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A Bavária, Estado situado no Sudeste da Alemanha, é conhecida por seus cenários 
deslumbrantes que combinam castelos, igrejas e mosteiros antiqüíssimos, uma vasta área 
verde e Alpes tão belos que se confundem com uma pintura. A região também é famosa pelos 
carros que produz - os quartéis-generais da Audi, BMW e Mercedes-Benz ficam lá - e pelas 
suas mais de 200 marcas de cervejas. A Oktoberfest, a maior festa mundial da bebida, 
acontece anualmente na capital, Munique. Nas ruas de todo o Estado e nas estradas que levam 
ao interior, o visitante não vê papel de bala jogado na rua, lixões a céu aberto e tampouco 
percebe a presença ou o cheiro de aterros sanitários.   
 
Além de bela, a região formada por 70.553 quilômetros quadrados e 12,5 milhões de 
habitantes é extremamente limpa. Não por acaso, a Bavária é, atualmente, o mais avançado 
pólo de tratamento de lixo do planeta. Cerca de 55% do lixo lá produzido anualmente são 
reciclados. Em algumas cidades como a charmosa Ingolstadt, situada a 70 quilômetros de 
Munique, a porcentagem chega a quase 70%. O restante dos resíduos da Bavária é convertido 
em energia - elétrica, vapor e água quente - que abastece residências e indústrias, a partir de 
um processo de "incineração limpa". Em São Paulo, a reciclagem gira em torno de 1%. Os 
outros 99% seguem para lixões ou aterros.   
 
Para chegar no estágio atual, a Alemanha começou a trabalhar na década de 70 com uma 
série de políticas, normas e legislações para preservar o meio ambiente, estimular a 
incineração de lixo e a coleta seletiva do lixo. Tudo isso foi acompanhado de um profundo e 
contínuo processo de educação da população. Se a Alemanha é rígida com as leis ambientais e 
supera as exigências européias, a Bavária consegue ser mais severa. Seu governo local faz 
questão de enfatizar que supera a lei e é impiedoso ao responsabilizar as empresas pelos seus 
dejetos, sejam elas pequenas ou grandes. De um hotel com poucos quartos a uma montadora 
global, todos são obrigados a dar a destinação correta ao seu lixo. Por motivos como esse, a 
Bavária transformou-se em benchmark mundial na gestão de resíduos.   
 
Uma das usinas-modelo da Bavária é a pública MVA, situada em Ingolstadt. Ela recebe cerca 
de 250 mil toneladas de lixo por ano, advindos de 1,1 milhão de pessoas de cinco municípios. 
Fundada em 1977, ela trabalha 364 dias por ano com cem funcionários que se dividem em 
cinco turnos. Seus três incineradores queimam o lixo a uma temperatura que varia de 850 a 
1.200 graus Celsius e, 60 minutos depois, geram 85 mil megawatts por hora de energia 
elétrica (capaz de abastecer 25 mil casas com quatro moradores cada por ano) e 125 mil 
megawatts por hora de água quente (abastecem 30 mil casas por ano).   
 
Assim como as outras usinas de conversão de lixo da Bavária, a MVA é auto-sustentável. 
Segundo seu diretor Gerhard Meier, ela consome 4,5 megawatts por hora para funcionar. Na 
prática, isso significa que 25% de toda energia gerada a partir do lixo são reabsorvidas pela 
operação da usina. Todos os seus processos, da entrada do lixo ao encaminhamento da 
energia na rede pública, são automatizados. O lixo é descarregado dos caminhões em fossos, 
onde é armazenado e manipulado por equipamentos que o conduzem ao interior da caldeira. 
Todos esses processos ocorrem isoladamente do ambiente operacional e externo.   
 
Todo lixo incinerado na MVA é aproveitado. Até mesmo a escória da caldeira que é 
encaminhada para a construção civil - será utilizada para fazer asfalto. Cada tonelada de lixo 
incinerado resulta em 20% de escória. Meier diz que as usinas de conversão podem ser um 
negócio rentável, com retorno do investimento estimado em quatro ou cinco anos. Na 
Alemanha, a maioria das usinas é pública e não visa a lucratividade.   
 
Hoje, a MVA abastece a rede elétrica com a energia que gera e entrega diretamente vapor a 
mais de uma centena de indústrias. Uma delas é a Audi, cuja sede e uma das plantas fica em 
Ingolstadt. A montadora compra esse subproduto do lixo para aquecer a tinta pulverizada em 
cima das chapas dos carros. Esse tipo de fornecimento demanda da usina uma proximidade 
com seus principais consumidores, já que é necessário montar uma infra-estrutura com 



encanamentos e tubulações para levar energia às empresas e residências. Só no ano passado, 
a Audi comprou cerca de 20% da energia térmica produzida pela MVA.   
 
A MVA é uma usina de conversão de resíduos, lá fora chamada de Waste-to-energy (do lixo à 
energia). A AVA, instalada em Augsburg, a 70 quilômetros de Munique, também chama a 
atenção pelo tamanho de sua instalação e pelo processo de purificação do gás tóxico gerado a 
partir da incineração. O mercado estima que uma tonelada de lixo incinerado equivale a um 
barril de petróleo, orçado em pelo menos US$ 130,00. O processo de conversão de lixo é 
capaz de gerar cerca de 500 KWh com a queima de uma tonelada de lixo domiciliar. Isso 
equivale à energia elétrica média consumida por uma família paulistana de cinco pessoas 
durante um mês.   
 
O problema para os países pobres é que uma única usina custa por volta de R$ 400 milhões. 
Isso sem falar nos quase R$ 60 milhões anuais de manutenção. Construir um aterro sanitário 
sai dezenas de vezes mais barato, mas só no curto prazo. Wolfgang Scholz, do departamento 
de gestão de lixo, terrenos contaminados e proteção ambiental do governo da Bavária, lembra 
que o custo total de propriedade (TCO) aumenta para o aterro ao longo do tempo. "Depois de 
50, 60 anos, o aterro começa a causar problemas como chorume, advindo da umidade do lixo, 
o que é extremamente tóxico e contamina o solo, entre vários outros problemas que 
demandarão novos investimentos. A incineração é muito mais barata e segura", afirma.   
 
Dificilmente os aterros acabarão. No entanto, a União Européia defende a sua urgente redução 
no mundo. Há quase duas décadas, a Bavária não constrói aterros novos e a região já 
concentra 16 usinas de conversão de lixo em energia. A Alemanha, por sua vez, tem 72 
usinas. Na Europa, estima-se existirem 200. "Dubai, Bahrein e Ilhas Maurício encontram-se em 
negociações avançadas para lançar suas plantas de conversão de lixo em energia", conta 
Ekkehart Gartner, vice-presidente sênior de projetos e vendas da Martin Gmbh, fabricante de 
incineradores da Bavária e responsável por boa parte dos projetos de usinas de conversão em 
operação no mundo.   
 
Nenhuma usina de conversão foi construída até o momento na América Latina. Há grandes 
chances de São Paulo inaugurar a primeira em 2011. Segundo o Departamento de Limpeza 
Urbana de São Paulo (Limpurb), a cidade produz, em média, um quilo de lixo por habitante. A 
cidade registra uma população de quase 11 milhões. "O assunto é urgente. No Brasil, quase 
70% do lixo é depositado em lixões a céu aberto, sem qualquer cuidado ambiental, poluindo os 
rios e os lençóis freáticos de forma irreversível, além das emissões gasosas que contribuem 
imensamente para o efeito estufa", alerta Antonio Bolognese, diretor de geração da Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia (EMAE), que estuda o tema há cerca de um ano e meio.   
 
A preocupação que o Brasil tem hoje despertou a Alemanha no pós-guerra. Nos anos 60, o 
país começou a vivenciar um movimento verde. Na década de 70, um relatório produzido por 
cientistas europeus fez bastante barulho ao alertar sobre os riscos ambientais futuros. Naquela 
época, a indústria do aço e de carvão produziam muito gás tóxico, deixando muitos doentes 
pelo país. Foi nessa época que as severas legislações ambientais começaram a ser 
desenhadas. Em junho de 2005, passou a vigorar uma lei que proíbe o aterro de qualquer tipo 
de lixo no país cujo material não possa ser reaproveitado, como os orgânicos.   
 
A região só manda para o aterro dejetos de incineração não-aproveitáveis, como asbesto, 
amianto, óleo e materiais contaminados. Em 1992, a Bavária aterrava 2,2 milhões de 
toneladas de lixo. Hoje, ela encaminha apenas 50 mil toneladas. O que não é reciclado é 
queimado. Só que de forma controlada, na chamada "incineração limpa", que inclui um 
sistema de tratamento de gases nocivos resultantes da combustão do lixo. Com isso, os 
índices de emissões são baixos ou zerados na Bavária.   
 
Por ano, a Bavária converte 2,8 milhões de toneladas de lixo em energia elétrica e térmica. Já 
a Alemanha faz o mesmo com 17,5 milhões de toneladas de lixo. Além de dar a destinação 
correta ao lixo, a região encontrou uma maneira de produzir energia limpa.   
 



Esse lixo refere-se apenas ao material descartado pelos processos de reciclagem. Todo 
restante é reaproveitado, como vidro, papel, embalagens de leite e suco, do, papel, galhos de 
árvores, aço, entre outros. Os países que mais incineram são que mais reciclam. O lixo da 
Bavária, no entanto, é diferente do lixo do Brasil. "Ele é mais rico, menos úmido, tem mais 
embalagens, menos orgânicos e pouca bateria", analisa Bolognese.   
 
Enquanto muitos países correm atrás do modelo da Bavária, o próximo passo da região é 
aumentar o volume de lixo reciclado e ganhar mais eficiência energética em suas usinas. 
Também é sua meta evitar o desperdício da energia gerada - a distância entre a usina e o 
consumidor faz a água quente vendida, por exemplo, perder temperatura. É por isso que a 
usina GFA, localizada em Olching (15 quilômetros de Munique), está preparando um pequeno 
pólo industrial. O projeto demandou um investimento de ? 1 milhão de euros em 
encanamentos, tubulações e infra-estrutura.   
 
Thomas Konig, diretor da GFA, diz que uma fabricante de pães, com produção diária de 185 
mil unidades, está saindo de Munique para se instalar no município. Ela vai receber o vapor 
produzido na usina. "A indústria vai pagar menos pela energia consumida, produzirá pão sem 
efeito estufa e poderá calcular o preço do pão nos próximos oito anos, diferente dos 
concorrentes que dependem das oscilações do preço do gás, do óleo e da eletricidade", afirma.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio 2008, Negócios Sustentáveis, p. F4. 


