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RESUMO 

 

 

 Neste trabalho aborda-se o destino final do tratamento dado aos resíduos 

produzidos pelos serviços de saúde (RSS). São analisadas alternativas para 

reutilização dos RSS como combustível na alimentação de autoclave, utilizada na 

desinfecção dos resíduos, em substituição ao óleo diesel. O processo estatístico foi 

aplicado para identificar os conteúdos e a quantidade dos RSS coletados na região 

sudoeste do Paraná, resultados que permitiram a determinação do poder calorífico 

dos RSS. A partir da comparação com o poder calorífico do óleo diesel com o dos 

RSS, verificou-se a possibilidade de utilização deste resíduo como combustível. Em 

seguida, foram determinados os investimentos necessários para tratar os resíduos 

pelos métodos de autoclave incinerador e ciclo combinado. Neste último método 

uma parte do resíduo precisa ser incinerada, para geração de vapor e alimentação 

da autoclave, restando os resíduos a serem tratados pelo processo de autoclave. 

Com isso, pode-se verificar o custo de tratamento de cada modelo e determinar o 

período de retorno do projeto.  

 

Palavras-Chave:  Resíduos de serviços de saúde; Autoclave; Poder calorífico. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 In this research the final destination of the treatment of waste produced by 

health services (RSS) is addressed. The alternative solution for reuse of RSS as a 

fuel for the autoclave instead of diesel is analyzed. A statistical procedure was 

applied to identify the composition of the RSS and the amount collected in the 

southwestern region of Paraná. Given these results it was determined the heating 

value of RSS. Thereafter it was possible to compare the heating value of the diesel 

with the RSS studied and to verify the possibility of use of waste as fuel. After that an 

analysis was made to determine the investment needed to treat waste in the 

autoclave, the incinerator and combined cycle. In the last method the waste needs to 

be incinerated in order to generate steam and feed the autoclave, where the rest of 

the waste would be treated by the autoclave process. In this way it was possible to 

check the treatment cost of each model and determine the pay back for the project. 

 

Keywords:  Health services waste; Autoclave; Heating value. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Ao utilizarmos dos recursos da biosfera como se não findassem, a todo o 

instante são lançados à natureza novos produtos, desconhecidos da mesma, 

tornando mais lenta a absorção pelo meio ambiente, com o aumento do volume dos 

resíduos descartados, excedendo assim os limites da capacidade do meio ambiente 

em absorver todas estas impurezas. 

 Verifica-se o risco epidemiológico do descarte incorreto, atingindo o homem 

de maneira direta pela poluição do solo, ar, água e também a poluição visual, e 

indiretamente por animais que se alimentam destes resíduos. Estes são vetores de 

muitas doenças, sendo a resultante causadora de febre tifoide, cólera, disenteria, 

diversas diarreias, tracoma e peste bubônica, apenas para citar alguns exemplos.  

 De acordo com Tessler (2007), que trata em especial dos resíduos em 

estudo, o Brasil tem um título que não se deve comemorar ‒ o de ter o maior 

acidente radioativo fora de uma usina nuclear, fato este ocorrido em setembro de 

1997, em Goiânia, GO, devido a catadores de lixo que manipularam cápsulas de 

Césio 137 (Cs137) contendo aproximadamente 19 g deste material originado de um 

aparelho de radioterapia e encontradas em um terreno onde anteriormente 

funcionava uma clínica médica. 

 Estes são alguns dos fatores considerados durante o desenvolvimento deste 

estudo, que tratará especificamente do resíduo de serviços de saúde cujo destino 

sendo feito de forma correta, pode reduzir os impactos sobre o meio ambiente. 

 Atualmente, o processo de tratamento para os resíduos coletados pela 

empresa que serve de objeto de estudo é a autoclave, processo este que se utiliza 

do combustível óleo diesel. Portanto, o tratamento de um resíduo que traz perigos 

diretos à saúde pública dá origem a emissões de gases de efeito estufa, com 

consequências ao meio ambiente e também à saúde pública, mesmo que de 

maneira indireta. 

 Como proposta de tratamento dos resíduos de serviços de saúde, será 

considerado o uso de parte dos mesmos como combustível para o processo de 

autoclave. Para analisar esta alternativa foi projetado o poder calorífico dos resíduos 

coletados, a partir da sua composição quantificada por método estatístico. Este 
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valor, sendo compatível, permite o uso do resíduo em substituição ao óleo diesel 

como combustível no processo da autoclave. Esta alternativa é possível, pois, de 

acordo com as leis vigentes, a incineração é um processo de tratamento correto e, 

como vantagem, estes resíduos já são segregados pela unidade geradora, além da 

redução significativa de volume.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

 Analisar a alternativa de reaproveitamento dos Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS) como combustível para autoclave. 

 

 

2.1.1. Objetivos Específicos 

 

 

- Analisar a composição básica dos RSS. 

- Estimar o poder calorífico dos RSS 

- Analisar a possibilidade de aproveitamento dos resíduos coletados pela 

empresa analisada como combustível para a autoclave.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

 

 

 Até a década de 80, os resíduos oriundos de hospitais eram considerados 

perigosos. O “lixo hospitalar” se tornou um nome comum e facilmente utilizado, 

mesmo que a procedência do resíduo não tivesse origem hospitalar. Atualmente, o 

resíduo hospitalar deu lugar ao termo resíduo de serviços de saúde , o qual 

associa os resíduos de todos os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde 

como: hospitais, ambulatórios, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios, 

farmácias, clínicas veterinárias, entre outros. 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 

12.807/93, conceitua: “resíduo de serviço de saúde é o produto residual, não 

utilizável, resultante de atividades exercidas por estabelecimento prestador de 

serviço de saúde”. 

 Apesar da periculosidade, de acordo com dados do IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – do ano 2007, verifica-se que apenas 18% do lixo 

hospitalar são tratados no Brasil de forma adequada. 

 A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada pelo IBGE (IBGE - 

2007) colheu dados alarmantes quanto ao destino das 4.000 toneladas de resíduos 

produzidos pelos serviços de saúde, coletados diariamente e provenientes dos 5.507 

municípios brasileiros. Destes 36% queimam estes resíduos a céu aberto e 

praticamente 35% não adotam nenhum tipo de tratamento. 

 Verifica-se que os municípios objetos do estudo PNSB, ainda que não fossem 

responsáveis, executam ou incentivam a coleta, transporte e destinação final dos 

RSS e, mesmo conhecendo o risco de contaminação, praticam a coleta sem 

nenhum tratamento prévio, destinando o material juntamente com resíduos 

domiciliares e de maneira irregular. 

 A resolusão do CONAMA no 05/93 estabelece em seu Art. 4o: “Caberá aos 

estabelecimentos geradores de resíduos de saúde o gerenciamento dos mesmos, 
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desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais 

e de saúde pública”. 

 Já em 2005, a resolução do CONAMA no 358/05, atualização da resolução no 

283/01, dispunha sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços 

de saúde. No Paraná verifica-se que a Resolução Estadual Conjunta no 002/05 – 

SEMA/ SESA/PR, de 31/05/2005, estabelece os procedimentos para entrega do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS), para 

geração de até 30 litros e acima. 

 MATTOS, SILVA e CARRILHO (1998) finalizam seus estudos indicando que 

apenas 10% do RSS são infectantes. Para tanto, outros autores (como FNS (1999); 

SANTOS et al. (1999); CASTILHO e SOARES (1998); FERREIRA (1999)) 

consideram como valor limite 30%, sendo que o restante é considerado “lixo 

comum", semelhante aos resíduos domésticos, dos quais, segundo MATTOS; SILVA 

e CARRILHO (1998), indicam que 20% destes materiais podem ser recicláveis. 

 FERREIRA (1999) abordou as principais características dos resíduos 

domiciliares e hospitalares e ZANON (1990) percebeu que, excluindo uma pequena 

parte destes resíduos considerados "especiais" por consequência de seu maior risco 

biológico, não existe necessidade de tratamento diferenciado para estes resíduos.  

 Segundo o Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, o lixo 

hospitalar (reagentes químicos, seringas, aventais, luvas de borracha, instrumentos 

perfuro-cortantes, restos humanos e animais) é a nomenclatura dada aos produtos 

descartáveis e sem valor comercial. São produzidos dentro de hospitais, hospitais 

veterinários, centros de saúde médica e odontológica, centros móveis, laboratórios, 

funerárias, necrotérios, institutos médicos legais entre outros. Por ser perigoso, 

podendo conter agentes causadores de doenças, este tipo de lixo é separado do 

restante produzido dentro do hospital (restos de comida, por exemplo) e geralmente 

é incinerado ou autoclavado. Porém, certos materiais hospitalares, como aventais 

que mantiveram constante contato com raios eletromagnéticos de alta energia (raios 

X, por exemplo), são categorizados como lixo nuclear e recebem tratamento 

diferenciado, de competência exclusiva da CNEN - Comissão Nacional de Energia 

Nuclear [CNEN, 1985]. 
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3.2. CLASSIFICAÇÃO DOS RSS POR CATEGORIA 

 

 

 Em relação à gestão de resíduos hospitalares, convém referir que esta 

atividade é igualmente abrangida pela legislação sobre avaliação de impacto 

ambiental, sobre incineração de resíduos perigosos e sobre proteção e controle da 

qualidade do ar. 

 Nas classificações de resíduos sólidos encontram-se muitas classificações 

que se sobrepõem a outras, gerando assim conflito de informações, ou seja, 

atualizações constantes emitidas por diferentes órgãos reguladores, dificultando o 

devido enquadramento das mesmas. 

 Com isso, em maio de 2004 a ABNT propõe a NBR 10.004, que trata do risco 

em potencial para o meio ambiente e a saúde pública, dividindo os resíduos em três 

categorias e deixando para trás os dejetos radioativos, alegando que é competência 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

 A NBR 10.004 é dividida em três classes. Enquadram-se na classe I os 

resíduos perigosos, ordenados segundo a NBR 10.004, que por conter propriedades 

físico-químicas e infectocontagiosas, podem apresentar risco à saúde pública e ao 

meio ambiente. Nesta classificação apresenta-se também uma das seguintes 

características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade e 

patogenicidade. 

 Na classe II encontram-se os resíduos não inertes, cujas propriedades para a 

sua classificação são a combustibilidade, solubilidade em água ou 

biodegradabilidade. 

 Os resíduos enquadrados na classe III são os inertes, ou seja, todo aquele 

que teve contato estático ou dinâmico com água, não tendo nenhum de seus 

compostos solubilizados em concentrações maiores dos padrões da solubilidade em 

água. 
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3.3. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 

 

 

 Os estabelecimentos com geração responsáveis pelo tratamento de saúde 

devem seguir as resoluções Resolução CONAMA no 283/01, que sofreu atualização 

para a resolução no 358/05 (CONAMA, 2005) e que dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos RSS, e ainda a Resolução Estadual Conjunta 002/05 – SEMA/ 

SESA/ PR, de 31/05/2005, que estabelece os procedimentos para entrega do 

PGRSS. 

 Tem-se como definição de Resíduo do Serviço de Saúde o “conjunto de 

unidades, processos e procedimentos que alteram as características físicas, 

químicas ou biológicas dos resíduos e conduzem à minimização do risco à saúde 

pública e à qualidade do meio ambiente” (Resolução CONAMA no 283/01; 

REFORSUS, 2001). 

 As estratégias de tratamento devem ser precedidas de procedimentos de 

redução na fonte dos resíduos gerados, com o uso de tecnologias associadas à 

prevenção de poluição (tecnologias limpas), à redução de desperdício de matérias 

primas e à modificação de processos existentes de forma a minimizar riscos 

(REFORSUS, 2001 p. 275). Para os processos de tratamento têm-se as subdivisões 

a seguir: 

 

1. O tratamento parcial ou esterilizante é realizado antes do encaminhamento 

dos RSS para uma estação de disposição final. 

2. A esterilização não altera as propriedades físico-químicas dos materiais, ou 

seja, fisicamente ele parece o mesmo que foi coletado na fonte geradora. A 

única, porém, importante mudança é a “eliminação” dos agentes biológicos. 

3. Tratamento completo: é aquele realizado com o objetivo de permitir, sem 

riscos, a disposição ao meio ambiente, não mantendo as características 

iniciais ao tratamento. 

 

 O Ministério da Saúde (REFORSUS, 2001) destaca ainda que existem vários 

procedimentos de tratamento dos RSS. Esses tratamentos estão associados aos 

diferentes grupos de resíduos, conforme tabela abaixo. 
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Tabela 1: Métodos de Tratamento 

Métodos de 
Tratamento 

Grupos de RSS 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

RISCO 
BIOLÓGICO RISCO QUÍMICO REJEITOS 

RADIOATIVOS 

Incineração X X 
 

Autoclave X 
  

Tratamento 
Químico X 

  

Micro-ondas X 
  

Irradiação X 
  

Decaimento 
  

X 

Fonte: Gerenciamento de R.S.S., Ministério da Saúde (REFORSUS, 2001).  

 

 

3.4. INCINERAÇÃO 

 

 

 A incineração para resíduos de saúde classificados como patogênicos é uma 

das alternativas consideradas adequadas pelo CONAMA, pois consiste na 

destruição dos resíduos através da combustão (800 °C a 1200 °C), durante a qual os 

resíduos são diminuídos a cinzas. A redução de passivos ambientais constituídos 

por resíduos perigosos tem encontrado na incineração em alta temperatura a melhor 

técnica disponível e mais segura. 

 Segundo CALDERONI (1999), a incineração é um processo que 

complementa o aterramento e os programas de reciclagem, apresentados como 

3 R's (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) na medida em que estes sejam 

economicamente viáveis localmente. 

 A incineração consiste em um processo termoquímico de tratamento de 

resíduos sólidos, em que os materiais orgânicos combustíveis são gaseificados, em 

um período de tempo pré-fixado, dando-se a oxidação dos resíduos com o ar, cujo 

oxigênio presente supera as necessidades estequiométricas. 

 Este processo de decomposição térmica dos resíduos sofreu ao longo dos 

últimos anos progressos tecnológicos, sendo os modernos incineradores de 
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concepção pirolítica de dois estágios regidos pelos seguintes princípios: 

temperatura, tempo de residência e turbulência.  

 A operação de uma central de incineração só pode ser considerada correta se 

os detritos sólidos resultantes da combustão (cinzas e escórias) e os gases emitidos 

na atmosfera forem estéreis e não contribuírem para a poluição ambiental do solo e 

do ar, facilitando assim as soluções de destino final. Por isso, é necessário tratar as 

emissões gasosas, devido ao tipo de resíduos (clorados) provenientes dos materiais 

incinerados (NET RESÍDUOS, 2006). 

 A tecnologia da incineração controlada do lixo se justifica pela existência de 

sistemas de incineração de alta tecnologia e baixas emissões de poluentes, com 

utilização para tratamento do lixo hospitalar, doméstico e mesmo perigosos. 

Caracteriza-se pela recuperação dos gases de escape do processo, os quais 

normalmente atingem mais de 1.000 °C, os quais são encaminhados para uma 

caldeira de recuperação de calor, onde é produzido vapor d’água para alimentar o 

processo de autoclave. (ciclo Rankine). 

 

 

3.5. DESINFECÇÃO 

 

 

 A desinfecção pode ser química ou térmica e aparece como uma alternativa 

de tratamento à incineração. As tecnologias de desinfecção mais conhecidas são o 

tratamento químico, a autoclavagem e o micro-ondas. Estas tecnologias alternativas 

de tratamento de RSS permitem um encaminhamento dos resíduos tratados para o 

circuito normal de resíduos sólidos urbanos (RSU) sem qualquer perigo para a 

saúde pública, podendo representar custos inferiores para as instituições sem 

unidades de incineração própria. 

 O tratamento químico consiste numa série de processos em que os resíduos 

são envolvidos e/ou injetados com soluções desinfetantes e germicidas, tais como 

hipoclorito de sódio, óxido de etileno e formaldeído, embora recentemente estejam 

sendo feitos esforços para desenvolver desinfetantes menos poluentes. Os 

processos podem ser complementados com trituração prévia ou posterior e/ou com 

compactação, necessitando sempre de tratamento dos efluentes líquidos e gasosos. 
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 A irradiação por micro-ondas é uma tecnologia nova no tratamento RSS que 

consiste na desinfecção com a elevação da temperatura quando os resíduos são 

expostos a um campo eletromagnético. Os resíduos para este tratamento devem ser 

triturados antes ou após passar pela irradiação. 

 A irradiação (ionização) consiste em destruir os agentes patológicos 

presentes nos resíduos mediante sua exposição a radiações ionizantes (raios 

gama), assim destruindo todos os micro-organismos. É um processo de alta 

tecnologia que deve ser operado com grandes precauções e necessita de estruturas 

físicas adequadas. Sua utilização como forma de tratamento de resíduos está ainda 

em fase experimental. 

 Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear deve-se esperar o 

decaimento radioativo de 10 meias vidas dos produtos radioativos [CARDOSO, 

2003]. A meia-vida é o tempo necessário para a redução pela metade da massa 

inicial de material radioativo e indica a velocidade de decaimento ou de 

desintegração, valor característico para cada elemento radioativo. Após esse 

processo, estes elementos podem ser dispostos como rejeitos comuns. 

 

 

3.6. AUTOCLAVAGEM 

 

 

 O processo de autoclave consiste em submeter os resíduos biológicos a um 

tratamento com determinada condição de pressão, em câmara selada por 

determinado tempo, sendo a desinfecção térmica com calor úmido. É um processo 

de tratamento bastante usual que consiste em manter o material contaminado a uma 

temperatura elevada e em contato com vapor de água, durante um período de 

tempo suficiente para destruir potenciais agentes patogênicos ou reduzi-los a um 

nível que não constitua risco (NET RESÍDUOS, 2006). 

 O processo de autoclave inclui ciclos de compressão e descompressão, de 

forma a facilitar o contato entre o vapor e os resíduos. Segundo BERTUSSI FILHO 

(1994), autoclave é o tratamento de resíduos com vapor saturado, onde estes são 

expostos a temperaturas entre 121 °C e 132 °C por v olta de 15 a 30 minutos, assim 

ocorrendo a destruição das bactérias pela termocoagulação das proteínas 

citoplasmáticas. 
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 As vantagens da autoclavagem incluem o baixo custo de operação, a redução 

de volume em até 20%, e o fato de o processo ser considerado limpo, não 

necessitando de avaliação de impacto ambiental. E têm-se como desvantagens a 

não utilização para resíduos de riscos biológicos e para efluentes líquidos e 

gasosos. Contudo, estes resíduos são pouco significativos, pois esse material é 

mínimo no meio do RSS. 

 

 

3.7. COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

 

 

 Para a determinação da composição de cada constituinte dos resíduos de 

serviços de saúde necessita-se saber a composição do mesmo e para isto não se 

pode separar e medir toda a quantidade coletada pela empresa, sendo necessárias 

amostras que possam representar a totalidade, ou seja, possam ser projetadas para 

toda a massa coletada. 

 Para ANDRADE (1992), a composição gravimétrica refere-se à composição 

em massa dos componentes (como papel, plástico, material orgânico dentre 

outros.), fazendo comparação da parte com o todo e assim tendo o valor percentual 

de cada componente. Com isso, pode-se determinar a quantidade global e projetar 

para todas as coletas efetuadas pela empresa. 

 Segundo a ABNT (2004), “o objetivo da amostragem é a coleta de uma 

quantidade representativa de resíduo, visando determinar suas características 

quanto à classificação, métodos de tratamento etc.”. 

 A partir da amostragem é possível estruturar o estudo, propondo análises de 

composição básica dos resíduos, identificando os principais componentes e com os 

respectivos percentuais de geração do resíduo pode-se identificar a melhor forma de 

tratamento. 

 Conforme COCHRAN (1977), “a amostra casual e estratificada, processo 

utilizado quando surge a necessidade de dividir a população em subpopulações”, ou 

seja, extratos homogêneos, considerando que o os valores referenciais das variáveis 

tenham poucas oscilações para cada amostra, assim obtendo uma média com maior 

precisão. 
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 Segundo a ABNT (2004), “para obtenção da faixa de variação da 

concentração do resíduo, devem ser coletadas no mínimo três amostras simples”. 

Para melhorar estes valores efetuaram-se mais coletas, assim minimizando o erro. 

 Conforme ABNT (2004), “Toda amostra deve ser identificada imediatamente 

após a coleta”. Após análise, os resíduos estudados que foram identificados por 

bandejas, são colocados novamente em suas sacolas com as devidas 

identificações. Estes ficam acondicionados nos recipientes corretos, conforme a 

legislação, aguardando a hora de ser tratado para a disposição final dos mesmos. 

 

 

3.8. PODER CALORÍFICO 

 

 

 A definição do poder calorífico é o total de energia na forma de calor que será 

liberada pela combustão através de uma unidade de massa (JARA, 1989). No 

Sistema Internacional (SI), a unidade do poder calorífico é expressa em 

joules/grama (J/g), ou quilojoules/quilo (kJ/kg), mas pode ser representado ainda em 

calorias por grama ou quilocalorias por quilograma, segundo BRIANE e DOAT 

(1985).  

 O poder calorífico é dividido em duas formas, o superior e o inferior. O poder 

calorífico superior ocorre quando a combustão se efetua com volume constante e a 

água formada durante o processo de combustão é condensada, sendo recuperado o 

calor derivado desta condensação (BRIANE e DOAT, 1985).  

 Já o poder calorífico inferior é a energia efetiva e disponível por unidade de 

massa do combustível após subtraídas as perdas com a evaporação da água 

(JARA, 1989). 

 

 

3.8.1. Poder Calorífico do Óleo Diesel 

 

 

 Ao utilizar o óleo diesel como combustível, a empresa tem um custo 

considerável ao praticar a desinfecção dos resíduos por ela coletados. 
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 Por mais que este custo seja repassado para o contratante, se a empresa 

conseguir minimizar o custo será mais competitiva no mercado e, 

consequentemente, aumentará a carteira de clientes ou aumentará a lucratividade, 

caso não possa aumentar o número de clientes.  

 Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN, 2011), o poder calorífico 

inferior do óleo diesel é de 10.100 kcal/kg, um valor significativamente alto. Este 

valor é atribuído ao diesel utilizado como combustível encontrado em distribuidores 

de combustíveis de nossa região e também utilizado pela empresa estudada. 

 O valor energético deste combustível está entre um dos mais altos, valor 

próximo do gás liquefeito de petróleo (GLP), das gasolinas automotivas e de aviação 

e da nafta cujos valores estão na ordem de 10.400 kcal/kg a 11.100 kcal/kg. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Neste capítulo, será descrito o processo de produção, bem como 

apresentação dos resíduos gerados pela organização analisada. 

 Assim sendo, em um primeiro momento teremos uma breve apresentação da 

empresa. Na sequência, será descrito o processo da autoclave atualmente utilizada 

a possível substituição do diesel pela geração de energia a partir do próprio resíduo. 

 

 

4.1. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

 O estudo de caso foi desenvolvido na empresa Atitude Ambiental, fundada no 

ano de 2004, no município de Dois Vizinhos, Sudoeste do Paraná. A empresa presta 

serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de 

resíduos de serviços de saúde humana e animal. 

 O presente trabalho foi desenvolvido nos 32 municípios onde atua a empresa, 

considerando que a região sudoeste do Paraná é composta de 42 municípios, os 

demais que não fazem parte da pesquisa são atendidos por outra empresa que 

presta o mesmo trabalho. 

 O processo para o tratamento do resíduo atual é a autoclavagem, processo 

de tratamento que consome aproximadamente 19 kg ou 23 L de óleo diesel a cada 

ciclo para aquecimento de um reservatório de 2 m3 de água e geração de vapor para 

efetuar o tratamento. O ciclo de autoclavagem se completa em uma hora, tempo 

utilizado para alocação do carrinho, fechamento, processo de tratamento, conclusão 

e abertura, retirando assim o resíduo já tratado. 

 Em cada ciclo de tratamento são necessários 177.600 kcal de energia 

térmica, para autoclavagem de 200 kg de resíduos e, com este valor, pode-se 

projetar o total de consumo em um mês. 

 Sabe-se que na região são coletados em média 24 toneladas mês de 

resíduos, necessitando de 6 ciclos diários, ou 120 ciclos em um mês. Estes ciclos 

demandam 21.312.000 kcal/mês, consumindo 2.800 L de óleo diesel. Ao preço pago 
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pela empresa de R$ 1,85, o processo de autoclavagem gera um custo médio mensal 

de R$ 5.200,00. 

 A coleta mensal é de 24 toneladas e este valor pode variar de mês em mês, 

mas é o valor médio coletado nos últimos meses na região sudoeste do Paraná. 

Para efeito de cálculo de viabilidade econômica, foi usado o valor de R$ 1,30/kg de 

resíduo a ser tratado. 

 

 

4.2. MÉTODO 

 

 

4.2.1. Separação e classificação 

 

 

 A avaliação quantitativa dos resíduos em estudo é formada pela quantidade 

específica de cada componente e a soma destas parcelas resulta na composição 

global, com a finalidade de obter as características dos RSS coletados, sabendo-se 

assim os percentuais de cada constituinte. 

 A unidade geradora é responsável pela segregação parcial dos resíduos, ou 

seja, cada setor gera um tipo de resíduo e estes devem ser alocados em 

embalagens com as devidas indicações, sendo posteriormente coletados, 

acondicionados em tonéis e destinados ao tratamento. 

 No processo de incineração não é necessária a segregação de resíduos, pois 

estes serão incinerados independentemente de serem plástico, papel, borracha ou 

outros. A exceção são os resíduos de necrotério, banco de sangue, hemodiálise, 

dentre outros, pois estes já são separados nos setores, bem como chegam à 

empresa em tonéis diferentes dos outros resíduos gerados em outros setores. 

 Estes resíduos separados por embalagens específicas são colocados em 

tonéis, também conhecidos por “bombonas”. A empresa recolhe os tonéis, sendo 

que cada um possui os resíduos separados por classe, facilitando assim a 

segregação final para a medição e estimativa do poder calorífico. 

 Para efeito de cálculos, os tonéis com tecidos, peças anatômicas e órgãos 

não serão levados em consideração, pois não são alvo do estudo devido ao baixo 

poder calorífico. Estes resíduos somente podem ser tratados pelo processo de 
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autoclave e dispostos em seguida em aterros sanitários, obedecendo assim às 

normas vigentes. 

 Como a quantidade de resíduo gerada é consideravelmente alta, foram 

determinadas amostras retiradas dos caminhões que chegavam à empresa com o 

resíduo coletado antes de receber o tratamento. 

 Para obter uma amostra confiável, foram separados 5 tonéis de cada 

caminhão que chegava à empresa, com a intenção de formar a configuração com o 

poder calorífico mais elevado possível. 

 Após a separação dos tonéis, os colaboradores da empresa retiravam os 

resíduos de cada um, colocando-os sobre uma bancada para classificação dos 

componentes como papéis, panos, plástico, etc.  

 Na classificação, dois colaboradores foram colocados um em frente ao outro, 

separados pela bancada onde estavam dispostos os resíduos e os colaboradores 

manualmente alocavam cada tipo de resíduo em bandejas diferenciadas pelas 

categorias determinadas para a seleção, conforme apresentado a seguir: 

 

1. Papel 

2. Metal 

3. Plástico 

4. Pano 

5. Vidro 

6. Borracha 

7. Material orgânico 

 

 Na figura 1 é possível observar um exemplo dos tonéis onde são alocadas as 

carcaças e as peças anatômicas que não fazem parte das medições do poder 

calorífico. 

 Este processo de separação/classificação ocorreu todos os dias úteis durante 

três semanas, alcançando uma amostra total de 15 dias coletados, ou seja, três 

semanas coletando amostras a cada caminhão que retornava para a empresa, para 

obter o percentual de cada componente conforme método descrito mais a frente. 

 Foi medida a massa de cada bandeja utilizando-se uma balança de bancada 

marca TOLEDO, modelo 3400 com capacidade máxima de 30 kg e com erro de 1 g, 

finalizando o processo de separação de seus componentes. Os componentes 
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separados foram colocados em novos sacos plásticos, identificados e novamente 

conduzidos para os tonéis, onde aguardaram o tratamento. 

 

 
Figura 1: Tonéis para transporte dos resíduos. 

 

 Na sequência, mediu-se a massa da bandeja para subtração da massa total, 

ou seja, foi determinada a massa de cada componente. 

 No passo seguinte, somaram-se as massas de cada componente, obtendo 

assim a massa total dos resíduos classificados. De posse destes valores, pôde-se 

calcular o percentual de cada classe indicada anteriormente através de uma regra 

de três simples. 

 Os percentuais de cada componente serviram como base para os cálculos 

totais e, a partir destes, a empresa pôde projetar a quantidade de RSS gerada e 

obter a previsão de geração de resíduo. Assim, tendo este modelo de cada setor 

analisado, o mesmo pode ser seguido para determinação das necessidades futuras 

para coleta, tratamento e ampliação da rede de atendimento, promovendo o 

crescimento da empresa. 

 A partir deste cenário, é possível avaliar a composição segundo classificação 

dos resíduos. Na forma de papel encontram-se papel higiênico, lenços de papel, 

papelão; na classe dos metais estão as pilhas, baterias e bisturis; entre os plásticos 

estão as embalagens de produtos de limpeza, remédios e soros, fraldas, seringas 

entre outros; na categoria pano, pode-se separar basicamente curativos e gases; 
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nos vidros foram encontradas embalagens de remédio e materiais de limpeza, 

lâmpadas fluorescentes entre outros; nas borrachas incluem-se ataduras entre 

outros e os materiais orgânicos são os restos de comida, órgãos entre outros. 

 

 

4.2.2. Determinação do Poder Calorífico 

 

 

 Para obter o poder calorífico inferior dos resíduos, somou-se o total de poder 

calorífico de cada componente dos resíduos de serviços de saúde. Com este valor e 

as porcentagens de todos os constituintes, calculou-se o poder calorífico que ele 

representava no todo e, na sequência, somou-se e obteve-se o valor do poder 

calorífico inferior. 

 O poder calorífico dos resíduos de serviços de saúde foi comparado com 

valores de PCI já conhecidos e oferecidos pela literatura. Assim, pela comparação 

dos valores, é possível ter parâmetros para decidir pela substituição ou não do óleo 

diesel pelo resíduo de saúde no queimador da autoclave. 

 Como a quantidade de diesel utilizada pela empresa a cada ciclo é conhecida, 

pode-se saber a quantidade total de energia térmica necessária em cada ciclo, 

simplesmente multiplicando a quantidade de óleo e o seu poder calorífico. 

 A partir deste ponto é possível confrontar os valores referenciais do PCI do 

diesel e do resíduo a ser incinerado, bem como a quantidade de resíduos 

necessários para ser incinerados, completando um ciclo de tratamento através da 

autoclavagem. 

 

 

4.2.3. Avaliação Financeira 

 

 

 Para analisar a substituição do diesel pelos resíduos devem-se comparar os 

gastos dos tratamentos, pois ao substituir o óleo diesel pelos resíduos teve-se um 

gasto menor no tratamento da autoclave. Deve-se ainda levar em conta o 

investimento em triturador num novo sistema para incineração destes resíduos, o 

que representa um custo significativamente alto. 
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 Quando os resíduos são tratados, ocorre redução do volume de maneira 

diferenciada em cada tratamento. Deve-se também levantar os custos com o aterro 

sanitário, pois após o processo de incineração ocorre redução maior de volume 

comparando-se com os resíduos que passam pelo processo de autoclave, assim 

reduzindo o custo para a disposição final deste resíduo quando incinerado. 

 A análise financeira inclui o cálculo do período de retorno do investimento 

(PRI ou pay-back), que é a determinação do número de períodos necessários para 

recuperar o capital investido. Algumas decisões podem ser consideradas incorretas 

se baseadas no uso do pay-back, pois o cálculo ignora as consequências além do 

período de recuperação, desprezando eventuais receitas, despesas produzidas e o 

valor residual, caso haja algum. Este método também não leva em consideração o 

valor do dinheiro no tempo. Portanto, este processo tem sua utilidade como 

fornecedor de informações complementares para tomada de decisão, sendo 

desaconselhável, contudo, como método principal. 

 Para o cálculo do pay-back obtém-se o total de gasto em investimento para a 

nova forma de tratar os resíduos, obtido a partir da soma dos custos para alterações 

na máquina de autoclave, aquisição de triturador, serviços de manutenção e os 

custos evitados, como as despesas com óleo diesel e redução dos custos com o 

aterro sanitário. Os possíveis métodos de tratamento analisados por pay-back são: 

 

1. Processo de autoclave que tem como combustível o óleo diesel.  

2. O processo de autoclave com o aproveitamento de parte do resíduo, pois esta 

parcela incinerada alimentará a autoclave que fará o tratamento do restante 

dos resíduos.  

3. Tratamento através de incineração de todo o resíduo. 

 

 Para o processo de incineração de todo o resíduo coletado, é necessário 

adquirir novos maquinários, pois ao fazer a adaptação do sistema de incineração 

para autoclave, a capacidade de tratamento é menor, o que impede o 

aproveitamento desta forma em função de sua capacidade de produção. A partir da 

incineração teremos uma redução de volume significativo e, com isso, a redução de 

despesas com o aterro sanitário, mas o valor de investimento será maior e assim o 

retorno do investimento analisado pelo pay-back será diferente.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

 Para determinar a composição dos resíduos utilizou-se de proporções para 

calcular os percentuais. Assim, com estes valores, pode-se ter uma análise mais 

precisa e detalhada da composição total do resíduo. Esta análise mais detalhada da 

composição é de grande valia, pois com estes referencias pode-se comparar os 

poderes caloríficos de cada componente e assim ter a projeção para os resíduos de 

serviços de saúde. 

 Na tabela 2 são apresentados os percentuais por cada item classificado 

anteriormente: 

 

Tabela 2: Valores das classes selecionadas. 

COMPONENTE PERCENTUAL DO RESÍDUO 

PAPEL 30,3 

METAL 6,1 

PLÁSTICO 32,2 

PANO 8,4 

VIDRO 10,3 

BORRACHA 4,6 

MATERIAL ORGÂNICO 8,1 

TOTAL 100,0 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na comparação, verificou-se que os resíduos com maior poder calorífico são 

os principais componentes dos RSS abordados na pesquisa. Observou-se, sem 

realizar medidas, que as amostras apresentaram grande teor de umidade. 

 A seguir apresenta-se a comparação com valores de PCI já conhecidos e 

oferecidos pela literatura, a fim de chegar ao valor estimado do poder calorífico do 

resíduo de serviço de saúde.  
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5.2. PODER CALORÍFICO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

 O poder calorífico inferior demonstra a quantidade de energia ou calor que 

pode ser liberado de determinada massa de resíduo quando este é submetido a 

queima (combustão). Quanto maior for este valor, melhor será o aproveitamento. 

 Segundo IBAM (2001), obtém-se como estimativa o valor de 5000 kcal/kg, já 

para ANDRADE (1997) nos resíduos de serviços de saúde o poder calorífico inferior 

tem valor de 4000 kcal/kg.  

 Para determinar o poder calorífico inferior dos RSS coletados pela empresa 

em estudo, deve-se ter o resultado do poder calorífico superior menos o calor latente 

formado pela água durante a combustão de determinado resíduo a ser analisado. 

 Nas indústrias, a temperatura dos gases na saída, em processos de 

combustão, é superior ao da temperatura de condensação da água na pressão 

atuante. Sendo assim, o PCI tem maior aplicação prática no dimensionamento e 

avaliação de equipamentos. 

 Na tabela 3 são dados os valores de poder calorífico inferior dos 

componentes encontrados nos RSS de maneira geral, conforme CONESSA (2005). 

 

Tabela 3: Poder Calorífico dos Componentes em estud o. 

COMPONENTE PCI (kcal/kg) 

PAPEL 4.200 

METAL 0 

PLÁSTICO 5.600 

PANO 4.200 

VIDRO 0 

BORRACHA 4.000 

MATERIAL ORGÂNICO 780 

Fonte: Universidade de Alicante, ES (CONESSA, 2005). 

 

 Estes valores serão tomados como referência para a base do PCI dos 

resíduos dos serviços de saúde, tornando possível efetuar a comparação com o 

combustível utilizado pela indústria, o óleo diesel. 
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 Verifica-se que o valor dos resíduos supracitados têm poderes caloríficos 

inferiores baixos. Isso pode dificultar o processo de substituição do diesel 

combustível utilizado pela empresa, devido ao seu baixo poder calorífico, assim não 

podendo transferir a energia suficiente ao sistema de autoclave. 

 Ao verificar a tabela 3 é possível fazer a comparação do percentual do 

resíduo com o poder calorífico já conhecido. Na tabela 4 são apresentados os 

valores ponderados segundo a composição obtida para os RSS coletados pela 

empresa em estudo, a serem comparados com valor de PCI do óleo diesel. 

 

Tabela 4: Projeção do Poder Calorífico Inferior dos  RSS. 

COMPONENTE PERCENTUAL 
DO RESÍDUO PCI (kcal/kg) PCI do RSS 

(kcal/kg) 

PAPEL 30,30% 4.200 1.273 

METAL 6,10% 0 0 

PLÁSTICO 32,20% 5.600 1.804 

PANO 8,40% 4.200 353 

VIDRO 10,30% 0 0 

BORRACHA 4,60% 4.000 184 

MATERIAL 
ORGÂNICO 8,10% 780 64 

TOTAL 100% --- 3.678 
Fonte: Universidade de Alicante, ES (CONESSA, 2005). Adaptado pelo Autor. 

 

 Os valores encontrados na projeção são muito próximos dos valores 

apresentados em bibliografias conhecidas, comprovando a autenticidade da medida, 

por mais que os valores sejam projetados. 

 

 

5.2.1. Comparação entre o Poder Calorífico dos RSS e do Óleo Diesel 

 

 

 Nesta fase pretende-se traçar uma comparação entre os poderes caloríficos 

do óleo diesel e da queima dos resíduos de saúde, a fim de determinar a 

possibilidade de ocorrer substituição do combustível atualmente utilizado (óleo 

diesel), pelos resíduos de serviços de saúde, para serem posteriormente incinerados 

e utilizados na alimentação da autoclave. 



35 
 
 Ao comparar o PCI do diesel e dos RSS foi possível verificar que o valor dos 

resíduos de saúde representa 36% do PCI do óleo diesel. Após medições, o valor de 

referência dos RSS é de 3.678 kcal/kg, e para o óleo diesel, segundo o Balanço 

Energético Nacional, este valor é de 10.100 kcal/kg. 

 Para tratar 200 kg de resíduo, são necessárias 177.600 kcal. A empresa 

coleta 24 toneladas ao mês, o que significa que é necessário ter 120 ciclos de 

tratamento em um mês. Ao multiplicar o número de ciclos pelo número de calorias 

gastas, em um ciclo se obtém 21.312.000 kcal. Esta referência baseia-se na prática 

atual da empresa, ou seja, tratamento com óleo diesel.  

 Ao contrário, a incineração de parte do RSS para realizar autoclavagem do 

resíduo restante diminui a quantidade de calor necessária ao processo, pois ao 

incinerar 1 kg de resíduo, deve-se subtrair este valor da massa a ser tratada pela 

autoclave, já que o resíduo incinerado recebeu tratamento após ser queimado. 

 Para obter um ponto de equilíbrio entre a quantidade incinerada e a tratada, 

devem-se usar as equações a seguir: 

 

aautoclavadcicloincineradaRSS MQMPCI ×=×  

totalaautoclavadincinerada MMM =+  

 

onde: 

- PCIRSS = poder calorífico do RSS = 3.678 kcal 

- Mincinerada = massa do resíduo a ser incinerada 

- Qciclo = calor (em kcal/kg) usado no tratamento autoclavagem = 888 kcal/kg 

- Mautoclavada = massa a ser autoclavada 

- Mtotal = massa total a ser tratada pela empresa em um mês = 24.000 kg 

 

 A resolução das equações acima mostra que se deve incinerar 4.668 kg das 

24 toneladas de RSS tratados pela empresa, com a geração de 17.168.904 kcal. 

Sabendo que para cada ciclo há um consumo de 177.600 kcal, estes números nos 

mostram que são possíveis 96 ciclos. Verifica-se que o balanço não é exatamente 

zero, pois a quantidade incinerada gera energia para 96,66 ciclos, o que não é 

possível, já que o número de ciclos tem de ser inteiro. 
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 Na prática, é preciso complementar o RSS a ser incinerado com GLP. Os 

valores necessários são discutidos durante comparação entre as formas de 

tratamento dos resíduos de serviços de saúde. 

 

 

5.3. COMPARAÇÃO ENTRE AS TRÊS FORMAS DE TRATAMENTO 

 

 

 As três formas de tratamento foram analisadas em função do valor do 

investimento necessário, dos custos mensais de operação e da receita mensal. 

Como já foi dito, a receita foi calculada multiplicando o valor de R$ 1,30/kg de 

resíduo a ser tratado pela quantidade média de resíduo tratado, de 24 t. Portanto, a 

receita mensal da empresa é de R$ 31.200,00. 

 

 

5.3.1. Incinerador 

 

 

 O custo com o incinerador é da ordem de R$ 200.000,00, sendo que a 

depreciação para este equipamento, diluída em 10 anos, representaria um valor de 

R$ 2.712,42 ao mês, adotando a taxa de 10% ao ano (SRF, 1998). 

 Para a autorização de funcionamento devem-se considerar também os custos 

com o filtro no cano de descarga, no valor de R$ 18.000,00 e mais R$ 20.000,00 

para alterações na planta. 

 O consumo de gás GLP para incinerar as 24 toneladas no mês é de 87 

cilindros de 45 kg, com o custo unitário de R$ 120,00 e o custo mensal de 

R$ 10.440,00. Desta forma, o custo do GLP consumido é de R$ 0,44/kg de lixo 

incinerado. A redução de volume do resíduo tratado devido à incineração, que é 

quatro vezes menor que o resíduo da autoclave, também deve ser considerada. O 

aumento da vida útil do aterro, obviamente, é de quatro vezes. A diferença mensal 

de custos com o aterro em relação ao processo de autoclave, o qual representa 

receita devido a custo evitado, será de R$ 1.344,00. 
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5.3.2. Autoclave 

 

 

 Já para a autoclave, o investimento é na ordem de R$ 150.000,00, sendo que 

a depreciação para este equipamento também ocorre em 10 anos à taxa de 10% ao 

 ano, o que representaria um valor de R$ 2.034,32 ao mês. 

 Para a autorização de funcionamento devem-se considerar também os custos 

de R$ 10.000,00 para alterações na planta, embora não haja necessidade de 

grandes modificações. 

 O consumo de óleo diesel para autoclavar as 24 toneladas no mês é de 2.760 

litros com custo unitário de R$ 1,85/L e custo mensal de R$ 5.106,00. Desta forma, o 

custo é de R$ 0,21/kg de resíduo autoclavado. Porém, como a redução de volume é 

referencial, não será considerada como uma receita, mas sim adotada como 

referencial zero com relação ao aterro sanitário. 

 

 

5.3.3. Ciclo Combinado 

 

 

 No ciclo combinado, a autoclave alimentada pelo incinerador necessitará de 

um investimento de R$ 220.000,00. Sendo a depreciação para este equipamento 

também de 10 anos a 10% ao ano, o custo mensal é de R$ 2.983,67 ao mês. 

 Para a autorização de funcionamento devem-se considerar também os custos 

de R$ 20.000,00 para alterações na planta e mais R$ 18.000,00 para filtrar a 

descarga, pois não há necessidade de grandes alterações. 

 Como foi dito anteriormente, a umidade presente nas amostras de RSS 

implica na necessidade de complementação com GLP durante alimentação do 

incinerador. O consumo de gás GLP para incinerar os de resíduo no mês é de 20 

cilindros de 45 kg com o custo unitário de R$ 120,00 e custo mensal de R$ 2.400,00. 

Desta forma, o custo de GLP por kg de resíduo tratado é de R$ 0,10. 

 O consumo de óleo diesel deve é proporcional à quantidade menor de 

resíduo. Se 4.668 kg de RSS são incinerados restam 19.332 kg de resíduos para 

serem autoclavado e o consumo de óleo diesel representa um custo de R$ 4.112,88 

por mês. 
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 Observa-se uma pequena diferença na redução de volume, quando 

comparada com o processo de autoclave, pois só poderá ser percebida a diminuição 

do volume nos resíduos que forem incinerados. Essa diferença, de R$ 300,00, 

deverá ser acrescida aos lucros mensais devido à sobrevida do aterro sanitário, 

estimada para recebimento de 20% a mais de resíduos. 

 

 

5.3.4. Período de Retorno do Investimento ( Pay-Back) 

 

 

 A tabela 5 resume os valores de investimento, custo mensal e custo evitado 

para cada modo de tratamento. 

 

Tabela 5: Valores de investimento e custo mensal pa ra cada modo de tratamento. 
Valores entre parênteses: despesas. Valores restant es: receitas. 

Itens de Despesa Incinerador Autoclave Ciclo 
Combinado 

Investimento (R$) 

Planta (200.000,00) (150.000,00) (220.000,00) 

Alterações da planta (38.000,00) (10.000,00) (38.000,00) 

Total (238.000,00) (160.000,00) (258.000,00) 

Custo mensal (R$/mês) 

Depreciação do investimento (2.712,42) (2.034,32) (2.983,67) 

GLP (10.440,00) 0,00 (2.400,00) 

Óleo diesel 0,00 (5.106,00) 0,00 

Receita mensal (R$/mês) 

Tratamento de 24 t de RSS 31.200,00 31.200,00 31.200,00 

Aterro (custo evitado) 1.344,00 0,00 260,00 

Receita + Despesa (R$/mês) 

 19.391,58 24.059,68 26.076,33 

Período de Retorno do Investimento ( pay-back, meses) 

Obs.: não se aplica para valores 
negativos de (Receita + Despesa) 

13 7 10 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O valor do pay-back foi calculado a partir da razão entre o investimento total e 

a soma da receita e das despesas mensais. Consideraram-se apenas a receita bruta 

e as despesas de investimento e operação de cada forma de tratamento. Não foram 
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considerados, para efeito de simplicidade, outros custos que certamente fazem parte 

do dia a dia da empresa, tais como pessoal, taxas, tarifas, etc. Para efeito de 

comparação, este cálculo simplificado é suficiente. 

 Ao analisar os custos de investimentos para a instalação de cada matriz de 

tratamento e as receitas, pode-se observar que o tratamento por autoclave, por ter o 

menor investimento, terá o retorno praticamente na metade do tempo que o custo do 

incinerador. 

 Na contramão, o incinerador gera um investimento intermediário, mas o 

tempo de retorno é maior devido ao custo elevado do combustível, com isso tem-se 

a menor receita, fazendo com que o retorno demore mais que o de ciclo combinado. 

 O pay-back do ciclo combinado é próximo ao do incinerador, pois o seu 

investimento é maior e assim necessita de um maior tempo para retomar o dinheiro 

investido. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Durante a segregação de resíduo foi verificada uma grande diversidade de 

materiais oriundos destas unidades geradoras e com uma concentração de umidade 

relativamente alta. A partir desta constatação, presume-se a dificuldade na 

incineração deste produto. 

 Quando estimado o poder calorífico inferior dos RSS, determinam-se 

parâmetros para aferição do valor já conhecido com os da análise quantitativa das 

amostras, verificando-se que o poder calorífico inferior do melhor componente é o 

plástico, sendo que seu valor calorífico é de 5.600 kcal/kg. Este valor é 45% menor 

que o do óleo diesel utilizado (10.100 kcal/kg), contudo, teoricamente inviabilizando 

a incineração dos resíduos. 

 Depois de efetivadas as devidas comparações, obteve-se o poder calorífico 

de 3.678 kcal/kg de resíduo. Valor relativamente baixo quando comparado ao óleo 

diesel, não sendo, no entanto, fator impeditivo para a substituição na autoclave, pois 

é possível, com auxilio de GLP, efetuar a queima. 

 Como vantagens, materiais que não são transformados em energia calorífica, 

como cinzas, metais e outras partículas, podem ser incorporados ao cimento, não 

sendo descartadas no meio ambiente. 

 Segundo o CONAMA (1990), que regulamenta as práticas para evitar a 

poluição atmosférica e a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com 

aprovação em 2010, é permitida a queima energética como solução para o lixo das 

cidades. Sendo assim, ao incinerar os resíduos, fica viável a comercialização das 

escórias para cimenteiras, gerando lucro e não tendo que destinar estes resíduos a 

aterros sanitários. 

 A partir da possibilidade positiva da incineração de parte deste resíduo para 

alimentar a autoclave, iniciou-se o estudo de viabilidade econômica, comparando as 

três formas de tratamento, e foi possível concluir que a autoclave alimentada por 

óleo diesel é financeiramente viável devido ao seu baixo investimento e baixo custo 

de manutenção. 

 Já a autoclave de ciclo combinado tem um custo de tratamento baixo, mas 

devido ao alto investimento para aproveitamento do calor gerado ser transformado 
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em energia e transferido para a autoclave, a sua implementação não apresenta a 

maior viabilidade econômica. 

 O incinerador tem um custo elevado de investimento, mas um custo alto 

também de manutenção, pois consome muito GLP, o que aumenta o custo do kg de 

resíduo tratado. 

 Com o pay-back comparado para as três formas de tratamento, o de melhor 

investimento e com retorno aproximado em seis meses é a autoclave. Então, pode-

se perceber que este processo de tratamento, apesar de não ser o mais barato por 

kg de resíduo tratado, mas como o investimento é o menor de todos, torna-o viável 

economicamente. 

 Para o ciclo combinado que tem o menor custo para cada kg de resíduo, mas 

um investimento elevado de instalação, deve-se procurar uma forma de viabilizá-lo, 

tentando uma forma de aproveitar melhor esta energia, obtendo uma máquina com 

um custo menor. 

 Não foram avaliadas as emissões evitadas pelo uso do ciclo combinado e 

queima de parcela de RSS em substituição ao óleo diesel, mas pode-se afirmar que 

este é o principal motivo para a utilização deste processo de tratamento de RSS.  

 Ao evitar a emissão de carbono na atmosfera durante processos industriais, 

pode-se gerar receita adicional por meio de projetos aderentes aos Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). Com isto, é possível que o uso de RSS como 

combustível durante processo de autoclavagem se torne competitivo com o uso de 

óleo diesel. 
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