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O que é tratamento térmico?

Processo de alta temperatura aplicado a resíduos com o 
objetivo de:

• reduzir massa e volume;

• reduzir ou eliminar riscos químicos e biológicos;

• reduzir outros impactos ambientais decorrentes da 
disposição de resíduos (mudança climática por exemplo);

• produzir um subproduto útil como matérias primas ou 
energia química, térmica ou elétrica.



Quais são os processos mais comuns?

• Incineração:
Considerada poluente em alguns casos, pode ser efetiva e gerar 

energia, é um processo já aplicado e bem conhecido;

• Gaseificação:
Sua aplicação em resíduos é incipiente, tem o potencial de ser 

menos poluente que a incineração, pode gerar energia e químicos 
diversos;

• Pirólise:
O produto principal é líquido e tem utilização restrita, sua conversão 

em outros produtos é mais difícil;

• Plasma:
Uso intensivo de energia elétrica, possivelmente mais adequado para 

pequenos volumes de materiais perigosos, como as cinzas de outros 
processos.



O que vamos discutir?

Incineração

e

Gaseificação



Incineração: uma visão geral



Processo de combustão de resíduos, com ou 
sem combustível auxiliar, para:

• redução de volume (urbano);

• eliminação de riscos patológicos (clínicos);

• eliminação de substâncias perigosas 
(industrial).

O que é incineração?



Quais são os problemas que gera?

Poluentes 

• Gasosos
Ar

• Sólidos
Solo e águas

• Líquidos

Resíduos sólidos: Escória (pequeno risco) e 
Cinzas  (maior risco,MP).

Líquidos: Efluentes do tratamento de gases e MP.



Como funciona?
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Quais os benefícios?
Resíduos Urbanos: 
• Tratamento de grandes volumes (milhões ton/ano);
• Redução na emissão de GE nos aterros (CH4) sanitários;
• Redução na emissão de GE na combustão de fósseis para a produção de energia;        
• Produção de energia: ex, 20 MW contínuo / 250.000 t de resíduos / ano.

Resíduos Industriais perigosos: 
• Tratamento de volumes relativamente pequenos mas de alto risco;
• Diminuição do risco de descarte clandestino;
• Diminuição do volume e da periculosidade do resíduo;
• Pequeno consumo de energia.

Resíduos Clínicos: 
• Tratamento de volumes relativamente pequenos mas de alto risco biológico;
• Diminuição do risco de descarte clandestino;
• Diminuição do volume e da periculosidade do resíduo;
• Pequeno consumo de energia.





Elevação de temperatura de 0,6 ºC nos últimos 150 anos



18000 anos atrás:
Período glacial

Presente:
Interglacial
6 ºC mais quente



Configuração típica
de caldeira para 
incineração de 
resíduo urbano
(mass burn)



A incineração tem sido utilizada?
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Poluentes



Quem são os contaminantes?

Produtos de la combustión incompleta

Monóxido de 
carbono

CO gas

Hidrocarbonos 
totales

HCT • mas de 400 compuestos,
• gas (VOC) o 
• líquido/sólido (PAH)

Material 
particulado

PM10
PM2,5

• sólido o líquido en goticas < 10 micra
• lo mismo, pero < 2,5 micra



Óxidos de 
Nitrógeno

NOx NO > 90%
NO2

gas Térmico o do 
combustible

Óxidos de 
azufre

SOx gas SO2 > 90%
gas SO3
PM (sulfatos)

gas Composition 
del 
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Dióxido de 
carbono 

CO2 gas Cámbio climático Produto de la 
combustión completa
Composition del 
residuo

* Combustíveis derivados da biomassa podem ter ciclo de 
carbono aproximadamente nulo; o CO2 emitido é reabsorvido
na safra seguinte.

Mudança climática
- afeta ao futuro, damos pouca importância;
- tem grande inércia, a remoção da causa não faz cessar o
efeito.



Dioxinas e furanos?

Fontes para a atmosfera
• Incineração    resíduos urbanos

resíduos clínicos

industriais

• Fusão metais ferrosos

• Fundição secundária de cobre (fios)

• Incêndios prediais (PVC)

• Incêndios florestais

• Queima de lodo de esgoto (cloração)

• Fogos de artifício (cloro, cor)

São a principal objeção à
incineração



Dioxinas
(75 compostos)

Furanos
(135 compostos)

2,3,7,8 - Tetraclorodibenzo-p-dioxina

TEQ = 1,0

2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano

TEQ = 0.xx

Quem são?



Principal mecanismo de formação: Síntese De Novo

• Formação a partir de C, H, Cl, O na presença de fuligem 
(carbono sólido) e possivelmente catalizada pelo cobre;

• Ocorre em uma faixa de temperaturas de 200 a 400 ºC;

• Resfriamento rápido (“quencher”) ajuda a evitar a formação
mas não é suficiente.

Como se formam as dioxinas?
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É possível eliminar os poluentes?

• Sistema eficiente de tratamento de gases;

• Projeto de qualidade;

• Operação consciente e responsável;

• Manutenção cuidadosa.



Tecnologias disponíveis para o tratamento de gases

• Carvão ativado

- leito fixo

- injeção de pó no gás;

• Reator catalitico seletivo;

• Filtro de mangas com catalisadores;



filtro de 
mangas

cal e 
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Sistema de tratamento de gases: como funciona?



Condições a atingir na chaminé

•PCDD / F concentration = 0.1 ng TEQ at 7% O2

Particulate matter < 70 mg / Nm3 at 7% O2

Condições a alcançar na chaminé

PCDD/F: o,1ng Teq/Nm3 a 7% de O2

MP 10 mg/Nm3 a 7% de O2



Para que serve o
“quencher”?

Levar o gás para a temperatura correta: nem alta, nem 
baixa;

Fazer isto rapidamente: evita dioxinas e furanos;

Manter o gás seco: evita corosão.



Carvão ativado: remove dioxinas, furanos, alguns 
gases orgânicos e metais;

Ca(OH)2: Remove gases ácidos, sobretudo SOx e 
HCl;

Pra que servem o carvão e a 
cal?



Pra que serve filtro?

Remover o pó: evita a emissão para a atmosfera;

Agir como reator: o carvão e a cal ficam depositados 
sobre as mangas e reagem com o gás.



Operar corretamente: temperatura, oxigênio, modo de carga 
etc...;

Ter boa manutenção preventiva e corretiva: não esperar quebrar, 
consertar rapidamente quando necessário;

Planejar a operação: combinação de resíduos para obter boa 
temperatura e emissões de poluentes baixas.

O que mais é preciso?
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Conclusão

Com ações e tecnologia corretas é possível atingir aos
limites de emissões, mesmo as européias, como foi feito
com um incinerador de resíduos industriais recentemente.



No Brasil

Processo fortemente cogitado em vários estados a aplicação
parece ser irreversível nas cidades maiores;

São Sebastião, com 150 toneladas/hora possivelmente será
a primeira.



Gaseificação: uma visão geral

Tipos de gaseificadores, 
combustíveis, qualidades e requisitos 

do gás



Definição:

Processo de oxidação parcial de um combustível para
produzir um gás que pode ser utilizado como fonte de energia
ou como matéria prima para a fabricação de produtos químicos.



Um pouco de história



Primeiras utilizações:

• Produção de alcatrão para vedação de barcos;

• Iluminação pública (1792, Inglaterra);

• Transporte durante a guerra.



Fonte: Knoef, H. A. M. Handbook of biomass gasification  GasNet, 2005

“Town gas” gasômetro em Viena, para iluminação pública.



Número de veículos a 
“gasogênio” em uso em 
1942. 
Adaptado de:
Egloff G. Arsdell, P. V.  Motor vehicles 
propelled by producer gas The Petroleum 
engineer, vol 14, pg 645, 1943.



O processo



• Metano CH4;

• Monóxido de carbono CO;

• Hidrogênio H2;

• Outros combustíveis em pequenas 
quantidades;

• Dióxido de carbono CO2;

• Agua H2O;

• Nitrogênio N2.

Quem são os produtos da gaseificação?



Composições com ar como agente da 
gaseificação

Componente gás seco gás úmido
(%vol) (%vol)

CH4 3.3CH4u 3.1
H2 13.0H2u 12.2
CO 19.0COu 17.9
CO2 12.0CO2u 11.3
N2 52.7N2u 49.5

H2O 6.0
Total 100.0 100.0

PCS aproximado 5MJ/Nm3



Agentes de gaseificação são os meios gasosos que 
promovem o processo, entre eles: 

• Ar;

• Oxigênio (O2);

• Vapor;

• Misturas diversas dos anteriores.

Quem e o que são os agentes da gaseificação?



O fornecimento pode ser:

• Interno - a energia é fornecida pela oxidação parcial do 
combustível, com formação de CO2 e H2O;

• Externo - o aquecimento provém de uma fonte externa
ao processo e não envolve a oxidação do combustível;

• Mixto - uma mistura dos dois acima.

Como é fornecida a energia para o processo?



Combustíveis:

• Fósseis - carvão, coque, óleo, etc... - normalmente ricos 
em C e H, algum O (10%) e umidade (10%), com ou sem 
presença significativa de cinzas, S, Hg, Cl, F e metais 
pesados;

• Biomassa - madeira, óleos vegetais ou animais, lodos, 
parte do lixo doméstico, etc... - alta concentração de O 
(40% em massa na madeira seca), pouco ou nenhum S, 
maior tendência à formação de alcatrões, geralmente 
maior umidade (52% para bagaço de cana) e grande 
heterogeneidade.

Quais são os combustíveis mais usados na gaseificação?

• Fósseis: carvão, coque, óleo e outros - normalmente
ricos em C e H, pouco O e umidade, com ou sem
presença significativa de cinzas, metais, S, Cl, F e Hg;  

• Biomassa – madeira, bagasso, óleos vegetais, lodos, 
parte do resíduo doméstico e outras - muito O, umidade e
heterogeneidade maiores, pouco ou nenhum S;



• Slagging - alta temperatura (1500 ºC) produz cinzas líquidas;

• Leito fixo (ou móvel) - temperatura variável por zona, cinzas 
sólidas, configurações “updraft” e “downdraft” e fluxo cruzado;

• Leito de arraste, normalmente usado na configuração 
slagging;

• Leito fluidizado borbulhante ou circulante - temperatura 
relativamente baixa (850ºC), produz cinzas sólidas.

Pressões do processo:

• Atmosférica;

• Pressurizado (20 a 40 bar).

Quais os principais tipos de gaseificadores?



Leito fixo ou móvel

Cocorrente
(downdraft)

Contracorrente
(updraft)

Cruzado
(crossed)



Slagging



Leitos fluidizados borbulhante e circulante

Borbulhante Circulante
Adaptado de: Pagliuso, J. D.,  2007



Formação de Metano

Que outros fatores são afetados pela temperatura?

Metano é importante quando se deseja alto poder calorífico no gá



Monóxido de carbono

CO + H2

Nota: CO e H2 são mais
desejados para síntese de 
produtos químicos a partir
do gás



Processo Tecnologi
a Comb. Temp. Pressã

o Vapor Metano PC
(ºC) (bar) (%) (MJ/Nm3) (kcal/Nm3

)
Ascab Fluidizado biomass

a 716 15 sim 0 5.5 1316
EnergyProd Fluidizado biomass

a 650 1 não 4.65 5.6 1340
Citicorp Fluidizado biomass

a 649-815 1 ar quente 5.72 6.9 1651
Shell Arraste carvão 1500 20 - 40 sim 0.3 8.2 1962
E-Gas Arraste carvão 1350-

1400 30 - 1.9 10.3 2464
GTI Fluidizado biomass

a 816 33 sim 17.8 12.9 3086
Bcl Ferco Fluidizado biomass

a 600-1000 1 sim 17.8 18.7 4474
Lurgi Móvel carvão 980-1040 25-28 sim - -
Texaco Arraste carvão 1200-

1450 30 sim 10-12

Um pequeno resumo



Rüdersdorfer Zement Werke GmbH/Lurgi,
100 MW
Adaptado de: Hermann, H. and Harrie, K (ed.) 
Success stories on biomass gasification

Um exemplo de leito circulante com biomassa e resíduos



Adaptado de: Hermann, H. and Harrie, K (ed.) Success stories on biomass gasification





IGCC



Planta de gaseificação acoplada a um ciclo combinado, isto é
com utilização de turbinas a gás e a vapor, com ou sem a 
produção simultânea de insumos químicos.

IGCC

Nota: a produção de químicos deve ser economicamente benéfica e fornece 
um meio adicional de acompanhamento de demanda elétrica.
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Adaptado de: Fossil energy power 
plant desk reference, NETL/DOE, 
2007



• Material particulado: lavagem com água e/ou ciclone seguido de 
filtro de velas;

• Óxidos de enxofre: Selexol para obter <28ppmv H2S no gás de 
síntese e recuperar 99.6% do S pelo processo Claus;

• NOx: diluição com N2 e /ou humidificação para obter PCI = 120 
btu/scf (1020kcal/Nm3) para obter 15ppmv a 15% de O2;

• CO2: Selexol e reação de “shift” para remoção de 90%;

• Mercúrio: carvão ativado para remoção de 95%.

• Produção: energia elétrica e produtos químicos;

• Consumo: energia elétrica (ASU e CO2), combustível, água, outros.



Adaptado de: Fossil energy power plant desk reference, NETL/DOE, 
2007



Adaptado de: Fossil energy power plant desk reference, NETL/DOE, 
2007



Adaptado de: Fossil energy power plant desk reference, NETL/DOE, 
2007



Adaptado de: Fossil energy power plant desk reference, NETL/DOE, 
2007



Adaptado de: Fossil energy power plant desk reference, NETL/DOE, 
2007



Utilização da gaseificação, seus
insumos e produtos



Adaptado de: Gasification, redefining clean energy, Gasification technologies council, 2008



O projetoVSE no Brasil



Combustíveis:

• Carvão;

• Biomassa;

• Resíduos industriais.

Plantas:

• Piloto (1MWth), operacional;

• Demonstração (20 MWth) em 
construção.

Planta piloto de 1 MW



Tipo de processo: Leito fluidizado

• baixo alcatrão comparado ao leito fixo;

• compostos de enxofre (H2S) são removidos no interior do 
próprio leito com eficência de 90%;

• flexibilidade no uso do combustível (poder calorífico, cinzas, 
umidade, distribuição granulométrica);

• grande potencial para aplicação na gaseificação de 
biomassa.



No final, incineração ou
gaseificação?



No final, qual é melhor?

Pontos a considerar:

• Alimentacão e pré-tratamento do resíduo;

• Segurança de operação;

• Geração de poluentes;

• Tratamento de gases e poluição ambiental;

• Variedade de produtos e acomodação de demanda;

• Porte da instalação e geração de energia;

• Comprovação de desempenho e disponibilidade.



Muito obrigado!
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