
Incineração como alternativa para o tratamento de lixo em Bauru.

No mundo existem diversas alternativas tecnológicas para tratar e destinar os resíduos

sólidos  urbanos,  usualmente  chamado  de  lixo.  A  configuração  dessa  matriz  de

tratamento varia de país para país de acordo com suas políticas públicas e legislações

vigentes,  sendo  as  principais:  a  reciclagem,  a  compostagem  aeróbia  e  anaeróbia,  o

tratamento  mecânico  biológico,  a  incineração  com  geração  de  energia  e  o  aterro

sanitário (BNDES, 2014).

Nos países desenvolvidos como Suíça, Alemanha, Países Baixos, Áustria, Suécia, Bélgica

e  Dinamarca,  Japão e Estados  Unidos  foi  possível  observar  nas  últimas  décadas  um

aumento  na  utilização  da  incineração.  A  opção  pela  utilização  dessa  alternativa

tecnológica ocorre principalmente em locais onde há limitação de espaço apropriado

para implantação de plantas de tratamento de lixo (BNDES, 2014).

Apesar da incineração apresentar como vantagem a necessidade de áreas menores para

sua instalação, um potencial de recuperação de energia superior aos aterros sanitários e

a redução da emissão de odores  e  ruídos,  essa tecnologia  possui  um alto custo de

instalação, operação e manutenção.

De acordo com BNDES (2014), os investimentos necessários para a implantação de uma

planta  de  incineração,  para  um  município  com  população  de  500.000  habitantes  e

unidade com capacidade de processamento de 650t/dia, fica entre 484 milhões de reais

e 726 milhões e os custos totais de operação e manutenção de 37 milhões de reais ao

ano. Valores esses atualizados para outubro de 2020 através do Índice Geral de Preços

do  Mercado (IGP-M).  Em decorrência  dos  altos  valores  envolvidos  torna-se  viável  a

implantação dessa tecnologia apenas em municípios de grande porte.

Nos  estudos  de  viabilidade  técnico,  econômico  e  ambiental  para  a  concessão  dos

serviços de tratamento do lixo do município de Bauru a rota tecnológica indicada foi:

• Implantação, operação e manutenção de unidade de triagem automatizada;



• Implantação, operação e manutenção de compostagem aeróbia;

• Implantação, operação e manutenção de compostagem anaeróbia;

• Implantação,  operação  e  manutenção  de  área  de  transbordo  e  triagem  de

resíduos volumosos;

• Implantação, operação e manutenção de novo aterro sanitário;

• Reestruturação de 9 ecopontos;

• Implantação de 4 galpões de triagem de material reciclável;

• Estudo de investigação de contaminação e monitoramento do aterro sanitário

municipal;

• Destinação final em aterro sanitário privado;

• Programa de educação ambiental.

Caso a incineração fosse considerada no projeto os valores de investimento e de custos

operacionais, ao longo do prazo de concessão, seria 257% superior a rota tecnológica

indicada, conforme pode ser observado nos quadros abaixo.

Quadro 1 – Estimativa do custo operacional da rota indicada para o tratamento do lixo

em Bauru x incineração.

DESCRIÇÃO 
VALOR (R$)

(x1.000)
DESCRIÇÃO 

VALOR (R$)
(x1.000)

UNIDADE DE COMPOSTAGEM 
ANAERÓBIA

24.477
UNIDADE DE 
INCINERAÇÃO

592.000
UNIDADE DE COMPOSTAGEM 
AERÓBIA

2.043

UNIDADE DE TRIAGEM 
AUTOMATIZADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS

48.143
UNIDADE DE TRIAGEM 
AUTOMATIZADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

48.143

DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO 
PRIVADO

26.629
DESTINAÇÃO FINAL EM 
ATERRO PRIVADO

26.629

ATERRO SANITÁRIO NOVO 98.244 ATERRO SANITÁRIO NOVO 30.902.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

9.406
PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

9.406

ÁREA DE TRANSBORDO E 
TRIAGEM DE RESÍDUOS 
VOLUMOSOS

9.705
ÁREA DE TRANSBORDO E 
TRIAGEM DE RESÍDUOS 
VOLUMOSOS

9.705

TOTAL 218.651 TOTAL 716.787

Quadro 2 – Estimativa do valor de investimento da rota indicada para o tratamento do

lixo em Bauru x incineração.



DESCRIÇÃO 
VALOR (R$)

(x1.000)
DESCRIÇÃO 

VALOR (R$)
(x1.000)

UNIDADE DE COMPOSTAGEM 
ANAERÓBIA

50.778
UNIDADE DE 
INCINERAÇÃO

484.000
UNIDADE DE COMPOSTAGEM 
AERÓBIA

1.851

UNIDADE DE TRIAGEM 
AUTOMATIZADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS

38.720
UNIDADE DE TRIAGEM 
AUTOMATIZADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

38.720

ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO DE 
CONTAMINAÇÃO E 
MONITORAMENTO DO ATERRO 
SANITÁRIO MUNICIPAL

19.646

ESTUDO DE 
INVESTIGAÇÃO DE 
CONTAMINAÇÃO E 
MONITORAMENTO DO 
ATERRO SANITÁRIO 
MUNICIPAL

19.646

ATERRO SANITÁRIO NOVO 14.208 ATERRO SANITÁRIO NOVO 4.471

ÁREA DE TRANSBORDO E 
TRIAGEM DE RESÍDUOS 
VOLUMOSOS

2.222
ÁREA DE TRANSBORDO E 
TRIAGEM DE RESÍDUOS 
VOLUMOSOS

2.222

ECOPONTOS (9X) 3.005. ECOPONTOS (9X) 3.005

GALPÕES DE TRIAGEM DAS 
COOPERATIVAS (4X)

9.155
GALPÕES DE TRIAGEM 
DAS COOPERATIVAS (4X)

9.155

TOTAL 139.590 TOTAL 561.222

Ao  observar  os  valores  estimados  de  investimento  e  de  custo  operacional  para

implantação de uma unidade de incineração do lixo fica claro o motivo pelo qual essa

opção não foi considerada no município de Bauru.

É importante mencionar que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a

seleção  da  rota  mais  adequada,  deve  considerar  as  possibilidades  de  tratamento  e

recuperação  por  processos  tecnológicos  disponíveis  e  economicamente  viáveis.

Portanto,  para  garantir  uma  equilibrada  sustentabilidade  econômico-financeira  do

projeto  a  incineração não foi  considerada na concessão dos  serviços  de manejo  de

resíduos sólidos para o município de Bauru.

Atenciosamente

Consórcio EY – Lacaz – Ziguia


