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em energia mediante as tecnologias (e as
políticas) certas.
Não existem, hoje, estatísticas confiáveis sobre o potencial brasileiro como
produtor de energia a partir de resíduos.
Mas estudos isolados revelam que, se
pelo menos 10% das 200 mil toneladas
diárias de lixo fossem utilizadas com essa
finalidade, o país poderia economizar cerca
de 300 MW - o suficiente para abastecer
uma cidade de 1 milhão de habitantes. A
utilização do lixo-combustível também
reduziria significativamente as emissões
de gases associados ao efeito estufa, além
de gerar claros ganhos financeiros para
as empresas envolvidas. Pelos cálculos de
Luciano Basto, pesquisador da Coppe/
UFRJ, a atividade pode movimentar até
R$ 40 bilhões por ano. "Como atividade
econômica, esse setor pode gerar diversos
recursos. Uma parte deles é a economia,
o 'não jogar lixo fora A outra parte é a
substituição da matéria-prima para gerar
energia" explica Basto, que é especialista
em aproveitamento energético de resíduos.
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o início de agosto, terminou o
prazo para que os municípios
brasileiros enviassem ao governo federal
seus projetos de implantação de aterros
sanitários. A medida, que faz parte da
Política Nacional de Resíduos Sólidos,
tem a ambição de eliminar os lixões a céu
aberto até 2014. Mas é provável que o governo precise adotar outras medidas para
cumpri-la de fato. Segundo estimativas da
Confederação Nacional dos Municípios
(CNM), menos da metade das mais de 5,5
mil cidades brasileiras elaboraram o plano.
Prova clara de que ainda falta muito para
que as prefeituras comecem a dar o devido
valor à destinação do lixo.
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Criada em 2010, a lei que estabeleceu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos surgiu com a intenção de ser o grande marco
a partir do qual o Brasil aprendesse a lidar
com o próprio lixo. O projeto estabelece
uma série de regulamentações e incentiva
as cidades a adotar a filosofia da reutilização e reciclagem. Nesse contexto, a grande
alternativa que desponta é a da produção
de energia. Sobras da construção civil, embalagens, fraldas descartáveis e até mesmo
lixo hospitalar - tudo pode ser convertido

Em todo o mundo, o volume de energia gerada a partir de lixo urbano corresponde ao consumo residencial brasileiro

em um ano - cerca de 100 T W h (terawatt
= 1 trilhão de watts). A Europa é a região
mais avançada na implantação dessa tecnologia. Em cidades como Estocolmo, na
Suécia, a frota de ônibus da cidade utiliza
biogás tratado a partir do lixo. Na Suíça,
cerca de 60% da energia produzida tem
o lixo como matéria-prima. Como não
tem espaço para aterros, o país opta pela
incineração dos resíduos - e utiliza os
gases como insumo energético. A medida
vale não só para o lixo sólido, mas também
para os esgotos, que são 100% reutilizados.
Enquanto isso, no Brasil, o potencial energético dessas e de outras fontes escorre
- literalmente - pelo ralo: apenas 1%
do esgoto coletado serve à produção de
eletricidade. Trata-se de um desperdício.
Nas usinas de aproveitamento do esgoto,
toda a gordura e todo o lodo, normalmente
despejados nos rios, servem de matéria-prima para biodiesel e gases combustíveis.
Mas se engana quem pensa que o
problema se deve unicamente à falta de
vontade política. Também pesa a barreira
tecnológica e financeira. Uma usina de
resíduos demanda investimentos de pelo
menos US$ 70 milhões para entrar em
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Desenvolvimento Sustentável (Ibrades)
e consultor da Organização das Nações
Unidas (ONU) na área de resíduos sólidos.
Mas o tamanho do investimento ainda
assusta parte dos especialistas. "Cabe a
quem detém essas tecnologias provar que é
viável" diz Luciano Basto, da Coppe/UFR).

ar

Os detentores dos equipamentos
de geração de energia a partir do lixo
reconhecem que o preço é alto. Mas argumentam que o investimento dá um bom
retorno no longo prazo. Na média, uma
usina de reaproveitamento de resíduos
tem uma taxa de retorno sobre o investimento de 30% - o dobro do registrado
no setor energético, que é de aproxima-
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funcionamento. O custo é tão alto que
muitas prefeituras e empresas optam por
equipamentos mais simples, como os gaseificadores - que transformam resíduos
em gás. Mesmo essas pechinchas, porém,
não saem por menos de US$ 14 milhões.
'As cidades ganhariam muito mais fazendo
centrais de reciclagem que contassem com
um gaseificador. Uma das razões pelas
quais ainda não geramos eletricidade a
partir do lixo no Brasil é que não há difusão desses equipamentos, que podem ser
modulares e se acomodar a municípios de
até 20 mil habitantes. O preço não seria
tão absurdo assim',' alerta Sabetai Calderoni, presidente do Instituto Brasileiro de

damente 15%. "No Brasil, há uma grande
preocupação com as emissões atmosféricas, oriundas da queima de resíduos, mas
há tecnologia já dominada para o controle
dessas emissões" argumenta José Lourival
Magri, presidente da Câmara de Meio
Ambiente da Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina (Fiesc). Nas
contas de Magri, o grande problema está
nos custos de produção. A disposição de
resíduos em aterros custa aos municípios
de R$ 40 a R$ 80 a tonelada. Já a queima
com tecnologia de plasma térmico utilizada para transformar resíduos em
carbono e gerar eletricidade - chega a R$
200 por tonelada.

de lixo em energia. No Vale do Itapocu,
em Santa Catarina, nove municípios disputam um empreendimento desse tipo,

is.

desenhado pela espanhola Repsol Energy.
A Celesc também manifestou interesse

na

em participar do projeto, que deve entrar

cio

em operação nos próximos dois anos. No
total, a usina poderá produzir 15 MW

ca

de energia, suficiente para abastecer um
município de 200 mil habitantes. "O con-

ed
u

sórcio entre prefeituras tem se mostrado o
melhor caminho. Os pequenos municípios

s

não têm força para dar conta de uma usina

fin

dessa envergadura',' conta Valmir Rober-
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to Silva, CEO da Repsol Energy para as

Uma das poucas iniciativas brasileiras
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financiamento para dobrar o número de

no gênero está instalada na Cidade U n i -

biodigestores em Santa Catarina. Iniciada

versitária, na Ilha do Fundão, zona norte

em 2009, a geração de energia a partir

do Rio de janeiro. Lá, uma usina produz

do esterco já está em 35 propriedades e,

eletricidade a partir da incineração do lixo

até agora, evitou a emissão de 1,6 milhão

que sobra depois da seleção dos materiais

é

de metros cúbicos de gás m e t a n o na

recicláveis. A planta absorve 30 toneladas

Dispostas a ocupar esse segmento,
algumas empresas multinacionais já es-
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muitas delas tendem a aterrissar no sul
do país. Historicamente, Paraná, Santa

ão

Catarina e Rio Grande do Sul sempre

contaram com muitas granjas de suínos

iliz
aç

e frangos, que geram resíduos orgânicos
em grandes quantidades. Por isso, a região
t e m vocação natural para desenvolver

ut

tecnologias de reutilização. Uma delas é a
dos biodigestores. São tanques que arma-

A

zenam os resíduos dos animais e captam os
gases resultantes de sua decomposição principalmente o metano, que é inflamável
- para abastecer geradores de energia. A
tecnologia vem se popularizando cada vez
mais no sul. No final de julho, Eletrosul e
Eletrobras assinaram um termo que prevê
a liberação de R$ 11,5 milhões em linhas de

retorno do investimento se dá justamente
pela venda de energia ao sistema interligado.
Por isso, as prefeituras não precisam bancar
o empreendimento - apenas precisam se
comprometer a coletar e levar os dejetos
até a usina. Uma usina semelhante deve ser
erguida no Paraná, a partir de 2013.
O Paraná, aliás, detém b o m potencial
para o desenvolvimento de uma indústria
de "lixo energético'.' A própria Federação
de Indústrias do Estado, a Fiep, por meio

de digestores, o sul também começa a abrir

do seu Conselho de Meio Ambiente, está

suas portas para usinas de transformação

se mobilizando. A federação pretende de-

e

tão prospectando negócios no Brasil - e

Com o know-how acumulado no setor

tig

para atender 20 mil pessoas.

atmosfera.

ar

de lixo por dia e gera energia suficiente

Américas. Ele explica que, para a Repsol, o

bater o tema com mais profundidade nos
próximos meses, inclusive com a realização
de workshops para conhecer melhor as
tecnologias e os processos ligados à área.
Mas a entidade faz um alerta: para que

is.

essa indústria floresça, o Paraná precisará

na

de uma legislação específica. "Todos esses
temas serão abordados nessa articulação

cio

que a federação pretende promover com
outras instituições e órgãos governamen-

ca

tais a partir deste segundo semestre',' revela

ed
u

a Fiep, em nota enviada a A M A N H A .

Gaúchos mobilizados

s

Aparentemente, o Estado mais avan-

fin

çado na região sul é o Rio Grande do Sul.
A primeira térmica de biogás extraído do

pa
ra

lixo já está sendo construída em Minas do
Leão, cidade distante 113 quilômetros de
Porto Alegre. Produzido nos aterros sani-

usado em motogeradores - que produzem
energia elétrica. Hoje, 150 municípios do
Estado enviam seus resíduos domiciliares
para Minas do Leão. A previsão é que

das eleições municipais.

residências locais. O investimento será

A movimentação é vista com otimismo

realizado por uma empresa privada, que

por Antônio Marzolla Filho, coordenador

terá direito a uma parte dos lucros nos

do Conselho de Meio Ambiente da Fede-

primeiros 25 anos do empreendimento.

ração das Indústrias do Rio Grande do Sul

A usina também receberia os dejetos das

(Fiergs). Ele sugere que o poder público

cidades vizinhas que, atualmente, são

tome a frente dos esforços para consolidar

remetidos para Minas do Leão. Além de

o lixo como insumo energético. "Estou con-

Caxias do Sul, Porto Alegre tem estudos

vencido de que deveria ser um investimento

sobre o assunto. A capital gaúcha já conta

governamental. Se alguém lá de fora fizer

c o m um sistema de coleta seletiva de lixo

isso no Brasil, vai sentir na pele o peso dos
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concluída em até dois anos. Inicialmente,

ainda sem data para começar.

por dia, suficientes para iluminar 150 m i l

é

a usina, que custará R$ 20 milhões, seja

essa capacidade em uma fase posterior,

previsão é de eles sejam retomados depois
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nico, o biogás é coletado, tratado e, depois,

ela vai gerar 6 M W , mas poderá triplicar

usina terá capacidade para gerar 6,5 MW

a

tários pela decomposição do material orgâ-

de forma separada - o que facilitaria a

impostos cobrados sobre os investimentos"

menor porte - está em vias de sair do

instalação de uma futura usina. Mas tanto

alerta. Certo, mesmo, é que a iniciativa p r i -

papel em Caxias do Sul, na serra gaúcha.

o projeto de Caxias do Sul quanto o da

vada não pode assumir sozinha esse papel

C o m um investimento de R$ 1,4 milhão, a

capital gaúcha ainda estão na gaveta. A

na busca de um futuro sustentável. •
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Um projeto semelhante - mas de

Fonte: Amanhã, Porto Alegre, ano 26, n. 288, p. 86-89, out. 2012.

