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1. RESUMO 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) podem ser definidos como um combustível 

sólido devido à sua composição e, portanto, a uma fonte de energia renovável 

e alternativa em comparação com os combustíveis fósseis. Esses resíduos 

consistem em uma mistura heterogênea de materiais, que podem ser 

classificados em cinco categorias principais: materiais orgânicos, plástico, 

papel, têxteis e madeira. O poder calorífico superior dos residuos sólidos no 

Brasil pode variar de 3,61 a 9,39 MJ.kg-1 em base seca, dependendo da 

porcentagem de cada fração constituinte. Este potencial de energia pode ser 

reaproveitado em fornos de coprocessamento da indústria de cimento, onde a 

temperatura da chama é de cerca de 2000 ° C. Essa demanda de energia pode 

atingir 40% do custo do produto final e, portanto, projetos que visam reduzir a 

demanda de energia são necessários. Na região da cidade de Sorocaba, são 

geradas toneladas de resíduos por dia e parte deste montante é destinada ao 

aterro da cidade de Iperó, localizado no estado rural de São Paulo, ao passo 

que a indústria de cimento na mesma região pretende utilizar esses resíduos 

no processo. Desta forma, este trabalho tem como objetivo estudar o potencial 

de uso dos RSU do aterro sanitário localizado na cidade de Iperó, interior de 

São Paulo, para uso no coprocessamento da indústria de cimento da região. A 

análise preliminar se baseou na composição gravimétrica dos resíduos e na 

estimativa do seu poder calorífico a partir de dados da literatura. Hoje em dia, o 

aterro de Iperó recebe cerca de 1000t/dia de dominios de resíduos de 8 

municípios da região de Sorocaba. Dados de relatórios municipais mostram 

que estes resíduos possuem poder calorífico superior entre 1,99 a 5,4 Mcal. kg-

1, indicando o potencial de reaproveitamento destes resíduos em processos 

termoquímcios para reaproveitamento energético na região. 

Palavras – chave: resíduos sólidos urbanos, coprocessamento, bioenergia. 

2. INTRODUÇÃO  

A geração de resíduos pelo município implica em uma necessidade crescente 

da área de aterros sanitários para atender a essa demanda. Por outro lado, os 

resíduos sólidos urbanos (RSU), por sua composição e origem, podem ser 

considerados com uma fonte alternativa de energia, propiciando a substituição 

de combustíveis de origem fóssil em processos de conversão energética. Esse 



potencial energético pode ser aproveitado através de processos físicos, 

termoquímicos ou biológicos, os quais estão diretamente relacionados à 

composição dos resíduos e às condições operacionais do processo. De acordo 

com Brito Filho (2005), o correto dimensionamento de um sistema de 

aproveitamento energético de resíduos, tal como o coprocessamento realizado 

nas indústrias de cimento, depende diretamente do conhecimento das 

propriedades do combustível a ser utilizado. 

3. OBJETIVOS  

Verificar o potencial de aproveitamento energético dos resíduos sólidos 

urbanos do aterro sanitário de Iperó através da determinação da composição 

gravimétrica e caracterização físico-química dos resíduos. 

4. METODOLOGIA: 

 O presente trabalho concerne a uma pesquisa exploratória documental quanto 

aos objetivos do projeto e de revisão bibliográfica quanto ao procedimento 

técnico através de artigos científicos publicados, objetivando o 

reaproveitamento energético de biomassa residual, com a finalidade de 

verificar quais foram as metodologias empregadas. 

5. DESENVOLVIMENTO:  

Paralelamente, foram estudadas metodologias para caracterização físico-

química de biomassa, empregadas no Brasil e em outros países. Visando o 

aproveitamento energético em caldeiras, foi estudado alguns modelos para a 

estimativa do Poder Calorífico Superior (PCS) dos resíduos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 Analisando a composição gravimétrica do município de Sorocaba, é 

constatado que 49% do resíduo atualmente enviado ao aterro é constituído por 

matéria orgânica, tais como restos de comida e podas, junto com 16% de papel 

constituinte, os quais tratam-se de materiais com alta taxa de decomposição. 

Por outro lado, a parcela restante é constituída por materiais com baixa taxa de 

decomposição, tais como plásticos (9%), vidros (5%), fraldas (2%), entulhos 

(2%). Dessa forma, o reaproveitamento energético desses materiais, por rotas 

termoquímicas, é uma alternativa em que os resíduos podem ser utilizados 

como combustível sólido, minimizando as áreas ocupadas por aterros. 

(SANEX,2011)  Para tal reaproveitamento energético, o conhecimento do poder 

calorífico do resíduo se faz necessária. A Tabela 1 apresenta os valores de 



Poder Calorífico Superior (PCS) e Poder Calorífico Inferior (PCI) dos resíduos 

sólidos do município de Sorocaba, divididos por zonas de amostragem 

Tabela 1: Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos de Sorocaba 

(PMCS, 2014). 

 

De acordo com Themelis (2003), a classificação segundo o PCI não deva ser 

considerada definitiva para estabelecer a destinação do RSU, entretanto, 

estima-se que para PCI < 1.675 kcal/kg, a incineração não é tecnicamente 

viável; e para 1.675 kcal/kg < PCI < 2.000 kcal/kg, a viabilidade técnica da 

incineração ainda depende de algum tipo de pré-tratamento que eleve o poder 

calorífico; e para PCI > 2.000 kcal/kg, a queima bruta (“mass burning”) é 

tecnicamente viável. Portanto, nota-se que no município de Sorocaba, 

considerando os setores urbanos de amostragem 01, 02, 04 e 05 temos um 

potencial acima > 2.000 kcal/kg, ou seja, a queima bruta (“mass burning”) é 

tecnicamente viável, além de contribuir para a preservação dos recursos 

naturais e também auxiliar na substituição de matérias primas e combustíveis 

tradicionais na indústria do cimento e diminuindo também os problemas com as 

frentes para o seu descarte incorreto. 
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