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Adotada como solução em diversos países, as usinas
para o aproveitamento da energia gerada
pelo lixo podem ajudar a resolver parte do problema

O s dados falam por si: de acordo com a Abrelpe - Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Espe-
ciais, o Brasil gera 61.558.345 toneladas/ano de lixo urba-
no. Desse total, 51.432.515 toneladas/ano são coletados, e

cerca de 10 milhões de toneladas/ano de lixo urbano deixam de ser
coletados e têm destino incerto. Do lixo coletado, cerca de 70%
vão para aterros sanitários e 30% para os lixões.

Os esforços em torno da coleta seletiva e reciclagem têm resul-
tado em um aumento da reciclagem de diversos materiais, mas
ainda estão longe de solucionar o problema do lixo urbano.

A Plastivida - Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos iniciou du-
rante a Brasilplast um trabalho de divulgação do conceito de reci-
clagem energética como alternativa para o problema do lixo urbano
brasileiro. Segundo o presidente da Plastivida, Francisco de Assis
Esmeraldo, a premissa básica que torna a reciclagem energética
atraente é a de que 1 kg de plástico produz a mesma energia que 1
litro de óleo diesel, além de reduzir o volume de lixo e a emissão de
gases nos aterros e lixões, e o custo gerado com o transporte de lixo
para aterros cada vez mais distantes. É um processo de geração de
energia limpa, que forma como subprodutos CO2, vapor d'água,
nitrogénio, e os traços de emissões de gases estão bem abaixo dos
índices permitidos pela legislação ambiental.

Essa não é uma solução que possa concorrer com a reciclagem,
segundo Esmeraldo, pois, no caso do plástico, é direcionada
principalmente para plásticos sem valor de mercado ou de difícil
coleta e reciclagem, como as sacolinhas plásticas que pesam 3
gramas, e outras embalagens flexíveis.

As usinas de reciclagem energética do lixo são uma solução

A RECICLAGEM ENERGÉTICA NO MUNDO
lixo Urbano = Geração de Energia

Luiz Carlos Malta e Francisco de Assis Esmeraldo: iniciativas para introduzir as plantas
de reciclagem energética em escala comercial no Brasil.

amplamente adotada no mundo, com 850 unidades em 35 paí-
ses, que processam em torno de 150 milhões de toneladas/ano de
lixo, gerando mais de 10.000 MW de energia elétrica e térmica.
A Alemanha aboliu os aterros sanitários em função da reciclagem
energética. Os Estados Unidos contam com 98 usinas que su-
prem 2,3 milhões de residências; a União Europeia, com 420
usinas; 249 no Japão e 27 na Suíça.

USINÂVERDE
No Brasil, a UsinaVerde, projeto piloto de reciclagem energéti-

ca tem capacidade para processar 30 toneladas por dia, locali-
zado no Campus da UFRJ na Ilha do Fundão, no Rio de Janei-
ro, em operação desde 2005, gerando 440 quilowatts-hora para
consumo próprio.

A empresa está trabalhando na implantação de projetos em es-
cala comercial, desenvolvido no formato de módulos, com capa-
cidade para processar 150 toneladas/dia cada um, equivalente ao
lixo produzido por 180 mil pessoas, gerando 3,3 Mw/h, energia
para 14.000 residências por dia ou 56.000 pessoas. "O lixo é
uma fonte capaz de gerar energia para atender a demanda de
25% da população que gerou o lixo, e está sendo desperdiçada",
afirma o diretor da UsinaVerde, Luiz Carlos Malta.

A UsinaVerde adaptou a tecnologia para as características do
lixo brasileiro, através do desenvolvimento exclusivo de um con-
junto de equipamentos com o objetivo de serem fabricados no
Brasil, possibilitando um índice de nacionalização de 100% da
planta. A empresa está há oito anos no mercado financiado por
capital dos próprios acionistas e trabalhadores.

A empresa trabalha com dois braços comerciais: o braço urbano e
o industrial (produtos não perigosos). Segundo Malta, atualmente,
há três projetos em andamento: dois em Santa Catarina para o lixo
industrial e um no Nordeste, no estado da Paraíba, para o lixo ur-
bano. Há ainda alguns projetos em estágio inicial: dois em cidades
do interior de São Paulo e no interior de Minas.

O investimento necessário para a instalação de um módulo co-
mercial é de R$ 35 milhões, com retorno previsto em um prazo
de 5 a 6 anos. A vida útil de uma usina de reciclagem energética
é de 20 anos e possibilita a venda de serviços de destinação final
do lixo, venda da energia excedente e créditos de carbono.
www.plastivida.org.br • www.usinaverde.com.br
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