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RESUMO 

A geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) vem crescendo ao redor do mundo nos últimos 

anos, particularmente em virtude do crescimento populacional e do aumento da demanda dos 

bens de consumo pela sociedade. No Brasil, grande parte dos resíduos gerados recebe um 

tratamento e destinação final inadequados, resultando em desperdício da energia e do valor 

intrínseco destes materiais. Alternativas de tratamento que permitam reduzir o impacto 

ambiental, ao mesmo tempo em que busquem valorizar os RSU através da recuperação da 

energia intrínseca e de componentes aproveitáveis, devem ser mais bem compreendidas e 

consideradas pelos gestores de resíduos sólidos. Neste sentido, este trabalho tem como 

objetivo apresentar uma breve revisão das tecnologias de incineração de resíduos existentes 

até o momento, abrangendo os benefícios associados à recuperação de energia, bem como os 

processos de tratamento e os potenciais impactos dos gases emitidos no processo. Um breve 

panorama geral da situação do Brasil em relação às plantas de incineração e suas tecnologias 

são também apresentados.  

Palavras-chave: Tratamento de resíduos. Aproveitamento energético. Incineração. Controle 

da poluição atmosférica. 

 

ABSTRACT 

Solid waste incineration for energy recovery and its environmental impacts: a review 

study in Brazil 

The rate of urban waste generation has been growing around the world for the last few years, 

especially due to the population growth and the higher demand for consumer goods. Most 

waste in Brazil receives improper treatment, resulting in energy loss and depletion of the 

intrinsic value of the material. Treatment alternatives that allow reducing the environmental 

impact and increase the value of the waste through energy generation should be well 

understood and considered by decision makers. This paper aims to present a review of the 

existing incineration technologies, encompassing the associated benefits of waste energy 

recovery, and present the emission impacts and the treatment processes that can be used. A 

brief description of Brazil's incineration situation and use will be presented.  

Keywords: Waste treatment. Energy recovery. Incineration. Air pollution control. 

  

 

 



 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE), em 2019 foi gerado mais de 79 milhões de toneladas de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) no Brasil, o equivalente a uma produção diária de 1,039 kg/habitante. 

Deste total, 92% foram coletados, enquanto que 6,3 milhões de toneladas não foram 

recolhidas. Do total de RSU coletados, 59,5% foram destinados para aterros sanitários, 

enquanto que 40,5% seguem para lixões e aterros controlados (ABRELPE, 2020). Embora a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), fundamentada pela Lei Federal n° 12.305 de 

2010 (BRASIL, 2010), tenha estabelecido a proibição da disposição de RSU em lixões a céu 

aberto, cerca de 12,7 milhões de toneladas ainda foram dispostas nestes locais em 2019.  

Neste sentido, nota-se que uma grande quantidade de RSU gerados no país não vem 

recebendo o manejo adequado, o que representa relevantes desperdícios de recursos 

associados aos RSU, além de ser indicativo de uma série de problemas ambientais 

relacionados ao descarte inadequado destes materiais. Esta situação vem causando 

preocupação aos gestores de RSU, posto que a geração de RSU vêm crescendo a taxas 

superiores ao crescimento populacional, o que é um indicativo da elevação dos padrões de 

consumo (ALFAIA et al., 2017).  

Além de representar uma alternativa de disposição final que, atualmente, cobre apenas 

pouco mais da metade do total de resíduos sólidos gerados no país, a destinação de resíduos 

em aterros sanitários é praticamente a única técnica aplicada para lidar com os resíduos 

sólidos no Brasil (LUZ et al., 2015). Considerando outras formas de tratamento dos resíduos, 

verifica-se que apenas 0,8% dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é destinado para plantas de 

compostagem, cerca de 1,4% para indústrias de reciclagem, e menos de 0,1% para processos 

de incineração (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012).  

Embora países em estágios mais avançados de industrialização e com melhor condição 

financeira produzam, em geral, uma maior quantidade de resíduos, devido ao maior consumo 

de produtos com relação a países em desenvolvimento, nestas regiões o resíduo costuma ser 

melhor gerido. Países desenvolvidos apresentam uma matriz de tratamento e disposição de 

resíduos mais diversificada, onde os processos de compostagem, reciclagem e incineração 

geralmente cobrem a maior parcela dos tratamentos dos RSU, enquanto a destinação a aterros 

sanitários geralmente está associada com materiais que não possuem mais valor econômico 

e/ou possibilidade de reaproveitamento (EPA, 2016; EUROSTAT, 2016).  

Neste sentido, o tratamento de RSU através da incineração vem ganhando espaço nos 

últimos anos, principalmente em países desenvolvidos. Na União Europeia, por exemplo, a 

incineração de resíduos aumentou de 32,2 milhões de toneladas (15%) para 58 milhões de 

toneladas (24%) de 1995 a 2012 (MARGALLO et al., 2015). Os avanços da utilização desta 

técnica se devem principalmente à significativa redução de massa e volume dos resíduos 

promovidos ao longo do processo, o que é uma característica indispensável para grandes 

metrópoles que não possuem mais áreas grandes disponíveis para a instalação de aterros 

sanitários. Além disso, o processo de incineração permite recuperar o conteúdo energético dos 

materiais, e, portanto, a incineração pode representar uma alternativa interessante para RSU 

que apresentem alto poder calorífico. Por outro lado, a incineração de RSU ainda é incipiente 

em países em desenvolvimento, por conta da sua má reputação em virtude do potencial 

impacto das emissões de dioxinas, furanos, gases do efeito estufa sobre o ambiente e a saúde 

humana (ELLIOTT et al., 1996; CHEVALIER et al., 2007; MARGALLO et al., 2012). 



 
 

 

 

Não obstante, já existem evidências que a incineração de RSU é mais vantajosa do que 

a disposição em aterro em relação a diversas questões ambientais (LEME et al., 2014), e em 

virtude disso, esta alternativa de tratamento vem sendo recomendada pela PNRS quando 

aplicada em associação com tecnologias de recuperação de energia. No Brasil, a incineração 

tem crescido quando se trata de resíduos sólidos de saúde, absorvendo, como destinação final, 

40,2% dos resíduos gerados em 2019. Houve um aumento da capacidade instalada, que 

passou de 58.874 para 196.262 toneladas por ano, cerca de 330% em 10 anos (ABRELPE, 

2019).  

A destinação dos RSU para aterros ou lixões a céu aberto, as quais constituem práticas 

de disposição final predominante no Brasil, representam perdas significativas de valor 

econômico e desperdício de características aproveitáveis dos resíduos. Alternativas de 

tratamento e disposição de RSU que melhor aproveitem os recursos inerentes aos resíduos 

precisam ser mais bem compreendidas e consideradas pelos gestores, de maneira a melhorar o 

atual panorama de gestão de RSU no país. A utilização de coprocessamento, por exemplo, 

vem se tornando uma prática consolidada de tratamento de resíduos industriais em algumas 

regiões. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão das tecnologias de 

incineração de resíduos, abrangendo os benefícios associados à recuperação de energia, bem 

como os processos de tratamento e os potenciais impactos dos gases e dos resíduos oriundos 

do processo. Um breve panorama geral do Brasil em relação às tecnologias de incineração é 

também apresentado. 

 

2. METODOLOGIA 

A base de dados utilizada para o levantamento de publicações científicas a respeito 

da incineração de resíduos sólidos urbanos (RSU) foi a ISI Web of Knowledge (Web of 

Science). As expressões/palavras-chave utilizadas na busca foram “incineration”+”municipal 

solid waste” e também “waste incineration”, com um período de tempo estipulado de 1945 a 

2020. Inicialmente, foram consideradas apenas tipos de documento do formato “artigo” e 

redigidos em língua inglesa. Como a busca resultou em uma grande quantidade de trabalhos, 

foram selecionados para leitura apenas os artigos dentro do contexto do processo de 

incineração de RSU, ou de seus impactos e tratamentos relativos aos resíduos gasosos e/ou 

físicos provenientes do processo. A seleção foi feita com base na leitura dos títulos e das 

palavras-chave dos artigos.  

De maneira a entender melhor o panorama da incineração de RSU no país, a busca 

com estas expressões também foi realizada restringindo o endereço para o Brasil. Tendo em 

vista que apenas um número limitado de publicações em inglês e no formato de artigo foi 

encontrado, ampliou-se o filtro referente ao idioma de busca para inglês e português, e 

buscou-se por todos os tipos de documentos (incluindo teses, bibliografias, livros e capítulos 

de livros, etc), o que permitiu encontrar um número maior de trabalhos que foram realizados 

no Brasil. Adicionalmente, uma busca por teses e dissertações relacionadas ao tema de 

incineração de RSU foi realizada no Google Acadêmico, servindo como um complemento aos 

trabalhos que já haviam sido encontrados, tendo em vista que boa parte dos trabalhos 

desenvolvidos no Brasil ainda não haviam sido publicados em formato de artigo.  

 

 



 
 

 

 

3. O PROCESSO DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS 

A incineração consiste em um processo de queima do resíduo, nos quais os materiais 

contendo carbono sofrem decomposição. Este processo ocorre em estruturas fechadas 

(geralmente em câmaras de combustão), na presença de oxigênio e sob temperaturas na faixa 

de 800 a 1000 °C. Durante o processo, o oxigênio reage com os componentes combustíveis 

presentes nos resíduos, e há uma conversão de energia química em forma de calor (SILVA et 

al., 2020). Durante este procedimento, existe a possibilidade de aproveitamento do poder 

calorífico dos materiais capazes de sofrer combustão, por meio da geração de calor utilizado 

para vaporizar água e mover turbinas a vapor para produção de eletricidade. Neste sentido, 

resíduos que apresentam elevado poder calorífico, tal como pneus e borrachas, papéis e 

plásticos, são interessantes para o processo (BERTON, 2016; MORGADO E FERREIRA, 

2006).  

O principal objetivo da incineração dos RSU é reduzir o volume e a massa dos 

resíduos, bem como capturar ou destruir substâncias potencialmente perigosas, enquanto 

permite recuperar a energia, ou o conteúdo químico e/ou mineral do resíduo (MARGALLO et 

al., 2012). Esta característica é interessante para reduzir as áreas ocupadas por aterros, os 

quais representam a alternativa de disposição de RSU predominante no Brasil e geralmente 

estão associados a problemas ambientais. A incineração de RSU também possui a vantagem 

de demandar pequenas áreas para instalação, quando comparado a aterros sanitários, 

geralmente permitindo seu estabelecimento no perímetro urbano das cidades, sem promoções 

significativas de barulho e odor – desde que operadas adequadamente. Entretanto, o processo 

de incineração de RSU acaba produzindo uma série de subprodutos, tal como dióxido de 

carbono, monóxido de carbono, dioxinas, furanos, vapor de água, material particulado, cinzas 

e outros materiais não-combustíveis (EUROPEAN COMISSION, 2006). Neste sentido, o 

controle de emissões, em especial de uma série de gases tóxicos que demandam um eficiente 

tratamento, é algo que gera preocupações e desconfianças em relação a este método de 

tratamento de RSU, além de elevar os custos de operação e manutenção do processo. Outra 

desvantagem está relacionada com o impedimento da utilização de resíduos com muita 

umidade ou contendo compostos clorados, os quais inviabilizam o processo, seja pelo efeito 

prejudicial sobre a queima, ou pela geração de gases tóxicos (SILVA et al., 2020).  

Os incineradores, em geral, são compostos por uma câmara de combustão onde ocorre 

a queima controlada dos resíduos, sob uma taxa de alimentação coerente com a capacidade de 

operação. Os incineradores também contam com dispositivos específicos para a queima de 

compostos orgânicos presentes nos gases, com o intuito de diminuir a emissão de poluentes 

atmosféricos (MARGALLO et al., 2015). Como os gases provenientes do processo 

encontram-se em altas temperaturas, o resfriamento destes faz-se necessário. O processo de 

resfriamento geralmente ocorre em trocadores de calor, onde o calor é aproveitado para 

transformação em energia ou em vapor, que na sequência pode gerar eletricidade 

(CARDOZO, 2019; BERTON, 2016). Ao final do processo de combustão, ocorre ainda a 

geração de resíduos sólidos, tal como as cinzas e as escórias (materiais inertes, tal como 

vidros e pedras, e metais, incapazes de serem queimados). 

3.1 INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS E RECUPERAÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL  

A partir de 1950, houve uma onda de construção de incineradores residenciais, os 

quais foram banidos em 1970 em virtude da ausência de controle de gases e resíduos no 

processo de queima. De acordo com Menezes et al. (2000), uma série de incineradores 

municipais construídos entre 1949 e 1986 em Manaus, Belém e São Paulo foram desativados 



 
 

 

 

após alguns anos de uso por conta de problemas de manutenção ou pela geração de gases 

poluentes que causavam desconforto para as populações vizinhas. A partir de 1970, teve 

início a implantação de incineradores específicos para resíduos especiais/perigosos, incluindo 

aqueles provenientes de indústrias e de hospitais.  

Atualmente, diversos incineradores de pequeno porte ao redor do Brasil encontram-se 

desativados em virtude do controle precário sobre as emissões associadas. Uma síntese dos 

principais incineradores instalados no Brasil é apresentada na Tabela 1. Pode-se perceber que 

a grande maioria dos incineradores considerados no levantamento de Cerqueira e Alves 

(1999) e Menezes et al. (2000) situam-se no estado de São Paulo. O tipo rotativo é 

predominante entre as plantas de incineração consideradas, e na maioria dos casos, o 

tratamento de gases é baseado em lavadores ácidos e alcalinos. Do total, apenas cinco 

incineradores possuem capacidade operacional igual ou superior a 10.000 t/ano, e apenas três 

possuem certificação ISO 14.001. Percebe-se, ainda, que algumas plantas de incineração não 

possuem capacidade própria para lidar com as cinzas e escórias residuais do processo, e 

acabam por destiná-las para aterros terceirizados.  

 

Tabela 1 - Características de localidade e operação dos principais incineradores do Brasil. 

Local 

(proprietário) 

Tipo de 

incinerador 

Capacidade 

operacional 

(t/ano) 

Tipo de 

resíduo 

processado 

Tipo de 

tratamento 

de gases 

Controle 

contínuo de 

emissões 

Efluentes e 

cinzas 

Cubatão – SP 

(RHODIA) 

Rotativo 18.000 Resíduos 

sólidos, 

líquidos e 

pastosos, 

incluindo 

organoclorados 

Lavadores 

ácidos e 

alcalinos 

CO2, CO, O2, 

NOx 

Aterro 

industrial 

(Classe I) 

Marechal 

Deodoro – AL 

(CINAL) 

Câmara 

horizontal 

com leito 

reciprocrante 

11.500 Resíduos 

sólidos, 

líquidos e 

pastosos, 

incluindo 

PCBs e 

organoclorados 

Lavadores 

ácidos e 

alcalinos 

CO, CO2, 

O2, NOX, 

SOX, MP 

Aterro 

próprio 

Fortaleza - CE 

(KOMPAC) 

Câmara 

horizontal 

com leito 

reciprocante 

10.950 Resíduos de 

serviço de 

saúde e 

industriais 

Lavadores 

ácidos e 

alcalinos 

CO2, CO, O2 Cinzas e 

escórias para 

aterro 

industrial 

Cosmópolis  - 

SP 

(ELI LILLY) 

Rotativo 10.400 Resíduos 

sólidos, 

líquidos e 

pastosos 

Lavadores 

ácidos e 

alcalinos 

CO2, CO, O2 Aterro 

próprio 

(Classe I) 

Camaçari – BH 

(CETREL)
a
 

Rotativo 10.000 Resíduos 

líquidos 

organoclorados 

Lavadores 

ácidos e 

alcalinos 

CO2, O2, 

NOX 

  

Cinzas 

depositadas 

em aterro 

próprio 

Camaçari – BH 

(CETREL)
a
 

Rotativo 4.500 Resíduos 

sólidos 

(Classe I) 

Coletor de 

pó tipo 

ciclone, 

CO, O2, 

CO2, NOX, 

SO2, 

Cinzas 

depositadas 

em aterro 



 
 

 

 

lavadores 

ácido e 

alcalino 

opacidade próprio 

Paulínea – SP 

(SILCON) 

Leito fixo, 

pirolítico 

3.600 Resíduos de 

serviço de 

saúde 

Lavadores 

ácidos e 

alcalinos 

CO2, O2, 

CO, NOX 

  

Aterro 

industrial 

(Classe I) 

Belfort Roxo – 

RJ 

(BAYER) 

Rotativo 3.200 Resíduos 

sólidos, 

líquidos e 

pastosos, 

incluindo 

difelinas 

policíclicas 

Lavadores 

ácidos e 

alcalinos, 

separador de 

gotículas 

CO, O2 

  

Líquidos: 

ETE 

Cinzas: 

aterro 

industrial 

próprio 

Taboão da 

Serra – SP 

(CIBA) 

Rotativo 3.200 Resíduos 

industriais 

orgânicos e 

inorgânicos 

Lavadores 

ácidos e 

alcalinos, 

demister e 

ciclone 

NOx, 

SOx, O2, 

CO, 

temperatura, 

vazão, MP 

Aterro 

próprio para 

cinzas e 

escórias 

Guaratinguetá 

– SP 

(BASF) 

Rotativo 2.700 Resíduos 

sólidos, 

líquidos e 

pastosos, com 

exceção das 

ascaréis 

Lavadores 

ácidos e 

alcalinos 

O2, CO e 

SOX 

Cinzas 

destinadas 

para aterro 

terceirizado 

Suzano – SP 

(CLARIANT)
a
 

Rotativo 2.700 Resíduos 

sólidos e 

pastosos 

Lavadores 

ácidos e 

alcalinos 

CO, 

CO2, O2, 

NOx, 

SOx, MP 

Cinzas e 

escórias: 

aterro 

industrial em 

Resende (RJ) 

e ETE com 

capacidade 

para 300 

m
3
/h 

a
 Possui certificado ISO 14001. 

Fonte: Adaptado de Cerqueira e Alves (1999) e Menezes et al. (2000). 

 

 

Em virtude das plantas de incineração requererem sistemas eficientes de tratamento e 

de controle de gases, o custo associado a este processo geralmente acaba sendo mais elevado, 

o que dificulta sua implantação em países em desenvolvidos. Alternativas para a redução do 

perigo associado às emissões ao longo do processo vêm sendo investigadas nos últimos anos, 

especialmente considerando tecnologias economicamente acessíveis, de maneira a tornar estes 

projetos viáveis mesmo em regiões de menor capacidade financeira. Alternativas de controle 

das emissões que viabilizem a implementação de plantas de incineração de RSU se fazem 

necessárias, à medida em que se constata que grandes quantidades de energia e de compostos 

aproveitáveis inerentes aos resíduos vêm sendo desperdiçados diariamente no Brasil com a 

disposição inadequada.  

Além de ser uma alternativa para a gestão de resíduos sólidos, a incineração com 

recuperação energética pode ser útil no que tange a diversificação da matriz energética 

brasileira, proporcionando soluções para dois problemas a partir de uma única medida, uma 



 
 

 

 

vez que a demanda por recursos energéticos cresce no mundo de forma tão preocupante 

quanto a geração de resíduos.  

Filho et al. (2017), ressalta que devido ao alto custo da instalação das usinas que 

convertem a energia potencial de RSU em energia elétrica, conhecidas como WTE (waste-to-

energy), em relação a utilização de aterro sanitário como destino final, deve-se utilizar a 

venda de energia elétrica como meio de compensar estes custos. Para tal, é importante que as 

características do setor de energia sejam consideradas para a implantação de tais usinas e que 

contratos de preços a longo prazo sejam estabelecidos.  

Lino e Ismail (2017) constataram que o potencial energético dos RSU gerados pela 

população de Campinas (SP), poderia fornecer eletricidade para aproximadamente 135 mil 

domicílios mensalmente. Dalmo et al. (2019) constatou que a implantação de uma planta de 

incineração de RSU no estado de São Paulo poderia gerar uma quantidade suficiente para 

atender cerca de 79% da demanda energética do estado. Berton (2016) estimou o 

aproveitamento energético resultante da incineração de RSU para duas cidades do Paraná 

(Campo Largo e Curitiba), e verificou que a energia produzida a partir deste processo seria 

suficiente para abastecer 7880 residências em Campo Largo, e 194.680 residências em 

Curitiba. Neste mesmo contexto, Silva et al. (2020) constataram que, com base no calor 

gerado pelos resíduos sólidos urbanos através do processo de incineração, uma cidade com 

um milhão de habitantes seria capaz de recuperar 100 GWh/ano proveniente dos resíduos 

gerados, o que seria suficiente para abastecer cerca de 154.820 habitantes (15,4% da 

população).  

A estimativa feita pelos autores indica que a incineração pode ser uma opção para 

contribuir com uma fração maior da matriz energética nacional. Apesar disso, o custo do kW 

gerado através da incineração ainda é superior a outras fontes de energia renovável, tal como 

hidrelétricas e plantas de energia eólica. Em âmbito nacional, estima-se que a incineração de 

resíduos nas 16 maiores cidades do Brasil poderia contribuir com 1,8% do consumo elétrico 

doméstico total do país (SOUZA et al., 2014).  

 

4. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA  

O Ministério de Meio Ambiente (BRASIL, 2017) destaca que a geração de energia 

proveniente dos RSU possui como principais vantagens: 

I. Equipamentos e insumos necessários para sua produção são de origem nacional e, 

por este motivo, cotados em moeda brasileira;  

II. Alta demanda de mão-de-obra, uma vez que requerem triagem do lixo, para obter 

biomassa residual e reciclável;  

III. Disponibilidade, normalmente, junto aos consumidores, o que reduz o custo de 

transporte, seja da energia ou do combustível;  

IV. Contribuição para a redução da poluição.  

Por se tratar de um processo exotérmico, a combustão dos resíduos libera energia 

térmica, a qual pode ser aproveitada como vapor ou eletricidade. As plantas de incineração 

podem proceder à recuperação energética em forma de calor, energia elétrica ou a 

combinação destes dois (CARDOZO, 2019). No processo de combustão dos resíduos, o vapor 



 
 

 

 

gerado pode ser utilizado como aquecimento ou para geração de energia elétrica através da 

passagem deste por uma turbina. Contudo, é ponderado que a geração de energia elétrica a 

partir do vapor é menos eficaz do que sua utilização diretamente como vapor, pelas grandes 

perdas de energia na conversão de vapor para energia elétrica.  

As usinas WTE são conhecidas por utilizarem a incineração de resíduos sólidos 

urbanos para produção de energia elétrica ou aquecimento através do vapor produzido no 

processo. A capacidade de geração destas usinas depende diretamente da eficiência da 

transformação do calor em energia elétrica e do poder calorífico do material incinerado, 

segundo Ministério de Minas e Energia (2008).  

Filho (2017) define o poder calorífico do resíduo como a energia liberada pela 

combustão total à pressão constante de um quilograma de combustível. O Poder Calorífico 

Superior (PCS) indica a quantidade de calor liberada para a queima completa de um 

quilograma de combustível, tendo como resultado gás carbônico e água líquida, enquanto o 

Poder Calorífico Inferior (PCI) resulta em gás carbônico e vapor de água.  

O poder calorífico de alguns materiais presentes nos resíduos sólidos urbanos é 

apresentado na tabela 2. O Manual de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2017) aponta que o poder calorífico médio do RSU se situa na faixa de 5.000 

kcal/kg. 

 

Tabela 2. Poder calorífico dos materiais presentes nos RSU. 

 

Fonte: MME (2008). 

 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME, 2008), para a utilização de 

resíduos como fonte combustível considera-se que:  

a) Para resíduos com PCI abaixo de 1.675 kcal/kg a incineração não é tecnicamente 

viável, por apresentar dificuldades técnicas e exigir a utilização de combustível auxiliar;  

b) Para resíduos com PCI entre 1.675 kcal/kg e 2.000 kcal/kg a viabilidade técnica da 

incineração ainda depende de algum tipo de pré-tratamento que eleve o poder calorífico;  

c) Para resíduos com PCI acima de 2.000 kcal/kg considera-se viável, tecnicamente, a 

queima bruta (“mass burning”).  



 
 

 

 

Contudo, a adoção da reciclagem como etapa anterior a incineração diminui de 

maneira expressiva o poder calorífico dos resíduos. A retirada de materiais como papel, 

papelão e plástico que possuem alto poder calorífico e são materiais de valor para a 

reciclagem e toda a sua cadeia, reduz o poder calorífico total dos resíduos destinados à 

incineração. Não obstante, a incineração é prática comum para descarte de rejeitos em países 

europeus. Na Suíça a energia gerada em unidades de incineração de rejeitos (resíduos não 

valorizáveis) contribui em 2% da demanda nacional em 2012 (Mannarino, 2016). 

Filho et al, (2017), avaliou a contribuição energética de RSU originais e com 

segregação de recicláveis. Os autores encontraram valores de 2.292 kcal/kg para a 

composição original do resíduo, considerando restos de alimentos, papel, papelão, têxtil, 

couro, madeira e plástico e 1.013 kcal/kg para os mesmos resíduos sem a contribuição da 

fração de papel, papelão e plástico. Gerando uma diferença expressiva no potencial teórico de 

geração de energia, 268.692 kWh/dia para a totalidade dos resíduos contra 77.190 kWh/dia 

para os resíduos com segregação. Schramm e Bazzo (2017) calcularam o potencial energético 

dos RSU de Florianópolis, estimando a energia total disponível nos RSU como de 1.278,7 

kcal por quilograma de resíduo após um processo adequado de reciclagem. A partir desta 

estimativa e considerando um aproveitamento de 30% é estimado o potencial energético como 

2.832,32 kW.  

Além da questão referente ao poder calorífico dos resíduos utilizados na combustão é 

importante salientar que a viabilidade da implantação de recuperação energética a partir da 

incineração também é pontuada pela quantidade de resíduos processada. Menezes, Menezes e 

Gerlach (2000), apontam que plantas de incineração se tornam rentáveis a partir de uma 

capacidade de processamento de 250 toneladas por dia. Instalações com capacidade inferior a 

isso geram energia apenas para uso próprio. Pautas como essa, todavia, podem ser resolvidas 

utilizando medidas de consórcio entre pequenos e médios municípios e regiões 

metropolitanas.  

 

5. IMPACTOS AMBIENTAIS DA INCINERAÇÃO DE RSU  

5.1 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E TRATAMENTO DE GASES  

O processo de incineração de resíduos gera poluentes sólidos e/ou líquidos e gasosos. 

Sendo estes: escória do forno de incineração a qual é constituída por material inerte como 

inorgânicos e metais; cinzas oriundas dos equipamentos de contenção de particulados, 

contendo material inerte, inorgânicos e metais pesados, de pequena granulometria; resíduos 

provenientes dos equipamentos de tratamento de gases ácidos, podendo ser sólidos ou 

líquidos; e, emissões atmosféricas (EUROPEAN COMISSION, 2006).  

As emissões provenientes do processo de incineração constituem-se de gás carbônico 

(CO2), óxidos de enxofre (SOx), óxidos de nitrogênio (NOx), oxigênio (O2), nitrogênio (N2) e 

material particulado (MP). Além destes, são encontrados, em concentrações menores, gases 

ácidos, como o ácido clorídrico (HCl) e ácido fluorídrico (HF), bem como metais pesados 

associados, geralmente, ao material particulado e produtos provenientes da combustão 

incompleta como monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos, dioxinas e furanos, entre 

outros (CAIXETA, 2005; GRIPP, 1998). A formação destes poluentes, bem como sua 

concentração, está diretamente relacionada com a composição do resíduo que abastece a 

combustão e a presença de elementos como enxofre, compostos nitrogenados, cloro e flúor no 



 
 

 

 

resíduo a ser incinerado, bem como com o sistema de combustão e as condições da 

incineração. 

No entanto, a redução da emissão de poluentes não se dá apenas por condições 

otimizadas de combustão. Equipamentos de controle de poluentes são imprescindíveis tanto 

para o controle de poluentes físicos como material particulado e cinzas volantes, que podem 

manter, adsorvidos em sua superfície, poluentes tóxicos como dioxinas, metais e 

hidrocarbonetos policíclico aromático, quanto para poluentes gasosos como os gases ácidos. 

(VEHLOW, 2015).  

Caixeta (2005) aponta, de maneira geral, que um sistema de depuração de gases é 

composto por unidades de lavagem ácida de halogênios, de lavagem alcalina, de lavagem de 

aerossóis e filtro de manga, no entanto é ressaltado que um sistema de controle de emissões de 

poluentes atmosféricos engloba não somente o conjunto de equipamentos, mas a tecnologia 

utilizada, os procedimentos de operação, a manutenção e o monitoramento da concentração 

dos poluentes das emissões atmosféricas para atendimento às normas vigentes e o 

monitoramento da própria operação do incinerador.  

De acordo com Cardozo (2019), o sistema de limpeza de gases mais utilizado 

atualmente, visando atender normativas e garantir a redução de concentração de poluentes, 

consiste em filtro, lavador, Selective Catalytic Reduction (SCR) e polimento. O fluxo do 

processo é apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1. Fluxo do processo de limpeza de gases. 

Fonte: CARDOZO (2019). 

 

Os subitens 5.1.1 a 5.1.4 abordam os principais poluentes atmosféricos gerados pelo 

processo de incineração e seus respectivos equipamentos de depuração e contenção.  

 

5.1.1 Material particulado  

O material particulado é, usualmente, removido prontamente após os gases passarem 

pela caldeira. Os equipamentos para remoção das cinzas volantes são escolhidos conforme a 

carga de partículas no gás, seu tamanho médio, sua distribuição, bem como o fluxo e a 

temperatura do gás e a concentração desejada na emissão. Ciclones, precipitadores 



 
 

 

 

eletrostáticos, filtro-manga e lavadores venturi são equipamentos que efetuam a remoção 

deste particulado (VEHLOW, 2015).  

 

5.1.2 Gases ácidos  

Os gases ácidos são o componente principal do gás de combustão da incineração de 

resíduos e devem ser controlados pelo sistema de depuração de gases (VEHLOW, 2015). 

Estes gases ácidos formam-se durante o processo de combustão pela volatilização de cloro, 

flúor e bromo presentes nos resíduos. Estes halogênios, devido a sua alta reatividade com a 

água, formam ácido clorídrico (HCl), ácido fluorídrico (HF) e ácido bromídrico (HBr), 

respectivamente. Ademais, outro gás gerado é o dióxido de enxofre (SO2). Este é proveniente 

da oxidação do enxofre presente em alta taxa nos resíduos.  

Estes gases ácidos são removidos através do processo de neutralização. Para tal, são 

relatadas três metodologias, o sistema úmido, o sistema seco e o sistema semi-seco 

(EUROPEAN COMISSION, 2006).  

O sistema úmido baseia-se na capacidade da água em absorver gases ácidos, podendo 

ser utilizada água pura ou contendo neutralizantes como hidróxidos de cálcio e de sódio. Este 

procedimento acontece em duas fases, na primeira ocorre a remoção dos ácidos clorídrico, 

fluorídrico e bromídrico. Esta fase é chamada de lavagem ácida. Na segunda etapa ocorre a 

remoção de dióxido de enxofre (SO2), a qual é chamada de lavagem neutra. O sistema úmido 

utiliza como equipamentos as torres de lavagem e o lavador venturi, o sistema também pode 

utilizar torre de lavagem com lavador de leito fixo (VEHLOW, 2015). A principal vantagem 

do sistema úmido é a relação entre agente neutralizante consumido e a proporção de ácidos 

neutralizados, sendo próxima de 1:1, reduzindo a geração de resíduos, contudo, sua 

desvantagem é a geração de efluentes líquidos (VEHLOW, 2015).  

No sistema seco utilizam-se elementos neutralizantes em estado sólido como 

carbonato de cálcio, óxido de cálcio ou cal, hidróxido de cálcio e bicarbonato, sendo o 

hidróxido de cálcio o mais utilizado nesse processo. Estes elementos reagem quando em 

contato com gases e ocorre a transferência dos poluentes para a superfície das partículas 

sólidas do agente neutralizante. Por ser considerado um processo de relativa simples 

operação, ele é muito utilizado nas plantas de incineração (VEHLOW, 2015). Todavia, a 

proporção de agentes neutralizantes utilizados para que a reação de neutralização dos gases 

ocorra é maior, o que acaba gerando grandes quantidades de resíduos no estado sólido 

(VEHLOW, 2015).  

O sistema semi-seco utiliza os mesmos princípios do sistema seco, no entanto, o 

elemento neutralizante é inserido no processo como uma solução em água. Este sistema 

requer a instalação de filtros-manga a jusante dos lavadores, com o intuito de potencializar a 

purificação do gás, uma vez que se forma sobre a superfície do filtro um leito de elemento 

neutralizante.  

 

5.1.3 NOx  

Os óxidos de nitrogênio gerados no processo de combustão podem ser formados a 

partir da injeção de ar contendo N2 durante a combustão, no entanto, este processo não é 

comum na incineração (CAIXETA, 2005). A formação de NOx também ocorre em função de 



 
 

 

 

os resíduos apresentarem compostos nitrogenados, os quais, quando oxidados foram estes 

óxidos (VEHLOW, 2015). Controla-se a formação de NOx primeiramente utilizando boas 

práticas de combustão, incluindo fornos com alta eficiência de refratários, recirculação de 

gases de combustão, baixo teor de oxigênio e controle da temperatura (CAIXETA, 2005).  

Para controlar as emissões destes óxidos são citadas duas tecnologias mais 

empregadas: Redução Seletiva Não Catalítica (Selective Noncatalytic Reduction - SNCR) e a 

Redução Seletiva Catalítica (Selective Catalytic Reduction – SCR) (VEHLOW, 2015). 

No processo SNCR é feita uma injeção de amônia ou uréia no forno de combustão a 

uma temperatura entre 900 a 1000°C com o intuito de reduzir o óxido de nitrogênio em 

nitrogênio (VEHLOW, 2015). O controle da temperatura é extremamente importante uma vez 

que sua ausência pode levar a formação de produtos intermediários ainda mais indesejáveis 

como o óxido nitroso e o NOx térmico (VEHLOW, 2015).  

Em alternativa, o processo SCR efetua a injeção de amônia no gás de combustão. No 

fim do processo de limpeza dos gases, com o intuito de potencializar a redução dos NOx em 

nitrogênio, é instalado um catalisador com óxidos metálicos, como trióxido de molibdênio 

(MoO3), pentóxido de vanádio (VO5) e trióxido de tungstênio (WO3). (EUROPEAN 

COMISSION, 2006; VEHLOW, 2015).  

 

5.1.4 Dioxinas e Furanos  

As dioxinas e furanos, provenientes do processo de incineração, são dioxinas 

cloradas e furanos clorados, como por exemplo, as dibenzeno-p-dioxinas policloradas. Estas 

substâncias organocloradas são originadas a partir da combinação de hidrogênio, cloro e 

oxigênio. A geração destes compostos ocorre durante a combustão a partir da recombinação 

de resíduos não queimados de cinzas volantes em uma faixa de temperatura que varia de 

250ºC a 400ºC (CARDOZO, 2019; VEHLOW, 2015).  

Estes compostos fazem parte do grupo de Poluentes Orgânicos Persistentes. Caixeta 

(2005) classifica-os como altamente tóxicos e alerta para a controvérsia a respeito de seus 

efeitos e de sua verdadeira periculosidade. Pesquisas relacionadas às dioxinas e furanos vêm 

sendo desenvolvidas impulsionadas pela alta toxicidade das substâncias, pela necessidade de 

maior conhecimento dos mecanismos de formação e dos equipamentos de controle das 

emissões gasosas.  

Devido à formação destes compostos em uma faixa específica de temperatura, a 

minimização de sua formação passa pela adoção de rígidos processos de combustão. São 

exemplos: o controle da quantidade e distribuição do ar, a utilização de combustível auxiliar 

quando necessário, o controle da temperatura e da taxa de alimentação de resíduos e a baixa 

geração de material particulado (CAIXETA, 2005). Deve-se destacar que a concentração de 

cloro nos resíduos incinerados deve ser controlada, bem como a manutenção de altas 

temperaturas na câmara de combustão de gases (entre 1.900ºC a 2.000ºC) e o rápido 

resfriamento dos gases de pós-combustão (abaixo de 260ºC) para que as temperaturas de 

formação de dioxinas e furanos não serem atingidas (CAIXETA, 2005). 

Contudo, resfriar bruscamente os gases após a combustão pode ser conflitante com a 

estratégia de recuperação de energia (CAIXETA, 2005). Portanto a avaliação e utilização de 

um sistema de tratamento de gases adequados se faz necessária, bem como um estudo de 

análise de riscos.  



 
 

 

 

Além do rígido controle do processo de incineração e da composição do resíduo 

combustível para a minimização da geração destes compostos, utilizam-se filtros de 

substâncias adsorventes, como o carvão ativado e zeólito para a adsorção das dioxinas e 

furanos. Ademais, efetua-se a injeção de carvão ativado e posterior passagem por filtro-manga 

como uma etapa de polimento de gases, uma vez que, esta etapa retém, além das dioxinas e 

furanos, outros compostos orgânicos e mercúrio (VEHLOW, 2015).  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho foi desenvolvido visando apresentar uma revisão a respeito da 

incineração de resíduos existentes até o momento, com foco especial no Brasil, e abordar os 

benefícios e desafios associados à recuperação de energia, bem como os processos de 

tratamento e os potenciais impactos dos gases emitidos no processo.  

Uma das principais vantagens das plantas de incineração é a redução do volume dos 

resíduos e aumento da vida útil de aterros sanitários, os quais possuem altos custos, seja 

relacionado a sua operação, degradação ambiental, problemas sociais e especulação 

imobiliária. Embora no Brasil a incineração de resíduos ainda seja incipiente, e apenas um 

número limitado de cidades contenha incineradores de resíduos que atendam todas as 

especificações e normas ambientais, as tecnologias de tratamento térmico de resíduos têm se 

mostrado seguras, desde que operadas e monitoradas com rigorosos padrões.  

A utilização e o monitoramento de sistemas de controle de emissões de poluentes 

atmosféricos são imprescindíveis para a prevenção de problemas ambientais decorrentes 

destas instalações. O controle do processo de combustão e da composição dos resíduos 

combustíveis também é importante para a redução da formação de gases, entretanto, não são 

suficientes para garantir que poluentes de alto potencial tóxico, como dioxinas e furanos, 

tenham geração minimizada e controle adequado. 

O aproveitamento de resíduos sólidos urbanos como fonte energética possui 

vantagens no que se refere a diversificação da matriz energética, e a possibilidade de relativa 

proximidade ao centro gerador do resíduo combustível e do consumidor da energia gerada. 

No entanto, é importante destacar que, na medida em que se reduzem as quantidades de 

materiais recicláveis nos resíduos como papel/papelão e plásticos, diminui-se o poder 

calorífico dos resíduos, colocando à prova a rentabilidade da usina de incineração. Portanto, é 

de suma importância que esta viabilidade seja analisada caso a caso.  

Figura 2: Diagrama dos 5Rs (refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle). 

 
Fonte: Autora (2021). 



 
 

 

 

Ressalta-se que o percentual de reciclagem no Brasil segue na média de 2,2% (SNIS, 

2020), enquanto o consumo de materiais recicláveis não reduz, pelo contrário, a geração per 

capita brasileira aumentou 9% de 2010 a 2019 de 348 kg/hab/ano para 379 kg/hab/ano 

(ABRELPE, 2019). A manutenção dos patamares de reciclagem em contraponto ao 

crescimento da geração de resíduos reitera as fragilidades deste sistema, uma vez que se 

esbarra na falta de um mercado estruturado para absorver os resíduos e as dificuldades 

logísticas e tributárias. Neste contexto, a proposta de uma nova visão acerca da possibilidade 

de tratar resíduos e agregar valor, por meio da geração de energia, se apresenta como um novo 

contexto a ser explorado no Brasil, visto que é uma tecnologia consolidada em outros países. 

Contudo, elucida-se que o verdadeiro fator de relevância, antes da proposta de soluções 

quanto ao destino dos resíduos, é a implementação de sistemas e culturas 5Rs (Figura 2). 
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