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Apêndice D - Tipos de Incineradores 

 

D.1. Incinerador com forno rotativo  

 

 “Incineradores de fornos rotativos (Figura D.1) são os mais versáteis, devido ao 

fato de serem aplicáveis à destruição de resíduos sólidos, lamas e resíduos em contêineres, 

assim como os líquidos. Devido a isto, estas unidades estão frequentemente incorporadas 

em projetos de plantas de incineração comerciais (fora das fábricas). O forno rotativo é 

um cilindro horizontal revestido internamente com refratários, que é montado com uma 

pequena inclinação. A rotação do forno induz o transporte do resíduo através do forno e 

melhora a mistura (homogeneização) do resíduo a ser queimado. O resíduo pode mover-se 

tanto co-corrente quanto em contracorrente em relação ao fluxo de gás. O tempo de 

residência dos resíduos no forno encontrado na literatura é geralmente de 0,5 a 1,5 

horas.”(Dempsey e Oppelt, 1999). 

 

 

 

 

Figura D.1. - Câmara de combustão de incinerador de forno rotativo/pós queimador típicos 

(Dempsey e Oppelt, 1999). 
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Uma observação: no forno rotativo utilizado no desenvolvimento deste trabalho, 

uma barrica demorou 15,40 minutos para queimar em condições normais (900°C, ar 

atmosférico sem enriquecimento com oxigênio puro) e com a adição de O2 puro, a mesma 

barrica demorou 4,35 minutos (Sindicic, 2002).  

“O controle deste tempo de residência dos sólidos é feito pela velocidade 

rotacional do forno (tipicamente de 0,5 a 1,0 revolução por minuto), pela taxa de 

alimentação de resíduos, e algumas vezes, pela inclusão de barreiras (barragens) internas 

para retardar o movimento do resíduo através do forno. A taxa de alimentação é também 

usada para ajustar o limite da quantidade de resíduo que esteja sendo processado no forno 

para quase 20% do volume do forno.” (Dempsey e Oppelt, 1999) 

“A função primária do forno é converter parte dos resíduos sólidos em gases, 

processo este que ocorre através de uma série de volatizações, destilação destrutiva e 

reações parciais de combustão. Contudo, para completar as reações de combustão da fase 

gasosa é necessário um pós-queimador. Este é ligado diretamente à extremidade de 

descarga do forno, de onde os gases, saindo deste, são direcionados para a câmara de pós-

queima. Alguns dos sistemas datados de perto de 1993 têm instalado um ciclone quente 

entre o forno e o pós-queimador para remover partículas sólidas que possam criar 

problemas de entupimento no pós-queimador. Os pós-queimadores podem ser alinhados 

vertical ou horizontalmente e suas funções básicas têm os mesmos princípios do 

incinerador de injeção líquida. De fato, várias plantas também queimam resíduos líquidos 

perigosos através de queimadores, separados, dentro dos pós-queimadores. Tanto o forno, 

quanto o pós-queimador são, usualmente, equipados com sistemas de queima de 

combustível auxiliar para elevar e manter a temperatura de operação desejada. Algumas 

vezes, certos operadores costumam queimar seus resíduos líquidos no pós-queimador como 

uma medida de controle de temperatura. Nos Estados Unidos, na década de 80, fornos 

rotativos têm sido projetados para uma capacidade de liberação de calor de até 150x106 

Btu/h (1,58x10
11

 J/h ; 3,78x10
7  

kcal/h) , mas na média os valores típicos estão em torno de 

60x106 Btu/h (6,33x10
10

 J/h ; 1,51x10
7
 kcal/h) . ”  (Dempsey e Oppelt, 1999) 
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D.2. Incinerador de câmaras  fixas múltiplas (Dempsey e Oppelt, 1999) 

 

 “Incineradores de câmaras fixas (figura D.2), também chamados de ar controlados, 

incineradores pobres em ar ou pirolíticos, representam a terceira tecnologia atualmente 

em uso na incineração de resíduos perigosos. Estas unidades empregam processos de 

combustão de dois estágios, muito parecidos com os fornos rotativos (figura 2.2). O 

resíduo é empurrado ou bombeado para dentro do primeiro estágio, ou câmara primária, e 

queimado num ambiente que contenha cerca de 50 a 80% do ar estequiométrico requerido. 

Esta condição pobre em ar promove a evaporação da maior parte da fração volátil pelo 

calor endotérmico provido pela oxidação da fração de carbono fixo. A fumaça resultante e 

os produtos pirolíticos, que constituem principalmente, de metano, etano e outros 

hidrocarbonetos; monóxido de carbono e os produtos de combustão passam para o 

segundo estágio, ou câmara secundária. Neste local, ar adicional é injetado para 

completar a combustão, a qual pode ocorrer espontaneamente ou pela adição de 

combustíveis suplementares. As reações de combustão na câmara primária e as 

velocidades turbulentas são mantidas em níveis baixos pelas condições pobres em ar para 

minimizar a reentrada e carregamento do particulado. Com a adição de ar secundário, o 

excesso de ar total para incineradores de câmaras fixas está na faixa de 100 a 200%. 

 As unidades de câmaras fixas tendem a ter capacidades menores que os 

incineradores de injeção líquida ou de fornos rotativos, devido às limitações físicas do 

alimentador (empurrador) e o transporte de grandes quantidades de resíduos através da 

câmara de combustão. O custo de capital relativamente baixo e o reduzido potencial de 

requisitos de controle de particulado fazem dos incineradores de câmara fixa mais 

atraentes que os fornos rotativos nas pequenas instalações dentro de fábricas (unidades 

cativas)”. 
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Figura D.2.– Câmaras de combustão de incinerador de câmaras fixas típico (Dempsey e 

Oppelt, 1999). 

 

D.3. Incinerador de leito fluidizado (Dempsey e Oppelt, 1999) 

 

 “Os leitos fluidizados (figura D.3) têm servido desde há muito tempo às industrias 

químicas como uma operação unitária e têm sido usados para queimar lodos gerados pelas 

plantas de tratamento de esgotos municipais. Este tipo de sistema de combustão começou 

apenas recentemente a ser aplicado na incineração de resíduos perigosos. Incineradores 

de leito fluidizado podem ter projetos de leito do tipo circulante ou borbulhante. Os dois 

tipos consistem em um vaso de combustão simples revestido de refratários e parcialmente 

cheios de areia, alumina, carbonato de cálcio ou outro material semelhante. O ar de 

combustão é suprido através de um distribuidor, por exemplo, em forma de pratos, 

localizado na base do leito (leito circulante). No projeto de leito circulante, as velocidades 

do ar são maiores e os sólidos são soprados para cima, separados em ciclones e daí 

retornam para a câmara de combustão. As temperaturas de operação são normalmente 

mantidas na faixa de 760 a 870 °C e em geral é usado um excesso de ar na faixa de 25 a 

150%.” 
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Figura D.3. – Câmara de combustão de leito fluidizado típico (Dempsey e Oppelt, 1999). 

 

“Os incineradores de leito fluidizado são primariamente utilizados para líquidos, 

lodos ou materiais sólidos fragmentados, incluindo solos. Para permitir uma boa 

distribuição do resíduo dentro do leito e remover os sólidos residuais do mesmo, todos os 

sólidos requerem, usualmente, um pré-peneiramento ou moagem para se obter um tamanho 

menor que duas polegadas em diâmetro. Incineradores de leito fluidizado oferecem: altas 

razões gás-sólidos, altas eficiências de transferências de calor, alta turbulência tanto na 

fase gasosa como na sólida, temperaturas uniformes através do leito e o potencial para 

neutralização “in-situ” dos gases ácidos com cal ou adição de carbonato, dentre outros. 

Leitos fluidizados também têm a capacidade potencial para aglomeração de sólidos no 

leito, especialmente se sais estiverem presentes no resíduo alimentado” (Dempsey e 

Oppelt, 1999). 
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D.4. Incinerador de injeção líquida (Dempsey e Oppelt, 1999) 

 

 “São aplicáveis quase que exclusivamente para resíduos líquidos bombeáveis. 

Essas unidades (figura D.4) são usualmente simples cilindros revestidos internamente de 

refratários (verticais ou horizontais) e equipados com um ou mais queimadores. Os 

resíduos líquidos são injetados através dos queimadores, atomizados em pequenas 

gotículas e queimados em suspensão. Os queimadores, assim como os bicos sprays 

separados de injeção de resíduos, podem estar direcionados, em relação à chama, 

axialmente, radialmente ou tangencialmente. Uma melhor utilização do espaço de 

combustão e taxas maiores de liberação de calor, contudo, podem ser alcançados com a 

utilização de queimadores de óleos típicos, que produzem gotículas na faixa de 10 a 50 µm. 

A atomização pode ser obtida com ar ou vapor em baixa pressão (1 a 10 libras por 

polegada quadrada no medidor – psig, equivalente a 0,068 a 0,68 atm manométrica ou 

ainda eqivalente a 6,89x10
3 

Pa a 6,89x10
4
 Pa manométrico), ar ou vapor em alta pressão 

(25 a 100 psig; equivalente a 1,72x10
5
 a 6,89x10

5 
Pa manométrico) ou meios mecânicos 

(hidráulicos) que usam orifícios especialmente projetados (25 a 450 psig; equivalente a 

1,72x10
5
  a  3,10x10

6
 Pa manométrico). 

 Incineradores verticais de injeção líquida são os preferidos quando os resíduos 

contêm alto teor de sais inorgânicos e de cinzas fundíveis, enquanto que os horizontais 

podem ser usados com resíduos com baixo teor de cinzas. No passado, a capacidade típica 

dos incineradores de injeção líquida era de aproximadamente, 30x106 Btu/h (3,165x1010 

J/h; 7,56x106 kcal/h) de calor liberado. Atualmente, as unidades com capacidade de até 

210x106 Btu/h (2,215x1011 J/h; 5,29x107 estão em operação.” (Obs: traduzido por  Milton 

Norio Sogabe em 1999, original de Dempsey e Oppelt, 1993). 
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Figura D.4 - Câmara de combustão de incinerador de injeção líquida 

 (Dempsey e Oppelt, 1999). 

 

D.5. Incineradores de plasma e outros 

  

 Os processos de plasma (D.5.1) e de microondas (D.5.2) são exemplos de outras 

tecnologias aplicadas para o tratamento de resíduos. 

 

D.5.1 Incineradores de plasma 

 

“Os processos de tratamento dos resíduos mencionados anteriormente visam a 

remoção ou destruição dos componentes nocivos e resultam em quantidades menores de 

outros resíduos derivados dos primeiros. Em muitos casos, tais resíduos também não 

podem ser lançados no meio ambiente da maneira que são obtidos e têm que ser 

armazenados de forma segura e custosa. Processos térmicos como o tratamento por 

plasma permitem a destruição térmica, fusão, inertização e até vitrificação de resíduos, 

permitindo o reciclo de produtos obtidos no tratamento. 

             Os métodos por plasma estão ganhando importância na fusão de sucata de metais 

e ligas, alumínio contido nos rejeitos, lamas de eletrodeposição, recuperação de metais de 

catalisadores gastos e cinzas de incineração. Processos para tratamento de líquidos 

orgânicos, inclusive organoclorados, têm sido também propostos e testados em reatores de 

plasma. 

Spray 
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No Japão o plasma é usado para fundir cinzas de incineração e consequentemente 

reduzir o volume descartado; na França, cinzas de incineração e asbesto são  

transformados pela tecnologia de plasma em escória inerte; nos Estados Unidos da 

América, está sendo empregado para recuperar metais de catalisadores; e também vem 

crescendo em importância desenvolvimentos para destruição de resíduos militares e 

recuperação de  zinco metálico de poeiras siderúrgicas”  (Menezes et al, 1999). 

 “Para utilizar o plasma, este é gerado e controlado em tochas de plasma, de forma 

similar aos queimadores empregados em fornos. As tochas de plasma já estão em uso há 

anos na indústria metalúrgica e siderúrgica, em máquinas de corte para aço inoxidável, 

em processos de deposição de metais e endurecimentos superficiais, entre outros. Por meio 

da tocha de plasma o conversor de resíduos a plasma produz eletricamente um campo de 

energia radiante de altíssima intensidade, que aplicado sobre os resíduos produz a 

dissociação das ligações moleculares existentes nos compostos sólidos, líquidos ou gases, 

sejam eles perigosos ou não, orgânicos ou inorgânicos”(www.kompac.com.br, 2003).  

 “O jato de plasma é gerado pela formação de um arco elétrico, através da 

passagem de corrente entre o catodo e o anodo, e a injeção de um gás (qualquer gás) que é 

ionizado e projetado sobre os resíduos” (figuras D.5 e  D.6) (www.kompac.com.br, 2003). 

“É importante notar que no processo a plasma não há combustão ou queima dos 

componentes do resíduo, não gerando compostos perigosos provenientes da combustão. 

Quando os compostos são expostos, dentro do conversor, devido à energia intensa do 

plasma, a excitação das ligações moleculares é tão grande que os materiais se dissociam 

em componentes atômicos elementares. A câmara do CRP (conversor de resíduos a plasma) 

é operada a pressão atmosférica com elevado grau de segurança” (www.kompac.com.br, 

2003). 

O conversor de resíduos a plasma, CRP está ilustrado na figura D.7. 

“Após a dissociação ocorrida dentro do conversor, os materiais são recuperados 

em três formas distintas: 

• Gás sintetizado de plasma, que evolui e é conduzido a outra câmara; 

• Materiais inorgânicos, silicatos vítreos, que sobrenadarão à fase metálica líquida. Os 

silicatos também conterão pequenas quantidades de metais encapsulados 

• Metais líquidos, caso existam metais em quantidades suficientes. 
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Os metais e silicatos são vazados na forma líquida pela parte inferior da 

câmara do CRP (figura D.8). Após a solidificação, os silicatos se apresentam sob a 

forma vítrea de cor negra e de altíssima dureza, muito similar a um mineral de 

origem vulcânica encontrado na natureza, denominado obsidiana (figura D.9).” 

(www.kompac.com.br, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.5 – Incineração por plasma: produção do plasma 

(www.kompac.com.br,  2003) 

Figura D.6 – Incineração por plasma: tocha de plasma. 

(www.kompac.com.br,  2003) 

Fonte 

elétrica 

Gás 
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Figura D.7 – O conversor de resíduos de plasma 

(www.kompac.com.br, 2003) 
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D.5.2. Microondas no tratamento do lixo hospitalar 

 

“Nova tecnologia para tratamento do lixo hospitalar, desenvolvida por uma 

empresa norte americana, em 1989, a Stericycle e com larga atuação nos Estados Unidos 

(conta com 4 usinas), agora é adotada em São Paulo capital. Nos Estados Unidos, a 

técnica foi aprovada pela Environmental Protection Agency (EPA). Sua particularidade é 

substituir a incineracão por um tratamento de microondas, o qual, além de matar 

microorganismos, reduz o volume em 70%. Evidentemente, a técnica não elimina o 

problema em sua totalidade, pois os resíduos descontaminados ainda precisam de 

Figura D.8 - Metais e silicatos são vazados na forma líquida pela parte inferior da câmara do conversor. 

(www.kompac.com.br, 2003) 

Figura D.9 - Produto virtrificado e inertizado, similar a um mineral vítreo de cor negra e origem 

vulcânica denominado obsidiana. (www.kompac.com.br, 2003) 

 



153 

processos de reciclagem ou de serem depositados em aterro. "Pelo sistema adotado pela 

Cavo, um caminhão trazendo lixo hospitalar é pesado logo ao chegar. Ele bascula a carga 

dentro de uma fossa coberta e isolada, mantida sob pressão negativa, para que o ar e os 

odores não saiam do poço. O ar passa por filtros e desodorizantes, antes de voltar à 

atmosfera". O lixo disposto no fosso é içado por garras que transferem para um sistema de 

trituração. Uma vez compactado, é submetido ao campo magnético formado entre duas 

placas metálicas. Elas são capazes de inverter sua polaridade milhares de vezes por 

segundo, produzindo ondas de baixa frequência que promovem aquecimento até 98 graus 

Celsius e vibração molecular.”(Jornal Gazeta Mercantil, 25 de março, 1999). O sistema, 

conhecido por processo eletrotérmico, é que faz lembrar um forno de microondas” 

(www.bsi.com.br, 2003). 

 


