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ABSTRACT 

The energy recycling is a method that has grown in recent years. The burning waste to generate heat, steam or 

power has increasingly shown an alternative for the disposal of municipal waste as a whole, and especially post-

consumer plastics. It is estimated that plastics waste incineration provides a reduction of 90 to 99% in volume, 

decreasing disposal in landfills. Due to limited economic benefits of many of the techniques of recycling, the use of 

waste plastics to energy production gained prominence in the last twenty years. The energy recycling is a technique  

that destroy thermally the waste producing heat, carbon dioxide (CO2), water, and other unwanted products of 

combustion. Recycling energy has many advantages in environmental, social and economic development. Among 

these advantages, can be highlighted that the route is the most tested final destination in the world and that most 

reduces the waste treated in weight / volume (reduction more than 90%); does not generate wastewater, avoiding the 

degradation of watersheds and aquifers; displays emissions well below the Environmental Standards. 
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PANORAMA DA RECICLAGEM ENERGÉTICA NO BRASIL 
 

 

 
 
RESUMO 
A reciclagem energética é uma alternativa de solução com relação ao destino dos resíduos municipais que tem 
crescido muito nos últimos anos. A queima dos resíduos para gerar calor, vapor ou energia tem representado de 
modo crescente uma alternativa para a destinação dos resíduos urbanos como um todo e, principalmente, plásticos 
pós-consumo. Estima-se que a incineração de resíduos plásticos proporcione uma redução de 90 a 99% em volume, 
diminuindo assim o descarte em aterros. Devido aos benefícios econômicos limitados de muitas das técnicas de 
reciclagem, a utilização dos resíduos plásticos para a produção de energia ganhou destaque nos últimos vinte anos. A 
reciclagem energética é a técnica de destruição térmica dos resíduos produzindo calor, dióxido de carbono (CO2) e 
água, além de outros produtos indesejados de combustão. Esta técnica apresenta inúmeras vantagens, tanto no âmbito 
ambiental quanto social e econômico. Dentre essas vantagens, pode-se destacar que é a rota de destinação final mais 
testada no Mundo e a que mais reduz os resíduos tratados em peso/volume (redução superior a 90%), não gera 
efluentes líquidos (processo fechado), evitando a degradação de mananciais e aquíferos e apresenta emissões muito 
inferiores às Normas Ambientais. 
 
Palavras chave: energia, plásticos, reciclagem, resíduos municipais. 
 
Número de registro: 381-Camilla-Brasil-1 
 
Introdução 

 
A indústria dos plásticos teve seu momento de expansão de desenvolvimento nos primeiros cinquenta anos 

do século vinte e por serem baratos, duráveis e versáteis, atingiram a produção mundial de 265 milhões de toneladas 
em 2010 (Oliveira, 2012). Os plásticos podem, inclusive, diminuir o consumo energético e as emissões de gases de 
efeito estufa em diversas circunstâncias em comparação com as alternativas do mercado. Apesar dos diversos 
benefícios que o plástico traz para a sociedade, o alto consumo destes, especialmente em produtos descartáveis 
(tempo de vida útil curta) gera grande quantidade de resíduos ocasionando impacto ambiental devido ao volume que 
estes materiais plásticos ocupam (densidade baixa). O descarte inadequado pela disposição incorreta dos resíduos 
gera a proliferação de vetores (no caso de lixões) e entupimento de bueiros. Além disso, estes materiais não são 
biodegradáveis e levam geralmente mais de cem anos para se decompor, e como consequência reduzem o tempo de 
vida útil dos aterros sanitários. Estes são os motivos da grande preocupação da sociedade, e o que tem despertado 
interesse na comunidade científica, governamental e no setor privado na procura de alternativas de solução (Oliveira, 
2012). 

Dentre estas alternativas de solução, tem-se a reciclagem dos resíduos poliméricos. Considerando que estes 
materiais são derivados do petróleo (fonte não renovável), estes poderiam ser reutilizados e reciclados para serem 
transformados em novos produtos, o que leva a benefícios como aumento de vida dos aterros e menor consumo de 
petróleo e de energia nos processos petroquímicos de transformação. A reciclagem pode ser classificada em quatro 
categorias: primária, secundária, terciária e quaternária. A reciclagem primária consiste na conversão dos resíduos 
poliméricos industriais, por métodos de processamento padrão em produtos com características equivalentes àquelas 
dos produtos originais produzidos com polímeros virgens. A reciclagem secundária é a conversão dos resíduos 
poliméricos provenientes dos resíduos sólidos urbanos por um processo ou uma combinação de processos em 
produtos que tenham menor exigência do que o produto obtido com polímero virgem. A reciclagem terciária é o 
processo tecnológico de produção de insumos químicos ou combustíveis a partir de resíduos poliméricos. Já a 
reciclagem quaternária é o processo tecnológico de recuperação de energia contida nos resíduos poliméricos por 
incineração controlada (Oliveira, 2012). 

A reciclagem energética é um método de reciclagem que tem crescido muito nos últimos anos. A queima 
dos resíduos para gerar calor, vapor ou energia tem representado de modo crescente uma alternativa para a 
destinação dos resíduos urbanos como um todo e, principalmente, plásticos pós-consumo. Estima-se que a 
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incineração de resíduos plásticos proporcione uma redução de 90 a 99% em volume, diminuindo assim o descarte em 
aterros (Oliveira, 2012). Devido aos benefícios econômicos limitados de muitas das técnicas de reciclagem, a 
utilização dos resíduos plásticos para a produção de energia ganhou destaque nos últimos vinte anos. A reciclagem 
energética é a técnica de destruição térmica dos resíduos produzindo calor, dióxido de carbono (CO2) e água, além de 
outros produtos indesejados de combustão (Oliveira, 2012). 

Polímero + O2  CO2 + CO + C + H2O 

Alguns benefícios significativos da reciclagem energética são: 

 Redução imediata do volume e massa dos resíduos sólidos urbanos (85-90% em volume);  
 Planta de incineração pode ser construída nas proximidades das fontes geradoras do Resíduo Sólido Urbano 

(RSU), reduzindo custos decorrentes de transportes;  
 Custo de implantação e operação pode ser compensado pela venda de energia;  
 Emissões gasosas provenientes das plantas de incineração podem ser controladas, conforme exigências da 

legislação (Oliveira, 2012); 
 Soluciona o problema dos lixões e aterros sanitários que já não são capazes de atender às necessidades; 
 Solução para a destinação final do resíduo urbano não reciclável recomendado pelo IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change - Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas)/ONU (PLASTIVIDA); 

 Reduz a emissão de gases dos aterros sanitários; 
 Ajuda a preservar os leitos dos rios. 

 
Além disso, o poder calorífico dos plásticos é elevado, por exemplo, em 1 kg de plástico existe energia 

equivalente a 1 kg de óleo diesel (PLASTIVIDA). A Tabela 1 abaixo mostra o poder calorifico de alguns materiais 
plásticos, alguns líquidos combustíveis e o RSU (Oliveira, 2012). 
 

Tabela 1. Poder calorífico de alguns plásticos e outros combustíveis (Oliveira, 2012). 

Material  Poder calorífico (MJ/kg) 

Polietileno  43,3-46,5 

Polipropileno  46,5 

Poliestireno  41,9 

Querosene  46,5 

Gasolina  45,2 

Petróleo  42,3 

RSU  31,8 

 
Outro fator importante é que, diante da globalização, vem-se verificando uma exigência do mercado 

mundial quanto à mudança de postura das empresas em relação ao meio ambiente. Começa-se a perceber que uma 
nova política de meio ambiente no meio industrial não pode mais fundamentar-se somente na medição de efluentes e 
do consumo, ela deve partir dos efeitos reais de cada fluxo e da análise de todas as etapas do ciclo de vida do produto 
fabricado: extração e processamento das matérias-primas, fabricação, transporte, uso, reuso, reciclagem e disposição 
final (GOERGEN et al., 2008). 

Para atender as novas tendências e expectativas das empresas e também dos consumidores, surgiu o 
conceito de Análise do Ciclo de Vida (ACV), um processo objetivo que avalia as cargas ambientais associadas a um 
produto, processo ou atividade através da identificação e quantificação do consumo de energia e matéria, das 
emissões geradas, que orienta a tomada de decisão e possibilita a escolha por um produto, material ou processo com 
a melhor performance ambiental (GOERGEN et al., 2008). 
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Resultados e Discussão 

Cenário mundial 

Atualmente, mais de 150 milhões de toneladas de resíduo urbano são tratados por ano em cerca de 750 
usinas de Reciclagem Energética implantadas em 35 países, gerando mais de 10.000MW de energia elétrica e 
térmica. Cerca de 420 usinas operam somente nos Países integrantes da União Européia, tratando por ano cerca de 58 
milhões de toneladas de resíduo urbano, e servindo mais de 10 milhões de residências com energia elétrica ou 
térmica (USINA VERDE). 

O Japão é outro exemplo de país onde o uso do resíduo como combustível ocorre em larga escala. Cerca de 
40 milhões de toneladas anuais de resíduo urbano, (80% do total) são destinadas em mais de 1900 usinas de 
incineração, dentre as quais cerca de 10% geram energia elétrica ou térmica (USINAVERDE). Nos EUA encontram-
se em operação 98 usinas tratando 29 milhões de toneladas, cerca de 15% do resíduo urbano gerado por ano no País, 
com potência total de 2750 MW. Exemplos de países que utilizam resíduo como combustível para a geração de 
energia não ficam restritos ao primeiro Mundo. Há dezenas de usinas operando ou em fase de implantação na China, 
Coréia do Sul, Taiwan, Malásia, Singapura e em outros países em fase de desenvolvimento (USINAVERDE). 
 

Cenário brasileiro 

No Brasil existe uma empresa de capital privado que tem como objetivo empresarial o licenciamento de sua 
tecnologia patenteada para empreendedores – poder público ou iniciativa privada – interessados na implantação de 
Usinas de Reciclagem Energética. Ela é pioneira, no Brasil no desenvolvimento de tecnologia e processos para a 
implantação de Usinas de Reciclagem Energética do resíduo urbano, sendo detentora de duas patentes: 

 INPI 9404414-7 - Patente do Processo de Mineralização de Resíduos Orgânicos (transformação de resíduos 
orgânicos em sais minerais), registrada no Brasil e Países do Mercosul; 

 INPI 9804473-7 - Patente de hélices turbinadas para lavadores de gases da incineração de resíduos, 
registrada no Brasil, Países de Mercosul, Chile, União Européia e Austrália. 

 
Este processo de Reciclagem energética se apresenta em módulos com capacidade para tratar 150 ou 300 

toneladas de resíduo urbano por dia, com geração efetiva, respectivamente, de 3,3MW e de 6,6MW de energia 
elétrica. A geração de energia elétrica líquida do consumo da própria Usina e, portanto, destinada à comercialização 
é de 2,8MW, nos módulos de 150ton/dia e de 5,6MW, nos módulos de 300 ton/dia. Considerando a média nacional 
de geração de resíduo urbano apurada pelo IBGE (PNSB 2000), cada módulo de 150 ton/dia é capaz de atender às 
necessidades de disposição final de resíduos de uma população em torno de 180 mil pessoas (USINA VERDE). 

 

Principais características do processo: 
 Oxidação térmica dos gases é completa, ocorrendo a uma temperatura de cerca de 950º C e com excesso de 

ar na queima de 110%, o que se reflete na eliminação total do monóxido de carbono (CO). Os resultados 
dos testes indicam, no máximo, 2 ppm de CO nos gases emitidos na chaminé (USINAVERDE); 

 Utiliza sistemas fechados de gases (pressão negativa) e de lavagem com água alcalinizada em circuito 
fechado (USINAVERDE); 

 Resíduos são tratados a uma temperatura mínima de 850ºC, e os gases, na câmara de pós-combustão, são 
submetidos a uma temperatura de 1000ºC. As temperaturas são controladas automaticamente 
(USINAVERDE). 

 
Cada módulo para tratamento é constituído pelas unidades e sistemas de processamento descritos a seguir: 
 
Unidade de Pré-Processamento dos Resíduos 
Tem por finalidade o preparo do Combustível Derivado de Resíduo (CDR), que irá alimentar o forno, 

partindo do Resíduo Sólido Urbano (RSU), conforme recebido na usina. Todo o pré-processamento de resíduos, 
desde o recebimento de RSU até a estocagem de Combustível Derivado de Resíduos (CDR), ocorre em um prédio 
totalmente fechado, dotado de um sistema de aspiração de odores, através de coifas estrategicamente localizadas em 
diversas partes do processo. O ar aspirado pelas coifas é direcionado ao forno (Patente: INPI 9404414-7). 
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Unidade de Tratamento Térmico e Geração de Energia 
 Unidade de recebimento do CDR e de carregamento do forno 
Os resíduos recebidos da unidade de pré-tratamento, aqui denominados CDR, são descarregados em um 

fosso de recepção com capacidade para 650 toneladas de CDR. Os resíduos são transferidos para os silos de 
alimentação de cada módulo de tratamento e ao sistema de alimentação dos fornos (Patente: INPI 9404414-7). 

 Unidade de Incineração 
O material combustível é introduzido no forno para ser queimado em dois estágios: 
1º Estágio: incineração dos materiais a temperatura superior a 900ºC; 
2º Estágio: pós-queima (conversão total dos gases), a temperatura de até 1200ºC; 
O forno possui um sistema de alimentação a Gás Natural ou GLP utilizado para a partida inicial e para a 

correção da temperatura de incineração, garantindo que o nível de temperatura dos gases se mantenha estável e no 
nível necessário para a geração de energia (Patente: INPI 9404414-7). 
 

Unidade de Geração de Energia 
A Unidade de Geração de Energia receberá diretamente os gases quentes do forno que, ao passar por uma 

Caldeira de Recuperação de calor, promoverão a geração de vapor, que será usado para movimentar conjuntos 
turbina/gerador, com capacidade para produzir 3300 kW de energia elétrica por módulo de 150 ton/dia (Patente: 
INPI 9404414-7). 

 
Unidade de tratamento dos gases da incineração 

Cada módulo de 150 ton/dia de tratamento de CDR possui seu próprio sistema de tratamento dos cerca de 
50.000 kg/h de gases de combustão. Os gases quentes (cerca de 180 ºC) exauridos da Caldeira de Recuperação são 
neutralizados por processo que ocorre em circuito fechado (filtro de mangas, lavadores de gases e tanque de 
decantação) não havendo a liberação de quaisquer efluentes líquidos. O processo de lavagem ocorre em dois 
estágios: no 1º estágio ocorre a captura dos materiais particulados ainda presentes nos gases com a utilização de um 
filtro de mangas;  no 2º estágio os gases são resfriados e lavados com uma solução alcalina; posteriormente os gases 
são forçados a passar por “barreiras” de solução alcalina micronizada por hélices turbinadas existentes no interior 
dos lavadores, ocorrendo o chamado “polimento dos gases” (Patente: INPI 9404414-7).  

A solução de lavagem proveniente dos lavadores é recolhida em tanques de decantação onde ocorre a 
neutralização com as cinzas do próprio processo, hidróxido de sódio e a mineralização (decantação dos sais), 
retornando posteriormente ao processo de lavagem (Patente: INPI 9404414-7).  

Restará no decantador um precipitado salino (concentração de cálcio e potássio) e material inerte, 
correspondendo a algo em torno de 8%, em peso dos resíduos pré-tratados. Este material está sendo testado, em 
substituição à areia, na fabricação de tijolos e pisos. Os gases limpos, após passagem por eliminador de gotículas 
(demister),  são liberados para a atmosfera pela chaminé (Patente: INPI 9404414-7).  

 
Na Tabela 2 abaixo pode ser vista a quantidade de energia gerada pelos resíduos sólidos urbanos e quantas 

residências podem ser supridas por esta quantidade (Patente: INPI 9404414-7).  
 

Tabela 2. Geração de Energia 

Capacidade de 
tratamento 
(ton/dia) 

Energia 
gerada 

(MWh/h) 

Energia 
exportável 
(MWh/h) 

Energia 
exportável 

(MWh/mês) 

Residências atendidas 
(média nacional EPE: 

140 kWh/mês) 

150 3,3 2,8 2.016 14.400 

600 13,2 11,2 8.064 57.600 

900 22,5 19,1 13.752 98.200 
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Legislação 
Em 2001, a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, assinada por cerca de 50 

países inclusive o Brasil, recomendou o tratamento térmico realizado de forma tecnicamente adequada como “melhor 
técnica disponível” e “melhor prática ambiental” para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Para tanto 
deveriam ser atendidos os seguintes princípios: queima dos resíduos em sistema fechado a elevadas temperaturas 
(mais de 850ºC), com tempo de residência adequado e tratamento (filtragem) dos gases de incineração antes de 
liberá-los à atmosfera.  

Estudos recentes realizados nos EUA, já apontam as unidades de incineração de resíduos urbanos com 
geração de energia como fontes menos significativas de emissão de dioxinas e furanos (USINA VERDE). 

 
Custos 
Os principais itens de custo operacional são: mão-de-obra, custos de manutenção preventiva, custos com 

água de make-up, produtos químicos (principalmente soda cáustica) para correção de pH da solução de lavagem de 
gases e combustível auxiliar. Em um módulo de 150 ton/dia são empregados 50 profissionais, considerando-se a 
Área Administrativa, a Área de Pré-Tratamento de Resíduos e a Área de Tratamento/Geração de Energia 
(PLASTIVIDA; Patente: INPI 9404414-7). 
 

Conclusões 
A reciclagem energética apresenta inúmeras vantagens, podendo-se destacar: 

 A tecnologia, em termos de temperatura de incineração, tempo de residência dos gases e tratamento de 
gases, está em conformidade com o que a Convenção de Estocolmo estabelece sobre poluentes 
persistentes e considera como ‘melhores técnicas disponíveis’ para o tratamento e destinação final de 
resíduos urbanos; 

 A incineração é a rota de destinação final mais testada no Mundo e a que mais reduz os resíduos tratados em 
peso/volume (redução superior a 90%); 

 A área necessária para a implantação é muito inferior à demanda por aterros; 
 Não produz odores nem ruídos – pode ser implantada mais próxima à geração dos resíduos reduzindo os 

custos de coleta e transferência para os distantes aterros; 
 Inclusão social de “catadores” com condições dignas de trabalho; 
 Não gera efluentes líquidos (processo fechado), evitando a degradação de mananciais e aquíferos; 
 Apresenta emissões muito inferiores às Normas Ambientais; 
 Destrói a matéria orgânica, evitando a formação do gás metano produzido nos aterros e lixões (fator crítico 

para o acréscimo do efeito estufa); 
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