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Fazemos do mundo um lugar mais limpo 

Tradição cria progresso e desenvolvimento

Temos desenvolvido soluções de proteção ambiental há mais de 50 anos – cinco décadas nas quais temos combinado tradição e 
experiência com pesquisa e inovação. Os produtos FBE têm, dessa forma, contribuído para uma avançada eliminação de resíduos, 
sendo considerada como uma tecnologia ambientalmente conveniente. Tratamento térmico de resíduos hoje: um processo econômico 
e ecologicamente correto.

Fisia Babcock Environment (FBE) – é sinônimo de tradição em relação a tecnologia de ponta no tratamento 
térmico de resíduos e limpeza de gases de combustão. 

Nossa companhia desenvolve, projeta, constrói e gerencia instalações completas, além de fabricar os 
“componentes chave”. Nossos produtos são todos fabricados na Alemanha, e mais de 1.200 referencias 
pelo mundo são a prova do nosso conhecimento. A companhia tem sua sede em Gummersbach, no  
centro de Renânia do Norte-Vestefália, o mais populoso dos estados federais da Alemanha. Aproximada-
mente 300 empregados trabalham para a FBE. Os conceitos das nossas usinas são desenvolvidos com 
uma coordenação estreita com nossos clientes; os conceitos são, portanto personalizados segundo as neces-
sidades dos mercados individuais. 

No âmbito mundial, nossas usinas oferecem soluções à questão que está cada vez mais nos pressionando: 
“Como podemos reduzir os volumes de resíduos existentes a serem tratados de uma maneira ambientalmente 
conveniente e eficientemente energética?”

Fisia Babcock Environment – inovadora e global
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Fazemos do mundo um lugar mais limpo 

Nossa sociedade: Força em números

Fisia Babcock Environment pertence ao Grupo Impregilo, 
um grupo de construção que opera em todo o mundo, com 
mais de 17.000 empregados. A FBE é responsável pela área 
de tecnologia ambiental. As subsidiárias 100% pertencentes 
à FBE incluem a Steinmüller International GmbH e a Fisia 
Babcock Engineering Consulting Co. Ltd com sede localizada 
em Shanghai e, com uma participação de 50%, a Shanghai 
Pucheng Thermal Power Energy Co. Ltd.

Nossas origens: Crescimento histórico

Nossas raízes remontam há mais de 150 anos. A FBE foi 
criada por meio da união do conhecimento de tecnologia 
ambiental de três companhias vinculadas à tradição: 
Deutsche Babcock Anlagen GmbH, L & C Steinmüller 
GmbH, e Noell KRC Energie- und Umwelttechnik GmbH. 
Essas origens formaram o que somos atualmente, e trazem 
um sentido de obrigação: para nossos clientes, somos um 
parceiro que é competente e inovador quando se refere à 
construção de sistemas de tecnologia ambiental.

Serviço Pós-vendasGases de combustão Limpeza 

Fisia Babcock Environment – inovadora e global  .........................................................................................................................2
Tratamento térmico de resíduos – um processo ambientalmente correto  ................................................................................4
O processo de incineração de resíduos – limpo e seguro  ...........................................................................................................6
Tecnologia de Grelhas Móveis Fisia Babcock – sempre sob fogo  ..............................................................................................8
A caldeira – cheia de energia  ........................................................................................................................................................ 10
Cinza e escória – muito a oferecer  ............................................................................................................................................... 12
Sistema de controle de combustão – para operação otimizad  ................................................................................................. 14
Resíduos perigosos – fim da linha para refugo perigoso  ......................................................................................................... 16
Limpeza dos gases de combustão – para ar puro  ...................................................................................................................... 18
Uma companhia – muitas funções  .............................................................................................................................................. 20
Nosso serviço pós-vendas – sempre ao seu lado  .....................................................................................................................22
Ativa em todo o mundo – seleção de nossas 1.200 usinas de referência  ...............................................................................24

Índice

3



Tratamento térmico de resíduos – um processo ambientalmente correto 

“A incineração de resíduos serve não somente para fins de eliminação de resíduos de forma ambientalmente 
correta, mas também gera quantidades significativas de energia na forma de eletricidade e calor. Assim, isso 
contribui para a proteção do clima e ajuda a preservar os recursos naturais”.

[Estudo feito pela Agência Ambiental Federal Alemã: O papel da Incineração de Resíduos na Alemanha, Dessau 2008, p.9]

Antigamente, os cidadãos se queixavam sobre as montanhas de resíduos que contaminavam sua cidade 
– um problema que iria permanecer sem solução por séculos nos assentamentos humanos. A sociedade 
industrial moderna tornou o problema ainda mais grave, pois não tinha um método apropriado para tratar 
os volumes cada vez maiores de resíduos. Esse resíduo era eliminado em enormes lixões. Neles eram  
depositados, ainda hoje o são,  como “bombas” ecológicas que permanecem ligadas todo tempo. Além 
disso, o gás metano é liberado: este é 20 vezes mais danoso ao clima que o dióxido de carbono. 

Na Alemanha, providências ambientais apropriadas foram tomadas: Desde 1 junho de 2005, a deposição 
dos resíduos orgânicos não tratados não pode mais ser feita em qualquer lugar do país. Porém, em outras 
partes do mundo, e mesmo em muitas regiões da Europa, a grande proporção de resíduos ainda são 
encaminhadas a lixões. Globalmente, ainda estamos enfrentando o desafio de como tratar resíduos de  
maneira sustentável e ambientalmente compatível, e de maneira economicamente viável.
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·  Resíduos que não podem ser reutilizados ou não possibilitam  
a produção de energia

·  Produzir energia através da incineração de resíduos, e atender o criterio 
de eficiência no tratamento térmico

·  Reutilizar materiais a fim de obter outros produtos, ex. reutilização  
de metais

· Evitar uso de produtos não retornáveis, ex. uso de garrafas retornáveis

· Produzir bens duráveis para reduzir o consumo de matéria prima
· Evitar o uso de materiais perigosos
· Reduzir o volume e o peso do residuo, ex. as embalagens 

O caminho de cinco etapas

Hoje em dia, quando tratamos de resíduos, devemos 
proceder de acordo com a hierarquia de cinco etapas 
para resíduos. A prevenção de resíduos recebe a mais 
alta prioridade, seguida pela reutilização. Onde os 
resíduos não podem ser evitados nem reutilizados, 
devem ser reciclados, sempre que possível. Contudo, 
os volumes de resíduos não recicláveis ainda contêm 
energia que pode ser obtida por meio de tratamento 
térmico. Para o lixão somente irão às substâncias que 
permanecem após o tratamento térmico e que não 
podem mais ser utilizadas.

Redução do volume de resíduos

O tratamento térmico reduz consideravelmente o volume de 
resíduos. Em diversas localizações pelo mundo, cada pessoa 
produz em média 500 quilos de resíduos por ano. A in-
cineração reduz o volume de resíduos em aproximadamente 
90%. Isso cria uma redução duradoura da quantidade de 
resíduos enviados aos lixões. Além disso, as substâncias 
residuais que restam após o tratamento térmico são 
completamente esterilizadas, ou seja, estão livres de 
substâncias perigosas e patogênicas. Graças à atual  
tecnologia de ponta para a limpeza de gases de combustão, 
de uma usina, todos os resíduos são limpos e não ofer-
ecem qualquer perigo ao homem ou ao meio ambiente. 
Portanto, o tratamento térmico de resíduos oferece 
uma maneira segura e devidamente comprovada para 
reduzir as quantidades de resíduos, atendendo às questões 
ambientais.

Energia a partir de Resíduos

Além disso, o tratamento térmico utiliza também a energia 
contida nos resíduos, para produzir energia e calor – outro 

passo para reduzir a pressão sobre o meio ambiente.
Dessa maneira, os combustíveis fósseis danosos, tais 
como o gás natural, petróleo e carvão podem ser 
substituídos por uma alternativa limpa. Os modernos 
sistemas de tratamento térmico garantem uma produção 
de energia ecológica, eficiente e voltada para o futuro 
tratamento de nossos resíduos.

“Antes de 1990, os poluentes com toxicidade equivalente 
à 188 toneladas de arsênico eram emitidas no ar; hoje, 
pelo menos 3 toneladas não são mais encaminhadas 
para a atmosfera. É claro que esse conceito leva algum 
tempo para ser adotado. Porém essa redução resulta em 
energia e calor produzidos pela incineração do resíduo 
domiciliar. Se essa energia fosse produzida em usinas 
tradicionais, teríamos mais 3 toneladas de toxinas no ar.”

[Estudo feito pelo Ministério Federal do Meio Ambiente 
da Alemanha, Conservação da Natureza e Segurança: 
Incineração de resíduos - um risco potencial? Dizendo 
adeus a emissão de dioxina, Berlim 2005, p. 3f.]

As cinco etapas da hierarquia de resíduos
(Diretiva 2008/98/EC):

1. 
Redução da produção de resíduo  

2. 
Preparação para reuso

3.
Reciclagem 

4. 
Outras formas de reciclagem, ex. energia

5. 
Disposição do resíduo 
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O processo de incineração de resíduos – limpo e seguro

Depósito de resíduo Grelhas Móveis Extrator de escória Tambor da caldeiraFogo na grelha

Depósito de resíduos: O resíduo coletado é 

descarregado em um depósito para resíduo   1   e 

homogeneizado pelo guindaste. O guindaste  

posteriormente transporta essa mistura à tremonha 

de alimentação  2 . 

Pela canaleta, o resíduo chega ao alimentador   3 

que leva o resíduo às grelhas de combustão, de 

acordo com os requisitos de controle de queima. 

Grelhas Móveis: O processo de incineração de 

resíduos ocorre nas grelhas móveis  4  que são 

constituídas por fileiras de barras, uma ao lado 

da outra. As fileiras de barras das grelhas são 

dispostas uma sobrepondo-se à outra. De forma 

continua e alternada se movimentam para frente 

e para trás. O resíduo e, posteriormente a escória, 

são transportados por essas fileiras até o fim 

das grelhas, onde a escória é depositada dentro 

do extrator de escória  5 . 

 

Extrator de escória: O extrator de escória  5  está 

parcialmente cheio de água, resultando na exclusão 

do ar entre o meio ambiente e a caldeira. A escória 

após as grelhas, é resfriada com água e encaminhada 

pela haste do extrator a um transportador vibratório 

que a leva ao depósito de escória  6  .

Fogo nas grelhas: Os operadores da usina 

monitoram o processo de incineração nas grelhas      

  7  com “CCTV”. O ar primário necessário para a 

incineração é suprido controladamente através 

das grelhas. Para obter uma queima ótima dos 

gases de combustão, ar adicional (ar secundário) é 

injetado acima das grelhas. Na caldeira, os gases 

de combustão quente são então resfriados até 

a temperatura desejada de saída dos gases de 

combustão. 

Caldeira: O calor dos gases de combustão é 

utilizado para aquecer a água desmineralizada 

nas superfícies de aquecimento do economizador  

10. Agua de alimentação da caldeira é então 

encaminhada ao tambor   11   que alimenta o evapo-

rador operado por circulação natural. A mistura de 

água e vapor, que surge na radiação das paredes 

da caldeira (evaporador)  8 , é separada no tambor, 

tornando-se água e vapor   11 . O vapor é levado às 

superfícies de aquecimento do superaquecedor   9 . 

Depois de aquecido à uma temperatura especifica, 

o vapor é conduzido até a turbina  12 .
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1 Depósito de resíduo 
2 Tremonha de alimentação de resíduo
3 Alimentador
4 Grelhas Móveis
5 Extrator de escória

 6 Depósito de escória
  7 Fogo na grelha
 8 Evaporador
 9 Superaquecedor
10 Economizador

 11 Tambor da caldeira
12 Turbina
13 Tanque de água de alimentação
14 Absorvedor do tipo „Spray dryer“
15 Reator de fluxo

16 Filtro de manga 
17 Silos
18 Ventilador ID
19 Chaminé

Absorvedor tipo „Spray dryer“ Penthouse do Filtro de mangas Gaiolas/mangas do filtro Ventilador ID

Turbina: Dentro da turbina  12 , o vapor supera-

quecido aciona o rotor da mesma que logo após 

é condensado. A energia liberada durante esse 

processo é utilizada no gerador acoplado para 

produzir eletricidade. A eletricidade é distribuí-

da à rede pública. O condensado é coletado no 

tanque de água de alimentação   13  e retorna 

finalmente à caldeira.

 

Absorvedor do tipo „Spray dryer“: Na parte su-

perior do absorvedor   14 , água e leite de cal são 

injetados nos gases de combustão da caldeira. Ao 

descer pelo absorvedor o resfriamento dos gases 

de combustão atinge a condição ótima de reação 

para absorver os poluentes ácidos. Após o res-

friamento os gases são recirculados (produtos de 

reação separados no filtro de manga), reagente 

seco novo e carvão ativado são injetados no reator 

de fluxo forçado  15 .

Filtro de manga:  Os poluentes ainda contidos nos 

gases de combustão reagem quimicamente ou são 

adsorvidos pelos sólidos e depois precipitados com as 

partículas de cinzas volantes nas mangas do filtro  16 . 

Como um meio de filtragem, as mangas do filtro 

garantem que os gases de combustão filtrados 

cumpram com segurança a todos os requisitos 

ambientais e legais. Um alto percentual de produtos 

de reação é recirculado a montante do filtro de 

mangas. O material recirculado pode ser umedecido 

para otimizar a utilização dos materiais de alimen-

tação. Um fluxo parcial de produtos de reação é 

continuamente descarregado e transportado a silos  

17  para eliminação.

Ventilador: O ventilador  18  mantém a pressão 

baixa no processo de incineração e conduz os 

gases de combustão através da caldeira e do 

sistema de limpeza de gases. A pressão baixa 

garante também a hermeticidade relativa dos 

gases de combustão.

Chaminé:  Os gases de combustão limpos saem 

do processo para a atmosfera por meio da chaminé 

19 . Para melhorar a eficiência, são instalados mais 

trocadores de calor de condensação nas usinas de 

incineração de resíduos. Isso significa que um vapor 

de água limpo e puro é expelido pela chaminé, na 

forma de fumaça branca que se dissolve – um sinal 

de utilização ótima de energia.

Chaminé
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Tecnologia de grelhas móveis da Fisia Babcock - sempre sob fogo

Estimativas prudentes assumem que a utilização de resíduos para produzir energia economiza, em média, uma 
quantidade de combustíveis fósseis correspondenteàs necessidades de aproximadamente 700.000 pessoas. 

A incineração de aproximadamente 2 kg de resíduos domésticos com um poder calorífico de aproximadamente 
8.000 kJ/kg pode produzir 1 kWh de potência. Essa energia pode manter acesa uma lâmpada de 40 watts 
por aproximadamente 25 horas. A quantidade de energia em um tambor de lixo doméstico de 60 litros 
bem cheio pode deixar essa lâmpada acesa por quase uma semana.

As grelhas móveis da Fisia Babcock são o componente central de uma usina incineradora de resíduos. Seja 
ela resfriada a ar ou a água, essas grelhas móveis realizam a incrível transformação de resíduos em energia. 
Em movimento constante, leva o resíduo inserido através de diversas fases da incineração – da secagem 
na parte anterior das grelhas, até a principal zona de combustão, no centro das grelhas, e à queima de escória, 
na parte final das grelhas. 

As grelhas tem uma construção modular. Assim sendo, o tamanho otimizado das grelhas pode ser obtido 
para cada aplicação “caso a caso”. O espectro de combustíveis varia de resíduo doméstico com alto nível 
de umidade até plásticos com alto poder calorífico. A capacidade máxima de produção por linha é de 
aproximadamente 400.000 toneladas ao ano, ou seja, de aproximadamente 1.100 toneladas por dia. 

Graças às décadas de experiência, construção rígida e constante desenvolvimento, as grelhas móveis 
resfriadas a água representam a última tecnologia de incineração.
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Queima ótima

O conceito geral de grelhas móveis fala por si só. Por 
exemplo, ela proporciona, durante o processo de combustão 
em cada zona de combustão, um controle individual do ar 
de combustão assim como uma velocidade individual das 
grelhas para transportar o resíduo. Ambas as características 
são garantidas por nosso sistema avançado de controle de 
combustão. Para atingir uma melhor qualidade de queima, 
nosso sistema de grelhas trabalha com dois estágios de 
grelhas, que asseguram que o resíduo é rompido repeti-
damente e misturado durante o processo de combustão. 
Isso produz uma perfeita queima e o cumprimento total 
dos regulamentos estritos,  alemães e europeus.

Alta versatilidade
 
A grelha móvel é caracterizada por seu alto grau de  
versatilidade.  É dividida em cinco zonas de combustão. 
Há dois sistemas de resfriamento de grelhas disponíveis: 
resfriado a ar e resfriado a água, que permitem o tratamento 
de resíduos com um amplo espectro de valores de poder 
calorífico. Ainda que a  grelhas móveis resfriadas a ar 
sejam utilizadas preferencialmente para resíduos municipais 
com baixos valores de poder calorífico, a versão resfriada 
a água é recomendada para combustíveis de alto poder 
calorífico. A construção modular de nossa grelha permite 
que as fileiras de barras de fogo, resfriadas a ar, sejam 
substituídas, em qualquer ocasião, pela opção resfriada 
a água – ou vice-versa. Mesmo em sistemas de grelhas 
já existentes, é possível adaptar a valores diferentes de 
poder calorífico.

Alta disponibilidade – vida útil garantida

Uma obrigação, para cada operador de usina: alta 
disponibilidade e longa vida útil – independentemente 
do combustível. A grelha móvel da Fisia Babcock oferece 
precisamente isso – graças a sua construção rígida, longa 
experiência profissional e constante desenvolvimento.

Solução econômica

Graças à nossa longa experiência no desenvolvimento, 
construção e operação desses sistemas, nossas grelhas  
de combustão são extremamente confiáveis. Além disso,  
a facilidade de manutenção do sistema garante que o 
tempo de paralização seja mínimo. Nosso Serviço de   
pós-venda garante também que as inspeções do sistema 
de grelhas possam ser realizadas de forma rápida e
eficientemente. Estamos sempre atualizando nossos clientes 
com as inovações de nosso departamento de desen-
volvimento. Com isso, garantimos a otimização técnica e 
uma longa eficiência do sistema.

Sistema de grelhas disponível adicionalmente:

O sistema de grelhas rotativas resfriado a ar consiste 
de diversos cilindros, dispostos uns após os outros, cujo 
movimento giratório transporta o resíduo. Esse tipo de 
grelha é utilizado principalmente com resíduos de poder 
calorífico baixo e médio. O sistema pode ser utilizado 
para altas produções.

Grelhas móveis da Fisia Babcock
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A caldeira – cheia de energia

O termo popular é: “incineração de resíduos”. Porém essa expressão define somente parte da descrição 
de uma usina moderna para tratamento térmico de resíduos, pois as usinas atuais não só reduzem o volume 
de resíduos em 90% mas são também projetadas para explorar ao máximo a quantidade de energia 
produzida. A palavra chave agora é: “Energia a partir de resíduos”. O processo de incineração libera a 
energia que está dentro do resíduo. A energia é recuperada com ajuda de uma caldeira ou gerador de 
vapor posicionado após o estágio de incineração. Uma caldeira é um sistema complexo de troca de calor, 
que deve cumprir requisitos especiais de operação em termos de, corrosão, incrustação, formação de 
escória, tensão, comportamento de carga parcial, e dinâmica do sistema dentre outros.

Conforme passam através da caldeira, os gases quentes de combustão são resfriados, enquanto que a água 
é inicialmente aquecida e depois utilizada para produzir energia e/ou calor. Aumentando os parâmetros do 
vapor, usando novos projetos de circuito e garantindo a utilização ótima de energia (por medições realizadas 
na extremidade fria), as eficiências superiores a 30% podem então ser alcançadas.

“Devido ao suprimento limitado de fontes de energia fóssil primária, a demanda crescente global de energia 
não pode ser coberta na forma atual a longo prazo. Paralelamente, com esforços intensos para aumentar a 
eficiência energética e realizar economia de energia, torna-se imperativo utilizar todas as fontes disponíveis 
de energia que ajudem a conservar os recursos limitados, que sejam ecologicamente boas e que contribuam 
à proteção do clima. Isso também se aplica as a correntes de resíduos de alto poder calorífico. ...o setor de 
resíduos já está realizando contribuições relevantes para o suprimento de energia...”.

[Estudo feito pela Agência Ambiental Federal Alemã: A importância da Incineração de Resíduos na Alemanha, Dessau 2008, p. 15.]
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Qualidade garante longa vida útil 

Fisia Babcock Environment projeta e constrói sistemas 
personalizados, adaptados ao poder calorífico previamente 
estabelecido dos resíduos. Nossos sistemas de caldeira 
são adaptados às respectivas condições operacionais, 
até os menores detalhes. Assim como o conceito de 
materiais, que garante uma longa vida útil da caldeira, o 
período entre atendimento é também um aspecto decisivo 
de qualidade. 

Em nossos sistemas a sequência, disposição e construção, 
assim como a proteção de superfícies de aquecimento, 
são considerados fatores de risco, inclusive incrustação, 
formação de escória, corrosão e erosão.

Durante a operação do sistema, nosso Serviço Pós-vendas 
permanece disponível para realizar verificações como parte 
das inspeções e para desenvolver quaisquer medidas 
necessárias para garantir uma operação eficiente e livre de 
problemas.
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Cinza e escória – muito à oferecer

A incineração de resíduos preserva os recursos: O tratamento térmico não somente transforma o potencial 
energético dos resíduos em energia e calor, como também deixa para trás substâncias residuais, a maior 
parte cinza e escória, que são produzidas na combustão, na limpeza dos gases de combustão e no tratamento 
da água residual e que são quase que completamente esterilizada. Estas substâncias sólidas correspondem 
a aproximadamente 25 por cento da quantidade de resíduos brutos. Uma grande parte delas pode ser reciclada, 
assim sendo somente 3-4 por cento do volume original dos resíduos deve ser levada ao lixão.

“A qualidade de queima das cinzas é importante para garantir a qualidade da substância residual e para cumprir 
com as condições de disposição. Por outro lado, a quantidade de energia liberada por mg de combustível, e a 
quantidade final de vapor produzida, é maior quando as cinzas produzem uma baixa perda de ignição.” 

[Prof. Bernd Bilitewski (ed.), XIV Simpósio de Tratamento Térmico de Resíduos, Serie A - Tecnologia de Disposição de Resíduos, 
Universidade de Kassel, p. 61.]
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Especializado em tratamento de cinzas e escória

Fisia Babcock Environment dispõe de processos modernos 
e ambientalmente corretos para tratar materiais residuais. 
Somos especializados em sistemas de tratamento de 
cinzas e escória. Os resíduos de combustão derivados 
das grelhas e do final da grelha são encaminhados 
diretamente para o sistema subsequente de extração de 
escória por meio de uma canaleta fechada. Para as uni-
dades de extração de escória, são utilizados principalmente 
extratores do tipo hastes movidas hidraulicamente. A FBE 
desenvolveu esse equipamento para usinas de incineração 
de resíduos,  que têm provado serem eficientes nessa área. 

Especialmente robustos

Os extratores de escória FBE do tipo de haste são excelentes 
quanto à extração segura de grandes componentes de 
resíduos não combustíveis que surgem ocasionalmente. 
A construção especialmente robusta permite uma operação 
com baixo desgaste e longa vida útil de serviço. Os 
dispositivos de transporte subsequentes são projetados 
para permitir também uma operação sem paradas. Os 
extratores de escória do tipo de haste servem para 
extinguir e extrair a escória. Essa escória é direcionada 
diretamente ao depósito de escória, ou transportada, 
por meio de outros dispositivos de transporte, tais como 
transportadores de esteira, transportadores vibratórios 
ou transportadores de correia. A escória assim coletada 
em um depósito pode posteriormente ser utilizada 
em um processo posterior. Por exemplo, os materiais 
reutilizáveis que ela contém, tais como ferro e metais 
leves, podem ser separados para novo uso. Os resíduos 
restantes são muito utilizados como material de enchimento 
para construção de estradas.
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Sistema de controle de combustão – para operação ótima 

Na Alemanha, a Lei Federal de Controle de Emissões determina que os gases de combustão devem atingir uma 
temperatura de 850 graus por, pelo menos, dois segundos. Isso garante que os poluentes, particularmente as 
dioxinas, sejam destruídas. 

“As reduções de uso de combustível fóssil através da reciclagem de resíduos são oito vezes maiores hoje do 
que em 1990. Padrões estão sendo estabelecidos pelo desenvolvimento de princípios de proteção do clima, 
utilizando a energia e evitando as emissões de gás de efeito estufa a partir de lixões.”  

[Gerenciamento Resíduos na Alemanha 2011, Fatos, Dados, Gráficos, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, Conservação da 
Natureza e Segurança, p. 5.]

A incineração de resíduos é um processo complexo, uma interação entre diversos componentes. O controle 
correto do processo de combustão é decisivo para a operação sólida, econômica e ecológica de uma usina 
de incineração de resíduos. Se a potência ótima para o gerador de vapor é alcançada por meio do controle, 
esse controle do sistema também produz uma eficiência máxima. 

O controle de combustão é a caixa de sinalização, pois ela proporciona um ajuste correto para o processo 
real de incineração – uma função complexa, pois a composição dos resíduos varia constantemente. O material 
combustível é extremamente heterogêneo e pode provocar grandes variações em termos de quantidade de 
calor e poluentes liberados. 

Um controle otimizado do sistema de combustão compensa a composição variada dos resíduos durante a 
incineração. Isso garante a queima perfeita dos resíduos e garante também que a energia ideal seja alcançada 
para o gerador de vapor, ou seja, que uma capacidade máxima de produção de vapor seja atingida com uma 
qualidade consistente de vapor cumprindo com todos os limites reguladores.
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Soluções personalizadas

Dependendo do volume e da composição dos resíduos, 
cada sistema requer um controle de combustão individual.  
Positivamente, este aspecto é um dos pontos fortes da 
FBE. Seja para sistemas novos, para inspeção ou para 
aperfeiçoamento: quando se trata de um controle otimizado 
de combustão, desenvolvemos uma solução individual e 
personalizada para cada sistema. A quantidade, temperatura 
e distribuição do ar fornecido ao processo de incineração, 
assim como a velocidade do alimentador e das grelhas, 
são os parâmetros que podem influenciar a quantidade 
de vapor, teor de oxigênio nos gases de combustão e 
a posição do fogo nas grelhas. Por meio de alteração 
individualizada desses parâmetros, garantimos uma 
liberação uniforme de calor, mesmo  queo sistema tenha 
que incinerar resíduos heterogêneos. A FBE é também 
sua parceira ideal e especializada quando se trata de 
produzir um sistema de controle de combustão atualizado. 
Vale a pena examinar todos os parâmetros e modernizar 
o sistema de controle, pois uma incineração que não esteja 
corretamente ajustada terá um desempenho inferior, 
desgaste mais rápido e com danos aos equipamentos, 
reduzindo significativamente sua vida útil.
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Resíduos perigosos – o fim da linha para eles
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Resíduos perigosos é o termo legal definido pela União Européia para a lista aproximada de 400 tipos de 
resíduos. Incluem-se entre eles:

• Resíduos de processos de produção na indústria química
• Produtos químicos de laboratórios
• Pesticidas utilizados
• Resíduos hospitalares, materiais infecciosos
• Resíduos industriais altamente contaminados

Estes resíduos perigosos não podem ser incinerados junto com outros resíduos normais e domésticos. Eles 
devem ser incinerados em sistemas que permitam uma incineração a alta temperatura. Isso é devido ao 
tratamento térmico dos resíduos perigosos, que deve alcançar uma temperatura de 1100 graus por, pelo 
menos, dois segundos, para impedir a liberação de emissões que sejam danosas à saúde e ao meio ambiente. 
As altas temperaturas garantem a destruição de todas as substâncias orgânicas. Além disso, esse tipo de 
tratamento de resíduos torna possível obter energia na forma de vapor e energia a partir de resíduos poluídos, 
contaminados e misturados. Assim sendo, essa tecnologia representa hoje o único processo para tratamento 
econômico de grandes quantidades de resíduos perigosos.

“Graças aos restritos padrões de controle de emissão, as dioxinas, o material particulado e os metais pesados a 
partir da incineração de resíduos não são mais um problema, um fato que se torna mais impressionante, pois 
a capacidade de incineração passou do dobro, desde 1985.“

[Estudo feito pela Agência Federal Alemã do Meio Ambiente: A Importância da Incineração de Resíduos na Alemanha, Dessau 2008, p. 3.]
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O sistema de forno rotativo – um conceito 
universal para incineração de resíduos perigosos

Devido às exigências de incineração a alta temperatura, 
o sistema de incineração de resíduos perigosos usa os 
chamados fornos rotativos como sistema de incineração. 
Esses fornos rotativos têm um comprimento de até 12 
metros e um diâmetro de até 5 metros e, graças ao seu 
revestimento refratário, são projetados especialmente 
para altas temperaturas. A câmara de pós-combustão, 
colocada a jusante do forno rotativo, é responsável pela 
queima completa dos gases de combustão produzidos 
pela incineração (resíduos orgânicos, partículas sólidas 
suspensas, CO residual). Resíduos líquidos e poluentes 
gasosos são introduzidos no início da câmara de pós-
combustão para garantir que essas substâncias sejam 
também totalmente queimadas. O forno rotativo e a 
câmara de pós-combustão podem ser vistos como um 
sistema integral de incineração de dois estágios, que 
permite também o tratamento de resíduos perigosos  
com uma alta consistência variável.

Construídos segundo as necessidades individuais

A FBE planeja, constrói e gerencia usinas de incineração 
de resíduos perigosos prontos para uso. Essas usinas são 
configuradas de acordo com as necessidades individuais. 
Garantimos uma tecnologia altamente desenvolvida que 
tem sido comprovada em companhias de renome na indústria 
química. Nosso tratamento térmico explora o potencial 
energético dos resíduos perigosos, para obter vapor, energia 
e calor. Ao mesmo tempo, garante a segurança e a eliminação 
de substâncias perigosas e, graças à limpeza avançada 
de gases de combustão, os valores de emissão permaneçam 
muito abaixo dos limites permitidos.

Sistemas para incineração de resíduos perigosos 
podem ser utilizados para incinerar sólidos grosseiros, 
resíduos misturados em tambor, resíduos pastosos, 
líquidos e gasosos. Esse sistema consiste de um 
grande canal de armazenamento e alimentação para 
todos os tipos de resíduos, um forno rotativo, uma 
câmara de pós-combustão, um gerador de vapor com 
recuperação de calor, e um sistema de limpeza dos 
gases de combustão. A flexibilidade da operação em 
termos de alimentação de resíduos permite que o 
sistema se adapte às variações relativas ao volume e 
a composição dos resíduos, com o tempo.
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A questão de resíduos não é uma coisa simples. A composição dos resíduos é heterogênea e leva à formação 
de gases de combustão que variam quanto ao teor de poluentes. Se forem deixados sem controle, podem 
causar uma poluição significativa do ar. Contudo, o moderno processo de tratamento térmico não oferece 
qualquer risco ao meio ambiente.

As substâncias danosas, tais como dioxinas, material particulado, ou metais pesados, têm estado ausentes 
das emissões dos processos de incineração de resíduos. Está provado que o ar na região próxima das usinas 
é limpo. Isso graças aos modernos sistemas de limpeza dos gases de combustão. Aqui, todos os gases de 
combustão produzidos pela incineração são filtrados e purgados com segurança de substâncias danosas. 

Fisia Babcock Environment esta comprometida a respeitar o meio ambiente. Assim sendo, nossos sistemas de 
limpeza de gases de combustão utilizam tecnologia de ponta, desenvolvida durante décadas de pesquisa 
e de experiência prática. Conhecemos bem o problema: Somente se os poluentes contidos nos gases de com-
bustão forem devidamente removidos os requisitos estritos de emissão poderão ser cumpridos e assim, o 
resultado é que as usinas de incineração de resíduos receberão a necessária aceitação pela sociedade

Limpeza dos Gases de Combustão – para um ar puro

“... sem incineradores de resíduos, os níveis de poluentes no ar ambiente seriam muito maiores que sem 
eles. Afinal, a eletricidade e o calor gerados a partir do RSU (Resíduos Sólidos Urbano) substituem as 
fontes de energia fóssil em usinas convencionais que liberam, tipicamente, níveis mais altos de poluentes 
específicos que os incineradores de resíduos.“ 

[Estudo realizado pela Agência Federal Alemã do Meio Ambiente: A Importância da Incineração de Resíduos na Alemanha, 
Dessau 2008, p. 4.]
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Principais Tecnologias na Limpeza dos 
Gases de Combustão

Eliminação de Material Particulado
• Filtro de manga
• Precipitador eletrostático
• Precipitador eletrostático úmido

Remoção de poluentes ácidos gasosos 
• Depuração úmida de um único estágio ou de estágios 
   múltiplos, assim como sistemas de depuração combina  
   dos baseados em produtos de cal e hidróxido de sódio
• Absorção com leite de cal
•  Depuração seca condicionada com cal hidratada
•  Depuração seca com bicarbonato de sódio
• Processos de depuração combinados

Remoção de metais pesados e compostos orgânicos
• Injeção de carvão ativado
• Absorvedor de leito fixo de carvão ativado
• Remoção catalítica de dioxina

Denitrificação
•  Processo SCR (Redução Seletiva Catalítica) para redução 

catalítica em emissões de NOx, nas configurações de “Alta 
carga de Material Particulado” e “Baixa carga de Material 
Particulado

•  Processo SNCR (Redução Seletiva Não Catalítica) 
pare redução não catalítica em emissões de NOx 
usando soluções de amônia ou uréia

Sistemas de recuperação de energia
• Economizador a jusante
• Sistemas de transferência de calor para pré-aquecimento    
   do ar de combustão
• Condensação dos gases de combustão, exemplo:para   
   uso de aquecimento distrital (opcionalmente com bomba  
   de calor)
• Sistemas de transferência de calor dentro da limpeza dos   
   gases de combustão para otimizar a eficiência energética

Projetados para picos de concentração de 
poluentes

Nossos diversos conceitos para tratamento de gases de 
combustão são projetados para altos picos de concentrações 
de poluentes. Com décadas de experiência na construção 
de sistemas de limpeza de gases de combustão, a Fisia 
Babcock Environment tem acesso a projetos de referência 
com praticamente todas as tecnologias de purificação 
concebidas. Esses diversos sistemas podem, também, ser 
combinados em maneira modular. Nossos sistemas de 
limpeza de gases de combustão são adaptados individ-
ualmente para cumprir, de forma efetiva e confiavel, com 
as condições específicas do projeto em geral. Alguns dos 
poluentes gasosos, tais como óxidos de nitrogênio (NOx) 
são convertidos e se tornam inofensivos. Outros compostos 
poluentes são separados e eliminados com segurança na 
forma de resíduos similares a pó ou líquido.

Energia a partir dos gases de combustão

Nossos sistemas são projetados para eficiência energética. 
Dependendo do que o cliente deseja, a limpeza dos gases 
de combustão pode ser combinada com sistemas de 
recuperação de energia, tais como: pela condensação dos 
gases de combustão. Isso ocasiona uma maior eficiência 
geral. A constante melhoria relativa a essa questão é um 
dos grandes desafios técnicos que o tratamento térmico 
de resíduos está enfrentando. Com nossas tecnologias, 
temos acesso a melhores soluções para aumentar a 
produção de energia.
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Uma companhia – muitas funções

A tecnologia de eliminação de resíduos é de ponta, uma interação altamente complexa entre componentes  
individuais e perfeitamente adaptáveis uns aos outros. A Fisia Babcock Environment assume muitas funções 
no processo de utilização dessa tecnologia. Trabalhamos como fornecedores de usinas sob regime “turn-
key”, assim como no desenvolvimento e suprimento de componentes individuais. Independentemente da 
área que gerenciamos: Desde o planejamento até a logística do material, do início da construção até o 
comissionamento e por fim a operação – os diversos departamentos de nossa companhia estão perfeitamente 
coordenados uns aos outros. 

Para podermos cumprir com nossas diversas funções, temos uma equipe de engenheiros altamente  
habilitados que utilizam as ferramentas mais modernas para garantir a melhor qualidade na engenharia 
dos sistemas e a subsequente implementação. Assim como o departamento de engenharia, temos também 
uma equipe de gerenciamento de projeto profissional – também equipada com ferramentas modernas de 
gerenciamento de projeto, para proporcionar uma alta qualidade de execução. O processamento de um 
pedido dentro da equipe de projeto garante que cada trabalhador do projeto esteja sempre atualizado 
com os últimos desenvolvimentos. Esse é um requisito fundamental para o processamento dos pedidos 
dos clientes sem qualquer problema. Essa transparência em nossos processos operacionais garante a 
adesão a cronogramas – e um padrão técnico que cumpre com os requisitos mais rigorosos.

Para as tecnologias chave de uma usina moderna de tratamento térmico de resíduos, a FBE possui experiência e 
know-how de longa data:

• Sistemas de grelhas resfriadas a ar e a água   • Caldeiras de passagem horizontais e verticais 
• Tratamento de escória e de cinzas    • Sistemas avançados de controle de combustão
• Tratamento térmico de resíduos perigosos   • Limpeza dos gases de combustão 
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Nossa tecnologia: orientada à metas e  
formadora de padrões 

Para estar à frente da situação, é preciso manter-se 
pensando. Essa é razão pela qual nos engajamos no 
desenvolvimento de tecnologias futuras e trabalhamos 
estreitamente com universidades e institutos de pesquisas. 
Assim, definimos hoje a direção do amanhã.

Nossa vantagem: muitos anos de experiência

Seja como fornecedor da cadeia total do processo ou 
de componentes individuais – utilizamos nossa longa 
experiência para otimizar constantemente nossos 
produtos e processos para longo prazo de vida, eficiente 
e econômico.

Segurança e qualidade são especialmente 
importantes para nós

Qualidade e segurança têm alta prioridade para nós. É 
por essa razão que somos certificados em termos de  
nossos sistemas de gerenciamento para saúde, segurança 
e proteção ambiental. Somos os únicos fornecedores 
de sistemas de caldeiras, porém estamos certificados 
também como fabricantes, segundo as linhas mestras 
atuais da União Européia. Com o selo ASME S (reparos, 
reconstruções), criamos também uma base para vender 
nossos produtos nos E.U.A., Canadá, e em nove outros 
países. Considerando isso, não existem limites para o uso 
de nossos produtos.

Garantimos também, a longo prazo, a qualidade excepcional 
de nossos produtos. É por isso que mantemos nossos 
próprios procedimentos de solda e testes que têm 
habilitações de procedimentos certificados segundo o  
EN ISO 15614 e EN 473.

Nosso perfil de desempenho

•  Fornecedor de usinas “turnkey” e subseções
• Fornecedores de componentes chaves
• Serviços de pós-venda
• Prestadores de serviços de engenharia
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Nosso Serviço de Pós-venda – sempre a seu lado 

Inspeção, 
Manutenção 
e Reparos

Revisão e Manutenção 

Contrato de serviço
(incluso serviço on-call / Gerência operacional)  

Inspeção e reparos 

Contrato de serviço para 
peças de desgaste

Gerenciamento de peças 
sobressalentes e peças 
desgaste

Mesmo após a conclusão e o comissionamento do sistema, estaremos junto de nossos clientes. Com a 
FBE, será possível ter acesso a todos os serviços, de engenharia até montagem, e de inspeção a reparos 
de todos os componentes: uma equipe completa, versátil e confiável para garantir a paralização mínima e 
com máxima eficiência da sua usina. Juntamente com a cadeia de processo completo nosso Serviço de Pós- 
vendas o parceiro competente sempre ao seu lado – não somente para usinas construídas por nós. 

Como fabricante de usinas, nosso Serviço de Pós-vendas dispõe do conhecimento total para os departamentos 
de desenvolvimento, engenharia e construção. Nosso know-how completo está à sua disposição para 
estudos, otimização de conceitos de usina, modernização de usinas e também como base para trabalhos 
de manutenção com o mais alto nível de qualidade. 

Como fabricante autorizado de equipamento de pressão, a Fisia Babcock Environment possui todos os cer-
tificados exigidos para oferecer os serviços de engenharia, fabricação, entrega, montagem e documentação de 
peças de pressão. Como resultado de nossos registros de procedimento e qualificação (PQRs) e especificações 
de procedimento de soldagem (WPSs), cumprimos com os requisitos legais da diretiva de Equipamentos 
de Pressão (97/23/EC) e podemos, portanto, comercializar sistemas certificados.
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Inspeção, manutenção e reparos

Prevenção é melhor que paralização. Serviços planejados 
são a base de uma estratégia economicamente viável de 
manutenção. Nossos Serviços Pós-venda podem orientar 
sobre as medidas preventivas e oferecer serviços de 
inspeção individual e contínua. Assim, os períodos de 
paralização são encurtados e a disponibilidade da usina 
aumenta.  

A organização e execução de serviços de manutenção 
estão baseadas em estrutura de tempo especificada 
por cliente e é elaborada para as necessidades de seu 
sistema. Nosso pessoal altamente qualificado está  
habilitado a cumprir com os requisitos programados  
com as medições necessárias.

Operação e otimização do sistema

A vida útil de sistemas para tratamento térmico de resíduos 
é de 20 anos. No curso da vida útil do sistema, novos 
requisitos aparecem frequentemente, tais como novos 
regulamentos legais sobre compatibilidade ambiental 
ou mudanças no fornecimento de combustível ou na 
composição do mesmo. Tudo isso tem um efeito sobre 
a operação e, algumas vezes, sobre o projeto técnico 
essencial do sistema. Com nossos serviços baseados 
na engenharia, o cliente receberá o apoio para eliminar 
todos os desafios que possam surgir durante a operação.

Para apoiá-lo no gerenciamento do sistema, treinamos 
também o pessoal de operação, otimizamos os processos 
de trabalho ou assumimos o gerenciamento total técnico 
e operacional do sistema.

Contratos de serviço

Fisia Babcock Environment oferece contratos de serviço 
para inspeção e manutenção contínua das usinas de 
incineração de resíduos. Eles são adaptados às neces-
sidades de nossos clientes em quatro áreas chave de 
serviços:

• Duração do contrato
• Finalidade técnica – exemplo: componentes individuais,  
   tais como grelha e caldeira ou sistema completo
•  Finalidade do serviço – exemplo, inspeção a cada 

8.000 horas de operação e/ou durante a operação a 
cada 2.000 horas de operação; opcional contra cha-
mada para interrupções da operação contínua

•  Profundidade do serviço – exemplo: equipe completa 
ou peritos individuais no local como supervisores

Os benefícios

Um contrato de serviço personalizado oferece:

• Capacidade de planejar os custos de manutenção a   
   longo prazo
• Apoio rápido, sem burocracia, por nossa equipe de  
  serviços
• Serviços adicionais, tais como serviço de prontidão
•  Fornecimento mais rápido de peças de reposição e 

peças sujeitas a desgaste
•  Vantagens nos preços, de acordo com a duração do 

compromisso contratual

Operação e Otimização 
da planta

Estudos e Serviços de 
engenharia 

Otimização e Gerenciamento Treinamento de  
funcionários 

Modernização, Expansão e Desativação 
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Alemanha
Aachen
Bamberg
Berlin – Lichtenberg
Berlin – Ruhleben
Berlin – Tempelhof
Böblingen
Bremen
Burgkirchen
Cologne
Dortmund
Düsseldorf – Flingern
Eitorf, Sieg
Essen – Karnap
Fallingbostel
Freudenstadt
Fürstenfeldbruck
Göppingen
Göttingen
Hagen
Hamburg – Borsigstraße
Hamburg – Rugenberger Damm
Hamburg – Stapelfeld
Hamelin
Hamm
Heringen
Herten
Homburg
Iserlohn
Kamp-Lintfort
Kassel
Kiel
Kornwestheim
Krefeld
Leverkusen
Ludwigshafen
Mainz – Mombach
Mettmann
Munich
Munich – Neufahrn
Neckarsulm
Nienburg / Weser
Oberhausen
Offenbach / Main
Pinneberg
Porz / Rhine
Radolfzell
Rosenheim
Rüdersdorf
Ruhleben
Schwäbisch Hall
Schwandorf
Schweinfurt
Stuttgart – Münster
Stuttgart – Untertürkheim
Süchteln
Viersen / Cologne
Weissenhorn
Weisweiler
Wuppertal
Würzburg

Atividade em todo o mundo – uma seleção de nossas 1.200 usinas de referência

Bélgica
Willebroek

China
Hefei
Ningbo
Shanghai

Dinamarca
Aarhus
Funen
Glostrup

Finlândia
Riihimäki

França
Bellegarde
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Carrières-sur-Seine
Châteauroux
Clermont-Ferrand
Dunkirk
Fort-de-France / Martinique
Grenoble
Lagny / Marne-la-Vallée
Le Havre
Lyon
Rambervillers
Reims
Toulouse

Grã Bretanha
Avonmouth, Bristol
Dawsholm
Edmonton
Isle of Man
Linwood
Middleton
Sheffield
Southampton
Tyseley
Wolverhampton

Itália
Bolzano
Cremona
Dalmine
Fenice, Melfi
Macerata
Messina
Mira
Naples
Reggio di Calabria
San Vito
Schio
Valdagno
Vercelli
 

Japão
Akashi, Hyogo
Funabashi, Chiba
Iwaki, Fukushima
Kadoma, Osaka
Kawaguchi, Saitama
Kawasaki, Kanagawa
Kishiwada, Osaka
Kobe, Hyogo
Kyoto
Matsue, Shimane
Moriguchi, Osaka
Ota, Gunma
Ritto
Sennan, Osaka
Shijonawate, Osaka
Shimodate
Tokushima
Tokyo
Utsunomiya, Tochigi
Yashimata

Coréia
Ansan
Anyang, Pyeongchon
Gyeongju
Icheon
Jung-gu, Ulsan
Jungwon-gu, Seongnam
Kwang Myung
Myung-ji, Busan
Nowon-gu, Sanggye

Lituânia
Klaipeda

Países Baixos
Arnhem
Eindhoven
Joure
Moerdijk
Nijmegen
Rotterdam / Botlek
Rozenburg

Noruega
Kristiansand

Áustria
Wels

República da Moldávia
Chisinau

Rússia
Kuybyshev
Moscow
Murmansk
Omsk
Pyatigorsk
Rostov
Saratow
Sochi

 Suécia
Borlänge
Halmstad
Jönköping
Södertälje
Stockholm
Uddevalla

Suiça
Affoltern
Biel
Buchs
Cottendart
Gamsen
Horgen
Muttenz
Oftringen
Olten
Penthaz
St. Margarethen
Upper Valais
Worblental
Zofingen

Cingapura
Ulu Pandan

Eslovaquia
Bratislava
Kosice

Espanha
Palma de Mallorca
Tarragona

Taiwan
Kaohsiung

República Tcheca
Brno

Ucrânia
Dnepropetrovsk
Donetsk
Kharkov
Kiev
Yalta

Hungria
Budapest

E.U.A.
Essex County
Hempstead
Long Beach California
Montgomery Pennsylvania
Niagara Falls
Portland
Southeastern County

Energia a partir de Resíduos
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Alemanha
Aachen
Bamberg
Berlin – Marienfelde
Berlin – Ruhleben
Biebesheim
Bielefeld
Böblingen
Böhlen
Burgau
Cologne
Duisburg
Düsseldorf
Düsseldorf – Flingern
Ebenhausen
Essen – Karnap
Fürth
Gersthofen
Göppingen
Hagen
Hamburg – Borsigstraße
Hamburg – Rugenberger Damm
Hamburg – Stapelfeld
Hamm
Heide
Helmstedt
Herten
Kassel
Kempten
Kiel
Krefeld
Landshut
Lengfurt / Main
Leverkusen
Ludwigshafen
Lünen
Mainz
Mannheim
Marburg
Munich
Münster
Oberhausen
Offenbach
Pinneberg
Rüdersdorf
Salzgitter – Heerte
Sande
Schwedt
Schweinfurt
Solingen
Stuttgart – Münster
Weißenhorn
Weisweiler
Wesel
Wuppertal
Würzburg
Zapfendorf
Zirndorf

After Sales Service
Alemanha
Böblingen
Bonn
Düsseldorf – Flingern
Hamburg – Borsigstraße
Hamburg – Rugenberger Damm
Hamburg – Stapelfeld
Heide
Heringen
Iserlohn
Kiel
Knapsack – Hürth
Leuna
Rüdersdorf
Salzbergen
Stuttgart
Wesel – Asdonkshof
Wuppertal

Dinamarca
Glostrup
Odense

Finlândia
Riihimäki

Grã Bretanha
Isle of Man
Tyseley

Itália
Naples

Países Baixos
Arnheim
Delfzijl
Hemweg

Noruega
Kristiansand

Áustria
Pfaffenau
 
Suécia 
Borlänge
Halmstad
Jönköping
Uddevalla

Espanha
Alcúdia

Bélgica
Antwerp

Dinamarca
Aarhus
Avedøre
Glostrup
Odense

Finlândia
Riihimäki

França
Bellegarde
Grenoble
Reims

Itália
Fenice, Melfi
Naples

Coréia
Busan
Sanggye
Seongnam
Ulsan

Noruega
Oslo – Brobekk
Oslo – Klemetsrud

Países Baixos
Nijmegen
Rotterdam
 
Austria
Lenzing

Suíça 
Basel
Buchs – Aarau
Cottendart
Horgen

Taiwan
Kaohsiung

E.U.A.
Babylon, NJ
Camden, NJ
Charleston, SC
Essex County, NJ
Hempstead, NY
Portland, MA

Limpeza do gases de combustão
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Usina de incineração de resíduos Kristiansand/Noruega
Combustível: Resíduos Sólidos Urbanos
Taxa de rendimento: 1x18 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis (resfriada a água)
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor
Comissionamento: 2010
Produção de energia: Corrente elétrica / aquecimento do distrito

Usina de incineração de resíduos Rüdersdorf/Alemanha
Combustível: CDR – Combustível derivado de resíduo
Taxa de rendimento: 1x32.9 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis (resfriada a água)
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor, limpeza de 
gases de combustão
Comissionamento: 2008
Produção de energia: Corrente elétrica

Usina de incineração de resíduos Riihimäki/Finlândia
Combustível: Resíduos Sólidos Urbanos
Taxa de rendimento: 1x20.75 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis (resfriada a água)
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor
Comissionamento: 2007
Produção de energia: Corrente elétrica / aquecimento do distrito

Usina de incineração de resíduos Oberhausen/Alemanha
Combustível: Resíduos Sólidos Urbanos
Taxa de rendimento: 1x25 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas de cilindro
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor, precipita 
wdor eletrostático
Comissionamento: 2006
Produção de energia: Corrente elétrica

Usina de incineração de resíduos Isle of Man/Grã Bretanha
Combustível: Resíduos Sólidos Urbanos
Taxa de rendimento: 1x9 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis (resfriada a água)
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor
Comissionamento: 2003
Produção de energia: Corrente elétrica

Usina de incineração de resíduos RZR II Herten/Alemanha
Combustível: Resíduos Sólidos Urbanos
Taxa de rendimento: 2x17.4 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis
Finalidade do fornecimento: Usina chave-na-mão
Comissionamento: 2008
Produção de energia: Corrente elétrica
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Usina de incineração de resíduos Glostrup/Dinamarca
Combustível: Resíduos Sólidos Urbanos
Taxa de rendimento: 1x35 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis (resfriada a água)
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor, limpeza de 
gases de combustão
Comissionamento: 2005
Produção de energia: Corrente elétrica / aquecimento do distrito

Usina de incineração de resíduos Uddevalla/Suécia
Combustível: Resíduos Sólidos Urbanos
Taxa de rendimento: 1x11 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis (resfriada a água)
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor, limpeza de 
gases de combustão
Comissionamento: 2008
Produção de energia: Corrente elétrica / aquecimento do distrito

Usina de incineração de resíduos Borlänge/Suécia
Combustível: Resíduos Sólidos Urbanos
Taxa de rendimento: 1x10.5 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis (resfriada a água)
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor
Comissionamento: 2008
Produção de energia: Corrente elétrica / aquecimento do distrito

Usina de incineração de resíduos Aarhus/Dinamarca
Combustível: Resíduos Sólidos Urbanos
Taxa de rendimento: 1x17.5 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis (resfriada a água)
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor, limpeza de 
gases de combustão
Comissionamento: 2005
Produção de energia: Corrente elétrica / aquecimento do distrito

Usina de incineração de resíduos Heringen/Alemanha
Combustível: CDR – Combustível derivado de resíduo
Taxa de rendimento: 2x20 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis (resfriada a água)
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor
Comissionamento: 2009
Produção de energia: Corrente elétrica

Usina de incineração de resíduos Acerra (Nápoles)/Itália
Combustível: CDR – Combustível derivado de resíduo
Taxa de rendimento: 3x27.1 t/h
Sistema de grelhas: Grelhas Móveis (resfriada a água)
Finalidade do fornecimento: Caldeira, gerador de vapor
Comissionamento: 2009
Produção de energia: Corrente elétrica

27



Fisia Babcock Environment GmbH
Fabrikstraße 1

51643 Gummersbach
Alemanha

 
Telefone +49 (0) 2261 85-0

Fax +49 (0) 2261 85-3309

info@fisia-babcock.com
www.fisia-babcock.com


