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RESUMO 
A destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) ainda se resume, em quase 
todo o território brasileiro, no aterramento dos materiais sem qualquer processamento 
prévio (SNIS, 2018) o que vai de conflito com a atual Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, estabelecida pela Lei nº 12.305/2010. Alternativas ao não aterramento de 
resíduos tendem a gerar maiores benefícios a longo prazo, com destaque para a 
diminuição do passivo ambiental gerado pelos aterros sanitários. Sendo assim, o 
presente estudo apresenta as principais alternativas existentes, com objetivo de 
fundamentar e apoiar a tomada de decisão de gestores municipais na escolha da 
melhor forma de destinação dos RSU. No estudo foram avaliadas e comparadas seis 
(06) tecnologias de tratamento dos RSU: compostagem, digestão anaeróbia, 
incineração, gaseificação, pirólise e plasma.  
PALAVRAS-CHAVE: resíduos sólidos urbanos; tratamento de resíduos; alternativas 
tecnológicas. 

Alternatives for municipal solid waste treatment technologies 
The final disposal of municipal solid waste (MSW) without any previous treatment in 
landfill is until today the main solution for MSW in Brazil. This fact goes against one of 
the main directives established in the National Law nº 12.305/2010, which brings the 
National Policy of Solid Waste. Alternatives to landfilling bring long-term advantages, 
and reduce the negative environmental impacts caused by landfill. In this sense, the 
study of alternatives for treatment of MSW aims to present available technologies and 
to support the decision of the MSW managers in the choice of the best technology with 
least environmental impact. The following technologies considered and compared 
were composting, anaerobic digestion, incineration, gaseification, pyrolysis and 
plasma.  

KEYWORDS: municipal solid waste; waste treatment; treatment technologies 

  

https://lataci.com.br/journal/index.php/apprehendere/article/view/40
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:luisaferolla@ambiencia.org
mailto:cristianepimenta@ambiencia.org
mailto:henrique@ambiencia.org


1 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS traz como diretriz a necessidade de 
dar tratamento específico aos diferentes resíduos gerados pela sociedade, antes da 
sua disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). Apesar de a PNRS 
estar vigente no Brasil desde 2010, a destinação final dos resíduos ainda se resume, 
em quase todo o território brasileiro, no aterramento dos materiais sem qualquer 
processamento prévio (BRASIL, 2018). Alternativas ao não aterramento de resíduos 
tendem a gerar maiores benefícios a longo prazo, como a garantia de recuperação de 
materiais recicláveis, além de diminuir o passivo ambiental gerado pelos aterros 
sanitários (THOMÉ-KOZMIENSKY, PELLONI, 2011). O presente estudo pretende 
apresentar as principais alternativas existentes com o objetivo de fundamentar e 
apoiar a tomada de decisão dos gestores municipais na escolha da melhor alternativa 
técnica. 

2. METODOLOGIA 
As tecnologias de tratamento estudadas têm, como aplicação, o tratamento dos 
resíduos sólidos urbanos (domiciliares e de limpeza urbana) gerados pelos municípios 
e as premissas para a sua escolha foram a reciclagem e o aproveitamento energético 
dos resíduos, visando minimizar os rejeitos encaminhados para disposição final em 
aterros sanitários. 
Para avaliação das tecnologias estudadas, foi realizado um levantamento abrangendo 
os tratamentos existentes em cidades brasileiras e no exterior, estudos científicos e 
acadêmicos sobre o tema, além de consultas em empresas que já possuem plantas 
de tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) em operação. 

3. EMBASAMENTO TEÓRICO 

Considerando que o aterro sanitário é uma unidade de disposição final, que segundo 
a PNRS, deve receber apenas rejeitos, este não será detalhado como alternativa 
tecnológica para tratamento dos RSU. Considerando ainda que cada fração do RSU 
(orgânica, reciclável e rejeito) deve receber tratamento adequado, é recomendado que 
seja feita uma triagem preliminar dos materiais em qualquer alternativa adotada. O 
nível tecnológico nesta etapa depende do grau de pureza exigido pela tecnologia 
subsequente, assim como dos aspectos econômicos e financeiros locais (BARREIRA, 
FREIRE, RODRIGUES, 2015). 
Compostagem de resíduos orgânicos 
A compostagem pode ser definida como um processo biológico, que promove a 
decomposição aeróbia da matéria orgânica presente nos RSU em condições 
adequadas, resultando em um produto estabilizado denominado composto. O sistema 
de compostagem é tecnicamente simples e com baixo valor de implantação e 
operação, em comparação a outros processos de tratamento, além de ser eficiente na 
diminuição de massa e na carga orgânica dos resíduos (LOPEZ-REAL,1994). 
As usinas de compostagem apresentam estruturas com instalações para recepção de 
resíduos, esteira de triagem para a separação de materiais recicláveis e orgânicos, 
equipamentos como peneiras ou trituradores, pátio de compostagem e área de refino 
e armazenamento do composto. O processo de compostagem pode ser dividido em 
natural ou acelerado, dependendo do tipo de aeração do sistema. No método natural, 
o fornecimento de oxigênio ocorre por meio de revolvimentos periódicos com 
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máquinas, ou de forma manual, quando as leiras apresentam menor porte. No 
processo acelerado, a aeração é forçada, por meio de tubulações que injetam ar no 
interior das pilhas. O processo completo de decomposição dura cerca de 3-4 meses, 
no processo natural, e de 2-3 meses, no processo acelerado. A área requerida para 
implantação do sistema é maior para o processo natural (BARREIRA, 2005). 
O composto gerado é um produto estabilizado, com potencial para utilização agrícola 
e florestal. A qualidade deste depende dos resíduos utilizados e da eficiência do 
processo. Mesmo que o composto não tenha qualidade adequada para sua aplicação 
no solo, esse produto pode ser utilizado como material de cobertura em aterros e até 
mesmo, ser direcionado como insumo energético a outros sistemas de tratamento 
(KIEHL, 1998).  
Digestão anaeróbia 
Diferentemente da compostagem, a digestão anaeróbia é caracterizada por ser um 
processo anaeróbico de decomposição biológica da matéria orgânica, resultando na 
formação de biogás e composto orgânico estabilizado. O biogás gerado é formado em 
grande parte por metano e dióxido de carbono, e pequenas quantidades de outros 
gases traços, conferindo ao biogás alto poder calorífico e potencial de geração de 
energia. Muitos fatores influenciam diretamente a quantidade e a qualidade do biogás 
formado, podendo-se destacar o substrato utilizado, as condições do meio e a 
atividade microbiológica (CESARO, BELGIORNO, NADDEO, 2015). 
Os principais fatores que influenciam a digestão anaeróbia são temperatura, p.h., 
disponibilidade de nutrientes (relação C:N:P), tempo de retenção e presença de 
substâncias tóxicas aos diferente microrganismos atuantes no processo, assim como 
a matéria orgânica a ser digerida. Os sistemas de digestão anaeróbia podem se 
diferenciar nos aspectos de porcentagem de sólidos secos no sistema – digestão seca 
(25 a 45% sólidos secos) e digestão úmida (4 a 15% sólidos secos); reator contínuo 
ou em batelada; temperatura da reação; número de estágios de reações; fluxo 
completo ou parcial (WALTENBERGER, KIRCHMAYR, 2013). Desta forma, diversas 
são as tecnologias e sistemas existentes no mercado para a realização da digestão 
anaeróbia. É possível dar diferentes usos ao biogás gerado nesse processo, 
dependendo do mercado local e regional. No caso da purificação do biogás ainda há 
a possibilidade de utilizá-lo como combustível veicular ou injeção na rede de gás 
natural (RAPPORT et. al, 2008). 
Incineração 
A incineração consiste basicamente na recuperação do poder calorífico dos resíduos, 
mediante um processo de tratamento térmico controlado e na sua transformação em 
energia. Inicialmente, neste processo ocorre a queima dos resíduos na câmara 
primária, a alimentação de oxigênio é controlada para evitar temperaturas que 
volatilizem os metais e a formação de óxidos nitrosos. A fase gasosa gerada na 
câmara primária é encaminhada para a câmara secundária, onde ocorrerá queima a 
uma temperatura mais elevada onde ocorre a combustão completa. Os gases finais, 
após a combustão secundária, são resfriados com aproveitamento do calor e, em 
seguida, são tratados. A parte sólida restante, após o processo de incineração, varia 
de 4 a 10% em volume do material original, é esterilizado e inertizado (CASTRO, 
2015). 
Plasma 
Segundo Menezes (2013), o plasma é um gás (oxigênio, nitrogênio, ar, etc.) ionizado 
a partir do seu aquecimento, que conduz eletricidade e que atinge temperaturas 
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extremamente elevadas. O tratamento térmico de resíduos por plasma é, portanto, o 
aquecimento dos resíduos pela aplicação de correntes elétricas formadas pelo 
plasma. A temperatura para a dissociação molecular dos resíduos é produzida por 
eletricidade, considerada então uma fonte limpa de energia. 
Castro (2015) resume o processo de tratamento térmico por plasma como a 
transformação da fração orgânica dos resíduos em gases, enquanto, os materiais 
inorgânicos, se transformam em produtos vitrificados. Os gases gerados possuem alto 
poder energético e podem ser encaminhados para um sistema de combustão, para 
aproveitamento energético, ou estocados para futuros usos. Os materiais vitrificados 
têm todos seus componentes encapsulados, mesmo os perigosos, e são totalmente 
insolubilizáveis e não lixiviáveis, pois estão aprisionados dentro da matriz cristalina do 
material. Com volume extremamente reduzido (inferior a 1% da massa inicial), esses 
podem ser reaproveitados, como material de construção ou com a retirada dos metais, 
não havendo necessidade de tratamento subsequente ou disposição em aterros 
especiais. Em testes realizados, foi observado que as emissões do processo de 
tratamento por plasma ocorrem em volumes muito baixos e não possuem compostos 
tóxicos, como dioxinas e outros, visto que não há combustão dos resíduos 
(GUIMARÃES, 2009).  
Pirólise 
A pirólise é o processo de decomposição térmica de materiais contendo carbono, em 
uma atmosfera com ausência ou deficiência de oxigênio. Para resíduos ricos em 
matéria orgânica, o processo é autossustentável em relação à demanda energética, 
produzindo mais energia do que consome. Contudo, o sistema demanda um 
combustível auxiliar, para atingir os níveis requeridos de temperatura (FILHO, 2014). 
O processo, quando realizado em temperaturas mais baixas por maior tempo de 
residência, favorece a transformação dos resíduos em sólidos carbonizados (carvão). 
Em temperaturas maiores, com longos tempos de residência, favorece a conversão 
da biomassa em gás de pirólise (rico em CO e CH4) e, em temperaturas moderadas e 
curtos tempos de residência, otimiza a produção de líquidos condensáveis (alcatrão)  
Quanto às emissões atmosféricas, o processo pirolítico se mostra menos impactante 
que a incineração, apresentando um índice consideravelmente menor de emissões de 
gases poluentes. Esse tipo de tratamento térmico pode atingir um nível de redução do 
volume de resíduo de até 90%. Os resíduos pirolisados são inertes, do ponto de vista 
microbiológico, e podem ser dispostos, com segurança, sem geração significativa de 
lixiviados e formação de gases, se aterrados (CASTRO, 2015).  
Gaseificação 
A gaseificação pode ser definida como a oxidação parcial de material carbonáceo 
sólido ou semissólido (biomassa, resíduos, carvão, etc.), em temperatura mediana e 
pressão variável, por reação com um agente gaseificante (ar, vapor d’água ou gás 
carbônico). O produto principal da gaseificação é um gás combustível. O processo de 
gaseificação se dá basicamente em duas etapas, sendo que, na primeira, são 
produzidos os gases combustíveis e, na segunda, estes são utilizados produzindo 
potência térmica ou elétrica (HERNÁNDEZ, BALLESTEROS E ARANDA, 2013).  
Ao contrário da incineração, a gaseificação possibilita tratar e limpar o gás produzido 
antes da sua combustão, queimando-o em equipamento posterior (motor de 
combustão interna ou caldeira/turbina). A limpeza dos gases remove substâncias 
precursoras de poluentes perigosos, como as dioxinas e furanos. A gaseificação ainda 
é pouco utilizada para resíduos sólidos urbanos (LORA et. al, 2008). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As alternativas tecnológicas analisadas estão comparadas no Quadro 1.  
 
Quadro 1 Comparativo entre alternativas tecnológicas para tratamento de RSU  

Tratamento Benefícios  Dificuldades 
Compostagem - conversão dos resíduos orgânicos 

em composto com possibilidade de 
aplicações diversas; 
- tecnologia simples e comprovada; 
- aplicável em diversas escalas. 

- podem causar mau cheiro e 
proliferação de insetos e roedores; 
- necessidade de triagem dos 
RSU;  
- necessidade de mercado para 
comercializar composto. 

Digestão 
anaeróbia 

- conversão dos resíduos orgânicos 
em composto e biogás para fonte 
energética 
- possibilidade de venda de créditos 
de carbono. 

- sensível a composição 
heterogênea RSU; 
- quantidade de biogás variável; 

Incineração 
- Maior geração de energia; 
- Maior redução de massa e volume 
dos resíduos. 

- Maior potencial de geração de 
dioxinas e furanos; 
- Maior complexidade de 
tratamento de gases. 

Plasma - Maior redução de massa e volume. 

- Maior complexidade de 
implantação e operação; 
- Alto consumo de energia; 
- Aplicável somente em larga 
escala. 

Pirólise - Produção de produto carbonizado 
combustível. 

- Operação em batelada; 
- Consumo de combustível auxiliar 
para manutenção da temperatura. 

Gaseificação 

- Produção de gás combustível; 
- Permite tratamento de resíduos 
industriais; 
- Não requer combustíveis 
auxiliares, 

- Maior custo de implantação e 
operação; 
- Maior ação de processos 
corrosivos no equipamento. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo de alternativas tecnológicas para tratamento e destinação de resíduos 
sólidos urbanos, pretende apresentar as principais alternativas que já possuem 
avanço visando fundamentar e apoiar a tomada de decisão dos gestores municipais. 
Este estudo priorizou atingir os objetivos universalmente consensuais para gestão dos 
RSU, visto que o aterramento é uma opção não sustentável a longo prazo e, segundo 
a PNRS, deve ser evitado e somente praticado se esgotadas as demais possibilidades 
de não-geração, reciclagem e aproveitamento, incluindo o uso energético. Após 
análise das alternativas, fica claro que existem tecnologias viáveis de tratamento em 
diversos níveis tecnológicos, cabendo ao gestor definir o tratamento a ser adotado em 
função dos resíduos a serem tratados e das características, técnicas, econômico-
financeira, socioambientais e legislativas locais. 
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