
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

 

 

Processo: SMA 6.984/2017 

Interessado: Juliana Martinhão Ignácio 

Instituição/Área: Secretaria do Meio Ambiente - Coordenadoria de Fiscalização 

Ambiental (CFA) – Centro Técnico Regional de Fiscalização de 

Bauru (CTRF VI) – Unidade Regional de Apoio Técnico de Marília 

(URAT-Marília) 

Destino/Local: Hangzhou - China 

Período: 15 a 30/10/2017 

Motivo da Viagem: Participar do Programa de Treinamento Internacional de 

Resíduos Sólidos para Geração de Energia (“2017 

International Training Workshop of Waste to Energy”) 

 

 

Descrição do Evento “2017 International Training Workshop of Waste to 

Energy” 

Patrocínio: Departamento Internacional de Cooperação, Ministério da Ciência e 

Tecnologia da República Popular da China. 

Organização: Zhejiang University 

Co-organização: Zhejiang University of Technology  

Coordenador: Xiaodong Li, Professor, Ph.D. (Zhejiang University) 

 

 

Temas abordados no Treinamento Internacional de Resíduos Sólidos para 

Geração de Energia 

- Incineração de resíduos sólidos municipais e sua aplicação na China; 

- Propriedades de resíduos sólidos municipais e sua gestão na China; 

- Tecnologia de Incineração ‘Great Furnace’; 

- Tecnologia de Incineração ‘Fluidized Bed’; 

- Incineração de resíduos sólidos municipais e sua aplicação - Experiência 

japonesa; 

- Pirólise e gaseificação de resíduos sólidos municipais; 

- Design e Fabricação de Caldeiras de Incineração de Resíduos; 

- Emissão de Dioxina da Incineração de Resíduos e Tecnologia de Controle; 

- Resíduos de plástico para a energia; 

- Operação e gestão da usina de incineração CFB da empresa Jinjiang Environment; 



 

 

- Gestão de resíduos sólidos municipais em Hangzhou; 

- Tecnologia de Controle de Poluição; 

- Tratamento Fly Ash; 

- Processo de Design para Instalações de Geração de Energia através de Resíduos, 

Processo de Investimento e Benefício de Instalação de Geração de Energia 

através de Resíduos; 

- Everbright International: Como quebrar o efeito NIMBY (Not In My BackYard = 

não no meu quintal)? Tecnologia auto-desenvolvida de incineração de resíduos; 

Experiência em gerenciamento de construção e operação de usinas de incineração 

de resíduos. 

- Everbright International: Modelo de negócio da introdução do projeto de 

incineração de resíduos; Visão da Everbright do Vale do Silício; 

- Eliminação de lamas de esgoto. 

 

 

Palestrantes 

- Xiaodong Li (Professor, Zhejiang University) 

- Jisheng Long (Presidente SUS Environment, Shanghai) 

- Qunxing Huang (Professor, Zhejiang University) 

- Yong Chi (Professor, Zhejiang University) 

- Kunio Yoshikawa (Professor, Tokyo Institute of Technology, Japan) 

- Xuguang Jiang (Professor, Zhejiang University) 

- Jun Chen (Encarregado-chefe adjunto, Nantong Wanda Boiler Co., Ltda.) 

- Tong Chen (Professor, Zhejiang University) 

- Jean-Pierre De Grève (Diretor Executivo, EFS Strategy Consulting SPRL, Belgium) 

- Chaojun Fang (Engenheiro Sênior, Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltda.) 

- Shukong Zhang (Diretor, Institute of Environmental Health Sciences of Hangzhou) 

- Shengyong Lu (Professor, Zhejiang University) 

- Mi Yan (Professor, Zhejiang University of Technology) 

- Guangjie Zhao (Engenheiro Sênior, China United Engineering Corporation) 

- Fei Wang (Professor, Zhejiang University) 

 

 

Visitas Técnicas 

1. Laboratório de Dioxinas (Zhejiang University) 

Visita ao Laboratório de Dioxinas, com explicações sobre o funcionamento dos 

equipamentos, bem como análises realizadas. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.  Incinerador de resíduos (Hangzhou) 

 Instalação de tratamento de resíduos perigosos utilizando incineração, sem 

geração de energia elétrica. Na entrada da empresa há um painel com os dados das 

emissões atmosféricas a cada segundo. 

 

3. Hangzhou International Co. Ltda. 

 Instalação de geração de energia (WtE = Waste to Energy) através do 

sistema 'Fluidized Bed'. Não há emissão de poluentes e odor. Os parâmetros de 

emissões atmosféricas da China são atingidos devido à eficiência dos equipamentos 

de controle. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

4. Aterro sanitário de Tianziling (Hangzhou) 

 Aterro sanitário padrão, com captação de gás metano e odor característico, 

mas não muito acentuado. Uma parte da área foi utilizada como aterro de 1995 até 

2007, sendo posteriormente transformada em um belo jardim. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Everbright International Co., Ltda. (Nanjing, Província de Jiangsu) 

 Instalação de geração de energia (WtE = Waste to Energy) através do 

sistema 'Grate Furnace'. Não há emissão de poluentes e odor. Os parâmetros de 

emissões atmosféricas da China são atingidos devido à eficiência dos equipamentos 

de controle. A neutralização do odor é realizada através de pressão negativa no 

local onde são depositados os resíduos. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

6. Lingxia Town (Jinhua City) 

 Visita à aldeia de Lingxia, para conhecimento de como é realizada a triagem 

e tratamento de resíduos na aldeia, além do desenvolvimento de construção de 

novas vilas. 

 

Comentários Gerais 

 O treinamento foi todo financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da 

República Popular da China, tendo sido realizado no Laboratório de Dioxinas da 

Zhejiang University, sendo ministradas palestras no período da manhã e da tarde. 

Os temas abordados focaram principalmente nas tecnologias para geração de 

energia através de resíduos sólidos, mas também na forma de coleta e quais os 

tipos de resíduos gerados na China. 

 A tecnologia “Waste to Energy” é adotada na China desde 1998, sendo 

indispensável o conhecimento prévio dos resíduos sólidos domiciliares produzidos 

para adequação dos equipamentos a serem utilizados. As vantagens dessa 

tecnologia são a redução do volume de resíduos, redução de aterros e geração de 

energia elétrica.  

 Uma parte da população ainda teme a implantação desse tipo de tecnologia, 

porém, os gases poluentes resultantes da queima dos resíduos passam por 

equipamentos de controle e as emissões atmosféricas estão abaixo dos padrões 

adotados. 

 Após o treinamento, é possível constatar que o Brasil ainda é muito atrasado 

na questão de gestão dos seus resíduos, uma vez que no país há a predominância 

de aterros sanitários, enquanto nos países desenvolvidos, essa é a última opção 

para o descarte de resíduos sólidos. Os pesquisadores e empresários chineses 

presentes no treinamento mostraram-se dispostos a colaborar e auxiliar na 

implantação dessa tecnologia no Brasil. 

 

Marília, 30 de novembro de 2017. 

 

 

Juliana Martinhão Ignácio 

Especialista Ambiental II 
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA) 

Centro Técnico Regional de Fiscalização VI de Bauru (CTRF VI) 
Unidade Regional de Apoio Técnico de Marília (URAT-Marília) 
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