
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL
DE GERAÇÃO ELÉTRICA DE RESÍDUO URBANO DA

REGIÃO DO VALE DO AÇO EM MINAS GERAIS.

Rafael Átila SILVA (UnilesteMG); Manuel Camela RAFAEL (UnilesteMG)

Introdução: Este trabalho trata dos problemas associados à má disposição dos resíduos
sólidos urbanos (RSU) da região do Vale do Aço Minas Gerais, a possibilidade de
utilização deste recurso a produção de energia elétrica com valor agregado e ainda
podendo usufruir oportunidades previstas pelo mecanismo de desenvolvimento limpo
do protocolo de Quioto. O estudo se fundamenta na análise dos RSU, na capacidade de
produção do biogás no Aterro Sanitário da Região do Vale do Aço – MG, nas técnicas
que envolvem a geração de eletricidade a partir deste recurso e nos modelos de sucesso
implantados no Brasil e no exterior. 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 coleta de dados e informações para o desenvolvimento do trabalho foi feita a partir
das visitas ao aterro, onde dados como a quantidade de resíduos recebidos pelo aterro é
armazenada em banco de dados. Devido ao fato da central de resíduos não realizar
estudos gravimétrico sobre a composição dos resíduos da região, os dados da
composição dos RSU apresentados está baseada no estudo sobre RSM´s do estado de
Minas Gerais realizado em 1992 pela UFV. O modelo que estiva a quantidade de gás
gerado foi desenvolvido pela SCS Engineers. Foram tomados como referência os
principais casos de sucesso implementados. Resultados: Percebe-se que a Região
Metropolitana do Vale do Aço é formada por cidades muito próximas e com uma
elevada concentração populacional, o que facilita a concentração do RSU. 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. 
O aterro sanitário do Vale do Aço apresentou um potencial pequeno pra geração de
energia elétrica, o que torna o projeto inviável economicamente, porém é capaz de
obter créditos de carbono pelas quantidades de gases não lançados à atmosfera,
contribuindo de forma significativa com o meio ambiente. Existe ainda a possibilidade
de se obter um consumidor para o biogás gerado pelo aterro, sendo necessário avaliar
as necessidades energéticas das indústrias das proximidades do aterro, para assim
avaliar a viabilidade do transporte do biogás para os possíveis consumidores.
Conclusão: A geração de energia proveniente do RSU é uma realidade presente em
países como Suécia, EUA, Japão. No Brasil um exemplo é o aterro Bandeirante,
localizado em Perus distrito de São Paulo que gera 20MW/h. Mesmo com incentivos
oferecidos pelo governo para viabilizar estes projetos o Brasil caminha lentamente.
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