátio pavimentado ou local com lona e preferencial-
mente coberto);
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• Rasgar os sacos plásticos com os resíduos e misturá-los utili-
zando pás e enxadas, homogeneizando o material. Importan-
tíssimo o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) 
durante as atividades, considerando-se a utilização de luvas, 
óculos, máscaras, aventais e botas);

• Dividir a pilha formada em 4 partes iguais, escolhendo 2 quartis 
diametralmente opostos para serem de novo misturados e ho-
mogeneizados, e descartando-se os outros 2 quartis;

• Repetir esse mesmo procedimento, até que se tenha cerca de 
400 kg de material (aproximadamente 1 m3).

Figura 5 – Procedimentos para caracterização dos resíduos sólidos por 
meio da técnica do quarteamento.

Fonte: https://www.ufjf.br/nates/files/2009/12/caractsolo.pdf

É necessário o uso de uma balança para pesagem das amos-
tras e recipientes (usualmente tambores de metal ou bombonas de 
plástico – de peso e volume conhecidos, normalmente de 200 l). Os 
tambores são para armazenar os grupos de resíduos segregados, nor-
malmente, orgânicos, vidros, metais, plásticos, papel/papelão, entre 

https://www.ufjf.br/nates/files/2009/12/caractsolo.pdf
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outros) e então serem pesados, podendo se obter daí o peso específi-
co, o peso líquido e a composição gravimétrica (Barros, 2012).

A Figura 6 mostra a composição média gravimétrica (%) dos 
resíduos sólidos no Brasil. 

Figura 6 – Gravimetria dos resíduos sólidos urbanos no Brasil.

Fonte: https://abrelpe.org.br

Entretanto, ressalta-se que a composição gravimétrica, é in-
fluenciada por diversos fatores (Boscov, 2008):

• Localização geográfica e as características da área conside-
rada;

• Clima e variações temporais (época de férias, festividades, tu-
rismo etc.);

• Hábitos e costumes;
• Padrão de desenvolvimento e nível de vida da população;
• Atividades econômicas dominantes de uma localidade;
• Flutuações na população e economia;
• Nível educacional e preocupações ambientais;
• Nível de industrialização.

https://abrelpe.org.br
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Características químicas dos resíduos sólidos

As características químicas podem incluir (Barros, 2012):

• Proporção Carbono/Nitrogênio (C/N): mostra o grau de bio-
degradação de uma mostra de resíduo, nos processos aeróbios 
ou anaeróbios. O carbono e o nitrogênio são metabolizados de 
forma diferente pelos microrganismos, existindo proporções óti-
mas nas distintas fases nos processos biológicos de composta-
gem e biodigestão;

• Poder calorífico inferior (PCI): representa a energia – kcal/
kg RSU (na forma de calor), que uma amostra de resíduo irá 
desprender ao ser submetida a um processo térmico, como, 
por exemplo, na queima de resíduos (incineração), sendo este 
um parâmetro muito importante nos processos térmicos de tra-
tamento de resíduos sólidos;

• pH: o potencial hidrogeniônico, mostra se, no ambiente de uma 
amostra de resíduo, em um processo de biodegradação, en-
contra-se ácido, neutro ou alcalino, sendo este, um parâmetro 
importantíssimo para determinação de um ambiente ideal para 
o desenvolvimento dos microrganismos. Esse parâmetro é mui-
to importante ser monitorado, pois seu valor varia nas diversas 
fases dos processos de compostagem e biodigestão;

• Composição química: as análises da presença de macro e 
micronutrientes, é muito importante, porque são fundamentais 
para os metabolismos dos microrganismos, durante o processo 
de biodegradação dos resíduos, sendo, portanto, importantís-
simo nos processos biológicos, como: compostagem e biodi-
gestão.

Características biológicas dos resíduos sólidos

As características biológicas representam as espécies micro-
biológicas presentes em uma amostra de resíduo (Barros, 2012). A 
presença e o metabolismo dos microrganismos, estão relacionados 
com as condições dos ambientes aeróbios ou anaeróbios. As espé-
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cies microbiológicas desempenham funções distintas nas diversas 
fases da compostagem e biodigestão. Os principais microrganismos 
encontrados nestes processos, são: bactérias, fungos, protozoários, 
actinomicetos, algas e vírus. O controle dos microrganismos na com-
postagem, por exemplo, é muito importante, pois monitora as condi-
ções de andamento do processo, controlando a qualidade do produto, 
o composto (Barros, 2012).

3.2 – Classificação dos Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto à pericu-
losidade, à origem e à natureza (Boscov, 2008; Barros, 2012). A NBR 
10.004/2004 da ABNT, define a periculosidade de um resíduo, como: 
“a característica oferecida por este que, em decorrência de suas pro-
priedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, é passível de apre-
sentar risco à saúde pública e/ou ao meio ambiente”.

Processo de classificação

A classificação de resíduos, envolve a identificação do pro-
cesso ou atividade, ou seja, suas origens, seus constituintes, suas 
características e comparações destes constituintes com listagens de 
resíduos e substâncias, cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é 
conhecido. A identificação dos constituintes a serem avaliados na ca-
racterização do resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo 
com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem 
(Barros, 2012).

Para efeito de classificação dos resíduos sólidos, a ABNT apre-
sentou as seguintes normas:

• ABNT NBR 10.004:2004 – Classificação de resíduos sólidos;
• ABNT NBR 10.005:2004 – Procedimento para obtenção de ex-

trato lixiviado de resíduos sólidos;
• ABNT NBR 10.006:2004 – Procedimento para obtenção de ex-

trato solubilizado de resíduos sólidos;
• ABNT NBR 10.007:2004 – Amostragem de resíduos sólidos;
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• ABNT NBR 12.808:1993 – Resíduos de serviço de saúde – 
Classificação;

• ABNT NBR 14.598:2000 – Produtos de petróleo – Determina-
ção do ponto de fulgor pelo aparelho de vaso fechado Pensky- 
Martens;

• USEPA - SW 846 – Test methods for evaluating solid waste – 
Physical/chemical methods.

Pela ABNT NBR 10.004:2004 – Classificação de resíduos sóli-
dos, os resíduos sólidos são classificados em:

• Resíduos Classe I – Perigosos: apresentam periculosidade, 
traduzida em riscos potenciais à saúde pública e/ou ao meio 
ambiente ou uma das características, a saber: inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade;

• Resíduos Classe II – Não perigosos: alguns resíduos dessa 
categoria: resíduo de restaurante (restos de alimentos), resíduo 
de madeira, sucata de metais ferrosos, resíduo de materiais 
têxteis, sucata de metais não ferrosos (latão etc.), resíduos de 
minerais não-metálicos, resíduo de papel e papelão; areia de 
fundição, resíduos de plástico polimerizado, bagaço de cana, 
resíduos de borracha e outros resíduos não perigosos. Estes 
são subdivididos, em não inertes e inertes:

• Resíduos Classe II A – Não inertes: são aqueles que não se en-
quadram nas classificações de Resíduos Classe I – Perigosos ou 
de Resíduos Classe II B – Inertes, nos termos da norma. Os Re-
síduos Classe II A – Não inertes, podem ter propriedades, como: 
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água;

• Resíduos Classe II B – Inertes: são quaisquer resíduos que, 
quando amostrados de uma forma representativa, segundo a 
ABNT NBR 10.007/2004, e submetidos a um contato dinâmico 
e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura 
ambiente, conforme ABNT NBR 10.006/2004, não tiverem ne-
nhum de seus constituintes solubilizados a concentrações su-
periores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 
aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.
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Origem dos Resíduos Sólidos

Considerando a PNRS, Lei Federal nº 12.305/2010 (Brasil, 
2010), os resíduos sólidos têm a seguinte classificação: 

I - Quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades do-
mésticas em residências urbanas; 
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, 
limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 
limpeza urbana; 
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas 
“a” e “b”; 
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestado-
res de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados 
os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento bási-
co: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos 
na alínea “c”; 
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produti-
vos e instalações industriais; 
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços 
de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 
h) resíduos da construção civil: os gerados nas constru-
ções, reformas, reparos e demolições de obras de constru-
ção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação 
de terrenos para obras civis; 
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a in-
sumos utilizados nessas atividades; 
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de 
portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e fer-
roviários e passagens de fronteira; 
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k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pes-
quisa, extração ou beneficiamento de minérios; 

II - Quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas ca-
racterísticas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogeni-
cidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à 
saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, 
regulamento ou norma técnica; 
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na 
alínea “a”. 

Parágrafo único.  Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos 
referidos na alínea “d” do inciso I do caput, se caracterizados como 
não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou vo-
lume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 
municipal.
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Chama-se limpeza pública ou limpeza urbana, o conjunto de 
atividades que permite o adequado gerenciamento dos resíduos sóli-
dos urbanos de um município (Barros, 2012).

Os serviços que integram o sistema de limpeza urbana, nor-
malmente compreendem as seguintes atividades (Barros, 2013):

I - A coleta, transporte, tratamento e destinação final de resí-
duos sólidos de qualquer natureza;
II - A varrição e asseio de vias, túneis, abrigos, monumentos, 
sanitários, viadutos, elevados, escadarias, passagens, vielas, 
praças, mercados e demais logradouros públicos;
III - A raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais 
carregados pelas águas pluviais para as ruas e logradouros pú-
blicos pavimentados;
IV - A desobstrução de bueiros, bocas-de-lobo, poços de visita, 
galerias pluviais e correlatos;
V - A implantação e operação de transbordo e transferência, 
bem como de unidades de processamento, tratamento e dis-
posição final;
VI - A limpeza de ruas e logradouros públicos onde se realizem 
feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público;
VII - Os serviços de conservação de áreas verdes de domínio 
público;
VIII - A capinação, a raspagem, o sacheamento e a roçada, 
bem como o acondicionamento e coleta dos resíduos prove-
nientes dessas atividades, visando à salubridade ambiental e a 
promoção da estética urbana do município;
IX - A implantação e operação de sistemas de triagem e sepa-
ração dos resíduos sólidos;
X - A limpeza de áreas e tanques de contenção de enchentes.

CAPÍTULO 4
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
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4.1 – Acondicionamento de Resíduos Sólidos 

Esta é uma etapa importante para a correta gestão dos resí-
duos sólidos. É a etapa precedente à coleta, e os resíduos devem 
acondicionados nos pontos de geração e em recipientes adequados 
de acordo com a periculosidade deles (Barros, 2012). Os resíduos só-
lidos domiciliares, em geral, são acondicionados em sacos plásticos, 
que devem possuir resistência, para não rompimento durante a coleta 
e estanqueidade para assegurar o não vazamento de líquidos produzi-
dos dos resíduos (Barros, 2012).

Os sacos plásticos (Figura 7) para acondicionamento dos resí-
duos, devem atender aos requisitos da ABNT NBR 9.191:2008 – Sacos 
plásticos para acondicionamento de lixo – Requisitos e métodos de 
ensaio.

Os sacos de resíduos sólidos são, normalmente, acondiciona-
dos em contêineres, popularmente as chamadas lixeiras, cuja capa-
cidade deve ser compatível com o volume de resíduos e resistência 
adequada. Os contêineres (Figura 8), podem ser feitos de polietileno 
de alta densidade (PEAD).

Figura 7 – Sacos plásticos padrão ABNT para acondicionamento de 
resíduos sólidos urbanos.

Fonte: http://frilca.com.br/sacos-plasticos/sacos-para-lixo/

http://frilca.com.br/sacos-plasticos/sacos-para-lixo/
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Figura 8 – Contêiner em PEAD para acondicionamento de resíduos 
sólidos urbanos. 

Fonte: https://www.uniplasti.com.br/container-de-lixo-1000l-contentor-coleta-seletiva-urbana-
-hospitalar-mecanizada-pead-filtrouv-munhao-dreno-rodas

Resíduos da construção civil e demolição (RCD) podem ser 
acondicionados em contêineres (as chamadas caçambas) metálicos 
estacionários (Figura 9), sendo estes padronizados pela ABNT NBR 
13.334:2017 – Contentores metálicos 0,8 m3 a 1,6 m3 para coleta de 
resíduos sólidos por coletores-compactadores de carregamento tra-
seiro - Requisitos para fabricação e utilização.

Figura 9 – Contêiner metálico estacionário para acondicionamento resíduos.

Fonte: http://www.grupotk.com.br/contentor_metalico.html

Acondicionamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS)

O acondicionamento de resíduos dos serviços de saúde, de-
vem atender as normas dispostas na Resolução do Conselho Nacional 

https://www.uniplasti.com.br/container-de-lixo-1000l-contentor-coleta-seletiva-urbana-hospitalar-mecanizada-pead-filtrouv-munhao-dreno-rodas
https://www.uniplasti.com.br/container-de-lixo-1000l-contentor-coleta-seletiva-urbana-hospitalar-mecanizada-pead-filtrouv-munhao-dreno-rodas
http://www.grupotk.com.br/contentor_metalico.html
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de Meio Ambiente, CONAMA nº 275/2001 e na Resolução RDC nº 
306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA.

Os RSS devem ser identificados de acordo com a ABNT NBR 
7.500/2021 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, mo-
vimentação e armazenamento de produtos. Esta norma estabelece a 
simbologia convencional e o seu dimensionamento visando a identifi-
cação dos produtos perigosos, a ser aplicada nas unidades de trans-
porte e nas embalagens/volumes, com o objetivo de indicar os riscos 
e os cuidados a serem tomados no transporte terrestre, manipulação, 
movimentação e armazenamento (Figura 10).

Figura 10 – Símbolos de risco, ABNT NBR 7.500/2021.

Fonte: https://www.sinalizar.net.br/produtos/adesivos-rotulo-de-risco/

Segundo a Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA, os RSS 
são identificados (Figura 11) e acondicionados da seguinte maneira:

• Grupo A: identificados pelo símbolo de substância infectante, 
com rótulos de fundo branco, desenho e contorno pretos. O 
símbolo internacional de risco biológico é apresentado na Figu-
ra 12. Tais símbolos devem estar nas faces dos sacos brancos 
leitosos. Os resíduos de campanhas de vacinação devem ser 
recolhidos em recipiente rígido (Figura 13), sendo estes acon-

https://www.sinalizar.net.br/produtos/adesivos-rotulo-de-risco/
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dicionados em sacos vermelhos. Em casos, da existência de 
“peças anatômicas”, o saco deve ser identificado. Esse grupo 
apresenta cinco subgrupos: A1: culturas e estoques de micror-
ganismos, resíduos de atividades de vacinação, resíduos re-
sultantes da atenção à saúde de indivíduos e animais e bolsas 
transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes; A2: 
carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos pro-
venientes de animais submetidos a processos experimentais; 
A3: peças anatômicas (membros) do ser humano e produto de 
fecundação sem sinais vitais; A4: kits de linhas arteriais, endo-
venosas e dialisadores, filtros de ar e gases aspirados de área 
contaminada, resíduo de tecido adiposo, órgãos e tecidos e ou-
tros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos e A5: 
órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes 
ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à 
saúde de indivíduos ou animais;

• Grupo B: deve ser identificado com o símbolo de risco associa-
do e com discriminação de substância química;

• Grupo C: identificado pelo símbolo internacional de presença 
de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de 
fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão “re-
jeito radioativo”;

• Grupo D: resíduos comuns;
• Grupo E: substância infectante, com rótulos de fundo branco, 

desenho e contorno pretos, acrescido do termo “resíduo perfu-
rocortante”.

Figura 11 – Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA, identificação dos RSS.

Fonte: http://cga.fmrp.usp.br/wp-content/uploads/sites/410/2018/08/Manual-de-Orienta%-
C3%A7%C3%A3o-Para-Elabora%C3%A7%C3%A3o-e-Aplica%C3%A7%C3%A3o-do-PGR-
SS-1.pdf

http://cga.fmrp.usp.br/wp-content/uploads/sites/410/2018/08/Manual-de-Orienta%C3%A7%C3%A3o-Para-Elabora%C3%A7%C3%A3o-e-Aplica%C3%A7%C3%A3o-do-PGRSS-1.pdf
http://cga.fmrp.usp.br/wp-content/uploads/sites/410/2018/08/Manual-de-Orienta%C3%A7%C3%A3o-Para-Elabora%C3%A7%C3%A3o-e-Aplica%C3%A7%C3%A3o-do-PGRSS-1.pdf
http://cga.fmrp.usp.br/wp-content/uploads/sites/410/2018/08/Manual-de-Orienta%C3%A7%C3%A3o-Para-Elabora%C3%A7%C3%A3o-e-Aplica%C3%A7%C3%A3o-do-PGRSS-1.pdf
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Figura 12 – Símbolo internacional de risco biológico.

Fonte: https://www.todamateria.com.br/lixo-hospitalar/

Figura 13 – Recipiente rígido para acondicionamento de resíduos de 
campanhas de vacinação – perfurocortantes.

Fonte: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/virtual%20tour/hipertextos/up1/descarte-resi-
duos-grupo-e.htm

Acondicionamento de resíduos industriais

Existe uma variedade enorme de processos, matérias-primas 
e insumos na indústria, que acaba produzindo uma ampla gama de 
resíduos industriais com características e periculosidade diversas. 
Portanto, seu acondicionamento correto, depende muito das caracte-
rísticas físico-químicas dos resíduos gerados (Barros, 2013).

Os recipientes e contêineres usados devem assegurar a estan-
queidade e possuir resistência mecânica e química. Entretanto, os resí-
duos industriais podem ser acondicionados em big-bags (Figura 14), con-
têineres metálicos estacionários ou com rodízios protegidos com lona, 
contêineres em PEAD, bombonas metálicas ou plásticas, contêineres-
-tanque, tambores metálicos ou de plástico, entre outros (Barros, 2013).

Normalmente, os resíduos industriais devidamente acondicio-
nados são armazenados temporariamente em galpões (Figura 15) me-

https://www.todamateria.com.br/lixo-hospitalar/
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/virtual%20tour/hipertextos/up1/descarte-residuos-grupo-e.htm
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/virtual%20tour/hipertextos/up1/descarte-residuos-grupo-e.htm
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tálicos, galpões em alvenaria ou galpões em lona para serem prote-
gidos das intempéries climáticas. Estes galpões, além das coberturas 
de topo e lateral, podem apresentar tanques de armazenamento, que 
precisam apresentar bacias de contenção (proteção para eventuais 
vazamentos). Os galpões devem apresentar o piso impermeabilizado, 
normalmente com a instalação no piso inferior de base geomembra-
nas de PEAD e ainda piso concretado, além de um sistema de drena-
gem para drenar eventuais vazamentos (Barros, 2012; Barros, 2013).

Todo resíduo industrial acondicionado no galpão, além de ter 
seu recipiente adequado, deve apresentar rotulagem de identificação 
das características e periculosidade (Barros, 2012).

Figura 14 – Big-bag para acondicionamento de resíduos industriais.

Fonte: http://comercialsacarias.com.br/bigbags.html

Figura 15 – Galpão para acondicionamento temporário de resíduos industriais.

Fonte: http://www.ctrvv.com.br/menufloat/servicos.html

http://comercialsacarias.com.br/bigbags.html
http://www.ctrvv.com.br/menufloat/servicos.html
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4.2 – Coleta dos Resíduos Sólidos

Por coleta, entende-se a atividade de reunir os resíduos ade-
quadamente acondicionados (recipientes ou embalagens), objetivando 
seu transporte (Barros, 2012). A coleta de resíduos depende de es-
tratégias operacionais dos serviços de limpeza. Normalmente, é um 
serviço complexo e com custos significativos. Em geral, os serviços de 
limpeza urbana absorvem entre 7 e 15% dos orçamentos municipais, 
dos quais mais de 50% são destinados à coleta e ao transporte dos 
resíduos (Barros, 2012).

O custo médio da coleta de resíduos sólidos urbanos no Brasil 
é de R$ 45,00 por habitante/ano e o custo médio dos outros demais 
serviços de limpeza pública é de R$ 75,00 habitante/ano, ou seja, o 
custo médio dos serviços de limpeza urbana no Brasil é de R$ 120,00 
habitante/ano (Barros, 2012).

O planejamento do sistema de coleta de resíduos domiciliares 
deve levar em conta as características topográficas do município, o 
plano viário urbano, o tráfego, as condições do pavimento e calça-
mento das ruas, as características do uso e ocupação do solo urbano, 
as áreas rurais, os locais de disposição final dos resíduos, as quanti-
dades de resíduos gerados e as características desses resíduos em 
geral (Barros, 2012; Barros, 2013; Costa, 2021).

O plano de coleta de resíduos domiciliares deve se adaptar as 
dinâmicas das mudanças urbanas, por exemplo, mudanças no siste-
ma viário, no tráfego, crescimento populacional, adensamento urbano, 
verticalização urbana, alterações culturais e nos padrões de consumo 
etc. (Barros, 2012).

Um equipamento muito utilizado na coleta é o caminhão com-
pactador (Figura 16) com capacidade entre 10 a 15 m3, ou seja, coleta 
e transporta cerca de 4 a 8 toneladas de resíduos por viagem (Barros, 
2012).
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Figura 16 – Caminhão compactador para coleta de resíduos domiciliares.

Fonte: http://www.ablp.org.br/revistaPDF/edicao_0090.pdf

Idealmente a coleta deve incorporar uma etapa de separação dos 
resíduos, extraindo os materiais recicláveis e valorizando estes materiais. 
A segregação dos resíduos, além de propiciar a reciclagem de materiais, 
reduz a quantidade de resíduos coletados, transportados e dispostos, fato 
que diminui os custos de coleta, transporte e disposição final e “preserva” 
a vida útil dos aterros sanitários (Barros, 2012). A coleta de resíduos sóli-
dos é realizada pelos seguintes sistemas (Barros, 2012):

• Sistema de coleta regular ou convencional: realizada nas 
residências a intervalos determinados, que corresponde basi-
camente à coleta dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais 
e industriais de pequeno porte. A coleta de resíduos domicilia-
res de responsabilidade do serviço de limpeza pública urbana, 
com as características e, principalmente quantidades, cabe ao 
município definir em regulamentação. Normalmente, volumes 
diários entre 100 a 200 l é considerado pequeno gerador e va-
lores acima de 200 l/dia - grande gerador, neste caso, este é 
responsável pela coleta dos seus resíduos. O mais convencio-
nal é que neste sistema, os resíduos sejam coletados porta a 
porta, coletando-se os resíduos acondicionados em frente as 
edificações, conforme os dias planejados de coleta para uma 
determinada rua ou região. Pode haver ainda, a coleta ponto a 
ponto, em que os resíduos acondicionados são acumulados em 
alguns pontos específicos ao longo dos logradouros públicos;

http://www.ablp.org.br/revistaPDF/edicao_0090.pdf
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• Coleta especial: é executada mediante escala determinada ou 
a pedido de interessados, como, por exemplo: na coleta de re-
síduos da varrição pública, coleta de restos de resíduos de lim-
pezas de cemitérios, coleta de animais mortos em logradouros 
públicos, coleta de resíduos de festividades e eventos em geral 
ou coleta de resíduos de feiras livres;

• Coleta própria: quando o interessado executa a coleta de 
grandes volumes de resíduos, como, por exemplo: na coleta de 
resíduos comerciais de grande volume, coleta de resíduos in-
dustriais ou coleta de resíduos da construção civil e demolição 
com volumes maiores do que 1 m3;

• Coleta seletiva: coleta de materiais previamente segregados, 
conforme sua constituição e composição. Estes materiais de-
vem ser coletados, em separado de resíduos orgânicos – res-
tos de alimentos, resíduos de poda e jardinagem, entre outros. 
As formas de coleta seletiva mais utilizadas são: coleta porta a 
porta: os materiais segregados são coletados diretamente nas 
fontes produtoras, que pode ser executada pelo poder público, 
catadores, sucateiros, cooperativas, associações ou empre-
sas contratadas. O ideal é que estes resíduos sejam coletados 
por veículos coletores apropriados (Figura 17), coleta ponto 
a ponto: são definidos alguns tipos de contentores (Figura 
18) espalhados nos logradouros públicos, aos quais as pes-
soas depositam previamente separados seus resíduos, sendo 
estes divididos em poucas categorias, tais como: resíduos se-
cos e úmidos, resíduos recicláveis e orgânicos, por exemplo 
e o PEV (Figura 19), posto ou ponto de entrega voluntária, ou 
seja, o munícipe se dirige a estes locais definidos e equipa-
dos com recipientes diferenciados, no mínimo por cores para 
receber resíduos recicláveis, entre outros. Preferencialmente, 
os PEVs devem se concentrar em termos de localização nas 
regiões centrais dos municípios, espalhados por bairros – faci-
litando para as pessoas entregarem seus resíduos segregados 
em suas residências e em locais convenientes, como estacio-
namentos de supermercados, shoppings ou mesmo em áreas 
públicas, tais como praças e locais com calçadas largas.



48

Figura 17 – Caminhão para coleta de resíduos segregados pela coleta seletiva.

Fonte: https://guaxupe.portaldacidade.com/index.php/noticias/cidade/coleta-seletiva-deve-re-
colher-ate-sete-toneladas-de-lixo-reciclavel-por-dia-3259

Figura 18 – Contentores para coleta segregada de resíduos.

Fonte: https://contemar.com.br/noticias/contemar-ambiental/coleta-residuos-solidos-urbanos/

Figura 19 – PEVs para coleta segregada de resíduos.

Fonte: http://blog.contemar.com.br/qual-a-importancia-da-coleta-seletiva/

https://guaxupe.portaldacidade.com/index.php/noticias/cidade/coleta-seletiva-deve-recolher-ate-sete-toneladas-de-lixo-reciclavel-por-dia-3259
https://guaxupe.portaldacidade.com/index.php/noticias/cidade/coleta-seletiva-deve-recolher-ate-sete-toneladas-de-lixo-reciclavel-por-dia-3259
https://contemar.com.br/noticias/contemar-ambiental/coleta-residuos-solidos-urbanos/
http://blog.contemar.com.br/qual-a-importancia-da-coleta-seletiva/
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4.3 – Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS)

Os resíduos gerados nos hospitais, clínicas, laboratórios, far-
mácias e demais unidades e serviços de saúde, precisam ser coleta-
dos de forma diferenciada, ou seja, separada dos resíduos “comuns”, 
sendo essa, portanto, programada (Barros, 2012).

A coleta de RSS compreende uma fase interna e outra externa 
aos edifícios. Na interna, deve-se evitar a contaminação no interior da 
unidade de saúde, envolvendo seleção e triagem dos resíduos, acon-
dicionamento correto e transporte interno. Na fase externa, os resí-
duos devem ser coletados em veículos com carroceria fechada (Figura 
20), sendo que, o motorista e o coletor devem ser treinados e contar 
com os EPIs adequados.

Figura 20 – Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde. 

Fonte: https://www.recol.eco.br/coletas/coleta-de-residuo/coleta-e-destinacao-de-residuos-
-solidos/coleta-de-residuos-de-servicos-de-saude-preco-sao-joao-da-alianca

A coleta, o acondicionamento e o transporte de RSS, devem 
estar em conformidade com as normas: ABNT NBR 12.810:1993 - Co-
leta de resíduos de serviços de saúde e ABNT NBR 14.652:2019 - Co-
letor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde - Re-
quisitos de construção e inspeção - Resíduos do grupo A.

Os RSS devem ser tratados por meio de processos térmicos para 
reduzir ou inativar a carga microbiana. Neste contexto, eles devem ser 
incinerados ou serem tratados em tecnologias eletrotérmicas, como: in-

https://www.recol.eco.br/coletas/coleta-de-residuo/coleta-e-destinacao-de-residuos-solidos/coleta-de-residuos-de-servicos-de-saude-preco-sao-joao-da-alianca
https://www.recol.eco.br/coletas/coleta-de-residuo/coleta-e-destinacao-de-residuos-solidos/coleta-de-residuos-de-servicos-de-saude-preco-sao-joao-da-alianca
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dução, frequência de rádio, infravermelho e aquecimento em micro-on-
das, utilização de autoclave e desinfecção química. Podem também, após 
algum tratamento inicial serem dispostos em valas sépticas (aterrados). 
Porém, as valas sépticas devem ser preparadas, considerando-se a im-
permeabilização de fundo e cobertura (telhado) contra a chuva. Os RSS 
lançados a vala, devem receber uma camada de cal e serem recobertos 
com uma camada de solo com 60 cm (Barros, 2013; Barros, 2013).

4.4 – Coleta de Resíduos Sólidos Industriais (RSI)

O resíduo sólido industrial deve ser coletado logo após a sua 
geração nos diferentes processos industriais e acondicionado adequa-
damente conforme sua composição e características (Barros, 2012).

Devidamente acondicionados em bombonas, tambores, conte-
nedores, big-bags, tanques etc., estes resíduos são transportados in-
ternamente utilizando-se empilhadeiras, caminhonetes, caminhões de 
carroceria aberta basculante ou não ou caminhões tipo poliguindastes 
(Barros, 2013).

Acondicionados adequadamente, estes resíduos são tratados 
por meio de distintas técnicas, conforme suas características: solidifi-
cação, inertização/neutralização etc. e ainda serem dispostos em ater-
ros de resíduos perigosos, implantados segundo a norma ABNT NBR 
10.157:1987 - Aterros de resíduos perigosos – Critérios para projeto, 
construção e operação.

4.5 – Varrição de Resíduos Sólidos

Entende-se por varrição, o conjunto das atividades necessá-
rias para juntar, acondicionar e remover os resíduos sólidos lançados 
por causas naturais ou pela ação humana nas vias e logradouros pú-
blicos (Barros, 2012). A varrição manual (Figura 21) é a mais utilizada 
na maior parte dos municípios brasileiros, devido às características 
físicas dos municípios, como padrão irregular de arruamento e má 
condição dos pavimentos e calçadas em geral. Utilizam-se, além das 
vassouras, carrinhos de tração manual para coletar os resíduos var-
ridos e reunidos (Barros, 2012). A varrição mecanizada (Figura 22) é 
realizada com o emprego de equipamentos denominados varredeiras 
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mecânicas. A varrição mecânica é feita por escovas rotativas e suc-
ção, podendo ser equipamentos triciclos ou de 4 rodas (Barros, 2012).

Figura 21 – Varrição manual.

Fonte: https://www.slu.df.gov.br/servico-de-varricao-alcanca-quase-3-mil-quilometros-todos-
-os-dias-no-df/

Figura 22 – Varrição mecanizada. 

Fonte:  https://www.alagoas24horas.com.br/920025/veiculo-realiza-varricao-mecanizada-e-
-remocao-de-residuos-2/

4.6 – Transporte de Resíduos Sólidos

O transporte é a fase que completa a etapa de coleta (Barros, 
2012), e se dá, essencialmente entre o ponto de término desta coleta 
até as estações de transbordo ou transferência, Figura 23 (edificações 
fechadas ou abertas, em que os caminhões compactadores - com ca-
pacidade de transporte de 7 a 10 toneladas de resíduos da coleta, 
transfere os resíduos para carretas (Figura 24) com capacidade de 

https://www.slu.df.gov.br/servico-de-varricao-alcanca-quase-3-mil-quilometros-todos-os-dias-no-df/
https://www.slu.df.gov.br/servico-de-varricao-alcanca-quase-3-mil-quilometros-todos-os-dias-no-df/
https://www.alagoas24horas.com.br/920025/veiculo-realiza-varricao-mecanizada-e-remocao-de-residuos-2/
https://www.alagoas24horas.com.br/920025/veiculo-realiza-varricao-mecanizada-e-remocao-de-residuos-2/
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transporte de 40 toneladas de resíduos) ou as unidades de tratamento 
ou de disposição final (aterros de resíduos).

Uma das vantagens da operação de um sistema de limpeza 
pública com estações de transbordo, e a economia de transporte, au-
mentando a carga de resíduos transportada e reduzindo o número de 
viagens dos caminhões até os aterros sanitários, cada vez mais dis-
tantes dos centros geradores de resíduos (Barros, 2012; Barros, 2013).

Figura 23 – Caminhão compactador descarregando resíduos na 
Estação de transbordo.

Fonte: https://www.qls.com.br/aspectos-esquecidos-em-operacoes-de-transbordo-de-residuos/

Figura 24 – Carreta de resíduos descarregamento no aterro sanitário. 

Fonte: https://www.qls.com.br/aspectos-esquecidos-em-operacoes-de-transbordo-de-residuos/

O transporte de resíduos de serviços de saúde, deve ser reali-
zado de acordo com as normas ABNT NBR 12.810:2020 e ABNT NBR 

https://www.qls.com.br/aspectos-esquecidos-em-operacoes-de-transbordo-de-residuos/
https://www.qls.com.br/aspectos-esquecidos-em-operacoes-de-transbordo-de-residuos/
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14.652:2019. O transporte de resíduos industriais, deve seguir o esta-
belecido pela norma ABNT NBR 7.501:2021 – transporte de resíduos 
e produtos perigosos, e, ainda, atender a Resolução nº 5.947/2021 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT - Regulamento 
para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. A Resolução nº 
5.947/2021 da ANTT, preconiza a rotulagem de sinalização (Figura 25) 
para o transporte de resíduos e produtos perigosos.

Figura 25 – Rotulagem de sinalização para o transporte de resíduos perigosos.

Fonte: https://naturix.com.br/transporte-adequado-de-cargas-perigosas-2/

Como fechamento deste capítulo, apresentamos a seguir uma 
síntese das principais normas ABNT do setor de resíduos sólidos:

https://naturix.com.br/transporte-adequado-de-cargas-perigosas-2/
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• ABNT NBR 7.500:2018 – identificação para o transporte terres-
tre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos 
perigosos.

• ABNT NBR 7.501:2011 – transporte terrestre de produtos peri-
gosos – terminologia.

• ABNT NBR 7.503:2018 – transporte terrestre de produtos pe-
rigosos – ficha de emergência e envelope – características, di-
mensões e preenchimento.

• ABNT NBR 8.371:2005 – ascarel para transformadores e capa-
citores – características e riscos.

• ABNT NBR 8419:1996 – apresentação de projetos de aterros 
sanitários de resíduos sólidos urbanos – procedimento.

• ABNT NBR 8.843:1996 – aeroportos – gerenciamento de resí-
duos sólidos.

• ABNT NBR ISO 9.000:2015 – sistemas de gestão da qualidade 
– fundamentos e vocabulário.

• ABNT NBR ISO 9.001:2015 – sistemas de gestão da qualidade 
– requisitos.

• ABNT NBR ISO 9.004:2010 – gestão para o sucesso sustentado 
de uma organização — uma abordagem da gestão da qualidade.

• ABNT NBR 9.191:2008 – sacos plásticos para acondiciona-
mento de lixo – requisitos e métodos de ensaio. 

• ABNT NBR 9.735:2017 – conjunto de equipamentos para emer-
gências no transporte terrestre de produtos perigosos. 

• ABNT NBR 9.800:1987 – critérios para lançamento de efluen-
tes líquidos industriais no sistema coletor público de esgoto sa-
nitário – procedimento.

• ABNT NBR 9.898:1987 – preservação e técnicas de amostra-
gem de afluente líquidos e corpos receptores – procedimento.

• ABNT NBR 10.004:2004 – resíduos sólidos – classificação.
• ABNT NBR 10.005:2004 – processo para obtenção de extrato 

lixiviado de resíduos sólidos.
• ABNT NBR 10.006:2004 – procedimento para obtenção de ex-

trato solubilizado de resíduos sólidos.
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• ABNT NBR 10.007:2004 – amostragem de resíduos sólidos.
• ABNT NBR 10.157:1987 – aterros de resíduos perigosos – cri-

térios para projeto, construção e operação – procedimento.
• ABNT NBR ISO 10.318:2013 – geossintéticos — termos e de-

finições.
• ABNT NBR 11.174:1990 – armazenamento de resíduos classe 

II – Não inertes e classe III – inertes – procedimento.
• ABNT NBR 11.175:1990 – incineração de resíduos sólidos peri-

gosos – padrões de desempenho – procedimento.
• ABNT NBR 12.235:1992 – armazenamento de resíduos sólidos 

perigosos – procedimento.
• ABNT NBR 10.318:2013 – geossintéticos – terminologia.
• ABNT NBR 12.807:2013 – resíduos de serviços de saúde – 

terminologia.
• ABNT NBR 12.808:2016 – resíduos de serviços de saúde – 

classificação.
• ABNT NBR 12.809:2013 – resíduos de serviços de saúde — 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabe-
lecimento.

• ABNT NBR 12.810:2016 – coleta de resíduos de serviços de 
saúde – procedimento.

• ABNT NBR 12.980:1993 – coleta, varrição e acondicionamento 
de resíduos sólidos urbanos – terminologia.

• ABNT NBR 12.982:2007 – desvaporização de tanque para 
transporte terrestre de produtos perigosos – classe de risco 3 
– líquidos inflamáveis.

• ABNT NBR 12.988:1993 – líquidos Livres – verificação em 
amostra de resíduos – método de ensaio.

• ABNT NBR 13.028:2006 – mineração – elaboração e apresen-
tação de projeto de barragens para disposição de rejeitos, con-
tenção de sedimentos e reservação de água.

• ABNT NBR 13.029:2006 – mineração – elaboração e apresen-
tação de projeto de disposição de estéril em pilha. 

• ABNT NBR 13.221:2017 – transporte terrestre de resíduos. 
• ABNT NBR 13.230:2008 – embalagens e acondicionamento 

plásticos recicláveis – identificação e simbologia.
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• ABNT NBR 13.332:2010 - implementos rodoviários – coletor-
-compactador de resíduos sólidos e seus principais componen-
tes terminologia.

• ABNT NBR 13.463:1995 – coleta de resíduos sólidos.
• ABNT NBR 13.591:1996 – compostagem – terminologia. 
• ABNT NBR 13.741:1996 – destinação de bifenilas policloradas. 
• ABNT NBR 13.853:1997 – coletores para resíduos de serviços de 

saúde perfurantes ou cortantes – requisitos e métodos de ensaio. 
• ABNT NBR 13.882:2013 – líquidos isolantes elétricos – 

determinação do teor de bifenilas policloradas (PCB). 
• ABNT NBR 13.894:1997 – tratamento no solo (landfarming) – 

procedimento. 
• ABNT NBR 15.495-1:2007 – construção de poços de monitora-

mento e amostragem – procedimento. 
• ABNT NBR 13.896:1997 – aterro de resíduos não perigosos – 

critérios para projeto, implantação e operação – procedimento.
• ABNT NBR 13.968:1997 – embalagem rígida vazia de agrotó-

xico – procedimentos de lavagem.
• ABNT NBR ISO 14.001:2015 – sistemas de gestão ambiental – 

requisitos com orientações para uso. 
• ABNT NBR ISO 14.005:2012 – sistemas de gestão ambiental – 

diretrizes para implementação em fases de um sistema de gestão 
ambiental, incluindo o uso de avaliação de desempenho ambiental. 

• ABNT NBR ISO 14.031:2015 – gestão ambiental – avaliação 
de desempenho ambiental – diretrizes.

• ABNT NBR ISO 14.040:2014 – gestão ambiental – avaliação 
do ciclo de vida – princípios e estrutura.

• ABNT NBR ISO 14.044:2014 – gestão ambiental – avaliação 
do ciclo de vida – requisitos e orientações.

• ABNT NBR ISO 14.050:2012 – gestão ambiental – vocabulário. 
• ABNT NBR 14.064:2015 – atendimento a emergência no trans-

porte terrestre de produtos perigosos. 
• ABNT NBR ISO 14.064-1:2007 – gases de efeito estufa – par-

te 1: especificação e orientação a organizações para quantifi-
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cação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de 
gases de efeito estufa. 

• ABNT NBR ISO 14.064-2:2007 – gases de efeito estufa – parte 
2: especificação e orientação a projetos para quantificação, mo-
nitoramento e elaboração de relatórios das reduções de emis-
sões ou da melhoria das remoções de gases de efeito estufa. 

• ABNT NBR ISO 14.064-3:2007 – gases de efeito estufa – parte 
3: Especificação e orientação para a validação e verificação de 
declarações relativas a gases de efeito estufa. 

• ABNT ISO/TR 14.069:2015 – gases de efeito estufa – quantifi-
cação e elaboração de relatórios de emissões de gases de efei-
to estufa para as organizações – orientação para a aplicação 
da ABNT NBR ISO 14.064-1.

• ABNT NBR 14.599:2003 – requisitos de segurança para cole-
tores-compactadores de carregamento traseiro e lateral. 

• ABNT NBR 14.619:2017 – transporte terrestre de produtos pe-
rigosos – incompatibilidade química. 

• ABNT NBR 14.652:2013 – implementos rodoviários – coletor-
-transportador de resíduos de serviços de saúde  - requisitos de 
construção e inspeção. 

• ABNT NBR 14.719:2001 – embalagem rígida vazia de agrotó-
xico – destinação final da embalagem lavada – procedimento. 

• ABNT NBR 14.725-1:2010 – produtos químicos – informações 
sobre segurança, saúde e meio ambiente – parte 1: terminolo-
gia. 

• ABNT NBR 14.725-2:2010 – produtos químicos – informações 
sobre segurança, saúde e meio ambiente – parte 2: sistema de 
classificação de perigo.

• ABNT NBR 14.725-3:2017 – produtos químicos – informações 
sobre segurança, saúde e meio ambiente – parte 3: rotulagem. 

• ABNT NBR 14.725-4:2014 – produtos químicos – informações 
sobre segurança, saúde e meio ambiente – parte 4: ficha de 
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

• ABNT NBR 14.879:2011 – implementos rodoviários – coletor-
-compactador de resíduos sólidos – definição do volume. 
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• ABNT NBR 14.935:2003 – embalagem vazia de agrotóxico – 
destinação final de embalagem não lavada – procedimento. 

• ABNT NBR 15.051:2004 – laboratório clínico – gerenciamento 
de resíduos. 

• ABNT NBR 15.112:2004 – resíduos da construção civil e resí-
duos volumosos – áreas de transbordo e triagem – diretrizes 
para projeto, implantação e operação. 

• ABNT NBR 15.113:2004 – resíduos sólidos da construção civil 
e resíduos inertes – aterros – diretrizes para projeto, implanta-
ção e operação. 

• ABNT NBR 15.114:2004 – resíduos sólidos da construção civil 
– áreas de reciclagem – diretrizes para projeto, implantação e 
operação. 

• ABNT NBR 15.115:2004 – agregados reciclados de resíduos 
sólidos da construção civil – execução de camadas de pavi-
mentação – procedimentos. 

• ABNT NBR 15.116:2004 – agregados reciclados de resíduos 
sólidos da construção civil – utilização em pavimentação e pre-
paro de concreto sem função estrutural – requisitos. 

• ABNT NBR 15.480:2007 – transporte rodoviário de produtos 
perigosos – plano de ação de emergência (PAE) no atendimen-
to a acidentes. 

• ABNT NBR 15.492:2007 – sondagem de reconhecimento para 
fins de qualidade ambiental – procedimento. 

• ABNT NBR 15.495-1:2009 – poços de monitoramento de 
águas subterrâneas em aquíferos granulares – parte 1: projeto 
e construção. 

• ABNT NBR 15.495-2:2008 – poços de monitoramento de 
águas subterrâneas em aquíferos granulares – parte 2: desen-
volvimento. 

• ABNT NBR 15.515-1:2011 – passivo ambiental em solo e água 
subterrânea – parte 1: avaliação preliminar. 

• ABNT NBR 15.515-2:2011 – passivo ambiental em solo e água 
subterrânea – parte 2: investigação confirmatória. 
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• ABNT NBR 15.515-3:2013 – procedimentos mínimos para a in-
vestigação detalhada de áreas onde foi confirmada contamina-
ção em solo ou água subterrânea com base em série histórica 
de monitoramento, avaliação preliminar, investigação confirma-
tória ou estudos ambientais.

• ABNT NBR 15.702:2009 – areia descartada de fundição – di-
retrizes. 

• ABNT NBR 15.847:2010 – amostragem de água subterrânea 
em poços de monitoramento - métodos de purga. 

• ABNT NBR 15.849:2010 – resíduos sólidos urbanos – aterros 
sanitários de pequeno porte – diretrizes para localização, pro-
jeto, implantação, operação e encerramento 

• ABNT NBR 15.935:2011 – investigações ambientais - aplica-
ção de métodos geofísicos. 

• ABNT NBR 15.948:2011 – mercado voluntário de carbono - 
princípios, requisitos e orientações para comercialização de re-
duções verificadas de emissões (RVE). 

• ABNT NBR 16.006:2011 – papeleiras plásticas com capacida-
de nominal volumétrica de 50 l - requisitos e métodos de ensaio. 

• ABNT NBR 16.156:2013 – resíduos de equipamentos eletroele-
trônicos – requisitos para a atividade de manufatura reversa. 

• ABNT NBR 16.182:2013 – embalagem e acondicionamento — 
simbologia de orientação de descarte seletivo e de identifica-
ção de materiais.

• ABNT NBR 16.209:2013 – estabelece os procedimentos de 
avaliação de risco à saúde humana para fins de gerenciamento 
de áreas contaminadas em decorrência da exposição a subs-
tâncias químicas presentes no meio físico.

• ABNT NBR 16.210:2013 – estabelece os procedimentos e con-
teúdos mínimos para o desenvolvimento de modelos concei-
tuais em objeto de estudo.

• ABNT NBR 16.229:2013 – sucata de ferro fundido e aço.
• ABNT NBR 16.435:2015 – estabelece as orientações técnicas de 

controle de qualidade relacionadas à amostragem de solo e água 
subterrânea para fins de investigação de áreas contaminadas.
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• ABNT NBR 16.457:2016 – especifica os requisitos aplicáveis 
às atividades de logística reversa de medicamentos descarta-
dos pelo consumidor.

• ABNT NBR 16.699-1:2018 – especifica as características do 
veículo coletor compactador de resíduos sólidos e seus dispo-
sitivos de elevação de contentores (DEC) para carregamento 
traseiro e suas condições operacionais.

• ABNT NBR 16.725:2014 – resíduo químico - informações sobre 
segurança, saúde e meio ambiente - ficha com dados de segu-
rança de resíduos químicos (FDSR) e rotulagem. 

• ABNT NBR ISO/IEC 17.025:2017 – requisitos gerais para a 
competência de laboratórios de ensaio e calibração. 

• ABNT NBR 17.505-1:2013 – armazenamento de líquidos infla-
máveis e combustíveis - parte 1: disposições gerais armazena-
mento de líquidos inflamáveis e combustíveis.
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Os resíduos sólidos urbanos, apresentam uma variedade de 
materiais, e, portanto, uma parcela significativa destes apresentam 
potencialidade de ser reciclada, aumentando a vida útil dos aterros de 
resíduos e economizando o consumo de recursos naturais e energia 
(Barros, 2013).

Um bom equacionamento do gerenciamento dos resíduos só-
lidos, prioritariamente deve-se, não gerar e reduzir o volume na fon-
te geradora. Quando esta redução não puder ser obtida, os resíduos 
devem ser reciclados, via reutilização ou recuperação, de tal modo 
que, o que vá de fato para a disposição final, seja o mínimo possível, 
valorizando os resíduos (Barros, 2012).

A Figura 26, mostra a prioridade no gerenciamento dos resí-
duos sólidos, estabelecida na PNRS (Brasil, 2010).

Separação/Segregação de Resíduos Sólidos

Todas as atividades de reciclagem de resíduos são precedidas 
da separação dos diferentes tipos de materiais recicláveis, sendo rea-
lizada preferencialmente na própria fonte geradora ou em usinas ou 
unidades de triagem (Barros, 2012).

A Resolução CONAMA nº 275/2001, estabelece o código de 
cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identifi-
cação de coletores e transportadores e na coleta seletiva (Figura 27).

CAPÍTULO 5
RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Figura 26 – Hierarquia para o gerenciamento de resíduos sólidos.

Fonte: https://www.researchgate.net/publication/318859013_Tratamento_e_Gestao_de_Re-
siduos_Waste_Treatment_and_Management/figures?lo=1

Figura 27 – Cores usadas na coleta seletiva de resíduos sólidos.

Fonte: https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/conteudo_digital/0b260fda0439cdf62d1ee-
3f3999f1c53.pdf

https://www.researchgate.net/publication/318859013_Tratamento_e_Gestao_de_Residuos_Waste_Treatment_and_Management/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/318859013_Tratamento_e_Gestao_de_Residuos_Waste_Treatment_and_Management/figures?lo=1
https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/conteudo_digital/0b260fda0439cdf62d1ee3f3999f1c53.pdf
https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/conteudo_digital/0b260fda0439cdf62d1ee3f3999f1c53.pdf
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O potencial brasileiro de reciclagem é bem grande, entretanto 
a prática mostra-se ainda com enormes dificuldades para implantação 
e, principalmente, manutenção dos projetos de coleta seletiva e reci-
clagem (Barros, 2012).

Normalmente, a reciclagem recupera entre 1 e 10% do total 
de resíduos sólidos produzidos nos municípios brasileiros (ABRELPE, 
2021).

O levantamento da ABRELPE (2021), mostrou que em 74,4% 
dos municípios brasileiros apresentavam iniciativas de coleta seletiva 
(Figura 28), destacando-se, principalmente, a recuperação dos seguin-
tes materiais recicláveis: papel, plástico, vidro e metais (Figura 29).

Figura 28 – Distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva 
no Brasil e Regiões no ano de 2020 (%).



64

Figura 29 – Volume total de materiais recicláveis recuperados em 2019 por 
categoria (em mil toneladas). 

As unidades de reciclagem operam como centros de triagem 
(separação de materiais recicláveis), com separação de resíduos de 
forma manual (Figura 30) ou mecanizada (Figura 31). Nestas instala-
ções, o material é segregado, selecionado, armazenado e comerciali-
zado (Barros, 2012; Barros, 2013).

Figura 30 – Centro de triagem manual de resíduos sólidos.

Fonte:  https://morozcomunicacao.com.br/2011/05/18/secretario-participa-de-inauguracao-
-de-central-de-triagem-de-residuos/

https://morozcomunicacao.com.br/2011/05/18/secretario-participa-de-inauguracao-de-central-de-triagem-de-residuos/
https://morozcomunicacao.com.br/2011/05/18/secretario-participa-de-inauguracao-de-central-de-triagem-de-residuos/
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Figura 31 – Central de triagem mecanizada de resíduos sólidos. 

Fonte: https://www.reciclasampa.com.br/artigo/visitas-as-centrais-mecanizadas-de-triagem-
-incentivam-coleta-seletiva

 A coleta seletiva no Brasil ainda é um processo recente, mas 
que mostra um aumento no número de iniciativas por parte dos muni-
cípios (ABRELPE, 2021). Muitas vezes, as eficiências desses projetos 
não são as melhores, em geral, recuperando muito pouco material e 
os custos ainda são altos comparado com a coleta convencional (Bar-
ros, 2012).

Um dos problemas da coleta seletiva é a flutuação nos preços 
dos materiais, que fragiliza bastante o comércio de recicláveis e difi-
culta ainda mais o trabalho dos catadores, associações e cooperativas 
(ABRELPE, 2021). A Figura 32, mostra os preços médios dos materiais 
recicláveis comercializados no Brasil no ano de 2019 (ABRELPE, 2021).

Figura 32 – Preço médio (em R$/kg) dos materiais recicláveis coletados 
em 2019, por região no Brasil.

Fonte: ABRELPE (2021).

https://www.reciclasampa.com.br/artigo/visitas-as-centrais-mecanizadas-de-triagem-incentivam-coleta-seletiva
https://www.reciclasampa.com.br/artigo/visitas-as-centrais-mecanizadas-de-triagem-incentivam-coleta-seletiva
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Créditos de Reciclagem ou de Logística Reversa

Os créditos de reciclagem podem melhorar a renda das coo-
perativas de reciclagem. As empresas que disponibilizam embalagens 
no mercado, são obrigadas pela PNRS, compensar o pós-consumo e 
parte dos seus impactos ao meio ambiente – BVRio (2013), disponível 
em: https://www.bvrio.org/publicacao/165/creditos-de-logistica-rever-
sa-uma-inovacao-para-gestao-de-residuos-solidos.pdf.

Nesse sentido, os catadores de materiais recicláveis, coopera-
tivas e empresas de triagem e comercialização desses materiais são 
agentes importantíssimos dentro da cadeia da reciclagem. Estes po-
dem melhorar suas rendas, apenas comprovando o serviço ambiental, 
que já realizam com suas atividades, BVRio (2013).

Desta forma, foi estabelecido o certificado de crédito de re-
ciclagem – mecanismo integrante do novo marco legal dos resíduos 
sólidos, Decreto nº 10.936/2022, disponível em: https://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/decreto-n-10.936-de-12-de-janeiro-de-2022-373573578.

A logística reversa, deve ser cumprida pelos fabricantes, im-
portadores, distribuidores e comerciantes, dessa maneira, estão sen-
do elaborados os acordos setoriais, entre estes e o poder público e os 
créditos de reciclagem, foram criados para potencializar os sistemas 
de logística reversa (BVRio, 2013).

A obtenção de créditos de reciclagem, por meio da logística 
reversa funciona da seguinte forma (BVRio, 2013):

• A indústria produz e comercializa um bem de consumo, assim 
ela contrai um débito de reciclagem;

• O consumidor descarta esse bem, embalagem etc. após o con-
sumo. Esse descarte deve ser feito de forma correta, para isso 
a indústria/empresa precisa criar canais de distribuição, no qual 
o consumidor pode destinar os resíduos recicláveis adequada-
mente. Esses canais podem ser através de pontos de coleta 
voluntária, ou de incentivos financeiros, como, por exemplo, um 
custo menor no produto adquirido se for devolvido o resíduo;

• A organização coleta e destina os resíduos recicláveis a institui-

https://www.bvrio.org/publicacao/165/creditos-de-logistica-reversa-uma-inovacao-para-gestao-de-residuos-solidos.pdf
https://www.bvrio.org/publicacao/165/creditos-de-logistica-reversa-uma-inovacao-para-gestao-de-residuos-solidos.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.936-de-12-de-janeiro-de-2022-373573578
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.936-de-12-de-janeiro-de-2022-373573578
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ções, que realizam a triagem e reciclagem dos resíduos;
• O resíduo, é reciclado e retorna ao processo produtivo da pró-

pria organização ou de outros, como insumo;
• Comprovando essa reciclagem, através de notas fiscais e outros 

documentos, que comprovem a destinação do resíduo as reci-
cladoras, a indústria/empresa, recebe os créditos de reciclagem 
das certificadoras quitando, assim, seu débito ambiental.

A Experiência dos Créditos de Logística Reversa da Bolsa de Va-
lores Ambientais BVRio no Brasil

O Instituto BVRio (www.bvrio.org) é uma organização sem fins 
lucrativos criado pela Bolsa de Valores Ambientais BVRio (www.bvrio.
com), com o objetivo de promover mecanismos de mercado, que faci-
litem o cumprimento de leis ambientais brasileiras e especificamente a 
obrigatoriedade da logística reversa, instituída na PNRS.

No início de 2013, a BVRio assinou um acordo de colabora-
ção com o Movimento Nacional de Catadores para desenvolver um 
sistema de remuneração dos catadores pelos serviços ambientais de 
logística reversa e reciclagem que eles prestam a empresas, governos 
e sociedade como um todo.

Os créditos de logística reversa, são certificados que compro-
vam um serviço de logística reversa e destinação adequada de uma 
certa quantidade de resíduos. Esses créditos, são emitidos e vendidos 
por cooperativas de catadores e comprados por empresas que são 
legalmente responsáveis pela realização da logística reversa. Através 
da compra de créditos, as empresas estão utilizando e remunerando 
os serviços de logística reversa realizados pelas cooperativas de ca-
tadores.

Do ponto de vista ambiental, o valor adicional gerado pela ven-
da de créditos, torna-se vantajoso aos catadores coletar mesmo os re-
síduos sólidos, que tenham baixo valor de venda como matéria-prima, 
ampliando a gama de produtos coletados (atualmente, apenas pro-
dutos com alto valor de matéria-prima são mais coletados, como, por 
exemplo: as latinhas de alumínio).

A venda de créditos de logística reversa não impede que os ca-

http://www.bvrio.org
http://www.bvrio.com
http://www.bvrio.com
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tadores possam vender o material físico para reciclagem, neste caso 
os créditos de logística reversa, só representam o serviço ambiental 
prestado pelos catadores (coleta, triagem, e destinação dos resíduos 
sólidos para reciclagem e reutilização no ciclo produtivo, promovendo 
a chamada economia circular), ou seja, essa atividade representa ape-
nas o serviço de logística reversa.

Com isto, além da renda gerada pela venda dos materiais reci-
cláveis, as cooperativas de reciclagem, também podem comercializar 
os créditos de logística reversa para as empresas que precisam se 
adequar às novas exigências da PNRS.

A BVRio, identificou empresas com pioneirismo que decidiram 
adotar o sistema de créditos de logística reversa. Desta maneira, um 
projeto piloto entre 2014 e 2015, foi conduzido com duas empresas de 
bens de consumo no Brasil, o Grupo Boticário e Biscoitos Piraquê.

Neste período, os créditos de logística reversa foram vendidos 
a essas empresas, através da plataforma de negociação, para “neutra-
lizar” o impacto dos resíduos gerados por seus produtos, predominan-
temente, plásticos e vidros.

Essa atividade envolveu mais de 1.000 catadores de 30 coo-
perativas em 7 estados brasileiros que, voluntariamente, atenderam a 
essa demanda. Os créditos de logística reversa, foram emitidos com 
base na reciclagem de 1.600 toneladas de resíduos, gerando mais de 
R$470.000,00 de renda para essas cooperativas. O preço médio foi de 
R$102,00 por crédito e aumentaram a renda das cooperativas entre 18 
e 26%, dependendo do tipo e quantidade de material comercializado.

Para as empresas, os custos de logística reversa através do 
sistema de créditos variaram de R$0,0014 a R$0,0245 por unidade de 
embalagem, estes custos, são significativamente menores do que se 
estas empresas realizassem a logística reversa por conta própria. Em 
termos de impactos ambientais, evitou-se a emissão de cerca de 2.000 
toneladas de CO2e equivalentes, economizando mais de 3 milhões de 
l de água com a reciclagem dos resíduos (BVRio, 2013 - https://www.
bvrio.org/publicacao/165/creditos-de-logistica-reversa-uma-inovacao-
-para-gestao-de-residuos-solidos.pdf).
         

https://www.bvrio.org/publicacao/165/creditos-de-logistica-reversa-uma-inovacao-para-gestao-de-residuos-solidos.pdf
https://www.bvrio.org/publicacao/165/creditos-de-logistica-reversa-uma-inovacao-para-gestao-de-residuos-solidos.pdf
https://www.bvrio.org/publicacao/165/creditos-de-logistica-reversa-uma-inovacao-para-gestao-de-residuos-solidos.pdf
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Os resíduos de serviços de saúde (RSS), se referem aos “resí-
duos hospitalares”, nomenclatura antiga e hoje inadequada (Barros, 2012; 
Schneider; Stedile, 2015). Os RSS, englobam uma série de atividades 
relacionadas ao funcionamento das “unidades de saúde”, tais como: hos-
pitais, clínicas em geral, clínicas veterinárias, laboratórios de análises clí-
nicas, ambulatórios, entre outros (Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, 
Resolução CONAMA nº 358/2005 e ABNT NBR nº 12.807/2013).

Em 2020, em decorrência do aumento no número de interna-
ções hospitalares e atendimentos de saúde por conta da pandemia da 
Covid-19, cerca de 290 mil toneladas de resíduos de serviços de saúde 
foram coletadas nos municípios brasileiros, com um índice de coleta per 
capita em torno de 1,4 kg por habitante no ano (ABRELPE, 2021).

Quanto à destinação dos RSS, cerca de 30% dos municípios 
brasileiros (Figura 33) ainda destinam os resíduos coletados sem ne-
nhum tratamento prévio, o que contraria as normas vigentes e apre-
senta riscos diretos aos trabalhadores, à saúde pública e ao meio am-
biente (ABRELPE, 2021).

Figura 33 – Destinação final de RSS pelos municípios nas regiões do Brasil (%).

Fonte: ABRELPE (2021).

CAPÍTULO 6
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)
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Gestão dos RSS

Para lograr uma correta gestão dos RSS, torna-se necessá-
rio elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS), conforme as diretrizes da Resoluções ANVISA nº 
306/2004 e CONAMA nº 358/2005 (Barros, 2012).

As etapas de gestão de RSS envolvem: classificação/segrega-
ção, acondicionamento, coleta e transporte interno, armazenamento 
interno, transporte para área externa, armazenamento externo, coleta 
e transporte externo e tratamento (Figura 34).

Figura 34 – Fluxograma de Gestão de RSS.

Fonte: https://docs.ufpr.br/~dga.pcu/Fluxograma%20PGRS.htm

https://docs.ufpr.br/~dga.pcu/Fluxograma%20PGRS.htm
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A ANVISA sugere, os seguintes passos para elaboração e im-
plementação de um PGRSS: identificação do problema, definição da 
equipe de trabalho, mobilização da organização, diagnóstico da situa-
ção dos RSS, definição de metas, objetivos, período de implantação e 
ações básicas, elaboração do PGRSS, implementação do PGRSS e 
avalição do PGRSS (Barros, 2012).

Tratamento dos RSS
Quanto ao tratamento dos RSS, ainda que se recorra usual-

mente à incineração, diferentes alternativas tecnológicas são utiliza-
das: autoclavagem, desinfecção química, uso de micro-ondas e valas 
sépticas (Barros, 2012; Barros, 2013).

A autoclave (Figura 35) é a tecnologia mais popular, os resí-
duos são dispostos em um reator com altas temperaturas e pressões, 
eliminado os patógenos (Barros, 2013).

Autoclave, é um processo de esterilização a vapor dos resí-
duos do grupo A1, A4 e E, no qual se aplica vapor saturado sob pres-
são superior à atmosfera com a finalidade de se obter a esterilização 
do resíduo. Consiste em um sistema de alimentação sob determinadas 
condições de pressão, que conduz os resíduos até uma câmara es-
tanque, onde é feito vácuo e injetado vapor d’água a uma temperatura 
que varia de 130 a 140°C. Os resíduos devem permanecer na câmara 
durante um determinado tempo até se tornarem estéreis (Barros, 2012; 
Barros, 2013; Oliveira, 2020).

Figura 35 – Autoclave.

Fonte: https://bioresiduosambiental.com.br/como-funciona-o-tratamento-autoclave-na-elimi-
nacao-de-residuos/

https://bioresiduosambiental.com.br/como-funciona-o-tratamento-autoclave-na-eliminacao-de-residuos/
https://bioresiduosambiental.com.br/como-funciona-o-tratamento-autoclave-na-eliminacao-de-residuos/
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Os micro-ondas (Figura 35) são equipamentos que utilizam 
energia radiante para aquecer os RSS e eliminar os agentes infeccio-
sos por calor e pressão (Barros, 2012).

Micro-ondas, é uma tecnologia de tratamento térmico, a uma 
temperatura que varia de 90 a 98°C, onde promove a desinfecção dos 
resíduos do grupo A1, A2, A4 e E, por meio da exposição dos resíduos 
a ondas eletromagnéticas de alta frequência (micro-ondas), eliminando 
os agentes microbiológicos. Este sistema também promove a descarac-
terização e a redução do volume dos resíduos tratados (Barros, 2013).

Figura 35 – Micro-ondas.

Fonte: https://www.medicalexpo.com/pt/fabricante-medico/sistema-tratamento-residuos-mi-
cro-ondas-41611.html

O incinerador (Figura 36), é um processo de tratamento térmi-
co, a uma temperatura que varia de 800 a 1200°C, esse sistema tam-
bém é empregado no tratamento de resíduos de serviços de saúde, 
na sua grande maioria no tratamento de carcaças animais – Grupo 
A2, A4, peças anatômicas – Grupo A3 e Grupo B, reduzindo o peso 
e volume, através da combustão controlada. As cinzas geradas nesse 
processo, devem ser encaminhadas para Aterros licenciados Classe I 
(Barros, 2013).

https://www.medicalexpo.com/pt/fabricante-medico/sistema-tratamento-residuos-micro-ondas-41611.html
https://www.medicalexpo.com/pt/fabricante-medico/sistema-tratamento-residuos-micro-ondas-41611.html
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Figura 36 – Incinerador. 

Fonte: https://rnews.com.br/destinacao-de-residuo-alem-do-aterro.html

Os RSS podem ser dispostos (aterrados) também nas valas 
sépticas (Figura 37), que são implantadas, a partir da escavação do 
solo, mantendo-se a pelo menos 4 m acima do nível máximo do lençol 
freático, sendo que a base, deve ser impermeabilizada, por meio da 
aplicação de camada de argila e uso de geomembrana. A vala deve ter 
cobertura (telhado) e proteção lateral. Na operação, os RSS dispostos, 
devem receber uma camada de cal e serem recobertos com uma ca-
mada de solo de 60 cm (Barros, 2012; Barros, 2013).

Figura 37 – Vala séptica.

Fonte:  https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/Carmem_Guimaraes_gerenciamento.pdf

https://rnews.com.br/destinacao-de-residuo-alem-do-aterro.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/Carmem_Guimaraes_gerenciamento.pdf
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Boa parte dos materiais, que entram em uma obra acabam 
saindo na forma de resíduos, os resíduos de construção e demolição 
(RCD), caracterizados como: restos de brita, areia, materiais cerâmi-
cos, resíduos de tijolos, argamassa, concreto, madeira, embalagens 
de papel e plástico, tubulações, fiações, solo etc.; os chamados “entu-
lhos” (Barros, 2012).

Na maior parte das cidades brasileiras é possível observar 
estes “entulhos” dispostos de maneira irregular em ruas, avenidas, 
praças e terrenos baldios (Viesba; Candiani; Bitencourt, 2021), cau-
sando inúmeros problemas urbanos, os chamados “pontos viciados” 
(Figura 38).

Figura 38 – “Ponto Viciado”, disposição irregular de RCD e outros resíduos.

Fonte: https://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1503928-5605,00-APOS+SEIS+MES
ES+PONTOS+DE+DESCARTE+DE+LIXO+ILEGAIS+CONTINUAM+EM+SP.html

Segundo a ABRELPE (2021), em 2020, foram coletadas pelos 
municípios brasileiros, cerca de 47 milhões de toneladas de RCD, o 
que representa um crescimento de 5,5%. Com isso, a quantidade co-
letada foi de 221,2 kg por habitante/ano. A região Sudeste se destaca 
no total de RCD coletado, por volta de 52% de participação no total 
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https://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1503928-5605,00-APOS+SEIS+MESES+PONTOS+DE+DESCARTE+DE+LIXO+ILEGAIS+CONTINUAM+EM+SP.html
https://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1503928-5605,00-APOS+SEIS+MESES+PONTOS+DE+DESCARTE+DE+LIXO+ILEGAIS+CONTINUAM+EM+SP.html


75

coletado do país, registrando aproximadamente 24,5 milhões de tone-
ladas coletadas em um ano. Por outro lado, a região que se destaca 
em termos de coleta per capita é a Centro-Oeste, com quase 319 kg 
de RCD por habitante/ano. Os pequenos geradores, até 1 m3 de RCD 
e outros resíduos volumosos podem dispô-los nas unidades de re-
cebimento de pequenos volumes, os chamados “Ecopontos” (Figura 
39) – Estações de Entrega Voluntária de Inservíveis, espalhados pelas 
cidades brasileiras (Barros, 2012).

Figura 39 – “Ecoponto” para recebimento de RCD e outros resíduos.

Fonte: https://www.camaravacaria.rs.gov.br/noticia/sugestao-de-criacao-de-ecoponto-no-
municipio-foi-aprovada

Os grandes geradores de RCD, acima de 1 m3 são responsá-
veis pelo gerenciamento dos seus resíduos, necessitando estabelecer 
seus Planos Integrados de Gerenciamento de RCD, segundo a Reso-
lução CONAMA nº 307/2002. Os RCD são classificados conforme a 
Resolução CONAMA nº 431/2011 em Classes A, B, C e D (Figura 40).

https://www.camaravacaria.rs.gov.br/noticia/sugestao-de-criacao-de-ecoponto-no-municipio-foi-aprovada
https://www.camaravacaria.rs.gov.br/noticia/sugestao-de-criacao-de-ecoponto-no-municipio-foi-aprovada
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Figura 40 – Classificação de RCD.

Fonte: https://www.pgrsbrasil.com.br/classificacao-de-residuos-em-obras-civis-e-gerenciamento

A reciclagem de resíduos de construção e demolição para pro-
dução de agregados é bem simples, inicialmente segrega-se resíduos 
não adequados, depois os resíduos adequados são triturados e classi-
ficados. Os materiais produzidos podem ser aplicados como: material 
de reforço de sub-base, sub-base e tratamento primário de vias, agre-
gados para obras em geral – materiais com resistência elevada e fa-
bricação de blocos, tijolos e material de argamassa. O gerenciamento 
de RCD é caro, as áreas adequadas para à disposição, se encontram 
cada vez mais distantes e a logística se torna, ainda mais complexa. 
Na obra, é o local mais adequado de gerenciamento (a fonte) dos RCD, 
sendo possível segregá-los e classificá-los (Barros, 2012). Nas usinas 
de reciclagem de RCD (Figura 41), os procedimentos de reciclagem de 
entulhos consistem basicamente nas seguintes etapas: seleção pre-
liminar do material, limpeza dos materiais inconvenientes, moagem/
britagem (uso de britadores ou moinhos) do material para produção de 
agregados, segundo granulometrias desejadas e classificação da gra-
nulométrica, ou seja, peneiramento para separação dos materiais em 
função do tamanho dos materiais, por exemplo, areia, pedrisco, pedra, 
bica corrida, rachão, etc. (Barros, 2012).

https://www.pgrsbrasil.com.br/classificacao-de-residuos-em-obras-civis-e-gerenciamento
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Figura 41 – Usina de reciclagem de RCD. 

Fonte: https://revistanews.com.br/2021/04/26/usina-de-reciclagem-de-residuos-da-constru-
cao-civil-do-pro-sinos-realiza-britagem-de-materiais-de-obras/

https://revistanews.com.br/2021/04/26/usina-de-reciclagem-de-residuos-da-construcao-civil-do-pro-sinos-realiza-britagem-de-materiais-de-obras/
https://revistanews.com.br/2021/04/26/usina-de-reciclagem-de-residuos-da-construcao-civil-do-pro-sinos-realiza-britagem-de-materiais-de-obras/
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Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) – Fi-
gura 42, o chamado “lixo eletrônico” - tornaram-se, mais recentemen-
te um grande problema, no que tange a gestão de resíduos sólidos. 
Equipamentos com rápida obsolescência programada, tornam-se ob-
soletos gerando uma quantidade crescente de resíduos (Barros, 2012; 
Barros, 2013).

Figura 42 – Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE).

Fonte: https://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Desenvolvimento/noticia/2016/02/
nova-tecnica-extrai-ouro-e-cobre-de-lixo-eletronico.html

A geração de lixo eletrônico global cresce a uma taxa de 40 
milhões de toneladas/ano. Em 2019, alcançou-se o recorde de 53,6 
milhões de toneladas de REEE gerado em todo o mundo, o que re-
presenta um aumento de 21% em apenas cinco anos, de acordo com 
o Global E-waste Monitor 2020 das Nações Unidas (Green Eletron, 
2021, disponível em: https://greeneletron.org.br/).

O Brasil foi o maior produtor de REEE da América Latina e o 
segundo de todo o continente americano, ficando atrás apenas dos 
Estados Unidos. Estima-se que cada brasileiro gera 10 kg de lixo ele-
trônico por ano. O relatório da ONU também prevê que os REEE glo-
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https://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Desenvolvimento/noticia/2016/02/nova-tecnica-extrai-ouro-e-cobre-de-lixo-eletronico.html
https://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Desenvolvimento/noticia/2016/02/nova-tecnica-extrai-ouro-e-cobre-de-lixo-eletronico.html
https://greeneletron.org.br/
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bais totalizarão 74 milhões de toneladas em 2030, quase dobrando 
em apenas 16 anos. Considerando 2019, apenas 17,4% dos resíduos 
eletrônicos foram coletados e reciclados no mundo. Isso significa que 
ouro (Au), prata (Ag), cobre (Cu), platina (Pt) e outros materiais recu-
peráveis de alto valor, avaliados em 57 bilhões de dólares, foram prin-
cipalmente descartados ou queimados. Os REEE são compostos de 
vários metais, incluindo cobre (Cu), níquel (Ni), ferro (Fe), alumínio (Al) 
e zinco (Zn), por exemplo, envoltos em matrizes de plástico e cerâmica 
(Green Eletron, 2021, disponível em: https://greeneletron.org.br/).

Os equipamentos eletroeletrônicos são todos aqueles produtos 
cujo funcionamento depende do uso de corrente elétrica ou de cam-
pos eletromagnéticos. Eles podem ser divididos em quatro categorias 
(Barros, 2012):

• Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavado-
ras de roupa e louça, secadoras, condicionadores de ar;

• Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD 
e LED, aparelhos de DVD e VHS, equipamentos de áudio, fil-
madoras;

• Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, fura-
deiras, secadores de cabelo, espremedores de frutas, aspira-
dores de pó, cafeteiras;

• Linha Verde: computadores desktop e laptops, acessórios de 
informática, tablets e telefones celulares.

O Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, que regulamenta 
a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, apresenta algumas novas diretrizes (Brasil, 2022):

• Instituição do Programa Nacional de Logística Reversa: 
visa otimizar a operacionalização da infraestrutura física e lo-
gística, proporcionando ganhos de escala e sinergia entre os 
sistemas de logística reversa;

• Os importadores entram na mira da logística reversa: o 
decreto determina a responsabilidade do adquirente ou do en-
comendante do produto - estruturar logística reversa, cabendo 

https://greeneletron.org.br/


80

à terceirizada contratada incluir na declaração de importação, 
para as autoridades competentes, a informação do responsável 
por implementar o sistema do importador;

• Adoção do manifesto de transporte de resíduos (MTR): do-
cumento auto declaratório e válido no território nacional será 
utilizado para fins de fiscalização ambiental dos sistemas de 
logística reversa. Essa ferramenta se soma às notas fiscais uti-
lizadas pela logística reversa de embalagens e objeto de exame 
por verificador independente;

• Instrumentos de implementação dos sistemas de logística 
reversa (acordo setorial, regulamento e termo de compro-
misso): foram estabelecidos procedimentos para a realização 
de consulta pública pelo período de 30 dias, oitiva de órgãos 
federais com competências relacionadas à matéria e apresen-
tação de estudo de viabilidade técnica e econômica de forma a 
contribuir para o aprimoramento do instrumento;

• Os instrumentos estabelecidos em âmbito nacional: pre-
valecem sobre os firmados em âmbito regional, distrital ou es-
tadual; e em âmbito regional, distrital ou estadual prevalecem 
sobre os firmados em âmbito municipal;

• Os instrumentos com menor abrangência geográfica: não 
alteram as obrigações dos fabricantes, dos importadores, dos 
distribuidores e dos comerciantes; devem ser compatíveis com 
as normas previstas em acordos setoriais, regulamentos e ter-
mos de compromisso estabelecidos com maior abrangência 
geográfica;

• Assegura isonomia na fiscalização e no cumprimento das 
obrigações: fabricantes, importadores, distribuidores e comer-
ciantes não signatários de acordo setorial ou termo de compro-
misso firmado com a União deverão estruturar logística rever-
sa, consideradas as obrigações imputáveis aos signatários;

• As obrigações incluem os dispositivos referentes: à ope-
racionalização, aos prazos, às metas, aos controles, aos pla-
nos de comunicação, às avaliações e ao monitoramento; e às 
penalidades e às obrigações imputáveis aos fabricantes, aos 
importadores, aos distribuidores e aos comerciantes;
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• Os resíduos perigosos que apresentem características 
de inflamabilidade: obrigatoriamente devem ser destinados à 
recuperação energética, quando houver instalação licenciada 
num raio de até 150 quilômetros de distância do gerador, in-
cluindo listagem prévia dos tipos de resíduos (borras, solven-
tes, lodo, solo contaminado, entre outros);

• Reitera a sustentabilidade econômico-financeira dos ser-
viços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: 
reforça dispositivo do novo marco do Saneamento que impõe a 
necessidade garantir por meio de instrumento de remuneração, 
com cobrança dos usuários (taxa ou tarifa), a recuperação dos 
custos decorrentes da prestação dos serviços essenciais;

• Revoga o inciso IV do caput do artigo 5º do Decreto nº 
10.240/2020: que dispõe implementação de sistema de logísti-
ca reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes 
de uso doméstico, tratando da não aplicação das regras de lo-
gística reversa aos componentes eletroeletrônicos individuali-
zados e não fixados aos produtos eletroeletrônicos;

Nesse contexto, os acordos setoriais - contratos firmados 
entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes de certos produtos para implementação da logística re-
versa devem avançar. O acordo setorial no setor de resíduos, prevê 
a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
do produto (Green Eletron, 2021). Pelo acordo setorial, específico de 
REEE - as empresas devem, já em 2021, coletar e destinar correta-
mente 1%, em peso, do que colocaram no mercado em 2018, ano de-
finido como base. Nos anos seguintes, as metas sobem para 3%, 6%, 
12%, e chega a 17% em 2025. Para os anos posteriores, o texto deve 
receber aditivos definindo novas metas de reciclagem e abrangência 
de coleta (Green Eletron, 2021).

O setor de reciclagem de REEE ainda apresenta muitos desa-
fios, que limitam seu desempenho, eficiência, reciclagem e reutiliza-
ção dos produtos, como preconiza a economia circular, o que ainda 
limita a ação das cooperativas (Green Eletron, 2021).

Os desafios da manufatura reversa: logística reversa (coleta, 
transporte e armazenamento adequados dos REEE), espaços disponí-
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veis nas áreas urbanas que disponham de área adequada à atividade, 
além de estar acessível aos cooperados e próxima das áreas gera-
doras dos REEE, custo elevado para compra ou aluguel de terreno, 
custo elevado para a adequação do local e compra de equipamentos, 
risco de incêndio devido à estocagem de materiais de fácil combustão, 
capacitação técnica dos cooperados e presença de substâncias inde-
sejadas, tóxicas ou perigosas (Giese; Lins; Xavier, 2021). 

Os desafios tecnológicos: falta de métodos automáticos de 
bom desempenho para o desmantelamento de dispositivos eletrôni-
cos - a principal alternativa é o desmantelamento manual, devido ao 
alto custo, não é economicamente viável desmontar e classificar, por 
exemplo, pequenos componentes contendo metais valiosos de placas 
de circuito impresso (PCB), ou mesmo desmontar PCBs antes do pro-
cesso de esmagamento, heterogeneidade na composição dos mate-
riais na entrada do processo, mesmo pertencendo ao mesmo fabri-
cante, dificuldade em separar a matéria-prima crítica das estruturas 
complexas e perda de materiais em diferentes fases de processamen-
to (Giese; Lins; Xavier, 2021).

Os desafios econômicos: devido à variação das qualidades 
e quantidades de fornecimento de material de insumo e dependência 
dos preços secundários dos materiais sobre os de materiais virgens, 
é difícil manter os volumes, qualidades e preços dos materiais recicla-
dos estáveis e o mercado de matérias-primas críticas recicladas não 
é claro, pois muitas vezes o valor do material primário é muito baixo 
para aumentar o interesse pela reciclagem (Giese; Lins; Xavier, 2021).

Sistemas e Acordos Setoriais Implementados

• Agrotóxicos: em 2019, 45.563 toneladas de resíduos e em-
balagens (eficiência de 94%) foram destinadas corretamente, 
a entidade gestora do sistema é o INPEV, Instituto Nacional 
de Processamento de Embalagens Vazias, com mais de 400 
unidades de recebimento no país;

• Pilhas e baterias: em 2020, 1.755 toneladas de pilhas foram 
destinadas corretamente, a entidade gestora do sistema é a 
Green Eletron, com mais de 4.453 pontos de coleta no Brasil, 
também foi criado um sistema específico para as baterias de 
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chumbo ácido, gerenciadas pelo IBER, Instituto Brasileiro de 
Energia Reciclável;

• Pneus inservíveis: em 2019, 419.000 toneladas de pneus fo-
ram destinados corretamente, as entidades gestoras dos siste-
mas são a ABIDIP e a RECICLANIP, com mais de 1.149 pontos 
de coleta no Brasil.

• Óleos lubrificantes usados ou contaminados: em 2019, 
4.790 toneladas de embalagens e  500 mil litros de óleos cole-
tados foram destinados corretamente e a entidade gestora do 
sistema é o Jogue Limpo.

• Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e 
de luz mista: em 2019, 600 toneladas de lâmpadas foram des-
tinadas corretamente, a entidade gestora do sistema é a Reci-
clus, com 1.930 pontos de coleta em 429 municípios brasileiros.

• Produtos eletroeletrônicos e seus componentes: em 2019, 
foram destinados corretamente 400 toneladas de eletroeletrôni-
cos, coletados em 258 pontos espalhados no Brasil e as enti-
dades gestoras do sistema são a Green Eletron e a ABREE, 
Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e 
Eletrodomésticos.

• Embalagens em geral (plásticas, metálicas ou de vidro): 
em 2019, foram destinadas corretamente 8.000 toneladas de 
embalagens, com gestão das entidades Prolata Reciclagem e 
Coalizão Embalagens.

• Medicamentos, seus resíduos e embalagens: estes siste-
mas encontram-se em implantação neste momento, porém os 
consumidores já podem fazer o descarte de medicamentos, em 
pontos distribuídos em drogarias e farmácias.



84

Existe uma tendência mundial de recuperação energética de 
resíduos sólidos urbanos (RSU), conhecido como Waste-to-Energy, 
WtE Plants, traduzido no Brasil, como: Centrais ou Unidades de Recu-
peração de Energia, Figura 43 (Tisi, 2019).

Figura 43 – Planta de Waste-to-Energy na Itália.

Fonte: https://pt.dreamstime.com/photos-images/incineradores-waste.html

Essa nova nomenclatura, substitui os antigos denominados in-
cineradores, que na Europa foram construídos desde o ano de 1875 e 
em 1900, por exemplo, na Inglaterra já existiam 121 incineradores. Nos 
EUA em 1906, foram construídos os primeiros incineradores. Somen-
te em 1977, a Agência de Proteção Ambiental Americana, a USEPA, 
identificando a presença de dioxinas e furanos no meio ambiente, san-
cionou regulações ambientais de controle de emissões destas plantas, 
obrigando o uso de sistemas de filtração e controles ambientais nas 
chaminés (Barros, 2012; Barros, 2013; Tisi, 2019).

No Brasil, existiram diversas experiências com incineradores no 
passado em Manaus e Belém em 1896. Desde o ano de 1913, foram 
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construídos incineradores em São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1949, 
foi construído um incinerador no bairro de Pinheiros na capital paulista. 
Nossas experiências foram bem ruins, principalmente em relação as 
emissões de substâncias tóxicas, por falta de controle ambiental. Na 
década de 1990, os incineradores de resíduos sólidos, foram definiti-
vamente excluídos do Brasil. Atualmente, existem somente algumas 
plantas de incineração de resíduos industriais, com sistemas de con-
trole ambiental, atendendo as normas vigentes. Nos últimos anos, já 
foram licenciadas algumas plantas de URE, entretanto nenhuma ainda 
se encontra em operação (Tisi, 2019).

A incineração, é um processo de tratamento de resíduo sólido, 
executado por meio da sua combustão na presença de oxigênio (ar 
de combustão) e um combustível auxiliar, em um sistema fechado, do 
qual resultam sólidos (cinzas), gases e líquidos (Tisi, 2019). A incinera-
ção, é polêmica em qualquer lugar do mundo, principalmente, devido 
as emissões atmosféricas: óxidos de nitrogênio (NOx), gases ácidos 
(SO2 e HCl), monóxido de carbono (CO), metais pesados, material par-
ticulado e gases tóxicos orgânicos, como dioxinas e furanos, além de 
cinzas/escórias (Barros, 2012; Barros, 2013, Tisi, 2019).

A incineração, permite a recuperação de energia por meio do 
vapor, produzido pelo resfriamento dos gases de combustão, sendo 
este aproveitado para geração de energia elétrica, aquecimento indus-
trial ou calefação domiciliar (Tisi, 2019). Os equipamentos de controle 
de poluição, são parte integrante dos incineradores, bem como testes 
de queima, verificando-se o atendimento aos padrões de emissões 
(Barros, 2012).

A forma mais simples e utilizada para a recuperação dos resí-
duos sólidos, é por meio da completa oxidação/combustão em fornos. 
O valor médio das plantas de incineração fica em torno de 10 Mj/kg 
(megajoule por quilograma). Basicamente, a recuperação energética é 
dividida em três grupos: (i) incineração mass burning, que opera com 
excesso de oxigênio, (ii) as modernas técnicas de Mechanical Biolo-
gical Treatment (MBT) ou Tratamento Mecânico Biológico, TMB e (iii) 
gaseificação ou pirólise, que opera com déficit de oxigênio (Tisi, 2019).

A incineração mass burning com combustão em grelha, con-
siste na combustão de resíduo sólido recebido ou pós-reciclado, para 
a produção de eletricidade e calor, sendo o método mais utilizado no 
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mundo, somando-se cerca de 2.200 plantas em operação em mais de 
45 países (Tisi, 2019). Neste processo (Figura 44), os resíduos sólidos 
são depositados em um fosso de armazenamento, sem necessidade 
de pré-tratamento e por meio de garras, os resíduos são inseridos no 
sistema de alimentação das caldeiras ou fornos, para serem incinera-
dos com excesso de oxigênio (Tisi, 2019).

Nesse processo, são produzidos gases quentes que trocam 
calor em uma caldeira, produzindo vapor em alta pressão e tempe-
ratura, que é utilizado em turbinas para geração de eletricidade, em 
uma termelétrica. Os sistemas mais utilizados são: (i) grelhas móveis, 
(ii) combustão de refuse-d-derived-fuel, RDF – combustível derivado 
de resíduos, CDR e (iii) leito fluidizado. Antes de serem lançados na 
atmosfera, os gases gerados no processo de combustão, atravessam 
uma série de sistemas de controle ambiental para eliminação dos po-
luentes. O subproduto da combustão de resíduos, são as cinzas, que 
correspondem a 20-30% em massa, que precisam ser dispostas em 
aterros de resíduos industriais, Classe I (Tisi, 2019).

Figura 44 – Esquema de uma Planta de Waste-to-Energy.

Fonte: https://sobratema.org.br/Blog/Exibir/316105

Na incineração mass burning por meio de combustão em gre-
lhas móveis, os resíduos sólidos (orgânicos e inorgânicos), são inseri-
dos na grelha móvel, que pode ser horizontal ou inclinada e refrigerada 
por meio de água ou ar. O movimento da grelha, aliado a força da 

https://sobratema.org.br/Blog/Exibir/316105
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gravidade, no caso da grelha inclinada, move lentamente o leito de 
resíduos na câmara de combustão. A oxidação a altas temperaturas 
na câmara de combustão, reduz o volume dos resíduos, resultando 
em uma massa de cinzas, descartadas na ponta final da grelha (Tisi, 
2019).

Na incineração por meio da combustão de RDF ou CDR, os re-
síduos orgânicos e inorgânicos são segregados e os inorgânicos são 
triturados e compactados, formando um material (CDR), que é usado 
na combustão (Tisi, 2019). Uma variação desse processo, é o TMB, que 
mistura tecnologias de tratamento mecânico (uso de grades, imãs, telas 
etc.) e biológico (compostagem e biodigestão anaeróbia). Nesse proces-
so, os resíduos são segregados em: (i) materiais recicláveis, (ii) orgâni-
cos e (iii) combustíveis recuperados dos sólidos. Inicialmente, ocorre o 
pré-tratamento mecânico-biológico, que consiste na formação da fração 
de RDF ou CDR. Para isto, ocorre a estabilização mecânico-biológica, 
sendo realizada por meio da compostagem ou biodigestão do resíduo 
e secagem deste (biosecagem), formando a fração de RDF ou CDR, 
material usado na combustão e, portanto, geração de energia elétrica. 
A combustão em leito fluidizado, consiste na conversão de sólidos em 
fluido, cujo processo se dá por meio da introdução de um fluxo gasoso 
(gás injetado), através da base do leito de sólidos, que começa a se 
comportar como um líquido em ebulição, produzindo gases de combus-
tão. Nestes sistemas, as plantas geram energia, que pode ser a forma 
de vapor, eletricidade ou água quente (Tisi, 2019).

Gaseificação

Na gaseificação (Figura 45), os resíduos sólidos sofrem um 
pré-tratamento, para ficarem mais homogêneos e secos. Estes são 
submetidos a tratamento térmico em altas temperaturas e ambiente 
pobre em oxigênio.

Nestes sistemas, ocorre menor aproveitamento energético do 
que na incineração mass burning e os custos são maiores também 
(Tisi, 2019).

No processo de gaseificação, o carbono e o hidrogênio pre-
sentes nos resíduos reagem parcialmente com o oxigênio, através da 
combustão, gerando um gás de síntese, chamado, syngas, dióxido de 
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carbono e cinzas. O syngas pode ser queimado em geradores/caldei-
ras/turbinas para gerar energia elétrica. Os gaseificadores mais comuns 
são os de: (i) leito fixo, (ii) leito fluidizado e (iii) plasma (Tisi, 2019).

Figura 45 – Processo de gaseificação.

 
Fonte: https://www.mfrural.com.br/detalhe/340287/gaseificador-gera-gas-combustivel-de-bio-
massa-e-residuos-para-gerar-energia-eletrica-e-calor

Pirólise

A pirólise (Figura 46), é um tratamento desenvolvido totalmente 
sem a presença de oxigênio. Os resíduos, são decompostos termica-
mente (carbonizados) em hidrocarbonetos nas formas gasosas, cin-
zas/carvão e óleos combustíveis. A fração gasosa, pode ser destilada 
para se obter diversos hidrocarbonetos e bióleos (gasolina, querosene 
e diesel) ou queimados em caldeiras ou para gerar energia elétrica, 
ou ainda, oxidados parcialmente para se obter gás de síntese, como 
ocorre na gaseificação. Seus custos também são elevados, mas apre-
sentam menores emissões entre os sistemas térmicos (Tisi, 2019).

https://www.mfrural.com.br/detalhe/340287/gaseificador-gera-gas-combustivel-de-biomassa-e-residuos-para-gerar-energia-eletrica-e-calor
https://www.mfrural.com.br/detalhe/340287/gaseificador-gera-gas-combustivel-de-biomassa-e-residuos-para-gerar-energia-eletrica-e-calor
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Figura 46 – Processo de pirólise.

Fonte: https://www.mfrural.com.br/detalhe/340287/gaseificador-gera-gas-combustivel-de-bio-
massa-e-residuos-para-gerar-energia-eletrica-e-calor

Plasma

O plasma (Figura 47), é considerado o quarto estado da maté-
ria. Esse sistema ocorre por aquecimento, utilizando-se a chama de 
plasma, que é o mecanismo que transforma a eletricidade em calor 
através da corrente elétrica conduzida por um fluxo de gás (Tisi, 2019). 
A chama de plasma gaseifica os sólidos, formando o syngas e vitrifica-
ção das cinzas. O syngas é queimado em motor/turbina para produzir 
energia elétrica. O processo se dá a altíssimas temperaturas (5.000 
a 10.000 °C) e sem a presença de oxigênio, ocorrendo a oxidação 
parcial dos resíduos sólidos dentro do reator, que ao entrar em con-
tato com a chama/tocha de plasma em altíssima temperatura, produz 
o gás combustível – gás de síntese (syngas), usado para queima e 
geração de eletricidade. A energia gerada é suficiente para manter 
todo o processo em funcionamento e, ainda gerar energia excedente. 
O reator de plasma, não gera cinzas, a alta temperatura da tocha de 
plasma, permite que todos os resíduos introduzidos no reator sejam 
inertizados, ficando incorporados a uma massa fundida, que resfriada 
resulta em um material vitrificado, podendo ser utilizado na pavimen-
tação ou na produção de cerâmicas. Os custos desse processo ainda 

https://www.mfrural.com.br/detalhe/340287/gaseificador-gera-gas-combustivel-de-biomassa-e-residuos-para-gerar-energia-eletrica-e-calor
https://www.mfrural.com.br/detalhe/340287/gaseificador-gera-gas-combustivel-de-biomassa-e-residuos-para-gerar-energia-eletrica-e-calor
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são elevados, dificultando o avanço da tecnologia, principalmente no 
Brasil (Tisi, 2019).

Figura 47 – Gaseificador a plasma.

Fonte: https://www.mfrural.com.br/detalhe/340287/gaseificador-gera-gas-combustivel-de-bio-
massa-e-residuos-para-gerar-energia-eletrica-e-calor

Tisi (2019) ressalta que, as usinas de incineração/combustão, 
possibilitam processar vários tipos de resíduos, existe muitas plantas 
em operação no mundo, os custos são menores entre os processos 
térmicos, mas geram resíduos perigosos.

As usinas de gaseificação, geram grande quantidade de ener-
gia, mas os custos são elevados e existe a geração de resíduos peri-
gosos.

As usinas de pirólise, são as que geram mais energia entre os 
processos térmicos, mas os resíduos precisam de pré-tratamento, o 
custo é também elevado e gera resíduos perigosos.

A tecnologia de gaseificação por plasma é nova no tratamento 
de resíduos, existem dúvidas quanto a eficiência da energia produzi-
da, os custos são elevados, mas ambientalmente são as que emitem 
menos poluentes em geral.

https://www.mfrural.com.br/detalhe/340287/gaseificador-gera-gas-combustivel-de-biomassa-e-residuos-para-gerar-energia-eletrica-e-calor
https://www.mfrural.com.br/detalhe/340287/gaseificador-gera-gas-combustivel-de-biomassa-e-residuos-para-gerar-energia-eletrica-e-calor
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A compostagem (Figura 48), é a transformação dos resíduos 
sólidos orgânicos, através de processos físicos, químicos e biológicos 
– que precisam ser monitorados, em material mais estável e condicio-
nador orgânico denominado, composto (Barros, 2012; Barros, 2013).

É um processo aeróbio, em que a matéria orgânica passa 
como resultado das atividades microbiológicas de digestão (bioesta-
bilização) e maturação, formação do chamado húmus (Barros, 2012). 
Há inúmeros tipos de compostagem (Barros, 2012), considerando-se o 
processamento: estático (revolvimento esporádico da pilha ou leira) ou 
dinâmico (revolvimento contínuo da pilha ou leira, favorecendo a aera-
ção e atividade microbiológica). Os principais fatores que influenciam 
a compostagem são (Barros, 2013):

• Temperatura: 23 a 70°C indicam o equilíbrio microbiológico;
• Aeração: revolvimento das pilhas e leiras, permitindo a aera-

ção e controle da umidade;
• Umidade: ideal entre 40 a 60%;
• Microrganismo: bactérias, fungos etc.;
• Dimensões das partículas: granulometria, o ideal é de 20 a 

50 mm;
• Relação C:N: o equilíbrio dessa relação contribui para a fixa-

ção de nutrientes, variando a taxa ótima de 30:1 a 40:1. O car-
bono é o material energético e o nitrogênio é o material básico 
da síntese celular.

O controle do processo é de fundamental importância para a 
qualidade do composto, que para ser um condicionador orgânico do 
solo, precisa ser estabilizado até atingir a humificação (aproximada-
mente de 90 a 120 dias). Seu valor em termos de qualidade, encontra-
-se nas frações inorgânicas de macronutrientes, como N, P e K e or-
gânica com os micronutrientes (Fe, Zn, Cu etc.). As características do 

CAPÍTULO 10
COMPOSTAGEM
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composto de qualidade são: granulometria (0,1 a 2,0 mm), temperatura 
(3 a 5°C acima da temperatura ambiente), umidade (<35%), densidade 
(150-350 kg/m3), odor (de terra mofada, bastante tolerável), pH (7,6 a 
8,0) e coloração (cinza escuro/negra). A compostagem como processo 
de valorização de resíduos orgânicos é muito importante, apresentan-
do muitas vantagens. Entretanto, é imprescindível o controle de todas 
as etapas do processo, evitando-se que o material produzido tenha má 
qualidade, com a presença de metais pesados ou patógenos (Barros, 
2012; Barros, 2013).

A utilização da compostagem, ainda depende de ajustes re-
lacionados aos custos de produção, escala de produção, desenvolvi-
mento de mercado consumidor do composto e aperfeiçoamento nos 
controles e processos operacionais. O composto deve ainda atender 
aos padrões legislativos em termos de qualidade, como, por exemplo, 
a Instrução Normativa nº 61/2020 da Secretaria de Defesa Agrope-
cuária, que estabelece as regras sobre definições, exigências, especi-
ficações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem dos 
fertilizantes orgânicos e dos biofertilizantes, destinados à agricultura 
(Barros, 2012; Barros, 2013).

Figura 48 – Compostagem.

Fonte: https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/compostagem-residuos-tu-
do-que-precisa-saber-sobre-tratamento-residuos-organicos

https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/compostagem-residuos-tudo-que-precisa-saber-sobre-tratamento-residuos-organicos
https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/compostagem-residuos-tudo-que-precisa-saber-sobre-tratamento-residuos-organicos
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A biodigestão anaeróbia (Figura 49), ou metanização é a con-
versão biológica dos resíduos em digestores ou biodigestores, sob 
ação de microrganismos, na ausência de oxigênio, produzindo o cha-
mado biogás, uma mistura de gás metano (CH4) e gás carbônico (CO2) 
(Barros, 2012).

Figura 49 – Biodigestores.

Fonte: https://mtecenergia.com.br/old/index.php/solucoes/biodigestor

O processo de biodigestão é formado por 4 fases: hidrólise, 
acidogênese, acetogênese e metanogênese (Figura 50). O proces-
so exige uma preparação mecânica, incluindo a trituração do mate-
rial, peneiramento e umidificação. Os processos que ocorrem em um 
biodigestor são: liquefação ou hidrólise (fase ácida) – as cadeias de 
carbono são quebradas e convertidas em açúcares, as proteínas em 
aminoácidos e os lipídeos em glicerol, gaseificação – estes produtos 
são transformados em gases, em torno de 30% de CO2, 60% de CH4 
e 10% outros gases como NH3, H2S etc. (Barros, 2012).

CAPÍTULO 11
BIODIGESTÃO ANAERÓBIA

https://mtecenergia.com.br/old/index.php/solucoes/biodigestor
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Figura 50 – Etapas do processo de biodigestão anaeróbia.

Fonte: PORTAL DO BIOGÁS. 
Disponível em:<http://www.portaldobiogas.com/a-geracao-de-biogas/>

Os sistemas de conversão podem ser abertos, como, por 
exemplo, nos aterros sanitários, dos quais se extraem os gases e se 
separa o metano, que é usado como combustível ou fechados, como, 
os biodigestores, os quais podem ser contínuos ou em batelada (Bar-
ros, 2012).

Há muitos modelos de biodigestores, como, os sistemas india-
no e chinês, que consistem em reservatórios embutidos no solo, com 
dispositivos de entrada e saída e vedação, biodigestores com sistemas 
baratos e de fácil construção, que são usados em pequenas escalas, 
principalmente, nas áreas rurais (Barros, 2012).

Existem também biodigestores mais modernos e de porte 
maior (Figura 51) - os biodigestores, fabricados com geomembrana de 
PVC (policloreto de vinila), resistente às intempéries, instalados, a par-
tir de escavações em solo apropriado e com fundo impermeabilizado 
por meio da instalação de geomembranas.

A cobertura é feita por uma manta, que infla e oferece as con-
dições anaeróbias necessárias para a produção e armazenamento 
do biogás. O biogás, normalmente é utilizado como combustível em 
caldeiras para aquecimento e produção de calor, queimado em moto-

http://www.portaldobiogas.com/a-geracao-de-biogas/
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geradores para geração de energia elétrica, além de ser utilizado em 
sistemas de iluminação ou ainda ser usado como combustível veicular.

Figura 51 – Biodigestor anaeróbio.

Fonte: https://mtecenergia.com.br/old/index.php/solucoes/biodigestor

https://mtecenergia.com.br/old/index.php/solucoes/biodigestor
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A disposição final de resíduos sólidos urbanos nos aterros, 
deveria ser a última opção, de acordo com a hierarquia da PNRS, 
inclusive sendo disposto rejeitos, ao invés de resíduos, como até hoje 
continua ocorrendo no Brasil.

Os serviços de limpeza pública encontram-se a cargo das 
prefeituras, cabe a elas incentivar, desenvolver, facilitar e difundir as 
ações de não geração, redução, reciclagem e reaproveitamento dos 
resíduos sólidos urbanos.  Na Europa, por exemplo, no começo dos 
anos 2000, todo resíduo foi obrigado a passar por algum processo de 
tratamento e só depois disso, ele poderia ser disposto em aterro, ou 
seja, é a ideia de rejeito – o “resíduo do resíduo”.

Com essa difusão, por exemplo, na Alemanha, os resíduos não 
são dispostos em aterros e praticamente não existe mais aterros neste 
país, os resíduos são reciclados, compostados ou incinerados com 
aproveitamento energético.

No Brasil, a quase totalidade dos resíduos sólidos urbanos ge-
rados são dispostos em aterros, entretanto, é necessário ressaltar que 
cerca de 40% destes, são dispostos inadequadamente nos aterros 
controlados e, principalmente lixões.

Os lixões (Figura 52), são áreas a céu aberto que recebem re-
síduos sólidos sem nenhum controle ambiental e sanitário, causando 
muitos problemas socioambientais: poluição das águas superficiais e 
subterrâneas (devido a infiltração do chorume, produzido pela biode-
gradação anaeróbia dos resíduos), poluição do solo, poluição do ar, 
riscos sociais (muitas pessoas acabam vivendo e trabalhando nestas 
condições insalubres – os chamados, catadores), riscos de incêndios 
e até explosões, devido ao acúmulo de gás metano (produzido na bio-
degradação anaeróbia) – que é um material combustível, poluição vi-
sual (massa de resíduos exposta), incômodos devido a emissão de ga-
ses odoríferos, contaminação das plantas e animais em contato com 
os resíduos expostos, riscos à saúde pública – com a proliferação de 
vetores de doenças, que encontram nestes locais, abrigo e alimento 

CAPÍTULO 12
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 

ATERROS, BIOGÁS E APROVEITAMENTO ENERGÉTICO
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e outros resíduos também podem ser dispostos neste locais, já que 
não existem controle de acesso/fiscalização – resíduos industriais e 
de serviços de saúde, que potencializam ainda mais os perigosos ao 
meio ambiente e a saúde pública (Barros, 2012; Barros, 2013).

Figura 52 – Lixão.  

Fonte: https://portalresiduossolidos.com/aterro-sanitario/o-que-e-um-lixao-a-ceu-aberto/

Aterros controlados

Os aterros controlados, são melhores do que os lixões, os re-
síduos dispostos são frequentemente recobertos com uma camada de 
solo, geralmente solos argilosos com plantio de grama. No entanto, 
os aterros controlados não recebem impermeabilização do solo e não 
possuem sistemas de captação e tratamento de gases e chorume, ou 
seja, os aterros controlados são uma categoria intermediária entre o 
lixão e o aterro sanitário, sendo geralmente uma célula próxima ao 
lixão, que está sendo melhorada (Boscov, 2008).

Aterros sanitários

Um aterro sanitário, é uma obra de engenharia, que utiliza a 
técnica de disposição final de resíduos (aterramento) no solo, confi-
nando-os de modo seguro do ponto de vista ambiental e sanitário e 
para a saúde pública (Boscov, 2008). Os projetos de aterro sanitário 
são licenciados e apresenta procedimentos de implantação e ope-

https://portalresiduossolidos.com/aterro-sanitario/o-que-e-um-lixao-a-ceu-aberto/
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ração, garantindo a proteção do meio ambiente. Na implantação, os 
aterros sanitários em sua base devem ser impermeabilizados, utilizan-
do camadas de solo e argila e ainda aplicação de geomembranas, o 
chamado geossintético – produto polimérico industrializado de PEAD, 
polietileno de alta densidade. Também são instalados os sistemas de 
captação de chorume e gases para serem tratados adequadamente. 
Na operação do aterro, os resíduos recebidos são compactados, por 
meio de tratores esteiras e recobertos com uma camada de solo dia-
riamente (Boscov, 2008).

Aterros sanitários de pequeno porte

São aterros sanitários, com disposição diária de até 20 tone-
ladas de resíduos sólidos por dia ou menos, e estes são implantados, 
atendo normas e diretrizes estabelecidas em legislações específicas. 
A ABNT NBR nº 15.849/2010 – Resíduos sólidos urbanos – Aterros 
sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, im-
plantação, operação e encerramento, estabelece as diretrizes para 
localização e critérios para a seleção da área, sistemas de proteção 
ambiental, incluindo proteção das águas superficiais, subterrâneas, 
drenagem de águas pluviais, sistema de impermeabilização, drena-
gem, reservação e tratamento dos lixiviados e drenagem e tratamento 
dos gases. Essa norma define também as condições gerais para ela-
boração e apresentação do projeto, critérios de projeto e operação, 
informações sobre os resíduos a serem dispostos no aterro sanitário 
de pequeno porte, sistemas de monitoramento e atividades após o 
encerramento.

Aterros de Resíduos: biogás e energia

O aterramento de resíduos sólidos urbanos, é uma técnica de 
disposição final de resíduos no solo, que utiliza critérios de engenharia 
para não causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Esta téc-
nica de disposição de resíduos, é uma das mais utilizadas no mundo, 
por ser confiável do ponto de vista da engenharia, economicamente 
viável e ambientalmente adequada, se os critérios de engenharia fo-
rem obedecidos (Boscov, 2008).
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Um aterro sanitário, é uma instalação industrial com sistemas 
de engenharia complexos, para recebimento e classificação dos resí-
duos, disposição nos locais definidos conforme normas estabelecidas, 
processamento de lixiviados formados - conhecidos popularmente 
como chorume, processamento de gases formados pela biodegrada-
ção da matéria orgânica por ação dos microrganismos metanogêni-
cos, gerando o chamado biogás, mas, que se exige cuidados especí-
ficos para minimizar a ocorrência de impactos ambientais (Candiani; 
Moreira, 2015).

Os possíveis impactos ambientais causados pelos aterros sani-
tários, estão relacionados ao local de implantação, como, por exemplo, 
problemas de saúde pública devido a presença de material orgânico e 
materiais perigosos e tóxicos entre os resíduos encaminhados para o 
aterro, poluição do solo e de águas superficiais e subterrâneas, devido 
a percolação de lixiviado e emissão fugitiva de gases odoríferos e ga-
ses de efeito estufa, como o metano e CO2 (Candiani; Moreira, 2015).

Para serem instalados, os aterros sanitários dependem de li-
cenciamento ambiental, que requer a elaboração de um estudo de im-
pacto ambiental, entre outros documentos, sendo estes implantados 
somente depois de constatada sua viabilidade ambiental pelo órgão 
público licenciador. Projetos mais recentes de aterros sanitários, apre-
sentam sistemas de captação de gás para aproveitamento de um de 
seus produtos de biodegradação, o metano, utilizado para diversos 
fins como a geração de eletricidade, comercialização direta do gás, 
iluminação, combustível veicular e produção de calor (Abreu, 2014).

Para o caso da geração de eletricidade em aterros sanitários, 
o biogás produzido é coletado por meio de drenos via extração força-
da, utilizando-se sistemas de exaustão e encaminhado para pequenas 
instalações, que produzem energia elétrica por meio da queima do gás 
metano em motogeradores (Candiani; Moreira, 2018).

O biogás de aterro, é composto principalmente pelo CO2 (40%), 
CH4 (55%) e outros gases como NH3, H2S, O2, CO, N2 etc., perfazendo 
cerca de 5%. Dada sua composição variada, o biogás deve ser pro-
cessado e os motogeradores adaptados para conseguir uma eficiente 
geração de energia (Abreu, 2014).

No Brasil, existem 23 aterros sanitários (ANEEL,2020) rea-
lizando o aproveitamento energético do biogás, gerando cerca de 
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193,4MW. No estado de São Paulo (ANEEL,2020), se todo o resíduo 
disposto em aterro fosse aproveitado para a geração de energia elé-
trica (por meio da queima do biogás em motores), estima-se que a 
potência instalada atingiria 495MW (ANEEL,2020). Entretanto, somen-
te 7 aterros sanitários no estado, contemplam instalações de gera-
ção, produzindo cerca de 95,1MW. Os principais projetos são: Aterro 
Caieiras, Essencis (29,5MW), Aterro São João, cidade de São Paulo 
(21,5MW), Aterro Guatapará, Estre (5,7MW), Aterro Bandeirantes, mu-
nicípio de São Paulo (4,6MW), Aterro Santana de Parnaíba, Tecipar 
(5,7MW), Aterro Tremembé (4,3MW) e Aterro Cabreúva (2,7MW). Os 
aterros sanitários, portanto, possibilitam a instalação de unidades de 
geração de eletricidade de pequeno porte.

O aproveitamento do metano para a geração de energia elé-
trica, apresenta efeitos benéficos do ponto de vista ambiental e eco-
nômico. A combustão do metano (CH4) produz calor, água e CO2. Do 
ponto de vista ambiental, a combustão do metano para gerar ener-
gia, reduz a emissão de gases do efeito estufa devido ao potencial de 
aquecimento global do metano ser cerca de 21 vezes mais elevado 
que o do CO2 (IPEA,2012).

Embora emita CO2, a queima do metano no processo de ge-
ração de energia é sustentável do ponto de vista de gases do efeito 
estufa, pois reduz substancialmente as emissões de CO2-equivalente 
para a atmosfera (Abreu, 2014).

Do ponto de vista econômico, o aproveitamento de energia em 
um aterro sanitário pode, adicionalmente, gerar recursos devido à co-
mercialização da energia elétrica e de créditos de carbono por evitar a 
emissão de gases do efeito estufa. A emissão para a atmosfera de me-
tano em aterros sanitários sem aproveitamento de energia, ocorre por 
meio de drenos de exaustão passivos (não forçada) e a partir da interfa-
ce aterro sanitário com a atmosfera, normalmente denominadas, como 
emissões fugitivas. Nem todo o metano produzido no aterro escapa 
para a atmosfera, devido ao processo de oxidação do metano mediado 
por microrganismos existentes no solo utilizado como cobertura e prote-
ção dos aterros. A maximização do processo de oxidação de metano na 
cobertura dos aterros sanitários, também reduz as emissões fugitivas 
de metano para a atmosfera, que pode ser contabilizada e proporcionar 
créditos de carbono quando regulamentado (Candiani; Moreira, 2018).
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Neste capítulo, vamos discutir as questões ligadas ao aprovei-
tamento energético do metano e à redução de emissões de metano 
para atmosfera em aterros sanitários. Desta forma, são apresentadas 
as características dos resíduos sólidos urbanos, os aterros sanitários, 
o processo de biodegradação da matéria orgânica que leva à produ-
ção de metano, a oxidação de metano nas coberturas de aterros sa-
nitários e instalações para a geração de eletricidade. Em seguida, são 
analisados os modelos de geração de metano existentes na literatura, 
a emissão de metano para a atmosfera a partir de aterros sanitários, 
técnicas de monitoramento de emissões de metano e um exemplo de 
aproveitamento de energia elétrica em um aterro sanitário paulista.

Os resíduos sólidos urbanos constituem-se nos resíduos domi-
ciliares e resíduos de limpeza urbana e quando bem gerenciados, são 
encaminhados para os aterros sanitários, embora a PNRS advogue que 
devam ser aterrados apenas os rejeitos dos processos de tratamento de 
resíduos. Os resíduos industriais e da construção civil devem ser enca-
minhados para outros aterros específicos que não os sanitários.

Os resíduos domiciliares, são aqueles originários de atividades 
domésticas nas residências urbanas. Os resíduos de limpeza urba-
na, são os resíduos procedentes da varrição, limpeza de vias públicas 
e demais serviços de limpeza urbana. Os resíduos sólidos urbanos, 
normalmente são compostos por resíduos putrescíveis (resíduos ali-
mentares, resíduos de jardinagem e varrição e demais materiais que 
apodrecem rapidamente), papéis e papelões, plásticos, metais, vidros 
e outros (entulhos, borrachas, couro, tecidos etc.).

Os resíduos orgânicos produzem gases (biogás) e líquidos (li-
xiviado) por meio da biodegradação mediada pelos microrganismos 
aeróbios ou anaeróbios. Devido ao processo de biodegradação, os 
aterros sanitários não são sistemas estáveis e requerem décadas para 
se estabilizarem, isto é, para concluírem a transformação da fração 
putrescível dos resíduos sólidos em gases ou líquidos, restando ape-
nas o biossólido estabilizado.

A composição gravimétrica (em peso) dos resíduos sólidos ur-
banos é expressa pelo percentual de cada componente em relação ao 
peso total da amostra. A composição gravimétrica varia com o local, 
em função dos hábitos alimentares, padrão de consumo, condição so-
cial, desenvolvimento econômico e industrial da sociedade. Nas ci-
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dades brasileiras, a porcentagem de resíduos putrescíveis é elevada, 
apresentando cerca de 50%. Esta característica favorece a utilização 
de processos de compostagem e biodigestão para a sua estabilização. 
No processo de compostagem ocorre a transformação de resíduos or-
gânicos, através de processos de biodegradação físicos, químicos e 
biológicos, em um material mais estável, denominado composto, um 
condicionador orgânico do solo. Na biodigestão anaeróbia, o processo 
ocorre em sistemas fechados ou biodigestores onde a biodegradação 
dos resíduos orgânicos produz o biogás formado essencialmente pelo 
dióxido de carbono e o gás metano.

A questão dos resíduos sólidos e de sua gestão não é um pro-
blema ambiental recente no Brasil. Até 2010 não existia uma política 
nacional em relação à disposição final de resíduos e uma parcela signi-
ficativa era disposta de maneira inadequada em sistemas denominados 
lixões e aterros controlados. Do ponto de vista sanitário, estes sistemas 
não estão em conformidade com as melhores práticas em termos am-
bientais, provocando poluição do ar, dos solos e das águas superficiais 
e subterrâneas, além de impactos na flora, fauna e aos seres humanos, 
devido à proliferação de vetores causadores de doenças.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal 
nº12.305 de 2010, incorpora novas concepções em relação à gestão 
dos resíduos sólidos urbanos. Destaca-se a ideia da valorização am-
biental e energética dos resíduos sólidos, priorizando possibilidades 
de recuperação e reaproveitamento. O Brasil gera por ano cerca de 80 
milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos e uma parte ainda 
significativa são dispostos de maneira inadequada.

A condição adequada para a disposição final de resíduos refe-
re-se aos aterros sanitários. Infelizmente ainda em 2022, ocorre dispo-
sição de resíduo de forma inadequada em vários locais do nosso país. 
A implantação de um aterro sanitário, que é uma instalação industrial 
com vários sistemas e operações complexas, inicia-se pela seleção de 
um local adequado e aceito pela população, no contexto do licencia-
mento ambiental.

A Figura 53 mostra uma vista do Aterro Sanitário Caieiras em 
São Paulo, onde se vê no topo a direita um maciço de resíduo, no topo 
à esquerda uma área em preparação para receber o maciço de resí-
duo e na parte de baixo da figura, instalações queimadoras de metano.
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A implantação deve estar de acordo com o zoneamento am-
biental do local, localizado a distância adequada de residências, ma-
nanciais, unidades de conservação e aeroportos. É desejável que o 
subsolo apresente solo argiloso, com coeficiente de permeabilidade 
menor ou igual a 10-7 m/s para reduzir possível contaminação. O tem-
po de vida de um aterro é variável, podendo durar  décadas, consi-
derando-se o período que ele se mantém operacional recebendo re-
síduos, o período para biodegradação dos resíduos e o período de 
monitoramento ambiental. 

Figura 53 – Aterro Sanitário Caieiras (SP).

Fonte: https://www.solvi.com/solucoes-industriais

As atividades iniciais no local são a realização da célula (cava) 
e a impermeabilização do solo realizada por meio da compactação de 
camadas de argila e pela aplicação de geomembrana (produto poli-
mérico sintético de baixíssima permeabilidade). A Figura 54 mostra 
o perfil de um aterro sanitário e salienta a base construída para im-
permeabilizar e evitar a contaminação do solo. A construção das ca-
madas de resíduos é realizada pelo descarregamento dos caminhões 
(devidamente pesados) e tratores esteiras, que empurram e compac-
tam os resíduos.

Os resíduos compactados, são recobertos diariamente com 
uma camada de solo, com espessura aproximada de 50 cm. O ater-

https://www.solvi.com/solucoes-industriais
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ro é constituído de células, com altura de cerca de 5 m, sendo estas 
sobrepostas sucessivamente formando seções de aterro ou maciço 
de resíduo. Ao se completar uma seção de aterro este recebe em seu 
topo uma cobertura final composta por solo e grama (Figura 55). No 
aterro são construídos sistemas de drenagem para águas pluviais e 
lixiviados e drenos verticais para captam dos gases.

Figura 54 – Perfil vertical de um aterro sanitário, mostrando desde a 
preparação da base visando a impermeabilização do aterro.

Fonte: https://www.solvi.com/solucoes-industriais

Figura 55 – Perfil vertical de um aterro sanitário mostrando a 
cobertura final junto a atmosfera. 

Fonte: https://www.solvi.com/solucoes-industriais

O resíduo depositado no aterro, pode ser considerado um meio 
poroso no qual o biogás ocupa os volumes vazios (porosidade) e há 

https://www.solvi.com/solucoes-industriais
https://www.solvi.com/solucoes-industriais
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também materiais líquidos. O sistema de drenagem de um aterro com-
preende drenos verticais e horizontais interligados. Para se manter 
a estabilidade mecânica e estrutural do aterro deve se garantir um 
equilíbrio entre as pressões internas ao aterro e a da atmosfera. Isto é 
garantido com a distribuição de drenos verticais, instalados ao longo 
de toda área ocupada pelo aterro, aliviando a pressão interna. Os dre-
nos verticais são constituídos de tubulações de concreto perfuradas e 
envoltas por materiais granulares. Os gases fluem do maciço sanitá-
rio até os drenos verticais, por onde sobem à superfície e podem ter 
dois destinos: ser queimados em queimadores (flares) evitando-se a 
emissão de gás metano para a atmosfera ou ser extraídos e direciona-
dos para tratamento ou aproveitamento energético (Candiani; Moreira, 
2015). A Figura 56 apresenta dois tipos de drenos verticais: (A)  drenos 
com extração passiva (o biogás é extraído de forma natural sem uso 
de exaustores) e (B) drenos de extração forçada (o biogás é extraído 
por meio de exaustores) para aproveitamento energético. 

Figura 56 – Dois tipos de dreno vertical de extração de biogás em aterro 
sanitário. (A) Dreno de extração passiva para queima do biogás em aterro 
sanitário (sistema passivo). (B) Dreno de extração forçada adaptado para 

encaminhamento do biogás para aproveitamento energético (sistema ativo). 

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

Os sistemas de extração forçados visando o aproveitamento 
energético, impedem que o metano encaminhado ao dreno vertical, 
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seja emitido para a atmosfera. Nesta situação, somente o metano que 
flui na direção vertical e chega à atmosfera é emitido. No caso de 
não aproveitamento do metano, todo o metano gerado no aterro pode 
eventualmente ser emitido para atmosfera. Moléculas de metano que 
chegam à cobertura dos aterros podem ser oxidadas por microrganis-
mos metanotróficos aeróbios, pois a região próxima à interface com 
atmosfera é rica em oxigênio e permite a reação de oxidação do me-
tano intermediada por esses microrganismos. As regiões fora do al-
cance dos drenos não seriam afetadas pelos drenos. Nessas regiões 
o fluxo de moléculas de biogás na direção radial seria nulo havendo 
somente fluxo de moléculas na direção vertical rumo à atmosfera (Mo-
reira; Silva; Candiani, 2015).

Geração de Biogás e Metano em Aterros Sanitários

O processo de biodegradação anaeróbia do resíduo sólido ur-
bano e a consequente emissão de biogás no aterro varia ao longo do 
tempo, pois depende de uma sequência de etapas envolvendo com-
plexas interações com fatores físico-químicos e biológicos, critérios do 
projeto de engenharia e parâmetros, como característica e idade do 
resíduo, sistema operacional do aterro sanitário, camada de cobertura, 
localização geográfica e condições climáticas (Boscov, 2008).

O processo de biodegradação anaeróbia em um aterro pode 
ser representado esquematicamente conforme a Figura 57 em 4 fases 
ao longo do processo: aeróbia (fase I), anaeróbia não metanogênica 
ou ácida (fase II), anaeróbia metanogênica não estabilizada (fase III) e 
anaeróbia metanogênica estabilizada (fase IV).

Na fase I existe oxigênio na proporção existente na atmosfera 
entremeado ao resíduo depositado no aterro e, consequentemente, 
microrganismos aeróbios predominam e consomem moléculas de oxi-
gênio (O2). Concomitantemente, ocorre a hidrólise dos resíduos que se 
tornam passíveis de consumo pelos microrganismos metanogênicos.

Na fase II ocorrem processos de acidificação (acidogênese) 
e continua a hidrólise dos resíduos e o ambiente no aterro se torna 
anaeróbio. Nas fases III e IV ocorre a formação de gás carbônico 
(CO2) e metano (CH4), inicialmente de forma instável e posteriormente 
em condições estáveis. Na fase IV a composição do biogás no aterro 



107

é aproximadamente CO2 (40%), CH4 (55%) e outros gases como NH3, 
H2S, O2, CO, N2 etc. (5%). O processo de biodegradação anaeróbia da 
fração orgânica do resíduo pode ser representado simplificadamente 
por uma equação química estequiométrica mediada por microrganis-
mos (Tchobanoglous; Theisen; Vinil, 1993).

Onde a fração orgânica do resíduo, é representada por uma bio-
massa e H2O e se produz biogás (CO2 e CH4). Este processo é mediado 
por microrganismos anaeróbios metanogênicos, e as letras n, a e b repre-
sentam números inteiros (Tchobanoglous; Theisen; Vinil, 1993; Boscov, 
2008). O biogás produzido é composto principalmente de metano e gás 
carbônico, e apresenta um poder calorífico que está diretamente associa-
do à quantidade do metano presente nesta mistura (Boscov, 2008).

Figura 57 – Evolução da composição do biogás em um aterro sanitário.

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

A composição dos resíduos é importante para biodegradação. 
A composição típica dos resíduos sólidos urbanos no Brasil é: maté-
ria orgânica (65%), plásticos (16%), papel e papelão (13%) e outros 
materiais como vidros, metais ferrosos, solo, entulho, tecidos, couros, 
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podas e madeira (Candiani; Moreira, 2015).
Alguns desses materiais apresentam biodegradação rápida (1 

a 5 anos), como a matéria orgânica (restos de comida etc.), outros 
como papel, papelão, madeira, podas, tecidos apresentam biode-
gradação lenta (entre 5 anos e décadas) e finalmente outros não se 
biodegradam. Muitos plásticos são biodegradáveis e outros pratica-
mente não se biodegradam permanecendo na natureza por centenas 
de anos (Tchobanoglous; Theisen; Vinil, 1993; Lima, 2004; Candiani; 
Moreira, 2018).

A Figura 58 mostra os resultados de vazão de metano no dreno 
vertical de uma célula experimental de aterro sanitário construída no 
Aterro Sanitário de Caieiras, situado nas cercanias da cidade de São 
Paulo (Candiani; Moreira, 2018).

A célula de aterro sanitário tinha 30 m por 35 m, altura de re-
síduos de 5 m, totalizando 3.786 toneladas de RSU, um dreno central 
e todos os requisitos técnicos. Os resíduos foram depositados em 12 
dias, praticamente de uma só vez, com tempo de monitoramento de 
1.000 dias (2,7 anos). Considerando esta deposição de resíduo, como 
uma aproximação de um pulso temporal, a vazão obtida ao longo do 
tempo é proporcional a função resposta de geração de metano no pe-
ríodo de monitoramento (Candiani; Moreira, 2018).

A célula foi monitorada por 2,7 anos e, portanto, representa  o 
comportamento cinético ou temporal da componente de materiais de 
biodegradação rápida de geração de metano em um clima subtropical.

De acordo com as observações feitas nesse experimento, so-
mente após quase 200 dias ou 6 meses inicia-se uma vazão de metano 
mensurável que atinge valores máximos entre 350 dias e 550 dias, isto 
é, cerca de 1 ano após a deposição de resíduos na célula. O tempo de 
latência do resíduo é, portanto, de aproximadamente 6 meses, o período 
de grande geração de metano tem duração de cerca de 200 dias e após 
inicia-se a queda da geração de metano até um valor residual 1.000 dias 
após a deposição do resíduo (Candiani; Moreira, 2018).

Estes resultados mostram que a taxa de geração de metano 
pelo resíduo, na região de São Paulo ocorre rapidamente após sua 
deposição e, principalmente, devido aos resíduos de rápida biodegra-
dação. Após esse período, a vazão de metano ocorre, principalmente 
a biodegradação de resíduos de média e longa duração, podendo-se 
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estender por 70 ou mais anos (Tchobanoglous; Theisen; Vinil, 1993; 
Candiani; Moreira, 2018). A geração de metano envolve várias variá-
veis, como granulometria do meio, composição, idade do RSU, umida-
de, temperatura, disponibilidade de nutrientes, condições do maciço 
sanitário etc. As estimativas ocorrem por meio de modelos matemáti-
cos desenvolvidos, programas computacionais, experimentos labora-
toriais, células experimentais de resíduos e medições em campo nos 
aterros sanitários (Boscov, 2008; Candiani; Moreira, 2018).

Figura 58 – Vazão de metano no dreno central da célula experimental 
construída no Aterro Sanitário de Caieiras de clima subtropical.  A incerteza 
média das medidas é de 8,2%. Devido a forma de deposição do RSU (um 

pulso), esta curva é proporcional a função resposta temporal de geração de 
metano. Devido ao período de observação (2,7 anos) este resultado repre-
senta a geração de metano dos materiais de mais rápida biodegradação.

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

Modelos temporais da geração de metano em aterros sanitários

Vários modelos foram propostos para descrever o fenômeno 
temporal de biodegradação a partir da observação de emissões totais 
de seções de aterro. A complexidade destes modelos é grande se for 
considerado que nem todo o metano produzido em um aterro sanitário 
é emitido e/ou captado, pois parcelas são oxidadas ou aprisionadas 
no maciço de resíduo. Deve-se ainda estimar as perdas de metano, 
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associadas às emissões fugitivas pela camada de solo da cobertura 
na superfície do aterro e ainda a eficiência do sistema de captação de 
gás do aterro, formado pelos drenos verticais e sistema operacional, 
que pode ser passivo ou ativo, com o uso de motores elétricos para 
fazer a sucção dos gases (Candiani; Moreira, 2015).

Nesse contexto, os modelos temporais de geração de bio-
gás em aterros sanitários e de emissão de gases do aterro para a 
atmosfera normalmente seguem uma premissa fundamental: estimam 
o volume de gás gerado em um determinado tempo, considerando o 
percentual de matéria orgânica presente inicialmente em uma massa 
de resíduo e um fator de conversão da massa de resíduo em volume 
de gás. Normalmente os modelos apresentam uma função resposta 
de geração de metano devido à deposição de uma massa de resíduo 
(Boscov, 2008; Candiani; Moreira, 2018).

Esses modelos são categorizados de ordem zero, primeira or-
dem, segunda ordem ou multifásicos. Existem vários softwares para 
previsão da geração de biogás em um aterro sanitário, sendo possível 
mencionar (Barros, 2013):

• Biogás, geração e uso energético – aterros, versão 1.0 (CE-
TESB, 2006);

• E-PLUS – Gás de aterro, versão 1.0 (USEPA, s.d.);
• INPCC – National Greenhouse Gas Inventories Programme do 

Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC, 2006);
• LandGEM, versão 3.02 da Agência Ambiental Americana 

(USEPA, 1998);
• Modelo Scholl Canyon do Banco Mundial (2003).

Embora já mencionado, a Figura 58 representa uma observa-
ção experimental da função resposta temporal de geração de metano 
de  um aterro sanitário, antes de continuar vamos defini-la com exa-
tidão. A função resposta de geração de metano, R(0,t), expressa no 
instante t, a taxa de geração de metano em (mol/s) ou (Nm3/h) devido 
a uma deposição de 1 tonelada de resíduo no instante t = 0. Tomando 
a segunda escolha de unidades, a unidade de R(0,t) é Nm3 h-1 ton-1. A 
seguir são apresentados alguns modelos de função resposta de gera-
ção de metano descritos na literatura (Moreira; Candiani, 2015).
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Modelos de geração de metano de ordem zero

Nos modelos de ordem zero o comportamento da função res-
posta R(0,t)  (metano gerado) é aproximado como constante ou com 
variação linear em determinados intervalos de tempo. Exemplos de 
formas de R(0,t), isto é, da taxa de geração de metano por unidade de 
tempo em t e por unidade de massa de resíduo (RSU) depositada em    
t = 0, são mostradas nas Figuras 59 a 61. Nestes modelos R(0,t) tem 
a forma de retângulos, triângulos ou outras figuras geométricas. No 
caso retangular, R(0,t) é uniforme conforme mostrado na Figura 59, a 
taxa de geração do gás no aterro é constante ao longo do tempo e não 
depende da idade dos resíduos (USEPA, 1998). Um exemplo deste 
tipo é o modelo holandês de geração de metano em um aterro sani-
tário, podendo ser classificado de ordem zero. Este modelo de ordem 
zero representado pela Figura 59 é dado por: 

Onde L0 (mol CH4/t RSU) é o potencial de geração de metano 
em volume de massa, t0 é o tempo (anos) inicial e tf é o tempo (anos) 
final de geração de gás.

Figura 59 – Função resposta para taxa de geração de metano uniforme no tempo.

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

A biodegradação ocorre em taxas distintas para diferentes ma-
teriais. A Figura 60 mostra um modelo para descrever a biodegrada-
ção rápida e lenta por meio de comportamentos da função resposta 
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na forma de triângulos. Para o caso da biodegradação rápida, a taxa 
de geração de metano cresceria linearmente até um pico em torno de 
1 ano e depois decresceria até completar 5 anos após a deposição. 
Para o caso da biodegradação lenta, ela cresceria até atingir um pico 
em torno de 5 anos e depois decresceria até se tornar desprezível em 
15 anos após a deposição, isto é:  

Onde a e b são coeficientes experimentais. Utilizando-se o 
modelo triangular de produção de gás, a taxa total de produção de 
gás em um aterro sanitário em que se depositam resíduos durante um 
período de 5 anos é obtida graficamente somando o que é produzido 
pelas frações de resíduos rapidamente e lentamente biodegradáveis 
depositadas a cada ano. A quantidade total de gás produzido corres-
ponde diretamente à área debaixo das respectivas curvas.

Figura 60 – Função resposta para a taxa de geração de metano com 
variação linear no tempo. Degradação rápida e lenta.

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

Um modelo semelhante a este foi desenvolvido no Brasil. Este 
modelo de biodegradação considera a análise do resíduo de cidades 
do interior de São Paulo, onde o teor de matéria orgânica representava 
cerca de 72% da massa total de resíduo.

A Figura 61 mostra os tempos de biodegradação deste modelo. 
Devido ao alto teor de compostos orgânicos do resíduo, a biodegrada-
ção ocorre mais rapidamente e em cerca de 4 anos praticamente todo 
o material já foi biodegradado e não produz mais metano.
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Figura 61 – Função resposta para taxa de geração de metano com 
variação linear no tempo, mostrando a biodegradação rápida e lenta.

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

Modelos de primeira ordem

Os modelos de primeira ordem, são aqueles que consideram 
que a taxa de variação de massa de resíduo devido à biodegradação 
seja proporcional à massa de resíduo depositada e segue um decai-
mento exponencial. Os modelos de primeira ordem representados são 
muito utilizados para dimensionamento do potencial de geração de 
biogás em aterros sanitários. Nos modelos de primeira ordem a função 
resposta é dado pela Equação:

Onde L0 é  o potencial de geração de biogás do RSU [mol CH4/t 
RSU] e k é a constante de biodegradação do RSU (ano-1).

Os modelos da USEPA (1998), BANCO MUNDIAL (2003) e IPCC 
(2006) são os modelos de primeira ordem mais conhecidos e relacionam 
massa de resíduo que entra anualmente no aterro sanitário, tempo de 
atividade do aterro, tempo após seu fechamento, potencial de geração de 
metano e taxa de geração de metano. O modelo da USEPA para estima-
tiva de emissões de gás metano de aterros sanitários é dado por:
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Onde R(t) = taxa de geração de metano no tempo t (Nm3/ano), 
L0 = potencial de geração de metano (Nm3/t RSU), RM = taxa de depo-
sição de RSU durante a vida útil do aterro (t RSU/ano), k = constante 
de biodegradação que gera metano (ano-1), c = tempo desde o fecha-
mento (ano), t = tempo desde o início do aterramento (ano).

O modelo de estimativa de emissões de gás metano de ater-
ros sanitários do Banco Mundial (2003) - Modelo Scholl Canyon - é 
expresso por:

Os parâmetros já foram definidos anteriormente. Os valores tí-
picos para k segundo este modelo variam de 0,02 ano-1 para aterros 
com baixo teor de umidade a 0,7 ano-1 para aterros com alto teor de 
umidade. Valores típicos para L0 variam de 125 a 310 Nm3 CH4/t RSU.

Alguns modelos consideram várias categorias de resíduos com 
diferentes constantes de biodegradação kg, onde g identifica a catego-
ria. Estes modelos consideram duas categorias distintas, isto é, biode-
gradação rápida e lenta. Outros modelos apresentam 4 categorias ou 
mais. Nestes casos, a taxa de geração de metano é dada por: 

Onde fg = fração mássica da categoria g e M = massa em tone-
lada depositada inicialmente em tonelada.

O modelo do IPCC (2006) é similar aos anteriores, mas apre-
senta também um modelo para estimar o potencial de geração de me-
tano, de oxidação e escape fugitivo para a atmosfera. Neste modelo 
também se utiliza de uma equação cinética de decaimento de primeira 
ordem. Também são considerados os seguintes parâmetros: condição 
climática (médias anuais de temperatura e precipitação), quantidade 
de resíduo, composição do resíduo, além de outros parâmetros esti-
mados.

A taxa de geração de metano, R(t), e o potencial de geração de 
metano, L0, são dados por: 
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Onde x = anos considerados no inventário, t = ano do inventário, 
FCMt = fator de correção de metano no ano x (adimensional – aterros 
sanitários é igual a 1), CODt = fração de carbono orgânico degradável 
no ano x, CODf = fração do carbono orgânico degradável assimilado, 
F = fração de metano no biogás,  = conversão de carbono a metano, 
A = fração de papel/papelão, B = fração de tecido/têxtil, C = fração de 
alimentos, D = fração de madeira e jardinagem e E = fração de couro.

Modelos de segunda ordem ou mais complexos

Estes modelos consideram de forma aproximada as várias fa-
ses que ocorrem no processo de biodegradação. Neste caso, a taxa 
de geração de metano é proporcional a uma função mais complexa da 
massa depositada no aterro sanitário. Um dos modelos mais utilizados 
desta categoria é o LFGGEN desenvolvido pela Universidade Cen-
tral da Flórida nos EUA, destacando-se as seguintes características: a 
fase de metanogênese é precedida por uma fase de latência, a primei-
ra etapa da metanogênese é representada por uma taxa de geração 
de biogás linear crescente e a segunda etapa da metanogênese é 
representada por um modelo cinético de primeira ordem.

O modelo LFGGEN apresenta ainda algumas características 
adicionais, como estimativa teórica a partir da estequiometria da ge-
ração de metano e dióxido de carbono, fatores de biodegradação e 
potencial bioquímico de metano – BMP. O processo de biodegradação 
pode conter até onze categorias e o parâmetro umidade é definido em 
úmido, moderado e seco. As constantes de biodegradação são depen-
dentes da umidade e divididas em rápida, moderada e lenta.

A Figura 62 mostra a curva da função resposta para a geração 
de metano do modelo LFGGEN. O tempo de latência é de aproxima-
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damente 0,5 ano, a taxa de geração de metano cresce até 2 anos 
e depois cai exponencialmente com constante de biodegradação de 
0,18 ano-1.

Note que essa R(0,t) tem semelhança com o resultado obtido 
experimentalmente no Aterro Sanitário Caieiras, apresentado ante-
riormente.

Figura 62 – Função resposta para a taxa de geração de metano de 
modelos de segunda ordem com a fase de latência, crescimento linear e 

decaimento exponencial.

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

Comentários sobre funções respostas de geração de metano e 
parâmetros cinéticos e L e k

Todos estes modelos foram aplicados em projetos de recupe-
ração de energia de biogás em aterro sanitário, ajustando-se os vários 
parâmetros envolvidos para cada situação. Com o tempo os modelos 
foram aperfeiçoados de acordo com o avanço das pesquisas e melhor 
entendimento da geração de metano nos aterros sanitários.

Os modelos de ordem zero indicam que a formação do biogás 
a partir de um determinado montante de resíduos, torna-se constante 
com o passar do tempo, com o pressuposto de que não há nenhuma 
alteração significativa na composição dos resíduos ou na quantidade 
do material aterrado. Ou seja, níveis de umidade e biodegradabilidade 
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dos resíduos não são considerados. Esses são modelos mais simples 
e normalmente insuficientes para representar com detalhe a dinâmica 
da geração de metano em aterro sanitário (ABRELPE, 2012).

Os modelos de primeira ordem incluem o efeito da idade sobre 
a geração de metano e assume-se que a formação do biogás de ater-
ro a partir de um determinado montante de resíduos decaia exponen-
cialmente com o passar do tempo. Outros fatores, como as fases de 
biodegradação, principalmente a metanogênica, e a dependência da 
temperatura também são incorporados nos modelos. Estes modelos 
são os mais utilizados e de fato várias pesquisas laboratoriais e de 
campo atuais, apontam que estes modelos representam bem o com-
portamento da geração de metano em aterros sanitários quando os 
parâmetros cinéticos são precisos. Segundo a ABRELPE, esses são 
os modelos mais indicados para se fazer uma boa previsão da gera-
ção de metano em um aterro sanitário (ABRELPE, 2012).

Outros modelos, como os modelos multifásicos, que combinam 
diferentes frações de biodegradabilidade de resíduos e os modelos de 
segunda ordem, que envolvem muitas reações químicas e microbio-
lógicas complexas, são modelos potencialmente mais precisos. En-
tretanto, são mais complexos e apresentam muitas variáveis de difícil 
mensuração e tais fatores dificultam sua utilização, especialmente no 
Brasil (ABRELPE, 2012).

Os modelos cinéticos mais comuns são os de 1.a ordem que 
descrevem o processo de geração de metano a partir de 2 parâmetros 
cinéticos, L e k. Esses parâmetros dependem do tipo de resíduo que é 
depositado, teores de resíduo orgânico, temperatura, umidade, acidez 
e outras variáveis. A grande maioria dos projetos de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) nos aterros sanitários brasileiros, que 
realiza a captação de metano para queima ou para geração de energia 
elétrica utiliza um modelo cinético de 1.a ordem, recomendado pelas 
metodologias disponíveis em instituições como IPCC (2006), BANCO 
MUNDIAL (2003) e USEPA (1998), apresentados anteriormente.

Em relação ao L, potencial de geração de metano, valores su-
geridos por estas instituições variam de 4.285 a 7.586 mol/t RSU (96 a 
170 Nm3/t RSU). A constante de biodegradação, k, é o parâmetro que 
controla o tempo de biodegradação dos resíduos e, consequentemen-
te, a taxa de produção de metano em um modelo. Os valores sugeri-
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dos por estas instituições variam de 0,02 a 0,7 ano-1, sendo possível 
encontrar na literatura sugestões de valores para k de 0,01 a 0,2 ano-1.

É necessário conhecer bem estes valores, principalmente em 
função das condições de coleta de resíduo e climáticas locais, para 
se ter maior certeza quanto ao retorno econômico destes projetos de 
recuperação de biogás e energia nos aterros.

Uma boa previsão da geração de metano no aterro sanitário é 
de fundamental importância, principalmente em termos econômicos, 
pois a venda da energia elétrica garante a continuidade de um projeto. 
Estudos apontam a necessidade de se comercializar a energia no pa-
tamar de 200,00 a 350,00 R$/MWh para se viabilizar o aproveitamento 
energético do metano de aterro no Brasil (Tisi, 2019).

Instalações para recuperação e aproveitamento energético em 
aterros sanitários

O aproveitamento energético de biogás de aterro sanitário, de-
pende fundamentalmente de um sistema de captação de biogás (Figu-
ra 63), que normalmente é composto pelos seguintes sistemas: drenos 
verticais de captação de gás, tubulações adaptadas (cabeçotes) aos 
drenos verticais formando uma rede de drenos, sistema de sucção 
com instalação de motores elétricos – exaustores (Figura 64), filtros 
para remoção de condensado (Figura 65), flare para queima do ex-
cesso de biogás e motores (motogeradores) para geração de energia 
elétrica (Figuras 66 e 67).
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Figura 63 – Sistema de captação de biogás no Aterro Sanitário Caieiras.

Fonte: https://www.solvi.com/solucoes-industriais

Figura 64 – Exautores para sucção do biogás. Unidade de captação de 
biogás no Aterro Sanitário Caieiras. 

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

https://www.solvi.com/solucoes-industriais
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Figura 65 – Filtros para remoção de condensado. Unidade de captação de 
biogás no Aterro Sanitário Caieiras. 

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

Figura 66 – Motogeradores  a biogás para geração de energia elétrica no 
Aterro Sanitário Caieiras. 

Fonte: Candiani; Moreira (2015).
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Figura 67  – Motogeradores a biogás para geração de energia elétrica no 
Aterro Sanitário Salvador (BA). 

Fonte: https://www.solvi.com/solucoes-industriais

O biogás de aterros sanitários é queimado em motores a com-
bustão interna (ciclo Otto) na grande maioria dos projetos existentes 
no Brasil. Esses motores apresentam custos relativamente baixos 
comparado com sistemas de geração por turbinas, por exemplo, que 
apresentam elevada eficiência (25 a 35 %) e se adequam bem ao bio-
gás gerado em aterros sanitários. Os motores utilizados em aterros 
sanitários têm potência nominal variando entre 0,5 a 1,5 MW. Normal-
mente, as instalações têm um número variado de motores ao longo da 
vida do aterro porque a taxa de geração de metano varia com a quan-
tidade de resíduo depositada no aterro e com a idade deste.

Aplicação de um modelo para geração de metano e aproveita-
mento energético no Aterro Sanitário Caieiras

O Aterro Sanitário Caieiras, localiza-se no município de Caiei-
ras no estado de São Paulo (Região Metropolitana de São Paulo), Bra-
sil. Este aterro iniciou as operações de recebimento de resíduos em 
2002, tendo como vida útil estimada de 30 anos (2002 a 2032). O ater-
ro recebe em média 7.000 toneladas de RSU/dia e conta com cerca de 
160 drenos verticais para captação do biogás. No aterro foi instalada 
uma termelétrica, denominada – Termoverde, com capacidade de 29,5 
MW (Figura 67).

https://www.solvi.com/solucoes-industriais


122

Figura 67 – Conjunto de motogeradores elétricos da termelétrica no 
Aterro Sanitário Caieiras. 

Fonte: Candiani; Moreira (2018).

Para estimar a taxa de geração de metano no Aterro Sanitá-
rio Caieiras, foi adotado o modelo IPCC (2006) adaptado à realidade 
brasileira, com a adoção de parâmetros obtidos em células experimentais 
de aterros sanitários brasileiros (Candiani; Moreira, 2015).

Utilizaram-se as Equações do IPCC e valores de L0 de 70 Nm3/t 
RSU (Candiani; Moreira, 2015) e k de 0,18 ano-1 (Candiani; Moreira, 2015).

A estimativa de potência máxima gerada no aterro sanitário foi 
calculada utilizando (Barros, 2013):

Onde P = potência disponível (MW), Q = vazão de metano 
(Nm3 h-1), εc = eficiência de captação de metano (50 %), η = eficiência 
do motor: 0,35, fator de conversão: 1 kcal/h = (1/860.000) MW e PCI = 
8.500 kcal/Nm³ CH4 (BARROS, 2013).

A Figura 68 apresenta a taxa de geração de metano anual es-
timada para o Aterro Sanitário Caieiras ao longo dos próximos anos, 
a partir da expectativa de deposição de resíduo ao longo dos anos 
e utilização do modelo do IPCC (2006) com os parâmetros cinéticos 
apresentados acima.
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O aterro iniciou sua operação por volta do ano 2000 e espera 
descontinuar o recebimento de resíduo em 2032. Observa-se que à 
medida que a quantidade de resíduo aumenta cresce a taxa de gera-
ção de metano.

Por volta do ano 2030, espera-se atingir a maior taxa de gera-
ção de metano neste aterro. Mas, depois disto, é possível notar a que-
da no crescimento da taxa de geração de metano. Isto ocorre porque o 
resíduo antigo já apresenta taxas de produção de metano decrescen-
tes e contribui cada vez menos para a geração total de metano. 

Figura 68 – Estimativa da taxa de geração de metano no Aterro Sanitário Caieiras.

Fonte: Candiani; Moreira (2018). 

A potência máxima (Figura 69) disponível para geração de po-
tência foi estimada utilizando a equação descrita anteriormente. A taxa 
de geração de metano anual foi convertida em taxa de geração por 
hora. A potência efetivamente a ser gerada depende da motorização 
da instalação, isto é, da quantidade de geradores instalados para apro-
veitar a taxa de metano disponível. Atualmente a planta opera com 
capacidade abaixo do máximo teórico, devido a acertos econômicos e 
requisitos de despacho  de potência. O metano não aproveitado para 
a geração de eletricidade é queimado em queimadores para reduzir o 
impacto quanto a emissão de gases do efeito estufa.
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Figura 69 – Potência máxima disponível estimada para o Aterro Sanitário 
Caieiras ao longo dos anos. O aproveitamento desta potência disponível 

depende da motorização realizada no aterro ao longo dos anos. 

 
Fonte: Candiani; Moreira (2018).

Quando encerrar o recebimento de resíduo no Aterro Sanitário 
Caieiras, a taxa de geração de metano irá reduzir exponencialmente 
com o passar dos anos. O número de motogeradores operacionais no 
aterro busca seguir a curva apresentada, devendo  aumentar até por 
volta de 2030 e depois começar a reduzir com a desativação de moto-
geradores à medida que o potencial energético do aterro vai decaindo. 

Questões técnicas importantes

Em geral, os modelos de emissão de gases em aterro sanitário 
apresentam imprecisão devido às seguintes razões: informações não 
confiáveis quanto às quantidades e composição dos resíduos depo-
sitados nos aterros sanitários, variação na formação do biogás nos 
aterros sanitários, principalmente pela falta de homogeneidade dos 
resíduos depositados, dificuldade de se avaliar adequadamente os 
principais parâmetros responsáveis pela biodegradação dos resíduos 
e deficiência metodológica dos modelos.

Nos modelos de geração de metano em aterros sanitários os 
parâmetros mais analisados são L e k, respectivamente, o potencial 
de produção de metano e a constante de biodegradação. O potencial 
de produção de metano pode ser determinado por meio de um mo-
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delo teórico, experimentos de laboratório e dados de produção real 
de metano nos aterros sanitários. É possível dizer que não existe um 
método padrão para estimar o potencial de produção de metano. As 
previsões teóricas são baseadas na composição química dos resíduos 
e apresentam um potencial máximo teórico para a produção de meta-
no. Na realidade a produção de metano fica abaixo dessa expectativa, 
principalmente porque muitos resíduos são lentamente biodegradados 
ou não são efetivamente biodegradados. Nesse sentido, o potencial 
teórico da produção de metano deve ser ajustado por um fator de bio-
degradabilidade.

Um procedimento experimental bastante utilizado para se ava-
liar a produção de metano em aterro sanitário é o potencial bioquímico 
de metano, que consiste em calcular a produção de metano de um 
determinado resíduo orgânico ao longo do processo de decomposição 
anaeróbia em uma condição laboratorial.

Com a informação sobre a caracterização dos componentes 
de um resíduo, o L é determinado a partir de uma média dos diferentes 
potenciais bioquímicos de metano para cada um dos componentes de 
um determinado resíduo.

A constante de biodegradação é o parâmetro que controla simul-
taneamente a taxa de geração e o tempo de declínio da biodegradação 
ao longo do tempo. Os valores sugeridos nos distintos modelos descri-
tos aqui variam de 0,01 a 0,7 ano-1, sendo necessário aprimorar estes 
valores, principalmente em função das condições climáticas locais.

A dificuldade de se estimar com precisão a constante de biode-
gradação, k é devido a não existência de muitas informações a respeito 
do tempo para degradar todo o resíduo depositado no aterro sanitário.

Os dados disponíveis raramente apresentam um acompanha-
mento de todo o processo. Outro fator é que a deposição dos resíduos 
nos aterros é realizada diariamente, aspecto que dificulta bastante o 
monitoramento da produção de gás, pois não se sabe exatamente o 
tempo de biodegradação dos resíduos.

Salienta-se que ambos os parâmetros são altamente depen-
dentes das condições ambientais locais/regionais e operacionais em 
um aterro sanitário.

As estimativas mais realistas da geração de metano geralmen-
te utilizam informações coletadas a partir de dados registrados nos 
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aterros sanitários em escala real, lisímetros (dispositivos com caracte-
rísticas de biorreatores) e células experimentais em escala piloto.

A maior dificuldade em relação à utilização dos dados prove-
nientes dos aterros sanitários em escala real é que estes refletem o 
volume de gás coletado e nem sempre o volume de gás gerado.

Também é necessário considerar o sistema de captação de 
biogás no aterro sanitário, que nem sempre apresenta uma eficiên-
cia satisfatória. Devido à existência de muitos fatores que influenciam 
o processo não é fácil obter esses parâmetros com precisão. Entre 
esses fatores podemos citar: camada de cobertura (tipo do material 
de cobertura/espessura da cobertura) do aterro sanitário, presença de 
trincas e fissuras na sua superfície, característica e qualidade do siste-
ma de recuperação de biogás do aterro sanitário e qualidade das infor-
mações disponíveis (quantidade de resíduos depositados, idade dos 
resíduos, composição dos resíduos e sistema de operação do aterro).

Neste contexto, para a realização de uma boa estimativa de 
geração de biogás em aterro sanitário é necessário a disponibilidade 
do maior número de informações possíveis.

O aproveitamento energético de biogás de aterro depende de 
um sistema de captação bem dimensionado, sendo que um dos pri-
meiros problemas a se tentar resolver é a redução das emissões fugi-
tivas de biogás.

Uma opção potencial seria utilizar um revestimento de cober-
tura geossintético temporário durante um período (cerca de 2 anos), 
principalmente neste início da decomposição dos resíduos no aterro, 
em que o processo de biodegradação se encontra acelerado.

Mas, é preciso avaliar os efeitos desta cobertura nos recalques 
e assentamentos do maciço sanitário, que podem afetar a estabilidade 
do aterro. Outro aspecto é que, no caso da cobertura por geossintéti-
co, o teor de umidade no aterro deve ser mantido para evitar a desa-
celeração ou o fim da biodegradação.

Para isso a opção seria uma quantidade de recirculação de 
lixiviado no aterro, o que também deve ser analisado criteriosamente, 
pois pode influenciar em um aumento das pressões internas no aterro 
e desta maneira também desestabilizar o maciço de resíduo.

Uma alternativa seria a remoção da cobertura de geossintético 
colocada e com isto a promoção novamente do contato superfície do 
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aterro-atmosfera, restabelecendo a percolação de água no sistema, 
garantindo a umidade necessária para a continuidade do processo de 
biodegradação.

Também é necessário avaliar o próprio sistema de captação de 
biogás, formado pelos drenos verticais e tubulações que transportam 
o biogás, estes precisam ser instalados corretamente e carecem de 
manutenções frequentes. Recomenda-se que estas tubulações sejam 
de polietileno de alta densidade (PEAD), material de maior qualidade e 
durabilidade. Em razão da umidade do biogás existe uma grande pro-
dução de condensado dentro destas tubulações que precisa fluir. Daí 
a importância da utilização de filtros para remoção deste condensado 
e ajustes nos níveis das tubulações horizontais para evitar o acúmulo 
de condensado nas linhas prejudicando a extração do biogás. As tu-
bulações devem ser instaladas considerando o terreno do aterro, apro-
veitando as declividades para facilitar a passagem do biogás pelas 
tubulações ou em trechos planos.

Comentários finais 

Os aterros sanitários permitem o aproveitamento do biogás 
para a produção de energia elétrica ou outros usos, como comercia-
lização direta do gás, iluminação e sua purificação e uso como com-
bustível veicular.

Entretanto, os projetos precisam escolher um bom modelo ma-
temático de previsão de gás metano a ser gerado. O aterro sanitário 
não deve ser muito antigo, pois certamente nestas condições, a maior 
parte do gás metano já foi gerado reduzindo a viabilidade econômica 
do projeto.

A previsão do potencial de metano no aterro é de fundamental 
importância e neste sentido valores realistas de potencial de geração 
de metano (L) e constante de biodegradação (k) são necessários.

Na avaliação desses parâmetros, deve-se levar em conta o 
percentual de matéria orgânica dos resíduos de uma determinada lo-
calidade, as condições climáticas locais e ainda a infraestrutura de 
implantação e operacional deste aterro.

Sabe-se que nos aterros brasileiros (regiões tropicais e subtro-
picais), os valores de L tendem a ser menores e os de k maiores quan-
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do comparados, por exemplo, com países em regiões temperadas. Ou 
seja, os processos de biodegradação são mais rápidos e favorecem 
a produção de metano nos estágios iniciais quando da deposição dos 
resíduos no aterro.

Consequentemente, o tempo de geração de um empreendi-
mento no Brasil tende a ser mais curto, principalmente quando cessa a 
deposição de resíduos. Além disto, também é necessário a instalação 
adequada de sistemas de captação do gás no aterro, desde drenos 
verticais e horizontais e equipamentos para extrair, filtrar, direcionar e 
purificar o biogás para o devido uso comercial.

Do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, deve-se ainda 
considerar um bom sistema para evitar o escape fugitivo superficial de 
metano no aterro e ainda incluir no dimensionamento da previsão do 
potencial de metano do aterro, a parcela referente à oxidação metano-
trófica, cujo valor está em torno de 5 a 15% do metano gerado.

Escapes superficiais significativos de metano resultam em valo-
res de até 35% do total gerado no aterro (Candiani; Viana, 2017) e, pos-
sivelmente, gás também pode acumular em bolsões no interior do aterro.

Todos estes aspectos conjuntamente influenciam nos valores 
do volume de metano disponível para utilização. Praticamente só 50 a 
60% do total de metano gerado previsto em uma determinada mode-
lagem estariam efetivamente disponíveis nos aterros sanitários para 
o aproveitamento energético, destacando-se atualmente as práticas 
da queima do gás metano em motores e produção de energia elétrica 
(Silva; Freitas; Candiani, 2013).

Além dos aspectos das modelagens e técnico-operacionais re-
lacionados ao aproveitamento energético do biogás de aterro sanitá-
rio, deve-se ainda projetar a viabilidade econômica dos projetos.

Deve-se pensar no aproveitamento econômico dos múltiplos 
serviços do aterro: armazenar resíduos sólidos urbanos, comerciali-
zar o gás gerado ou energia elétrica, considerar possíveis créditos de 
carbono etc.

Estudos apontam a necessidade no Brasil em 2022 de se co-
mercializar a energia no patamar de 350,00 R$/MWh para se viabilizar 
o aproveitamento energético (Teixeira Junior, 2016).

Do ponto de vista do planejamento energético é importantíssi-
mo diversificar a matriz energética em relação às fontes. O biogás é 
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um energético renovável e disponível próximo aos centros consumido-
res de energia elétrica, é uma alternativa energética descentralizada 
que pode atender demandas locais menores de cargas, além de que 
tais práticas promovem a sustentabilidade ambiental local.

Atualmente, o aproveitamento do biogás está em alta no Brasil, 
com diversos projetos sendo implantados e em operação. Os aterros 
sanitários apresentam grande potencialidade neste contexto, pois a 
demanda por soluções adequadas ao manejo dos resíduos sólidos se 
multiplica a cada dia. As cidades demandam cada vez mais tratamento 
dos resíduos sólidos e potenciais energéticos. Neste contexto, o bio-
gás é mais um insumo energético renovável importante, disponível e 
que não pode ser desperdiçado.

Estimativa da geração de chorume em aterro sanitário

Denomina-se chorume (Figura 70), o líquido escuro, produzido 
pela biodegradação anaeróbia dos resíduos no aterro sanitário. Perco-
lado ou lixiviado, refere-se ao chorume com a percolação de águas de 
precipitação. A estimativa da geração de chorume, é importante para 
o dimensionamento dos sistemas de coleta e tratamento de chorume 
e para a análise da estabilidade do maciço sanitário (Boscov, 2008).

A produção de chorume, é geralmente estimada por modelos 
que calculam o balanço hídrico, a partir de dados climatológicos locais 
e das propriedades hidráulicas das camadas de cobertura do aterro 
sanitário e da massa de resíduos. A água que incide sobre a superfície 
do aterro sanitário pode ser proveniente da precipitação, irrigação ou 
recirculação de chorume ou ainda do escoamento superficial da área 
ao redor do aterro. Parte da água atinge o aterro e escoa superficial-
mente sobre a cobertura e parte volta à atmosfera por evapotranspi-
ração e o restante se infiltra e percola pela cobertura, ou seja, esse 
balanço hídrico no aterro é resultante de todas as entradas e perdas 
de água como um todo. Os principais fatores que governam a forma-
ção de chorume são, portanto, a disponibilidade de água, as caracte-
rísticas da cobertura, as características dos resíduos e sistemas de 
drenagem do aterro (Boscov, 2008).

Há diversos métodos (Método do Balanço Hídrico, Método 
Suíço etc.) e programas computacionais para estimar a produção 
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de chorume no aterro, sendo o programa Help o mais utilizado 
(Boscov, 2008).

Normalmente, o chorume coletado nos aterros sanitários é ar-
mazenado em bacias ou tanques (Figura 70) no aterro e transportado 
por caminhões tanques para o devido tratamento nas unidades de tra-
tamento de esgoto (ETEs) da SABESP e outras empresas prestadoras 
de serviços de tratamento de efluentes.

Nas ETEs, o chorume é misturado/diluído com o esgoto urbano 
e tratado pelo sistema de tratamento da unidade operacional, o custo 
de tratamento é da ordem de R$ 15,00 a R$ 17,00/m3, deste tratamen-
to existe a produção de lodo (Figura 71) na ETE, que é disposto em 
aterro sanitário, normalmente a um custo de aproximadamente de R$ 
20,00 a 25,00/tonelada.

O chorume também pode ser recirculado no aterro sanitário, 
nos chamados, aterros biorreatores, como uma alternativa de trata-
mento. A recirculação de chorume no aterro, potencializa os processos 
de biodegradação com maior carga de microrganismos, o que acelera 
e aumenta a produção de biogás e consequentemente aproveitamento 
energético. Entretanto, a recirculação deve ser realizada com controle, 
pois o aumento de líquidos no interior do aterro e consequentemen-
te aumento das pressões internas, pode comprometer a estabilidade 
geotécnica do maciço sanitário e ocasionar acidentes relacionados a 
potenciais escorregamentos dos taludes de resíduos do aterro (Bos-
cov, 2008). A outra opção de tratamento de chorume é implantar um 
sistema no próprio aterro, incluindo processos físico-químicos e bio-
lógicos. O tratamento mais adequado para o chorume, é o processo 
de osmose reversa (Figura 73), porém é um sistema caro e produz 
subprodutos, que precisam de tratamento. O custo do processo de 
osmose reversa é de cerca de R$ 20,00/m3 (Candiani; Moreira, 2018).
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Figura 70 – Chorume. 

Fonte: https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-trata-
mento-adequado/

Figura 71 – Bacia de armazenamento de chorume no aterro sanitário. 

Fonte: https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-trata-
mento-adequado/

https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-tratamento-adequado/
https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-tratamento-adequado/
https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-tratamento-adequado/
https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-tratamento-adequado/
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Figura 72 – Lodo. 

Fonte: https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-trata-
mento-adequado/

Figura 73 – Unidade de osmose reversa para tratamento de chorume 
no aterro sanitário.

Fonte: https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-trata-
mento-adequado/

Monitoramentos nos aterros sanitários

O sistema de monitoramento geotécnico consiste geralmente 
no controle de deslocamentos verticais (recalques) e horizontais, por 
meio de marcos superficiais (Figura 74), controle dos níveis de per-
colado e pressões de gases por meio de piezômetros (Figura 75) e 
inspeções visuais no aterro. O monitoramento ambiental consiste ge-
ralmente no controle da qualidade da água superficial e subterrânea. 

https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-tratamento-adequado/
https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-tratamento-adequado/
https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-tratamento-adequado/
https://www.ambientelegal.com.br/chorume-de-aterro-nao-e-esgoto-precisa-de-tratamento-adequado/
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Para controle das águas subterrâneas, são instalados poços de mo-
nitoramento (Figura 76) com coletas de amostras trimestrais (Boscov, 
2008). Os monitoramentos nos aterros sanitários são fundamentais 
para garantir as boas condições de funcionamento e atendimento às 
exigências legais e de segurança, evitando-se a ocorrência de aciden-
tes, como rupturas de taludes e escorregamentos do maciço sanitário 
(Figura 77).

Figura 74 – Marco superficial instalado em aterro sanitário. 

Fonte: https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/III-081.pdf

Figura 75 – Piezômetro instalado no aterro sanitário.

Fonte: https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/III-081.pdf

https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/III-081.pdf
https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/III-081.pdf
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Figura 76 – Poços de monitoramento instalados em aterro sanitário. 

Fonte: https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/III-081.pdf

Figura 77 – Rompimento e Encorregamento de maciço sanitário do aterro. 

Fonte:  https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/III-081.pdf

Aplicação de geossintéticos em aterros sanitários

A impermeabilização ou revestimento de fundo/base dos ater-
ros sanitários, apresenta como função proteger o solo de potenciais 
percolações de chorume. O uso dos geossintéticos é fundamental 
para a adequada impermeabilização do solo. A Figura 78 mostra os 
principais geossintéticos aplicados na impermeabilização do solo nos 
aterros sanitários.

https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/III-081.pdf
https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/III-081.pdf
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Figura 78 – Geossintéticos. 

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

A impermeabilização é composta pela seguintes camadas, de 
baixo para cima:

• Camada de solo local compactada (função estrutural);
• Camada de argila compactada com coeficiente de permeabili-

dade da ordem de 1 x 10-7 m/s;
• Camada de geocomposto bentonítica (Figura 79);
• Camada de geomembrana de PEAD (Figura 80);
• Camada de proteção da geomembrana, de geotêxtil (Figura 81);
• Instalação dos sistemas de captação de lixiviados e gases (Fi-

gura 82).
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Figura 79 – Aplicação de geocomposto bentonítico para 
impermeabilização de aterro sanitário. 

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

Figura 80 – Geomembrana de PEAD aplicada em uma célula de resíduos 
no aterro sanitário para impermeabilização do solo (fundo). 

Fonte: Candiani; Moreira (2015).
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Figura 81 – Instalação de geotêxtil no aterro sanitário. 

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

Figura 82 – Instalação dos sistemas de captação de lixiviados e 
gases no aterro sanitário. 

Fonte: Candiani; Moreira (2015).

Encerramento/Fechamento de aterros sanitários e pós-uso da 
área

Os aterros sanitários são obras que exigem monitoramento por 
anos após o esgotamento da sua vida útil. Normalmente, estes são 
monitorados por 30 anos, após a estabilidade da área do aterro, ela é 
recuperada, criando-se áreas verdes e, principalmente parques (Figu-
ras 83 e 84).
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O aterro deve apresentar um plano de encerramento, consi-
derando-se o monitoramento geotécnico e ambiental, bem como um 
projeto de arborização/reflorestamento.

Alguns destes aterros desativados vêm sendo ocupados de 
forma ilegal, potencializando riscos de incêndios, devido a presença 
do gás metano, explosões e escorregamentos do maciço sanitário. 
O uso pós-fechamento de um aterro é bastante restrito e edificações 
nestas áreas em um curto prazo de tempo não é recomendado, em 
função da instabilidade do maciço e presença do metano.

Entretanto, para uso futuro dos aterros é indicado a implanta-
ção de áreas verdes, com equipamentos públicos comunitários como 
praças esportivas, campos de futebol, áreas de convívio com progra-
mas de educação ambiental, ou seja, a requalificação do aterro deve 
integrar a área ao seu entorno, considerando-se  as necessidades da 
comunidade local (Stuermer; Brocaneli; Vieira, 2011).

Figura 83 – Aterro sanitário encerrado, requalificando-o como uma área 
verde e criação de parque urbano. 

Fonte: https://www.jacarei.sp.gov.br/

https://www.jacarei.sp.gov.br/


139

Figura 84 – Parque Villa-Lobos hoje no município de São Paulo, 
foi um antigo lixão. 

Fonte: https://www.parquevillalobos.net/historia-parque-villa-lobos/

Aterros industriais (Classe I)

Os resíduos industriais são aqueles resultantes dos processos 
industriais, sendo classificados como Classe I, perigosos pela ABNT 
NBR nº 10.004/2004 (Barros, 2013).

As características de risco que definem suas periculosidades 
são: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, patogenicidade e toxi-
cidade (Barros, 2012).

Os resíduos industriais, são dispostos nos aterros de resíduos 
perigosos, os chamados aterros industriais – Classe I (Figura 85).

Estes aterros são implantados semelhantemente aos aterros 
sanitários – Classe II, exigindo-se normalmente um maior rigor quanto 
a impermeabilização de base, usualmente aplicando-se 2 camadas de 
geomembrana de PEAD, além das outras camadas convencionalmen-
te usadas na impermeabilização dos aterros Classe II.

Outra particularidade do aterro industrial e a instalação de um 
galpão, evitando-se o contato dos resíduos industriais com as águas 
de chuva.

https://www.parquevillalobos.net/historia-parque-villa-lobos/
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Figura 85 – Aterro Industrial, Classe I (resíduos perigosos). 

Fonte:  www.essencis.com.br

http://www.essencis.com.br
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Landfill Mining (“Mineração em Aterro”): cenário atual

A mineração em aterro pode ser considerada uma estratégia de 
gerenciamento de áreas contaminadas, degradadas, lixões e aterros, 
integrada na possibilidade de se remediar e requalificar estas áreas, 
principalmente no meio urbano (Zhang; Zhong; Geng, 2019).

Entretanto, atualmente a mineração em aterro é um conceito 
ainda emergente e embora já implantado em vários casos ao redor do 
mundo, ainda se desenvolve mais em escala piloto e estudos teóricos 
e hipotéticos, portanto, representando desafios sobretudo na análise 
da sua viabilidade econômica (Wagner; Raymond, 2015).

Mas, não são só desafios econômicos, há ainda muitos outros, 
como limitações quanto a eficiência, carência de dados e informações 
dos resíduos, tecnologias disponíveis, mercado consumidor no tocan-
te aos materiais, falta de incentivos e regulações normativas (Holzle, 
2019).

A mineração urbana tem sido utilizada globalmente, como uma 
atividade recuperadora de recursos disponíveis, principalmente em 
antigas áreas de disposição final de resíduos sólidos. Estas atividades 
incluem a mineração urbana para recuperação e reciclagem de me-
tais, resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, resíduos plásticos, 
entre outros (Zhang; Zhong; Geng, 2019).

A grande urbanização e industrialização exigiram enorme con-
sumo de recursos naturais, que foram transformados em elementos 
antrópicos e resíduos acumulados no meio ambiente. Nesse sentido, a 
mineração urbana definida como um processo de recuperação de ma-
teriais e energia no meio antrópico, pode ser considerada um meca-
nismo significativo na implementação de ações efetivas de reciclagem 
e recuperação de resíduos e abordagem em prol da sustentabilidade 
(Holzle, 2019).

As taxas de reciclagem de alguns metais, como: níquel, cobre, 
ferro e zinco, são da ordem de 50% e plásticos na Europa denotam 
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metas de reciclagem de 55% até o ano de 2030. Desta maneira, os 
antigos lixões e aterros encerrados, são áreas potenciais no meio ur-
bano para recuperação destes recursos e materiais. Publicações re-
centes têm mostrado a viabilidade de recuperação de baterias de lítio 
na Austrália, fiações de cobre, placas de circuitos impressos, resíduos 
de equipamentos eletroeletrônicos e resíduos da construção civil. Um 
estudo na China - aterro de Yingchun, considerou-se a mineração do 
aterro, a partir de três custos principais: aluguel de equipamentos de 
escavação, transporte e processamento de resíduos, que somados re-
presentaram 88,2% do custo total. O custo médio por unidade/tonela-
da minerada foi de 12,7 dólares. Os principais benefícios da mineração 
foram: geração de eletricidade por incineração e recuperação de me-
tais, apresentando em benefício econômico líquido, valores variando 
de 1,92 a 16,63 milhões de dólares (Zhang; Zhong; Geng, 2019).

O processo de mineração em aterro se dá por meio da esca-
vação dos antigos depósitos de armazenamento de resíduos e devida 
separação destes, utilizando-se sistemas de peneiramento com sepa-
radores por classificação de ar e magnético. Nos locais de escavação 
é possível encontrar solos orgânicos mineralizados a anos por siste-
mas espontâneos de compostagem, que podem ser comercializados 
como substratos/compostos fertilizantes, materiais de construção civil, 
incluindo britas e areias e metais recuperados. Materiais com elevado 
potencial calorífico, como plásticos, borrachas e madeiras podem ser 
tratados por meio de processos térmicos, valorizando energeticamen-
te estes resíduos. Estes antigos depósitos de resíduos podem ser re-
cuperados e requalificados para outros usos, como a implantação de 
áreas industriais ou desenvolvimento urbano, com benefícios sociais 
positivos, por meio da construção de parques municipais ou até mes-
mo novos aterros (Faitli, et al., 2019).

Os projetos de mineração urbana em aterros de resíduos ainda 
apresentam incertezas relacionadas a composição de resíduos (quan-
tidades de materiais recicláveis e perigosos), eficiência de tecnologias 
para o processamento de resíduos (nível de qualidade), mercados 
disponíveis para comercialização dos materiais recuperados e riscos 
ambientais e de saúde pública decorrentes da escavação. Estudos 
estimam que os custos da mineração em aterro são da ordem de 40 a 
130 dólares por tonelada. Os dados mostraram que para se recuperar 
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1 tonelada de metal é preciso investir cerca de 158 dólares, neste es-
tudo mostrou-se claramente que no caso dos metais, é muito mais ba-
rato recuperá-los antes de depositá-los no aterro. Entretanto, mesmo 
assim, ainda é possível recuperar os metais pela mineração no aterro 
(Holzle, 2019).

Os projetos de mineração em aterro são analisados do ponto de 
vista de três aspectos fundamentais: recursos potenciais disponíveis, 
viabilidade econômica e os impactos ambientais decorrentes das esca-
vações e processamentos dos materiais minerados (Holzle, 2019).

Os lixões e aterros são locais com grande potencial de mate-
riais, sendo estes disponíveis em um local único e encontram-se pron-
tamente disponíveis. Entretanto, nem sempre existe tecnologia ade-
quada e com eficiência para garantir a qualidade do material escavado 
e a própria qualidade do material em si é uma grande incerteza.

Outra vantagem interessante do ponto de vista ambiental da 
mineração em aterro, é a possibilidade de se recuperar materiais com-
bustíveis e energéticos. Porém, algumas preocupações quando se 
escava um aterro, devem ser avaliadas, como a emissão de gases e 
substâncias odoríferas, contaminações ambientais e riscos à saúde 
pública.

Os custos associados à mineração em aterro ainda são preo-
cupantes, pois em vários estudos hipotéticos presente na literatura, 
mostra que os custos de escavação excedem as receitas previstas 
para a comercialização dos materiais extraídos.

Os metais quase sempre apresentam bons preços no mercado 
de resíduos e a recuperação energética depende muito da disponibili-
dade de tecnologias relacionadas a processos térmicos, como incine-
ração, gaseificação, pirólise e até plasma em vários países, o que é 
uma barreira, por exemplo, no Brasil, onde estas tecnologias não são 
facilmente disponíveis.

Por outro lado, obviamente que ganhos e benefícios socioam-
bientais também devem ser mensurados em relação aos projetos de 
mineração em aterro, principalmente em termos de remediação e re-
qualificação de áreas degradadas ou com passivos ambientais, embo-
ra estes benefícios não sejam simples de serem mensurados.

Deve-se, também prever benefícios fiscais e incentivos finan-
ceiros e regulações legislativas dê apoio aos projetos de mineração em 
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aterro, aspectos que poderiam favorecer mais tais iniciativas. Apoios 
governamentais são fundamentais neste contexto, já que a mineração 
em aterro atende aos princípios da política nacional de resíduo sólido 
(PNRS) no cenário brasileiro, além de promover práticas relacionadas 
a sustentabilidade.

Ressalta-se ainda a característica de integração e fomento de 
políticas públicas dos projetos de mineração em aterro, pois possibili-
tam o desenvolvimento de parcerias público-privado, privado-privado 
e consórcios em geral.

O consumo exacerbado dos recursos naturais, a escassez de 
matérias primas, o aumento da geração de resíduos e a dificuldade de 
locais para armazenamento e tratamento adequado dos resíduos, são 
apenas alguns aspectos, que justificam o uso da mineração em aterro, 
que dê forma abrangente se inseri no contexto da Ecologia Industrial, 
que toma como princípios fundamentais a minimização de resíduos, 
economia circular e ciclo fechado, zero resíduos, reúso, recuperação 
e reciclagem de resíduos e a mineração urbana e a mineração em 
aterro, certamente encontram-se atreladas a este contexto geral.

Salienta-se que a mineração em aterro ainda não foi determi-
nada como uma estratégia de gestão ou gerenciamento de resíduos 
sólidos. O fluxo da mineração em aterro é ainda objeto de análise e 
muitos autores defendem a ideia de se estabelecer um protocolo ope-
racional, definindo-se pelo menos as principais atividades, incluindo-
-se por exemplo, os seguintes aspectos (Holzle, 2019):

(i) Estudos de viabilidade: identificação do tipo e das quan-
tidades de resíduos para que se possa definir o seu poten-
cial de reciclagem e os equipamentos a serem utilizados 
e identificação das condições econômicas e ambientais e 
riscos em geral;

(ii) Estabilização biológica: se a composição e idade dos re-
síduos indicarem um aumento no volume de gás no aterro, 
será necessário implantar um sistema de extração e trata-
mento dos gases;

(iii) Extração dos materiais: os resíduos escavados, são 
transportados para as unidades de tratamento e pré-tria-
gem de resíduos;
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(iv) Separação: os fluxos de materiais são separados e clas-
sificados em diferentes etapas e com diferentes técnicas 
para que sejam obtidas frações de resíduos individualiza-
dos;

(v) Tratamento e recuperação: tratamentos: mecânicos, bio-
lógicos ou térmicos – deverão ser implantados de forma 
integrada;

(vi) Disposição final: todos os materiais que não puderem ser 
utilizados para reciclagem ou recuperação térmica, devem 
ser novamente depositados em aterros.

As Figuras 86 a 89, mostram alguns processos de mineração 
em aterro sanitário.

Figura 86 – Escavação de resíduos no aterro sanitário. 

Fonte: https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-poten-
tial-of-enhanced-landfill-mining/

https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-potential-of-enhanced-landfill-mining/
https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-potential-of-enhanced-landfill-mining/
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Figura 87 – Sistema de separação de resíduos. 

Fonte: https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-poten-
tial-of-enhanced-landfill-mining/

Figura 88 – Unidade operacional de separação de resíduos. 

Fonte: https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-poten-
tial-of-enhanced-landfill-mining/

 

https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-potential-of-enhanced-landfill-mining/
https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-potential-of-enhanced-landfill-mining/
https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-potential-of-enhanced-landfill-mining/
https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-potential-of-enhanced-landfill-mining/
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Figura 89 – Experiência de mineração em aterro sanitário. 

Fonte: https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-poten-
tial-of-enhanced-landfill-mining/

https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-potential-of-enhanced-landfill-mining/
https://www.recycling-magazine.com/2020/07/19/research-project-to-explore-potential-of-enhanced-landfill-mining/
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São muitos os desafios para o gerenciamento dos resíduos 
sólidos. O Brasil, com sua enorme extensão geográfica, os problemas 
só pioram. Quanto mais nos afastamos dos grandes centros urbanos 
do país, as desigualdades e as realidades pioram em muito, com re-
giões extremamente pobres, desestruturadas e com dificuldades gra-
ves de gestão e ação do poder público.

Precisamos ainda encerrar os lixões espalhados pelo país, 
avançar nas estratégias de coleta seletiva e reciclagem e implementar 
a logística reversa, ações que dependem de políticas públicas e incen-
tivos para implementação.

 Apesar de toda as nossas dificuldades, muitos novos mar-
cos regulatórios estão sendo sancionados no país: a Lei Federal nº 
14.026/2020 – Saneamento, Decreto nº 10.936/2022 – Logística Re-
versa e Decreto nº 11.043/2022. Novos programas também estão sen-
do implementados como: o Programa Nacional Lixão Zero, o Progra-
ma Nacional de Combate ao Lixo no Mar e Programa Nacional Rios 
+Limpos, o Programa Nacional de Logística Reversa e o Programa 
Nacional de Recuperação de Áreas Contaminadas.

No contexto internacional da gestão de resíduos, observa-se a 
adoção de práticas focadas na economia circular, valorizando os resí-
duos, desviando-os da disposição final e destinando-os para rotas tecno-
lógicas distintas. Avanços na reciclagem e nos sistemas de recuperação 
e aproveitamento energético já são realidades consolidadas, com produ-
ção de biogás, composto orgânico e combustíveis derivados de resíduos.

Já no nosso contexto nacional, a gestão de resíduos sólidos, 
anteriormente executada nas esferas públicas, apresenta uma tendên-
cia de atuação dos setores produtivos. Mas, a destinação final ambien-
talmente adequada de resíduos de forma a asegurar a disposição final 
ambientalmente adequada apenas dos rejeitos, com encerramento 
dos lixões, ainda é o grande desafio brasileiro.

Os municípios precisam implementar o gerenciamento integra-
do e sustentável dos seus resíduos sólidos urbanos, tendo que superar 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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para isto, muitas barreiras institucionais, financeiras, ambientais, tec-
nológicas e sociais, além do nosso contexto educacional. Através da 
educação ambiental, o indivíduo constrói valores de responsabilidade 
social, conhecimentos e habilidades essenciais à qualidade de vida e 
sustentabilidade. 
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