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RESUMO 

 

O crescimento da população mundial, o processo crescente de industrialização, a 

incorporação de novos hábitos alimentares e culturais da sociedade moderna, aumentaram 

significativamente a quantidade de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), sendo esses, em 

grande parte, descartados de forma descontrolada. As tecnologias Waste-to-Energy são 

um conjunto de alternativas para tratar resíduos, visando à recuperação energética na 

forma de calor, eletricidade ou de combustíveis alternativos, com possibilidade de 

combinação desses. A aplicação de dada tecnologia para tal fim requer obtenção e análise 

de dados de geração e composição de resíduos, dentre outros. Essa análise por meio da 

utilização de softwares pode ser interessante devido ao grande volume de dados que se 

pode ter ao analisar as informações sobre o gerenciamento de RSU. O presente trabalho 

teve como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma ferramenta interativa e 

informativa que foi desenvolvida no software Power BI com a utilização do banco de 

dados nacional do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento- SNIS e de 

referenciais teóricos sobre o gerenciamento de RSU no Brasil para o ano de 2018, visando 

auxiliar na prospecção de tecnologias WtE, e apresentando também uma matriz de apoio 

para tomada de decisão. Além disso, realizou-se um estudo de caso, aplicando os 

conceitos apresentados na ferramenta a um sistema de gaseificação instalado no aterro 

sanitário do município de Mafra/SC. A ferramenta desenvolvida apresenta 12 páginas 

divididas em três grupos: Manejo de Resíduos Sólidos no Brasil, Tecnologias Waste-to-

Energy e Informações. O estudo de caso mostrou que a auto-suficiência financeira do 

município deve ser melhorada em relação às despesas de coleta e descarte de RSU. 
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ABSTRACT 

 

The growth of the world population, the growing process of industrialization, the 

incorporation of new food and cultural habits of modern society, significantly increased 

the amount of Solid Urban Waste (MSW), being largely discarded in an uncontrolled 

manner. Waste-to-Energy technologies are a set of alternatives for treating waste, aiming 

at energy recovery in the form of heat, electricity or alternative fuels, with the possibility 

of combining these. The application of a given technology for this purpose requires 

obtaining and analyzing data on the generation and composition of waste, among others. 

This analysis through the use of a software can be interesting due to the large volume of 

data that can be obtained when analyzing information on MSW management. The present 

work aimed to present the development of an interactive and informative tool that was 

developed in the Power BI software using the Brazilian Sanitation Information System – 

SNIS database and theoretical references on the management of MSW in Brazil for 2018, 

aiming to assist in the prospection of WtE technologies, and also to present a support 

matrix for decision making. In addition, a case study was carried out, applying the 

concepts presented in the tool, for a gasification system installed in the landfill in the 

municipality of Mafra/SC. The developed tool has 12 pages divided into three groups: 

Solid Waste Management in Brazil, Waste-to-Energy Technologies and Information. The 

case study showed that the financial self-sufficiency of the municipality must be 

improved in relation to the costs of collection and disposal of MSW should still be 

improved. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A população mundial vem crescendo rapidamente desde 1950, passando de 

aproximadamente 2,6 bilhões para 7 bilhões de habitantes em 2019 e deverá atingir 9,7 

bilhões em 2050 (ONU, 2020). 

O processo crescente de industrialização e a incorporação de novos hábitos alimentares 

passaram a gerar cada vez mais embalagens com diferentes tipos de materiais. A mudança 

de hábitos culturais das sociedades modernas trouxe um aumento significativo na 

quantidade de resíduos sólidos, sendo a maioria desses materiais não biodegradáveis ou de 

degradação extremamente lenta (LOPES, 2014). 

Estima-se que um total global de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) são produzidos anualmente e que cerca de 3 bilhões de pessoas eliminam seus 

resíduos de forma descontrolada (GIZ, 2017). A Figura 1 mostra a projeção do crescimento 

acentuado da quantidade de resíduos em áreas urbanas e rurais até 2050. 

 

Figura 1 – Projeção da produção de resíduos urbanos e rurais no mundo 

Fonte: GIZ (2017). 

 

O aumento crescente da produção dos resíduos sólidos urbanos em países emergentes e 

em desenvolvimento provoca uma crescente preocupação pública devido ao seu impacto no 

meio ambiente e na saúde. Isto faz com que a população e os tomadores de decisão se tornem 
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mais sensíveis na busca pela gestão de resíduos sólidos, ganhando importância na agenda 

política local. 

Em conjunto a esse fato, existe a crescente preocupação com a escassez de recursos 

naturais e a carência de geração de energia, que provocam discussões sobre a utilização de 

resíduos como um recurso que poderá resolver parte desse problema com o desenvolvimento 

das tecnologias Waste-to-Energy (WtE). 

Tal tipo de tecnologia refere-se a um conjunto de alternativas para tratar resíduos, 

visando à recuperação energética na forma de calor, eletricidade ou de combustíveis 

alternativos. Waste-to-Energy traduz-se em transformação de resíduos em energia, sendo 

um conceito amplo com diversas escalas e complexidades, devendo cada aplicação ser 

avaliada no contexto local e no fluxo de resíduos em questão. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos (PNRS) instituída pela lei nº 

12.305/2010 compreende o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas 

e ações adotados pelo Governo Federal para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

A PNRS estabelece critérios para que a destinação final seja feita de maneira a garantir 

maior reintegração dos resíduos no sistema produtivo, sendo sempre observadas a 

viabilidade técnica, econômica e financeira dos projetos (ABRELPE, 2012). O artigo 9 

dessa lei prevê que a ordem de prioridade de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

deve ser conforme o fluxograma a seguir.  

 

Figura 2 – Hierarquia básica do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Deve-se observar que o uso de tecnologias WtE compreende ao quinto nível hierárquico 

(tratamento dos resíduos sólidos) das diretrizes do PNRS e, por isso, deve-se atentar ao fato 
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de que esse tipo de tecnologia não resolverá todos os problemas com resíduos, mas que deve 

fazer parte de uma solução integrada complementar à gestão de resíduos, quando adaptado 

às condições locais. 

De acordo com GIZ (2017), as principais tecnologias WtE são: incineração, 

coprocessamento, digestão anaeróbia, captação de gás de aterro e pirólise/gaseificação 

(também chamadas como tecnologias alternativas). Cada tecnologia possui seu tipo de 

resíduo adequado, seus aspectos tecnológicos, econômicos e operacionais os quais devem 

ser levados em conta na escolha para a sua devida aplicação, conforme mostra a Figura 3, 

que apresenta um resumo das opções de tratamento de RSU. 

 

Figura 3 – Fluxo dos materiais de RSU e suas diferentes opções de tratamento 

Fonte: GIZ (2017). 

 

O potencial de recuperação energética dos RSU no Brasil é explorado por iniciativas 

muito pontuais, quase que exclusivamente em aterros sanitários (até 2015 existiam 17 

municípios com iniciativas de captação de biogás de aterros para geração de energia). Esses 
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são pouco representativas diante das alternativas que poderiam ser levadas adiante para 

incluir essa fonte renovável na matriz energética do país (BRASIL, 2020). 

Visto isso, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta interativa e 

informativa de análise de dados de gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil. 

Com o desenvolvimento deste trabalho espera-se que seja possível que qualquer usuário 

possa avaliar dados nacionais do ano 2018 sobre coleta, manejo, disposição final e despesas 

financeiras com resíduos em nível nacional, estadual e municipal. 

Espera-se também que esta ferramenta auxilie na disseminação de informações, visando 

subsidiar novas oportunidades para desenvolvimento de projetos de recuperação energética 

de Resíduos Sólidos Urbanos com tecnologias Waste-to-Energy. 

 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Caracterização de RSU 

De acordo com Zanta et al. (2006) a variação na composição dos resíduos sólidos 

urbanos é notória e pode apresentar diferenças consideráveis de acordo com as regiões de 

uma mesma cidade, variando principalmente de acordo com fatores como o poder aquisitivo, 

época do ano, a cultura associada a população, políticas públicas regionais, nível 

educacional, entre outros. 

A composição gravimétrica diz respeito ao percentual de cada componente e relação ao 

peso total dos resíduos. Sua identificação é fundamental para a implementação de soluções 

que visam à uma gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos (BRASIL, 2020).  

Segundo Zanta et al. (2006), a composição gravimétrica é usada para avaliação de 

alternativas tecnológicas de tratamento fornecendo, juntamente com a taxa de geração, uma 

estimativa da quantidade gerada em cada categoria avaliada. Uma estimativa da composição 

gravimétrica é apresentada pelo MMA (2012) na Figura 4, e pode-se observar que mais de 

50% dos RSU constitui-se de matéria orgânica. 
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Figura 4 – Estimativa da composição gravimétrica dos RSU do Brasil 

Fonte: MMA (2012). 

 

Para Siqueira et al. (2015), O conhecimento da composição gravimétrica dos RSU é uma 

ferramenta primordial para tomadas de decisão quanto ao planejamento e gerenciamento 

dos resíduos sólidos, fazendo com que se conheça em números, esses resíduos em um 

determinado local. É a partir dele que se têm informações concretas para o planejamento de 

aterros sanitários para determinados locais e ainda para tomada de decisão quanto ao 

gerenciamento dos resíduos. 

 

2.2. Gerenciamento de RSU 

De acordo com a PNRS (2010), as principais ferramentas para o desenvolvimento da 

correta destinação de RSU são as políticas públicas. Entre elas, pode-se destacar os Planos 

de Gestão de Resíduos Sólidos, os quais são instrumentos do artigo 14 da PNRS. 

A elaboração de tais planos é a condição fundamental para que os estados, Distrito 

Federal e os municípios tenham acesso a recursos da União, destinados a empreendimentos 

e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2020). 

No âmbito estadual, deve haver a elaboração dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos 

(PERS), o qual deve realizar a identificação dos principais fluxos de resíduos no estado, 

deve propor metas de redução, reutilização e reciclagem, metas para o aproveitamento 

energético dos gases gerados nas unidades de disposição final, entre outras (BRASIL, 2020). 

Os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 

compreendem o âmbito municipal e inclui-se o Distrito Federal, devendo apresentar o 

diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no território, contendo a origem, 



11 

 

volume e caracterização, identificação de áreas para disposição final adequada dos rejeitos, 

indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de manejo de 

resíduos, entre outros (BRASIL, 2020).  

 

2.3. Tecnologias WtE 

2.3.1. Incineração 

Segundo BNDES (2014), um dos processos mais conhecidos e utilizados no mundo para 

recuperação energética é a incineração de resíduos sólidos urbanos (IRSU). Esse processo 

consiste na queima dos resíduos em um processo controlado que tem como principal 

objetivo reduzir volume e massa, restando resíduo sólido inerte quimicamente em um 

processo de combustão sem a necessidade de combustível adicional (combustão 

autotérmica). Uma mistura gasosa (gases de exaustão) é produzida, contendo a maior parte 

da energia disponível na forma de calor, dentre os componentes dessa mistura encontram-

se poluentes atmosféricos, havendo assim necessidade de tratar os gases antes de sua 

emissão à atmosfera. 

Com esse processo é possível a recuperação de energia, minerais e metais. Cerca de 25% 

do resíduo final desse processo são cinzas de fundo e em suspensão, exigindo que haja um 

sistema de remoção e tratamento (GIZ, 2017). 

Essa tecnologia foi projetada para tratar resíduos domésticos tipicamente misturados e 

crus, certos resíduos industriais e comerciais, sendo um parâmetro chave para esse processo 

o Poder Calorífico Inferior (PCI). O PCI não deve ser inferior a 7 MJ/kg, sendo que esse 

parâmetro é afetado pela composição dos materiais que compõem a mistura. A Figura 5 

apresenta o impacto que a separação dos recicláveis traz ao processo (GIZ, 2017). 
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Figura 5 – Influência da separação de recicláveis na incineração 

 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Para operacionalizar um sistema IRSU são necessários uma cadeia de fornecimento 

constante de RSU, uma mistura homogênea de resíduos alimentada continuamente na 

câmara de combustão, controle e ajuste dos parâmetros do processo e de emissões, 

manutenção programada, aquisição de materiais auxiliares e peças de reposição, gestão de 

descarte dos resíduos finais, entre outros (GIZ, 2017). 

A localização de uma planta com essa tecnologia deve ser próxima a parques industriais 

e a fontes de resíduos de forma que o fornecimento de energia térmica ou elétrica possa ser 

garantido. As instalações de IRSU podem gerar grandes quantidades de gases de combustão, 

mesmo que operados em condições ideais, sendo necessário controle em função das normas 

de emissões atmosféricas e o seu monitoramento deve ser assegurado. A Figura 6 apresenta 

a estrutura de uma planta de incineração (GIZ, 2017). 
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Figura 6 – Componentes de um sistema IRSU 

Fonte: GIZ (2017). 

 

A incineração reduz o volume de resíduos depositados em um aterro sanitário entre 85% 

e 90% do volume original e não impede a recuperação dos materiais recicláveis, entretanto, 

o rendimento na conversão para energia elétrica é relativamente baixo, entre 20% e 25%, e 

pode ofertar 450-600 kWh por tonelada de RSU (EPE, 2008).  

Os incineradores têm sido alvo de pesquisas envolvendo a formação de compostos 

conhecidos como dioxinas e furanos, devido às suas concentrações encontradas nas cinzas 

e nos gases do processo apresentarem valores acima do permitido pelas legislações 

ambientais (LOPES, 2014). 

De acordo com GIZ (2017), a incineração só deverá ser considerada uma opção viável 

quando for possível assegurar os aspectos, a seguir: 

• Gestão de resíduos eficiente em funcionamento há vários anos e a escassez de terras 

requer uma solução alternativa ao aterro para frações de resíduos onde reciclagem 

não é viável; 

• Existência de um sistema de monitoramento ambiental adequado; 
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• Normas de emissões e outras disposições ambientais são cumpridas; 

• Recursos financeiros para cobrir os custos adicionais em relação a aterro sanitário; 

• Fornecimento de combustível RSU deverá ser de no mínimo 100.000 t/ano; 

• PCI deverá ser, em média, ao menos 7 MJ/kg e nunca abaixo de 6 MJ/kg; 

• Escória poderá ser utilizada para construção viária. Para o descarte seguro e 

ambientalmente adequado da cinza em suspensão, deverá haver um aterro seguro; 

• Pessoal capacitado poderá ser contratado e mantido; 

• Existência de um diálogo com a comunidade vizinha ao local proposto para a IRSU 

e seu interesses são levados em consideração desde o início do projeto. Comunicação 

transparente e diálogo adequado são essenciais. 

 

2.3.2. Coprocessamento 

O coprocessamento consiste na utilização de materiais derivados de resíduos para 

substituir os recursos naturais minerais e combustíveis fósseis como carvão mineral, óleo 

combustível e gás natural em processos industriais. 

Essa tecnologia é aplicada principalmente na indústria de cimento, aço, cal e 

termelétricas, requerendo um fluxo de resíduos relativamente homogêneo com característica 

definida para assegurar a combustão controlada (GIZ 2017). Diversos processos de pré-

tratamento são necessários para transformar resíduos em combustível derivado de resíduos 

(CDR) conforme mostra a Figura 7.  

 

Figura 7 – Tratamento Mecânico Biológico para geração de CDR 

Fonte: GIZ (2017). 

 

O resíduo adequado para o coprocessamento depende das suas características e do tipo 

de indústria em que serão aplicados, normalmente CDR se refere à fração segregada de RSU, 

resíduos comerciais ou industriais com alto poder calorífico (desejável de 10-15 MJ/kg). 

Alto teor de cloro ou mercúrio nos resíduos pode causar problemas operacionais, portanto, 

resíduos de PVC não são adequados (GIZ, 2017). 
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A operação de plantas de coprocessamento requer uma escolha criteriosa nos pontos de 

alimentação no forno, além de um controle operacional amplo. A aplicação do CDR não 

deve interferir no funcionamento contínuo do forno, na qualidade do produto ou na 

performance da instalação, assegurando estabilidade na qualidade dos resíduos (GIZ, 2017). 

Essa tecnologia pode contribuir para a redução do impacto ambiental da produção de 

cimento, a qual tem um consumo intensivo de recursos e produz grandes emissões 

atmosféricas que precisam ser monitoradas. Quando se utiliza CDR, as emissões devem ser 

menores ou iguais que sem o uso de CDR (GIZ, 2017). 

Essa solução é viável, quando permite uma redução de custos de uma usina com 

combustível e matéria-prima, ou seja, a decisão pelo investimento nesse processo varia com 

os preços do mercado de carvão mineral, gás natural e matéria-prima. Distâncias acima de 

200 km tornam a operação financeira e ambientalmente desinteressante (GIZ, 2017). 

Em geral, os custos de pré-processamento, produção de CDR e coprocessamento são 

influenciados por: 

• Custos de planejamento e licenciamento do projeto; 

• Capacidade das instalações para manuseio de resíduos, preparação e dosagem de 

resíduos ao forno de cimento; 

• Medidas de saúde e segurança operacionais e controle de emissões; 

• Custos de capital, impostos, seguros; 

• Taxa de utilização da planta; 

• Peças de reposição, materiais auxiliares e de manutenção; 

• Análise laboratorial para determinar a composição dos resíduos e CDR; 

• Administração, pessoal, salários. 

 

2.3.3. Digestão Anaeróbica 

A digestão anaeróbica pode ser definida como a conversão de material orgânico em uma 

mistura gasosa rica em metano, dióxido de carbono e lodo por meio de uma série de 

interações metabólicas com a atuação de diversos grupos de microrganismos em um 

ambiente pobre em oxigênio. Esse processo ocorre naturalmente na ausência de oxigênio, 

como em águas paradas, estações de tratamento de esgoto, aterros sanitários e biodigestores. 

O gás obtido durante esse processo é chamado de biogás, sendo composto além do metano 

e do dióxido de carbono, por alguns gases inertes e contaminantes como amônia e compostos 

sulfurosos (EPE, 2008). 
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A produção de biogás em um sistema biodigestor ocorre com a utilização de um reator 

estanque que oferece as condições necessárias para que microrganismos tornem a matéria 

orgânica em biogás e em material digerido. Esse material digerido pode ser utilizado como 

fertilizante orgânico, quando a matéria-prima for segregada na fonte e não contiver resíduos 

orgânicos contaminados (GIZ, 2017). 

A digestão anaeróbica em biodigestores de pequeno porte é tradicional em países 

desenvolvidos, sendo a matéria-prima principal provinda da agricultura, mais 

especificamente dejetos animais. Em escala municipal, tem como principal desafio 

assegurar o fornecimento regular de matéria orgânica de resíduos bem segregados, visando 

à operação segura e contínua (GIZ, 2017). 

Segundo Coldebella (2006), as principais aplicações do biogás são principalmente a 

combustão direta em queimadores para promover a elevação da temperatura em unidades 

de confinamento de animais, para secagem de grãos e para o aquecimento de água em 

processos agroindustriais como a pasteurização. Em propriedades de grande porte é possível 

o refino do biogás produzido a biometano para comercialização na rede de gás natural. É 

possível também a utilização do gás como combustível em motores acoplados em bombas 

para irrigação e acoplados em alternadores para a produção de energia elétrica (BRASIL, 

2016).  

Para a obtenção de eletricidade, a maneira mais comum é a utilização de motores 

conhecidos como CHP (Combined Heat and Power) acoplados a um gerador elétrico que 

produz corrente alternada (BRASIL, 2016).  

Ao contrário de outras plantas de WtE, pode-se afirmar que plantas de biogás de pequena 

escala são uma boa opção quando consideradas as receitas financeiras com biogás, energia 

elétrica, calor ou biometano e com a produção de fertilizante orgânico. Porém, a falta de 

separação na fonte prejudica a adoção e operação estável de tecnologias de digestão 

anaeróbica, devendo essa tecnologia ser complementar a outras e à prática de gerenciamento 

de resíduos sólidos urbanos (GIZ, 2017).  

 

2.3.4. Captação de Gás de Aterro 

Aterros Sanitários são adotados e aceitos internacionalmente em países em 

desenvolvimento e muitas vezes são a única opção para tratar e descartar os resíduos de 

maneira controlada. Outra tecnologia empregada no manejo de RSU é a captação de gás de 

aterro, pois esse tipo de disposição de resíduos pode ser considerado um enorme biodigestor. 
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Ao contarem com sistemas de drenagem e captação do gás, torna-se simples o seu uso na 

maioria das unidades já existentes (EPE, 2014). 

De acordo com EPE (2008), a geração de gás em um aterro ocorre em quatro fases 

características da sua vida útil: 

• Fase aeróbia: é produzido CO2, porém, com alto conteúdo de N2, que sofre declínio 

nas duas fases subsequentes. 

• Esgotamento de O2: resulta em um ambiente anaeróbio com grandes quantidades de 

CO2 e um pouco de H2 produzido. 

• Fase anaeróbia: começa a produção de CH4, com redução na quantidade de CO2 

produzido. 

• Fase final: produção quase estável de CH4, CO2 e N2. 

As condições do aterro, como a composição do resíduo, o material de cobertura, o estado 

anaeróbio e as condições climáticas locais determinam a duração das fases e o tempo de 

geração de gás (EPE, 2008). 

Os gases produzidos, sob condições peculiares, podem infiltrar no subsolo, atingir as 

redes de esgoto, fossas e poços absorventes e causar problemas, uma vez que o metano 

poderá formar, com o ar, uma mistura explosiva. O controle da geração e migração desses 

gases é realizado por meio de um sistema constituído de drenos verticais colocados em 

diferentes pontos do aterro (OBLADEN, 2010), conforme ilustrado na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Figura 8 – Estrutura de um aterro sanitário com aproveitamento de gás 

Fonte: Silva (2018). 

 

Diferentemente das outras tecnologias WtE, a captação de gás de aterro não traz 

significativa redução do volume de resíduos acumulado, de forma que a deposição contínua 

de resíduos esgota a capacidade de acumulação do aterro sanitário. Ao longo do tempo de 

acumulação de RSU, a produção de gás é crescente, porém, quando cessada a deposição, a 

produção entra em declínio acentuado. Com isso, o aproveitamento econômico do gás fica 

limitada a uma janela de aproximadamente 12 e 18 anos (EPE, 2008), conforme mostra a 

Figura 9. 

 

Figura 9 – Evolução da produção de biogás em aterro sanitário 

Fonte: EPE (2008). 
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Um aterro sanitário tem diversas desvantagens, como a contaminação de águas 

subterrâneas e do ar, a geração de lixiviado que deve ser tratado e fortes odores. A captação 

de gás de aterro não é a razão principal para operação de um aterro sanitário, mas deve ser 

considerado um subproduto da operação, sendo essa uma tecnologia WtE que precisa ser 

vista como uma oportunidade, podendo mitigar parte do impacto ambiental para aquelas 

cidades que operam aterros sanitários por não ter outras alternativas (GIZ, 2017). 

 

2.3.5. Pirólise e Gaseificação 

As tecnologias conhecidas como alternativas para recuperação energética de RSU são 

as de pirólise e de gaseificação. A gaseificação pode ser definida como uma oxidação parcial 

de um combustível, que é tratado termicamente em condições sub-estequiométricas. Em 

geral, o processo de gaseificação ocorre em três etapas. A primeira é a de secagem, a segunda 

de pirólise, na qual ocorre a devolatilização de moléculas orgânicas de menor massa 

molecular, e a terceira é a de gaseificação, que resulta na produção de uma mistura gasosa 

composta principalmente de CO, H2 e CO2, também denominada gás de síntese ou “Syngas” 

e subprodutos como alcatrão, resíduo sólido carbonoso e cinzas (LOPES, 2014). 

Existem diversos tipos de gaseificadores, sendo classificados de acordo com o poder 

calorífico do gás produzido, pressão de operação, tipo de material de alimentação e fluxo 

relativo do material a ser gaseificado e do agente gaseificante. Atualmente, os principais 

tipos são conhecidos como (LOPES, 2014):  

• Gaseificador de leito fixo; 

• Gaseificador de leito fixo leito fluidizado; 

• Gaseificador horizontal de grelhas móveis. 

A Figura 10 apresenta o comportamento da temperatura de gaseificação ao longo do 

tempo em um sistema de gaseificação de grelhas móveis, e a Figura 11 apresenta um 

esquema com os principais componentes de uma usina de recuperação energética baseada 

nesse sistema. 
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Figura 10 – Temperatura em um sistema de gaseificação de grelhas móveis. 

Fonte: Fernandes (2020). 

 

Figura 11 – Componentes de um sistema de gaseificação de RSU com grelhas móveis 

Fonte: Fernandes (2020). 

 

De acordo com Lopes (2014), a utilização de resíduos sólidos compostos principalmente 

de biomassa, como por exemplo resíduos de madeira, resíduos agrícolas e resíduos da 

alimentação, tornam a gaseificação econômica e ambientalmente favorável tornando o 

processo sustentável. 
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2.4. Análise de dados 

O conhecimento sobre o atual cenário de um país, região ou município sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos é essencial para que se possa difundir e aplicar 

tecnologias Waste-to-Energy. Para isso, a melhor forma de avaliar uma oportunidade é 

conhecer as características do local em estudo de forma a viabilizar economicamente e 

ambientalmente um projeto. Portanto, é necessário considerar quais são os tipos de resíduos 

produzidos, qual é a forma de disposição atual, qual o fluxo e a distância para a unidade de 

destinação, quais são as despesas incluindo a coleta, o manejo e a disposição. 

Com a utilização de bancos de dados nacionais e institucionais é possível que se 

desenvolvam avaliações preliminares que trazem indícios sobre a viabilidade de 

implementação de uma tecnologia de recuperação energética de RSU. O volume de dados 

sobre manejo de resíduos pode ser relativamente grande, tornando necessária a utilização de 

uma ferramenta que forneça uma interpretação gráfica do tratamento dos dados brutos. 

Atualmente existem softwares que permitem processamento de dados que são 

conhecidos por serem utilizados na forma de Busines Intelligence (BI) ou Inteligência 

Competitiva (IC) (FORTULAN e GONÇALVES, 2005). 

Algumas aplicações de BI podem ser encontradas na literatura, como por exemplo Costa 

Júnior (2019), que apresentou o desenvolvimento de um programa de gestão do setor de 

manutenção de uma empresa de transporte rodoviário de passageiros.  

Outro exemplo de aplicação das ferramentas de BI, foi apresentado por Lorenzzetti 

(2010), o qual desenvolveu uma ferramenta de análise de dados do Observatório de 

Tecnologias de Informação e Comunicação em Sistemas de Serviços de Saúde (OTICSSS). 

As aplicações de softwares de BI podem ser diversas, como apresentado nos exemplos 

anteriores. No que tange o tema de gestão de resíduos sólidos urbanos, existem diversas 

formas de aplicação dessas ferramentas para análise e visualização de dados. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Considerando o objetivo proposto neste trabalho, o detalhamento das etapas aplicadas 

no desenvolvimento da ferramenta para análise de dados de gerenciamento de RSU no Brasil 

e prospecção de oportunidades para recuperação energética foi apresentado nesta seção, que 

foi dividia em cinco partes. 
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3.1. Bases de dados 

Para iniciar o desenvolvimento da ferramenta foi necessário inicialmente encontrar as 

fontes de dados. Neste trabalho, foram utilizadas as bases de dados do “Diagnóstico do 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos” do ano-base de 2018. Esse diagnóstico é elaborado 

anualmente pelo Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), sendo essa 

uma unidade vinculada à Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) do Ministério de 

Desenvolvimento Regional (MDR).  

Com abrangência nacional, o SNIS reúne informações sobre as áreas componentes do 

saneamento básico, que são: 

• Serviços de Água e Esgotos; 

• Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos; 

• Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Anualmente, o SNIS desenvolve um formulário que visa coletar informações de caráter 

institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro e contábil, 

enviando-o aos municípios e aos prestadores de serviço de saneamento básico tais como 

companhias estaduais, autarquias, empresas municipais, departamentos municipais e 

empresas privadas (BRASIL, 2019). 

A participação desses é voluntária, não havendo obrigatoriedade de fornecer as 

informações. No entanto, os programas de investimentos do MDR exigem o envio regular 

de dados ao SNIS como critério de seleção, hierarquização e liberação de recursos 

financeiros (BRASIL, 2019). 

O “Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos” elaborado no ano de 2019 

com referência aos dados de 2018. Nessa edição participaram 3.468 municípios, o que 

representa 62,3% do país e em termos de população total, representa 81,5%, ou seja 169,8 

milhões de habitantes (BRASIL, 2019). 

Os dados estão dispostos no site do SNIS (http://www.snis.gov.br), conforme  mostra 

Figura 12. 

http://www.snis.gov.br/
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Figura 12 – Disposição das informações do Diagnóstico de Manejo de Resíduos 

Sólidos Urbanos, ano-base 2018. 

Fonte: BRASIL (2019).   
 

Ao selecionar a opção “Baixar Tabelas”, foi realizado o download de um arquivo no 

formato .zip contendo diversos arquivos como mostra a Figura 13.  

 

Figura 13 – Arquivos disponibilizados pelo SNIS no arquivo .zip 

  

Fonte: O Autor (2020). 

 
 

Para desenvolver este trabalho foram escolhidos os seguintes arquivos: 

“Planilha_Unidades_Fluxos_RS_2018.xls”, “Planilha_Informações_RS_2018.xls” e 

“Planilha_Indicadores_RS_2018.xls”. 

 

3.2. Base de informações 

O referencial teórico apresentado na seção 2 foi utilizado com um caráter informativo 

para auxiliar a compreensão da aplicação dessa ferramenta.  

Além disso, foi utilizada uma ferramenta desenvolvida por GIZ (2017), no guia “Opções 

em Waste-to-Energy na Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos”, a qual apresenta uma matriz 

de apoio para tomada de decisão, que foi descrita no item 3.5. 
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3.3. Tratamento dos dados 

Após fazer o download dos dados do SNIS, foi necessária uma análise inicial da 

disposição dos dados e, então, identificação das informações que seriam importantes para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Como uma medida de boas práticas, mas não sendo esse um requisito, foi realizado um 

pré-tratamento, excluindo colunas e linhas vazias que não eram necessárias e que ocupavam 

volume no arquivo. 

Após isso, as planilhas foram importadas para o software Microsoft Power BI e realizado 

um tratamento efetivo da formatação dos dados, identificando as colunas em formato de 

textos, números e localização para cada tipo de dado. 

O Microsoft Power BI é um software que compreende um pacote de ferramentas de 

análise de dados por meio da conectividade com diversas fontes em diferentes formatos. 

Essa ferramenta é de fácil manuseio, exige baixo conhecimento em programação e é rápida 

em transformar as interações entre os dados em visualizações dinâmicas que compreendem 

a um conceito de BI self-service (MICROSOFT, 2020). Esse conceito está atrelado ao 

desenvolvimento de um relatório que permite que o usuário final, de forma facilitada, realize 

a análise dos dados por meio de indicadores, tendências, gráficos e mapas que possibilitem 

uma tomada de decisão. 

 

3.4. Desenvolvimento do painel 

Com os dados prontos, iniciou-se propriamente o desenvolvimento do painel, criando 

inicialmente um layout padrão, representado na Figura 14, para que se tornasse fácil a 

visualização dos dados. 

 

Figura 14 – Layout padrão da ferramenta 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Após essa etapa, foram criadas 11 páginas com informações, imagens, gráficos, tabelas, 

mapas e uma página inicial para compor o painel. As páginas foram divididas em 3 grupos: 

Manejo de Resíduos Sólidos no Brasil, Tecnologias Waste-to-Energy e Informações. A 

Figura 15, apresenta um organograma com a divisão dos grupos com as suas respectivas 

páginas. 

 

Figura 15 – Organograma da divisão das páginas 

Fonte: O Autor (2020). 

 

O primeiro grupo, Manejo de Resíduos Sólidos no Brasil, contempla três páginas com 

os dados das planilhas disponibilizadas pelo SNIS, e foi desenvolvido utilizando o layout 

padrão apresentado na Figura 14 e foram divididas em seções contendo informações 

correlacionadas.  
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A página “Unidades de Processamento”, foi desenvolvida com os dados da 

“Planilha_Unidades_Fluxos_RS_2018.xls”. Essa página foi dividida em 4 seções, 

denominadas Filtros, Gráficos, Mapas e Tabela. 

A página “Municípios” foi desenvolvida utilizando as informações dispostas na 

“Planilha_Informações_RS_2018.xls”, conta com 5 seções, sendo elas: Filtros, Massa de 

resíduos coletados, Dados de coleta seletiva, Despesas com manejo de RSU e Tabela. 

A página denominada “Indicadores” desse grupo, foi estruturada com 5 seções: Filtros, 

Massa coletada per capita, Taxa de cobertura de coleta, Despesas dos municípios e Tabela. 

Essas informações foram obtidas da “Planilha_Indicadores_RS_2018.xls”. 

O grupo denominado Tecnologias Waste-to-Energy foi estruturado em 5 páginas, 

denominadas: Digestão Anaeróbica, Gás de Aterro, Incineração, Coprocessamento e 

Pirólise/Gaseificação. Seguiu-se um padrão com duas imagens que exemplificam o 

funcionamento da tecnologia e dois campos de texto que apresentam o funcionamento 

resumido do sistema. 

Para o grupo “Informações”, foi desenvolvida uma página para apresentar a “Matriz de 

apoio para tomada de decisão”, uma página “Glossário” com informações sobre siglas e 

definições usadas na ferramenta e uma página denominada “Referências e Info. Adicionais” 

que norteia o usuário sobre os objetivos da ferramenta e apresenta as referências 

bibliográficas utilizadas nas páginas. 

Após finalizada a apresentação, criou-se botões de filtro nas páginas do relatório, que 

permitem o usuário interagir, fazendo as suas análises de acordo com os critérios que desejar 

avaliar a partir dos dados apresentados. Também foram criados botões que direcionam para 

outras páginas. 

Por fim, realizou-se a etapa de verificação de inconsistências, avaliando se os dados 

apresentados continham erros de formatação e escala.  

Com o relatório pronto, foi necessário exportá-lo para a versão online do software, 

chamada de Power BI Serviço. Essa função permitiu que fosse gerado um link, o qual 

possibilita o compartilhamento desta ferramenta para que qualquer usuário com acesso à 

internet consiga visualizar e utilizar o dashboard. 

A Figura 16, traz um fluxograma visando sintetizar as etapas que foram aplicadas para 

o desenvolvimento deste trabalho.  
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Figura 16 – Fluxograma das etapas de desenvolvimento do dashboard 

Fonte: O Autor (2020). 

 

3.5. Estudo de caso 

Para exemplificar o uso dessa ferramenta foi avaliada a aplicação da tecnologia de 

pirólise e gaseificação no município de Mafra/SC. A escolha desse município foi baseada 

no fato de que, atualmente existe um protótipo desta tecnologia no município e, ao utilizar 

a ferramenta desenvolvida neste trabalho, foi possível realizar uma análise preliminar da 

aplicação de um sistema de gaseificação na região escolhida por meio da utilização da matriz 

de apoio para tomada de decisão, os dados do SNIS e de referências bibliográficas.  

A planta piloto deste protótipo é caracterizada como um gaseificador de grelhas móveis 

e com fluxo de material horizontal. Lopes (2014) apresentou uma análise desse sistema em 

operação, avaliando as emissões atmosféricas geradas nos testes realizados, os quais 

utilizaram resíduos do aterro sanitário instalado no município. 

 

 

 

 

 

•Encontrar base de dados

•Pré-tratar os dados

•Importar para o Power BI

•Tratar os dados

•Desenvolver layout

•Criar gráficos, tabelas e botões

•Avaliar inconsistências

•Publicar no Power BI Serviço

•Gerar link compartilhável
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Figura 17 – Gaseificador de grelhas móveis de Mafra/SC 

Fonte: G1 (2017). 

 

Em seu trabalho, Lopes (2014) avaliou a composição gravimétrica dos resíduos e 

concluiu que mais de 90% dos resíduos é passível de ser gaseificado, o poder calorífico 

inferior médio calculado a partir da composição elementar foi de 7.948 kJ/kg, o que 

demonstrou grande potencial energético dos RSU. Além disso, o resíduo final do processo 

foi classificado como não perigoso e não inerte, podendo ser destinado em aterros sanitários 

ou como insumos para outros processos. A média das emissões de dioxinas e furanos foi 

menor que os valores máximos permitidos pela legislação. 

A matriz de apoio para tomada de decisão empregada na análise é composta por 12 

parâmetros que visam auxiliar no diagnóstico da possível aplicação de uma tecnologia 

Waste-to-Energy  ̧oferecendo um panorama dos pré-requisitos que devem ser cumpridos na 

região alvo do projeto e das lacunas de informação para uma análise mais abrangente. Os 

itens da matriz são: 

1. Nível global de gestão de resíduos; 

2. Composição dos resíduos; 

3. Poder calorífico dos RSU para processos térmicos, teor orgânico; 

4. Quantidade de resíduos adequada para WtE; 

5. Operação eficiente das instalações de gestão de resíduos; 

6. Tempo de transporte dos RSU e distância adicional até a planta WtE; 

7. Comercialização e/ou descarte final dos resíduos do processo; 

8. Quadro jurídico e requisitos ambientais para WtE; 

9. Financiamento da gestão de RSU; 
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10. Acesso a moeda estrangeira; 

11. Acesso a usuários finais de energia de WtE ou CDR; 

12. Incentivos para geração de energia de baixo carbono.  

 

Para utilizar essa matriz de decisão, foram avaliadas as opções apresentadas em cada 

item disposto horizontalmente da esquerda (muito desenvolvida) para a direita (pouco 

desenvolvida), conforme mostra a Figura 18. 

 

Figura 18 – Metodologia de avaliação da matriz de apoio para tomada de decisão 

 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Para iniciar a análise do estudo de caso, foi necessário delimitar a área de estudo 

utilizando a página “Unidades de Processamento”, filtrando-se o estado e município a fim 

de avaliar qual o tipo de destinação existe no local atualmente e quais são os municípios que 

enviam os resíduos para Mafra/SC. 

Para os itens da matriz de decisão em que é possível utilizar uma análise direta a partir 

dos dados do SNIS, foi necessário filtrar os estados e os municípios que abrangem o estudo 

nas páginas “Dados dos Municípios” e “Indicadores”, incluindo o próprio município de 

Mafra/SC. 

Para o item 1 da matriz, nível global de gestão de resíduos, avaliou-se os resultados dos 

dados de coleta seletiva, dispostos da página “Dados do Municípios” e os dados referentes 

a taxa média de cobertura de coleta de RDO (Resíduos Domiciliares) em relação à população 

total da página “Indicadores”. 

A composição dos resíduos, item 2 da matriz de decisão, foi avaliada por meio do gráfico 

de composição percentual dos resíduos da página “Unidades de Processamento” e dos dados 

de coleta seletiva da página “Dados dos Municípios”. 
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Não foi possível obter o item 3 da matriz de decisão (Poder calorífico dos RSU para 

processos térmicos, teor orgânico), nos dados do SNIS. Para avaliação desse item, buscou-

se o valor encontrado por Lopes (2014) na sua avaliação sobre o sistema de gaseificação em 

questão. 

A quantidade de resíduos adequada para WtE, referente ao item 4 da matriz de decisão, 

foi avaliada na página “Unidades de Processamento”, verificando-se a quantidade de 

resíduos enviada para a unidade existente no ano de 2018. 

Para o item 5 da matriz de decisão, que compreende a qualificação da operação eficiente 

das instalações de gestão de resíduos, não foi possível fazer uma análise direta por esse item 

ser abrangente. Portanto, ele foi qualificado aplicando-se o conhecimento oriundo das 

publicações dos atores responsáveis pela planta piloto, por exemplo, Lopes (2014). 

O tempo de transporte dos RSU e a distância adicional até a planta WtE, referente ao 

item 6 da matriz de decisão, foram avaliados de acordo com a delimitação dos municípios 

que enviam os resíduos para a unidade em estudo. 

A comercialização e/ou descarte final dos resíduos do processo, descrito no item 7 da 

matriz de decisão, foi definido de acordo com a característica dos resíduos da tecnologia e 

com a qualificação da região industrial referenciada por FIESC (2017). 

O item 8 da matriz de decisão, referente ao quadro jurídico e requisitos ambientais para 

WtE, foi qualificado de acordo com os resultados das emissões atmosféricas avaliados por 

Lopes (2014). 

Para avaliar o item 9 da matriz de decisão, que corresponde à qualificação do 

financiamento da gestão de RSU, foi avaliado o indicador de auto-suficiência financeira 

média disposto na tabela da página “Indicadores”. 

O acesso à moeda estrangeira do item 10 da matriz de decisão foi qualificado de acordo 

com o detalhamento comercial da tecnologia fornecida nacionalmente e apresentada por 

Fernandes (2020). 

O item 11 da matriz de decisão, que avalia o acesso a usuários finais de energia de WtE, 

foi qualificado com base na caracterização da região de acordo com FIESC (2017) e 

CELESC (2019). 

Os incentivos para a geração de energia de baixo carbono no item 12 da matriz de 

decisão, foram avaliados de acordo com ANEEL (2015).  

Para interpretar os resultados dos 12 itens da matriz de decisão, foi realizada uma análise 

gráfica, avaliando-se a distribuição das cores atribuídas aos itens da matriz de decisão, a 
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distribuição da posição nas colunas das respostas e uma avaliação da distribuição das 

referências utilizadas nos itens. 

Após isso, realizou-se uma avaliação dos resultados para verificar se a tecnologia é 

adequada ou não para o contexto escolhido de acordo com a tabela de totais apresentada na 

Figura 19, sugerida por GIZ (2017). 

 

Figura 19 – Tabela de totais 

 

Fonte: GIZ (2017). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Painel desenvolvido 

As 11 páginas do painel podem ser acessadas na página Início, ilustrada na Figura 20, a 

qual contém os botões que direcionam para as respectivas páginas de cada grupo descrito 

no item 3.4. 
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Figura 20 – Página início do dashboard 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

4.2. Grupo Manejo De Resíduos Sólidos no Brasil 

Clicando-se no botão referente a “Unidades de Processamento”, o usuário acessa a 

página que contém as informações que foram fornecidas pelas instalações que possuem ou 

não equipamentos eletromecânicos em que quaisquer tipos de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) podem ser submetidos a qualquer modalidade de processamento, abrangendo desde 

a simples disposição no solo (lixão) ou a usual transferência (ou transbordo) de um tipo de 

veículo coletor para outro, de maior capacidade, ou por exemplo, o tratamento em uma 

unidade de incineração. Essa página pode ser visualizada por completo no ANEXO 1. 

Nessa página, as informações foram dispostas em três seções: filtros, gráficos, mapas e 

tabela. A primeira seção traz na parte superior esquerda botões que permitem a mudança de 

aba, o título da página para identificar qual assunto é tratado e o brasão da UFSC. Na parte 

superior direita, há filtros do tipo lista suspensa e amplitude.  

Com a utilização desses filtros, é possível verificar as informações contidas na página 

em questão, por estado, por município, por tipo de unidade de processamento e, além disso, 

é possível escolher uma amplitude da quantidade de RDO e RPU (Resíduos Públicos) que 

foram recebidos nas Unidades de Processamento (UP), em toneladas. 
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Figura 21 – Seção de filtros da página “Unidades de Processamento” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Os filtros do tipo lista suspensa permitem a seleção de todas as informações, utilizando 

a opção “Selecionar tudo” ou apenas algumas informações específicas, selecionando as 

caixas. 

 

Figura 22 – Utilização do filtro “Tipo de Unidade de Processamento” 

    

Fonte: O Autor (2020). 

 

Figura 23 – Utilização dos filtros “Estado” e “Município da UP” 

     

Fonte: O Autor (2020). 

Na seção de gráficos, à esquerda temos a representação da quantidade de resíduos 

recebida por unidade de processamento, mostrando as informações em ordem decrescente. 

À direita, temos a informação sobre a composição percentual dos resíduos que as unidades 

receberam, sendo classificados em resíduos domésticos e públicos (Dom + Pub), entulho, 

indústria, outros, podas e saúde. 
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Figura 24 – Seção de gráficos da página “Unidades de Processamento” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Na seção de mapas, há a localização geográfica dos municípios em que estão localizadas 

as unidades de processamento, sendo cada tipo de unidade de uma cor específica, como 

representado na legenda do mapa, à esquerda (Figura 25). As bolhas representadas nesse 

mapa mudam de raio de acordo com a quantidade de resíduos recebidos, sendo que quanto 

mais toneladas recebidas maior o raio. 

No mapa intitulado “Fluxo de resíduos para as UP” são representadas as informações 

sobre o fluxo de resíduos dos municípios que enviam para as unidades de processamento. 

As informações aparecem quando uma unidade de processamento que recebe resíduos de 

outros municípios é selecionada no mapa à esquerda, ou através da utilização dos filtros. 
 
 

Figura 25 – Seção de mapas da página “Unidades de Processamento” 

Fonte: O Autor (2020). 
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Na Figura 26, é possível verificar como é apresentada a informação sobre o fluxo de 

resíduos quando, por exemplo, o aterro controlado localizado no município de Içara, no 

estado de Santa Catarina, é selecionado no mapa à esquerda ou através dos filtros.  

 

Figura 26 – Utilização dos mapas da página “Unidades de Processamento” 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Na última seção dessa página é apresenta uma tabela com as informações divididas em 

colunas, e em que cada linha traz os dados do município. A primeira coluna indica a 

localização da unidade de processamento, a segunda o município de origem dos resíduos, a 

terceira a nomeação da unidade, a quarta a classificação do tipo de unidade de 

processamento, e nas colunas seguintes as quantidades, por tipo de resíduo, que foram 

enviadas no ano 2018, em toneladas. 
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Figura 27 – Seção de tabela da página “Unidades de Processamento” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

É possível também filtrar os dados que se deseja verificar utilizando o campo de procura 

logo abaixo dos títulos das colunas. Nota-se que ao utilizar esse e os demais filtros dessa 

página, a informação sobre o total, na parte inferior da tabela, é apresentado apenas como a 

soma total de resíduos, de acordo com as informações filtradas, como mostra a Figura 28.  

 

Figura 28 – Utilização do filtro da tabela da página “Unidades de Processamento” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A página denominada “Dados dos Municípios”, do grupo “Manejo de Resíduos Sólidos 

no Brasil” (Figura 20), está dividida em cinco seções, sendo elas: filtros, massa de resíduos 

coletados, coleta seletiva, despesas com manejo de RSU e por fim a seção de tabela. As 
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informações utilizadas para a construção dessa página provêm dos dados que os municípios 

apresentaram ao SNIS sobre o gerenciamento de RSU com referência ao ano de 2018.  

A primeira seção, denominada de “filtros”, além de possuir os botões de direcionamento 

de página no canto superior esquerdo, o brasão da UFSC e o título da página, possui filtros 

do tipo lista suspensa e de amplitude, conforme Figura 29. 

 

Figura 29 – Seção de filtros da aba “Dados dos Municípios” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Os filtros “Estado” e “Municípios” possuem a mesma função dos filtros da página 

“Unidades de Processamento”. Com a utilização do filtro “Existência de coleta seletiva”, é 

possível escolher entre as opções “sim”, “não” e “Selecionar tudo” de forma a fazer uma 

análise entre os municípios que declararam possuir ou não coleta seletiva. 

O filtro de amplitude, localizado à direita nessa seção, permite que o usuário escolha as 

quantidades de resíduos domésticos (RDO) e públicos (RPU) que foram coletadas (em 

toneladas) pelos municípios no ano de 2018. O valor de 35,00 toneladas é apresentado 

inicialmente porque esse é o menor valor informado na base de dados considerada, sendo 

3.811.785,00 toneladas o valor máximo. 

A segunda seção dessa página está dividida em três formas, sendo a primeira, localizada 

à esquerda, um gráfico de barras, que apresenta em ordem decrescente, a quantidade total 

de RDO e RPU coletado em toneladas no ano de 2018, conforme Figura 30 O gráfico ao 

centro dessa seção apresenta a mesma informação, mas referenciando em percentual as 

quantidades coletadas entre RDO e RPU. O mapa apresentado à direita traz a mesma 

informação, porém, permite verificar geograficamente as quantidades coletadas no 

respectivo ano. 
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Figura 30 – Seção de “Massa de resíduos coletados” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A terceira seção inicia com um gráfico de barras (à esquerda na Figura 31– Seção de 

dados de coleta seletiva) que traz duas informações, a quantidade de materiais que foi 

recolhida na coleta seletiva e a quantidade de materiais que foi recuperada a partir dos 

materiais coletados.  

 

Figura 31 – Seção de dados de coleta seletiva 

Fonte: O Autor (2020). 

 

O gráfico à esquerda na Figura 31, permite também verificar indiretamente a quantidade 

de materiais aos quais não foi possível atribuir valor econômico na coleta seletiva, ou seja, 

materiais que foram coletados, mas que não são recicláveis ou para os quais não é viável 

economicamente a revenda para empresas de transformação, sendo necessário para essa 

análise realizar a subtração dos dados dos materiais coletados e dos recuperados. 
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O gráfico central apresenta uma relação percentual entre os materiais que puderam ser 

recuperados na coleta seletiva, sendo quantificados entre papel e papelão, plásticos, metais, 

vidros e outros. À direita, é apresentado um mapa de bolhas que apresenta quais municípios 

do país declaram possuir, ou não, em 2018, coleta seletiva. 

A quarta seção dessa página “Dados dos Municípios” está relacionada às informações 

financeiras dos municípios. A primeira informação exibe os dados em gráfico de barras 

(Figura 32), à esquerda, de forma decrescente, as despesas totais com o manejo de RSU, em 

reais (R$) no ano de 2018. O segundo gráfico apresenta a relação percentual entre as 

despesas informadas pelos municípios sobre a coleta de RSU e os serviços administrativos 

que envolvem o manejo somado a despesas com a destinação para as unidades de 

processamento. 

A terceira informação dessa seção se dá por meio de um mapa que representa, em forma 

de bolhas, as informações sobre as despesas totais com o manejo de RSU para o ano de 

2018. 

 

Figura 32 – Seção de dados de Despesas com manejo de RSU 

Fonte: O Autor (2020). 

 

 A quinta seção da página, chamada de tabela, apresenta as informações definidas por 

colunas e os dados de cada município em linhas, conforme ilustrado na Figura 33 a seguir. 
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Figura 33 – Seção de tabela da aba “Dados dos Municípios” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A primeira coluna apresenta o nome dos municípios em que são produzidos os resíduos. 

A segunda coluna apresenta o destino do resíduo que é enviado quando não existe unidade 

de destinação no próprio município. A terceira coluna apresenta a população total do 

município em referência na primeira coluna. 

A quarta e a quinta colunas apresentam dados sobre o órgão responsável pela gestão do 

manejo de RSU do município. As despesas com o manejo de RSU dos municípios, que 

também são representadas nos gráficos da seção anterior, estão representados na sexta e na 

sétima colunas. Os valores da seção de dados de despesas com manejo de RSU dessa página 

são apresentados na oitava, nona e décima colunas desa tabela. 

É possível utilizar os filtros de texto localizados na primeira e na segunda colunas para 

uma busca mais direta de um município específico. 

A página denominada “Indicadores” apresenta quatro seções, sendo elas: filtros, massa 

coletada per capita, taxa de cobertura de coleta, despesas per capita e tabela. A representação 

da página completa encontra-se no ANEXO 3. 

A primeira seção apresenta filtros do tipo lista suspensa para os estados e municípios e 

tem a mesma funcionalidade das demais páginas (Figura34). Cada filtro de amplitude está 

relacionado à informação de uma seção específica, sendo o primeiro para seção massa 

coletada per capita, o segundo para seção taxa de cobertura de coleta e o terceiro para a 

seção despesas per capita. 
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Figura 34 – Seção de filtros da aba “Indicadores” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A segunda seção dessa página traz indicadores de massa de resíduos domésticos 

somados aos públicos que são coletados diariamente, permitindo avaliar em média quantos 

resíduos são produzidos diariamente por habitante, conforme Figura 35. 

 

Figura 35 – Seção massa coletada per capita da aba “Indicadores” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A terceira seção da página “Indicadores”, denominada taxa de cobertura de coleta, 

apresenta em percentual (%), a proporção da população que é atendida pelo serviço 

municipal de coleta de resíduos domésticos em ordem decrescente (Figura 36). Inicia-se 

com os municípios em que a população é totalmente atendida pela coleta de resíduos 

domésticos. 
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Figura 36 – Seção taxa de cobertura de coleta da aba “Indicadores” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A quarta seção dessa página (Figura 37) traz informações financeiras sobre as despesas 

dos municípios com o manejo resíduos sólidos urbanos, identificando qual foi a incidência 

dessas despesas por habitante do município. 

 

Figura 37 – Seção despesas dos municípios da aba “Indicadores” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A seção tabela dessa página (Figura 38 – Seção tabela da aba “Indicadores”) inicia com 

a primeira coluna apresentando os municípios em que são indicados os dados subsequentes. 

A coluna ao lado apresenta o dado financeiro do custo médio da coleta de RSU por tonelada 

recolhida. A terceira coluna apresenta a despesa total com serviços de manejo de RSU em 

relação à população do município.  
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Figura 38 – Seção tabela da aba “Indicadores” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A quarta coluna traz informações sobre a auto-suficiência financeira da prefeitura com 

o manejo de RSU. Em outras palavras, representa a receita arrecadada dos agentes públicos 

e privados executores do serviço de manejo de RSU com relação à receita arrecadada com 

taxas e tarifas referentes à gestão e manejo. 

A quinta coluna apresenta o percentual do custo da coleta sobre o custo total do manejo, 

sendo apresentado em percentual (%). A sexta coluna representa o percentual da população 

total do município que é atendida pelo serviço de coleta de resíduos. 

A sétima e oitava colunas apresentam os valores médios da massa de resíduos 

domésticos e públicos que foram coletados por habitante por dia em relação à população 

total atendida pelo serviço de coleta e em relação apenas à população urbana do município, 

respectivamente. 

 

4.3. Grupo tecnologias Waste-to-Energy 

As cinco páginas que pertencem ao grupo Tecnologias Waste-to-Energy foram 

desenvolvidas todas com o mesmo padrão: duas imagens que apresentam a exemplificação 

do funcionamento da tecnologia e um direcionamento para o leitor sobre o tema na forma 

de texto a fim de permitir que o usuário conheça as tecnologias existentes e consiga realizar 

análises por meio das páginas do grupo “Manejo de resíduos sólidos no Brasil”. As páginas 

completas foram apresentadas nos ANEXOS 4, 5, 6, 7 e 8.  

 



44 

 

4.4. Grupo Informações 

A página denominada “Matriz de apoio para tomada de decisão” é acessível por meio 

da página “Início”. Ao acessar essa página, pode-se observar que há, inicialmente, um 

cabeçalho e logo abaixo os objetivos da matriz estão listados, conforme visualizado na 

Figura 39 – Parte 1 da página “Matriz de apoio para tomada de decisão”. 

 

Figura 39 – Parte 1 da página “Matriz de apoio para tomada de decisão” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Ao descer a página, pode-se verificar como se deve avaliar os 12 itens da matriz e, após 

isso, como interpretar os resultados por meio da tabela de totais. 

 

 

 



45 

 

Figura 40 – Parte 2 da página “Matriz de apoio para tomada de decisão” 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Ao final da página, são apresentados os 12 itens que compõem a matriz, que pode ser 

conferida por completo no ANEXO 9. 

Acessando a página “Glossário”, a qual consta no ANEXO 10, verifica-se que há o 

cabeçalho e logo abaixo, as definições dos termos que são utilizados na ferramenta. 

A página “Referências e Info. Adicionais” apresenta o cabeçalho inicial. Logo abaixo, 

pode-se observar que há um campo de texto com as informações sobre a publicação da 

ferramenta e, abaixo, as devidas referências que foram utilizadas. À direita dessa página há 

dois campos de texto, os quais apresentam informações sobre a base de dados do SNIS e 

sobre a matriz de apoio para tomada de decisão, respectivamente. Essa página pode ser 

verificada no ANEXO 11. 

 

4.5. Publicação do painel 

O dashboard pode ser acessando por computador, celular e tablet, porém, as 

funcionalidades podem ser limitadas quando utilizados esses dois últimos recursos 

eletrônicos. O acesso à versão online se dá através do seguinte hiperlink:  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzI5ODlhMjItMzVlMi00NWU3LTkyZjIt

NmI2NDdkNjk3MGU5IiwidCI6ImMxMzk2ZTIxLTE5NjEtNDRmMS05ZDUwLT

M0MGQ4NDdkMTBhOSJ9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzI5ODlhMjItMzVlMi00NWU3LTkyZjItNmI2NDdkNjk3MGU5IiwidCI6ImMxMzk2ZTIxLTE5NjEtNDRmMS05ZDUwLTM0MGQ4NDdkMTBhOSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzI5ODlhMjItMzVlMi00NWU3LTkyZjItNmI2NDdkNjk3MGU5IiwidCI6ImMxMzk2ZTIxLTE5NjEtNDRmMS05ZDUwLTM0MGQ4NDdkMTBhOSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzI5ODlhMjItMzVlMi00NWU3LTkyZjItNmI2NDdkNjk3MGU5IiwidCI6ImMxMzk2ZTIxLTE5NjEtNDRmMS05ZDUwLTM0MGQ4NDdkMTBhOSJ9
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A ferramenta e todo o seu conteúdo, exceto quando houver ressalva, foi publicada sob a 

licença Creative Commons tipo “Atribuição – Uso não comercial – Compartilha igual (CC 

– BY – NC – SA). 

 

4.6. Estudo de caso 

Na página “Unidades de Processamento”, o estado Santa Catarina e, posteriormente, o 

município Mafra foram selecionados utilizando-se os filtros. Foi possível observar que no 

município escolhido existem duas unidades de processamento, um aterro sanitário e uma 

unidade de triagem. Com isso, foi necessário utilizar o filtro “Unidades de Processamento” 

selecionando a opção “Aterro sanitário” para que a página apresentasse apenas as 

informações dessa unidade. No ANEXO 12 pode-se observar a página completa, com a 

utilização dos filtros. 

Nesta análise inicial, verificou-se que o aterro sanitário recebeu 81.176,30 toneladas de 

resíduos no ano 2018, sendo totalmente domésticos e públicos. Observa-se que ao todo 17 

municípios dos estados de Santa Catarina e Paraná enviam seus resíduos para a unidade 

denominada “Aterro Sanitário Serrana Engenharia”, sendo eles: Bela Vista do Toldo/SC, 

Campo do Tenente/PR, Canoinhas/SC, Corupá/SC, Guaramirim/SC, Itaiópolis/SC, Jaraguá 

do Sul/SC, Mafra/SC, Major Vieira/SC, Matos Costa/SC, Monte Castelo/SC, 

Papanduva/SC, Rio Azul/PR, Rio Negro/PR, Santa Terezinha/SC, São João do Triunfo/PR 

e Schroeder/SC. 

Com a escolha do local, foi possível utilizar a matriz de apoio para a tomada de decisão 

para avaliar se a tecnologia de gaseificação se enquadra de fato no contexto da região. 

Avaliando o primeiro item da matriz (Figura 41 – Item 1 da matriz de apoio para tomada 

de decisão), pode-se qualificar o nível global de gestão de resíduos por meio dos dados de 

coleta seletiva, dispostos na página “Dados dos Municípios”, e a taxa de cobertura de coleta 

de RDO em relação à população total da página “Indicadores”. 
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Figura 41 – Item 1 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Com isso, tem-se que dos 17 municípios em questão, 11 declaram possuir coleta seletiva 

e 6 declararam não possuir (Figura 42 – Seção de dados de coleta seletiva dos municípios). 

A taxa média de cobertura da coleta de RDO para esses municípios foi de 68,98% em 2018, 

conforme mostra a sexta coluna da Figura 43– Taxa média de cobertura da coleta RDO em 

relação à pop. Total da seção tabela da página “Indicadores” para os municípios 

selecionados. 

 

Figura 42 – Seção de dados de coleta seletiva dos municípios 

Fonte: O Autor (2020). 
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Figura 43 – Taxa média de cobertura da coleta RDO em relação à pop. Total da seção 

tabela da página “Indicadores” para os municípios selecionados 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Pode-se considerar que, para essa análise, a coleta sistemática de resíduos é organizada 

e algumas frações de resíduos são direcionadas para a reciclagem, portanto, um sistema de 

gaseificação se encaixa na segunda coluna do item 1 da matriz de apoio à tomada de decisão 

com base na interpretação da Figura 19 – Tabela de totais. 

O segundo item da matriz de decisão se refere à composição dos resíduos (Figura 44 – 

Item 2 da matriz de apoio para tomada de decisão). Para essa avaliação, pode-se utilizar o 

dado do gráfico de composição percentual dos resíduos da página “Unidades de 

Processamento” e também os dados de coleta seletiva apresentado anteriormente da página 

“Dados dos municípios”. 
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Figura 44 – Item 2 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Para esse item, verificou-se que a composição dos resíduos enviados para o aterro 

sanitário em questão em 2018 é considerada 100% doméstico e público (Figura 45 – 

Composição dos resíduos do Aterro Sanitário. Para esse caso, se enquadra na segunda 

coluna da matriz pela exclusão das demais, pois a coleta seletiva não é integral em todos os 

municípios, excluindo a primeira coluna, e o RSU não costuma ser misturado com frações 

minerais ou resíduos perigosos, excluindo a terceira e quarta coluna. 

 

Figura 45 – Composição dos resíduos do Aterro Sanitário 

Fonte: O Autor (2020). 

 

O item 3 da matriz se refere ao poder calorífico do RSU, requerendo dados específicos 

para essa análise. Com os dados do SNIS dispostos nessa ferramenta não foi possível obter 

essa informação, sendo necessária uma busca referenciada em outras fontes. 
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Figura 46 – Item 3 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Lopes (2014) detalhou uma estimativa para o poder calorífico dos resíduos (sem 

qualquer tipo de tratamento) desse aterro sanitário, chegando ao valor médio de 7,948 

MJ/kg. Considerando-se esse valor, o resultado para esse item se enquadrou na segunda 

coluna da matriz, conforme Figura 46 – Item 3 da matriz de apoio para tomada de decisão. 

O quarto item da matriz se refere à quantidade de resíduos adequada para WtE (Figura 

47 – Item 4 da matriz de apoio para tomada de decisão). Para esse ponto, pode-se avaliar 

pela página “Unidades de Processamento” da ferramenta que a quantidade de resíduos 

enviada para o aterro sanitário de Mafra/SC foi de 81.176,30 toneladas de resíduos no ano 

2018 (Figura 48– Quantidade de resíduos recebidos no Aterro Sanitário). 

 

Figura 47 – Item 4 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Com esse dado, verificou-se que o estudo de caso se enquadra na segunda coluna da 

matriz por estar ente 50.000 e 150.000 toneladas anuais de resíduos. 
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Figura 48 – Quantidade de resíduos recebidos no Aterro Sanitário 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Para o quinto item da matriz, tratando esse da qualificação da operação eficiente das 

instalações de gestão de resíduos, não havia informações específicas que permitissem essa 

análise.  

Pode-se considerar que para o local em estudo os atores públicos e privados são 

experientes, mas requerem capacitação para gerir instalações WtE com eficiência pelo fato 

de existir um aterro sanitário em operação, o que o torna os atores experientes no tratamento 

de resíduos. Entretanto, há a necessidade de capacitação para implementar um sistema de 

gaseificação por se tratar de uma tecnologia com baixa disseminação em nível nacional, 

enquadrando o resultado do item 5 da matriz de apoio para tomada de decisão na segunda 

coluna apresentada na Figura 49 – Item 5 da matriz de apoio para tomada de decisão. 
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Figura 49 – Item 5 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

O tempo de transporte de RSU e distância adicional até a planta WtE destacado no item 

6 da matriz não deve mudar pelo fato de que os 16 municípios já enviam seus resíduos para 

o próprio aterro de Mafra/SC. Com isso, temos que nesta análise o sistema de gaseificação 

em estudo está de acordo com a primeira coluna do item 6 da Figura 50 – Item 6 da matriz 

de apoio para tomada de decisão. 

 

Figura 50 – Item 6 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Para o item 7, a comercialização e/ou descarte final dos resíduos do processo, que são 

em maioria cinzas para o sistema considerado, FIESC (2017) detalha que a região Norte de 

Santa Catarina, na qual Mafra está inserida, possui a construção civil como uma das 

principais atividades da região, podendo-se considerar que existe um potencial mercado para 

os resíduos do processo, que podem ser comercializados para as indústrias cimenteiras da 

região. Além disso, os resíduos perigosos podem ser descartados com segurança no aterro 
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sanitário do município, conforme apresentado por Lopes (2014). Portanto, a primeira coluna 

da Figura 51 – Item 7 da matriz de apoio para tomada de decisão, é a que melhor se adequa 

a esse item. 

 

Figura 51 – Item 7 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Não foi possível realizar uma análise direta do quadro jurídico e dos requisitos 

ambientais para WtE com os dados da ferramenta desenvolvida, referidos no item 8 da 

matriz (Figura 52 – Item 8 da matriz de apoio para tomada de decisão), . Porém, como 

analisado por Lopes (2014), há legislação que limita a emissão de gases poluentes como 

dioxinas e furanos, que podem ser gerados num sistema de gaseificação. Para esse item, 

pode-se considerar que a segunda coluna é o melhor enquadramento para o caso em questão. 

 

Figura 52 – Item 8 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

Para avaliarmos o item 9 da matriz de apoio para tomada de decisão (Figura 53 – Item 

9 da matriz de apoio para tomada de decisão), que corresponde ao financiamento da gestão 

de RSU, pode-se utilizar o indicador de auto-suficiência financeira disposto na tabela da 
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página “Indicadores”, pois esse representa a receita arrecadada com taxas e tarifas referentes 

à gestão e ao manejo de RSU sobre as despesas dos agentes públicos e privados executores 

de serviço de manejo. 

 

Figura 53 – Item 9 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Para os municípios que apresentam esse dado, sendo 13 dos 17 totais, verificou-se auto-

suficiência financeira média de 42,20% (Figura 54 – Auto-suficiência financeira da seção 

tabela da página “Indicadores” para os municípios selecionados), ou seja, em média a maior 

parte das despesas com o manejo de resíduos não são cobertos pelas receitas arrecadadas. 

Com isso, pode-se qualificar que para esse item, o caso em estudo se enquadrou na terceira 

coluna da matriz da Figura 53 – Item 9 da matriz de apoio para tomada de decisão. 
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Figura 54 – Auto-suficiência financeira da seção tabela da página “Indicadores” para 

os municípios selecionados 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Para o item 10 da matriz (Figura 55 – Item 10 da matriz de apoio para tomada de 

decisão), não foi possível, de forma direta, fazer uma avaliação com as bases de dados 

incluídas na ferramenta. Pode-se considerar que para esse item a primeira coluna se adequa 

devido ao fato de existir um fornecedor nacional da solução do sistema de gaseificação, 

conforme apresentado por Fernandes (2020). 

 

Figura 55 – Item 10 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

O acesso a usuários finais de energia do sistema em avaliação, no item 11 da matriz de 

apoio para tomada de decisão (Figura 56 – Item 11 da matriz de apoio para tomada de 

decisão), pode ser considerado correspondente à primeira coluna, pois de acordo com FIESC 
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(2017), a região Norte do Estado possui a maior concentração de indústrias de Santa 

Catarina. Além disso, Mafra/SC está dentro da área de concessão de distribuição de energia 

elétrica da Celesc Distribuição S.A. Vale ressaltar que também não foi possível avaliar de 

forma direta esse item com os dados do SNIS incluídos na ferramenta. 

 

Figura 56 – Item 11 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Por fim, o item 12 da matriz de apoio para tomada de decisão (Figura 57 – Item 12 da 

matriz de apoio para tomada de decisão), incentivos para geração de energia de baixo 

carbono, pode ser interpretado pela avaliação dos diversos incentivos nacionais para geração 

de energias alternativas como por exemplo a Lei 10.438/2020, por intermédio do Programa 

de Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA), que tem o objetivo de aumentar a 

participação de fontes alternativas renováveis (pequenas centrais hidrelétricas, usinas 

eólicas e empreendimentos termelétricos a biomassa) na produção de energia elétrica 

(ANEEL, 2015). Com isso, esse item se enquadra na primeira coluna. 
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Figura 57 – Item 12 da matriz de apoio para tomada de decisão 

Fonte: GIZ (2017). 

 

Com a análise dos 12 itens da matriz foi possível avaliar o resultado final para a 

tecnologia e o local selecionado de acordo com a tabela de totais da Figura 19 apresentada 

na seção metodologia deste trabalho. A Figura 58 apresenta um resumo dos resultados de 

forma a facilitar a interpretação do resultado final. 

 

Figura 58 – Resultado da matriz de apoio para tomada de decisão para o estudo de caso 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Pode-se observar que, de acordo com o quadro da Figura 58, há a presença de um campo 

destacado em vermelho no item 9 da matriz, classificando este como um critério impeditivo, 

que deve ser melhorado para a aplicação da tecnologia em questão. 

A Figura 59 apresenta três análises gráficas dos resultados do quadro apresentado na 

Figura 58. A distribuição das cores resultantes da matriz é apresentada e em um gráfico de 
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rosca, a quantidade de respostas em cada posição da matriz em um gráfico de barras e é 

apresentado a distribuição das referências utilizadas através de um gráfico de rosca. 

 

Figura 59 – Análise gráfica dos resultados da matriz de apoio para tomada de decisão 

para o estudo de caso 

Fonte: O Autor (2020). 
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Pode-se observar que 50% dos itens da matriz podem ser analisados de forma direta 

pelos dados da base de dados do SNIS, conforme mostra o gráfico de rosca da Figura 59. 

Vale ressaltar que a tabela e os gráficos apresentados nas Figuras 58 e 59, não fazem 

parte da ferramenta desenvolvida neste trabalho. Elas foram feitas de forma independe pelo 

autor a fim de auxiliar na interpretação dos resultados por análise gráfica. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho desenvolver uma ferramenta que possibilita uma análise fácil e 

rápida dos dados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no Brasil do ano base 2018 

devido às interações dos gráficos, tabelas e mapas, possibilitando prospecção para o 

desenvolvimento de tecnologias WtE. 

Esta ferramenta não deve ser a única fonte de informação para a tomada de decisão 

acerca da aplicação de uma usina WtE, mas recomenda-se sua utilização com o intuito de 

analisar questões importantes relativas à disponibilidade de RSU para aplicação de dada 

tecnologia.  

O estudo de caso apresentado não se mostrou com grande viabilidade de aplicação. 

Apesar disso, é interessante considerar que, ao se utilizar o sistema de gaseificação em 

questão para a geração de energia elétrica, é possível que o investimento seja rentável pelas 

receitas que podem ser arrecadadas com a injeção de eletricidade no sistema interligado 

nacional. 

Para trabalhos futuros, sugere-se que se desenvolva dashboards como este que incluam 

os dados de todos os anos anteriores em que foi aplicado o questionário do SNIS, ou seja, 

desde 2002. E também de anos subsequentes a 2018. Com isso, será possível fazer uma 

avaliação histórica da evolução do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no Brasil e 

viabilizar uma análise mais concisa. 
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