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A Braskem está apostando no reaproveitamento do lixo como fonte geradora de energia. O 
projeto, apresentado nesta quinta-feira (07), em Porto Alegre, prevê a utilização de resíduos 
sem valor comercial e que acabam indo para aterros do município. Ainda em gestação – 
procurando parceiros e apoio governamental -, a construção de uma usina de reciclagem 
energética de lixo está orçada em R$ 100 milhões. No Rio de Janeiro, a Braskem já opera com 
uma unidade-piloto. Com o empreendimento erguido em Porto Alegre, os resíduos não 
precisariam ser transportados ao longo de 113 quilômetros até o aterro usado atualmente, em 
Minas do Leão. “A solução seria encontrada em casa mesmo”, explica Octavio Reis Neto, 
coordenador de desenvolvimento de mercado da Braskem e líder do projeto. Ruy Freire, 
executivo de relações institucionais da Braskem no Rio Grande do Sul, diz que o modelo deve 
servir de exemplo para outros empreendimentos do tipo. 

A usina teria capacidade para gerar 13,2 MW de energia elétrica, dos quais 2 MW seriam 
consumidos para o seu próprio funcionamento, e os outros 11,2 MW, destinados para 
comercialização. Esta quantidade seria suficiente para abastecer cerca de 55 mil residências 
com consumo mensal de 140kWh. A previsão é de que os resíduos passíveis de serem 
queimados - especialmente plástico – sejam tratados termicamente para gerar energia 
elétrica. O processo reduz danos ao meio ambiente, já que o produto da queima seria filtrado. 
Já o gás carbônico liberado na atmosfera teria um impacto 23 vezes menor do que o do 
metano - resultante da putrefação do lixo em aterros. 

O projeto, entretanto, ainda esbarra em alguns obstáculos legais. Como a prefeitura é 
responsável por dar destino ao lixo recolhido, o funcionamento da usina dependeria de uma 
concessão de longo prazo – a ser garantida via licitação pública. Atualmente, os contratos para 
a destinação do lixo são feitos a cada cinco anos, com renovação anual. Além disso, é preciso 
garantir a venda da energia produzida, seja por meio de mercado cativo ou formal. “Imagine 
se, por exemplo, a energia pudesse ser utilizada para financiar a iluminação pública da 
cidade”, diz Freire. O valor da venda deverá equivaler ao preço que já é pago pela energia 
proveniente das termoelétricas – de R$ 135 MW por hora. 

Caso saia do papel, a usina de reciclagem elétrica da Braskem precisará de 15 anos para se 
pagar. “Apesar disso, nós a vemos como uma iniciativa válida e que provê sustentabilidade ao 
nosso negócio”, afirma Freire. Após o fechamento do contrato de licitação e o financiamento, a 
implantação da usina levaria dois anos. À frente de Porto Alegre, São Paulo já estuda o 
lançamento de unidades semelhantes de tratamento de lixo até 2011. 
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