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Introdução: A vida urbana está associada à produção elevada de resíduo, este se
apresenta como mais um problema de natureza ambiental. Mas ao considerar os
fundamentos energéticos associados a essa matéria, podem ser percebidos como
potenciais recursos para produção de energia elétrica, e com a vantagem desta energia
produzir baixos impactos negativos ao meio ambiente. Como principais benefícios
esperam-se a mitigação de impactos gerados pela má disposição destes resíduos, a
produção de energia elétrica com valor agregado e indicadores que coloquem o Vale
do Aço como protagonistas em oportunidades previstas. Objetivo: Caracterizar e
avaliar as possibilidades de potencializar a produção de energia elétrica pelo
aproveitamento da biomassa de aterro sanitário, destacar os benefícios econômicos e
sócio-ambientais associados a esse aproveitamento e explicitar o contexto
legal-regulatório deste tipo de geração de energia como mecanismo de transferência de
renda para os municípios. Metodologia: A pesquisa está sendo desenvolvida a partir do
estudo de diferentes publicações especializadas e bases de dados energéticos da
biomassa, a geração de energia e sua eficiência energética. Estudos e avaliações serão
realizados sobre os conteúdos energéticos, os níveis de capacidade de geração elétrica
e as tecnologias conversoras consolidadas e emergentes usadas para esta finalidade.
Estudos sobre as alternativas da destinação da energia gerada. Também serão
estudados os principais casos de sucesso implementados internacionalmente no
contexto do aproveitamento de resíduos sólidos para a geração de energia. Resultados:
Até o momento, percebemos que a região do Vale do Aço é composta por cidades
muito habitadas e bastantes próximas umas das outras, o que facilita a concentração do
resíduo e a viabilidade do projeto. A geração de energia proveniente do
aproveitamento do resíduo sólido urbano é capaz de gerar uma quantidade significativa
de empregos para a população com pouca ou nenhuma qualificação da mão de obra,
além da mitigação de impactos ambientais. Um aumento da consciência ambiental faz
surgir incentivos oferecidos pelo governo para viabilizar projetos que gerem energia
limpa e com valor agregado. Os aterros sanitários ainda não são realidades presente na
maioria das cidades do Brasil, mesmo sendo a maneira mais adequada de disposição
do resíduo. Essa região possui um aterro sanitário, operado pela Vital Engenharia,
localizado no município de Santana do Paraíso, e que recebi resíduos das cidades de
Santana do Paraíso, Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Belo Oriente e Marliéria.
Este fato é um importante passo dado, pois pode aumentar as chances de viabilizar este
projeto. Conclusão: São inúmeras as vantagens e oportunidades geradas pela
viabilização do projeto em estudo, sendo uma realidade presente em diversos países do
mundo, inclusive no Brasil. E existe à possibilidade de negócios no âmbito do crédito
de carbono, podendo resultar em recursos que podem realimentar demandas sociais e
serviços ecologicamente viáveis.
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