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RESUMO 

  

Esta dissertação centrou-se num caso de estudo e teve como objectivo avaliar a possibilidade de 

valorização da fração resto da unidade de tratamento mecânico de resíduos urbanos da Tratolixo, na 

perspetiva das políticas europeias, já incluídas no PERSU 2020, e do recente Pacote de Economia 

Circular. A solução teve como foco a implementação de uma tecnologia Waste to Energy com 

capacidade para 75kt/ano e adequada às características da fração resto. 

A seleção entre as tecnologias de combustão disponíveis no mercado com potencial para constituir a 

solução a ser adotada, assentou em três pilares: ambiental, técnico e económico. As conclusões ao 

nível ambiental e económico apontam como potencial a gasificação mas, com fragilidades, dado 

faltarem estudos de análise comparativa de ACVs e dados credíveis de investimento associados a 

tecnologias de gasificação comerciais de pequena/média dimensão e grau de maturidade elevado. 

Comparadas várias tecnologias disponíveis no mercado do ponto de vista técnico, o estudo aponta 

para uma das tecnologias no mercado baseada num gasificador do tipo updraft moving bed com uma 

eficiência elétrica de ca., 30% o que no caso de estudo equivaleria a uma produção anual de 45 

GWhel. 

 

Palavras-chave: Waste to Energy, Resíduos Urbanos, Gasificação, Sistema de Gestão de 

Resíduos Urbanos, Economia Circular 

 

 

  



 

 
 

III 

 

ABSTRACT 

 

This Thesis focused on a case study and had the objective of evaluating the possibility of valorisation 

of the refuse fraction of Tratolixo’s municipal solid waste mechanical treatment unit, in the perspective 

of European policies, included in PERSU 2020, and the recent Circular Economy Package. The 

solution focused on the implementation of a Waste to energy technology with capacity for 75kt/year 

and suitable for the characteristics of the refuse fraction. 

The selection of a technology among various combustion technologies available in the market with 

potential to constitute a solution to be adopted was based on three pillars: environmental, technical 

and economic. Environmental and economic conclusions point to gasification as the solution, but that 

conclusion has weaknesses, as there is a lack of LCA comparative studies and credible data on the 

investment associated to commercial gasification of small/medium dimension and high level of 

maturity. After a technical comparison of various technologies available in the market, the study points 

to an updraft moving bed gasification technology with efficiency of about 30%, which applied to the 

study case would mean an annual production of 45 GWhel. 

 

Keywords: Waste to Energy, Municipal Solid Waste, Gasification, Municipal Solid Waste 

Management System, Circular Economy  
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1 

1 Objetivo da Dissertação 

A produção de resíduos e respetivo tratamento é uma das problemáticas mais importantes que se 

coloca à sociedade atual. Dados do Eurostat quanto à produção de resíduos urbanos (RU) na União 

Europeia (UE) mostram que apesar de se verificar um decrescimento gradual, em 2015 a capitação 

média anual foi de 476kg/hab correspondendo à produção de 242 048 056t de RU (Eurostat2, 2016) 

(Eurostat3, 2016). 

A gestão de resíduos é um dos seis sectores que mais significativamente contribui para a produção 

de Gases de Efeito de Estufa (GEE), na UE, tendo um peso ainda maior quando o âmbito é restrito a 

Portugal (ver ponto 3.1). A UE tem feito um esforço para abordar esta problemática, tendo adotado 

políticas na área dos resíduos que levaram ao estabelecimento de objetivos ao nível da produção e 

tratamento de resíduos em todos os países membros, como os objetivos e metas a cumprir até 2020, 

que no caso de Portugal estão inscritos no Plano Estratégico para os Setor dos Resíduos 2020 

(PERSU 2020). No seguimento destas políticas da UE surgiu o Pacote Economia Circular, que 

estabelece novas metas com prazo limite em 2030, com base no conceito de Economia Circular, que 

preconiza uma mudança do modelo linear de extração de matéria-prima, produção, uso e descarte, 

para um modelo circular, onde os produtos são devolvidos ao ciclo produtivo através de reutilização, 

recuperação e reciclagem (Lipor1, 2017) (ver ponto 4). 

Assim, é fundamental que sejam encontrados métodos que permitam o tratamento dos resíduos 

produzidos, mas também diminuir a contribuição do sector dos resíduos ou de outros sectores para a 

produção de, GEE, numa perspectiva de Economia Circular. Aqui entram as tecnologias, WtE, o foco 

desta dissertação, e que consistem em métodos de tratamento de resíduos que permitam recuperar a 

energia contida nos mesmos, quer diretamente através da queima do gás que resulta da combustão 

dos resíduos, quer através da transformação dos resíduos em materiais combustíveis sólidos ou 

líquidos para serem utilizados como fonte energética em diversos processos. 

O objetivo desta dissertação centrou-se assim, na análise da possibilidade de valorização de resíduos 

com foco em tecnologias WtE, para um caso de estudo (Tratolixo, ver ponto 7), tendo em conta as 

problemáticas associadas ao tratamento de resíduos e contribuição dos mesmos para a 

redução/emissão  de GEE, em articulação com o conceito de Economia Circular preconizada pelas 

novas políticas da UE para a área dos resíduos. 
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2 Estrutura 

O ponto de partida desta dissertação foi a averiguação da importância do sector dos resíduos no 

panorama das alterações climáticas a nível nacional e continental, bem como das dinâmicas de 

produção e tratamento dos mesmos e respetivos fatores de influência. Para tal foram utilizados dados 

do Eurostat. Para responder à primeira questão foram utilizados dados relativos à contribuição de 

vários sectores nas emissões de GEE em Portugal e na UE, enquanto para a segunda foram 

utilizados dados relativos à evolução da produção de RU ao longo de 8 anos. Os resultados 

conduziram a uma nova análise, desta vez com a produção de RU  e respetivos tratamentos em 

função do PIB para cada país da UE e para a região onde se insere o caso de estudo da dissertação. 

Foi também feito um ponto da situação relativamente à gestão de resíduos em Portugal em termos 

económicos, de modo a aferir a viabilidade do sector no nosso país (ver ponto 3). 

Conhecendo a situação do sector dos resíduos, era importante saber quais a perspetivas futuras do 

mesmo. Para tal, e tendo em conta que as diretivas e políticas para o sector partem de decisões da 

UE, recorreu-se a documentação do PERSU 2020 e Pacote Economia Circular, o primeiro 

representando a política em curso até 2020 e o segundo o futuro do setor até 2030. Através destes 

documentos foi possível conferir as metas a ser cumpridas pelo país e por cada sistema de gestão, 

bem como recomendações e diretrizes acerca do caminho a seguir em termos políticos e 

tecnológicos (ver ponto 4). 

Com conhecimentos acerca do presente e futuro do sector dos resíduos, foi possível definir o 

problema e objetivo desta dissertação. 

Uma vez que o foco da dissertação foi apontado para as tecnologias WtE, o passo seguinte foi fazer 

um levantamento do estado da arte das mesmas, com recurso a artigos disponíveis online (ver ponto 

5.1, 5.2 e 5.3),  seguido da investigação sobre o mercado, de forma a selecionar as tecnologias mais 

robustas e que pudessem vir a constituir uma solução para o caso de estudo. Desta última análise 

foram selecionados cinco fabricantes de gasificadores, dois de incineradores e ainda três tecnologias 

alternativas que pudessem funcionar em linha ou em paralelo com os processos WtE (ver ponto 

5.1.3, 5.3.1 e 5.4). 

Tendo sido consideradas várias tecnologias WtE, era importante saber qual a que melhor se 

adequava para integrar uma solução para o problema definido. O termo comparativo foram os 

impactes associados a cada tecnologia e recorreu-se para o efeito a artigos que faziam a 

comparação entre tecnologias WtE com base no método de Análise de Ciclo de Vida (ACV) (ver 

ponto 6). Como a gasificação obteve os resultados mais favoráveis, foi feito um aprofundamento do 

estudo da mesma através de uma retrospetiva da evolução da gasificação no mundo e o seu estado 

atual (ver ponto 5.1.1), uma análise económica (ver ponto 5.1.2) e de uma comparação entre todas as 

tecnologias de gasificação que tinham sido selecionadas do mercado (ver ponto 5.1.4). 

Uma vez que o objetivo da dissertação passava por aplicar uma solução WtE ao caso de estudo 

(empresa de gestão de RU Tratolixo), era necessário ter um conhecimento substancial sobre o 



 

 
 

3 

mesmo. Para tal foi feita uma caracterização do sistema de gestão ao nível da recepção de RU, 

unidades de processamento e funcionamento das mesmas (ver ponto 7.1). Foi também feito um 

ponto da situação da empresa quanto às metas estabelecidas para 2020 e 2030 de modo a cumprir 

as diretrizes da UE utilizados dados de um estudo feito pela Tratolixo no sentido de implementar 

tecnologia (produção de CDR) que permita caminhar no sentido das políticas europeias (ver ponto 

7.2). Como  fonte de informação recorreu-se aos Relatórios e Contas e Plano de Ação PERSU 2020 

(PAPERSU 2020) da Tratolixo, bem como às informações gentilmente cedidas pela Engª Cristiana 

Santos e pelo Engº Ricardo Castro e visitas técnicas às unidades da Tratolixo em Trajouce e 

Abrunheira, nos dias 17 e 19 de Julho, respetivamente. 

Depois de conhecer o caso de estudo, foi feita uma análise do potencial das tecnologias de 

gasificação para integrarem o sistema de gestão da Tratolixo (ver ponto 7.3), verificando se as 

características da fração resto se enquadravam nos requisitos de cada tecnologia, bem como se as 

capacidades de processamento oferecidas pelos fabricantes se adequavam à quantidade de fração 

resto disponível. 
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3 Introdução 

3.1 Influência dos resíduos nas emissões de GEE 

A produção de resíduos é uma consequência do uso de recursos nas atividades socioeconómicas 

que caracterizam o nosso quotidiano. Os resíduos têm origem nas várias fases do metabolismo 

socioeconómico, desde o momento em que os recursos são extraídos da natureza até ao momento 

em que os materiais e produtos em que se transformam deixam de ter utilidade para o seu 

consumidor (MAOTE, 2014). 

A forma como é feita a gestão dos resíduos é um problema tão importante como complexo, pois os 

seus impactes ambientais vão para além da sua produção (MAOTE, 2014). A significância destes 

impactes pode ser ilustrada por exemplo através da análise aos dados estatísticos relativos às 

emissões de GEE na UE, disponibilizados pelo Eurostat e presentes nos gráficos da Figura 1, para os 

casos da UE. no geral e de Portugal em particular. 

Tanto no caso da UE como especificamente em Portugal o sector da gestão de resíduos é apenas o 

último dos seis considerados, mas também que a importância relativa deste sector nas emissões de 

GEE é bem superior em Portugal comparativamente à média da UE. Em Portugal este corresponde a 

10% do total de emissões, um valor mais de duas vezes superior aos 4% da média da UE, estando 

além disso muito próximo dos valores de sectores como a agricultura (11%), processos industriais e 

uso dos produtos e combustão em indústrias de manufactura e construção (ambos com 12%), Figura 

1. 

 
Figura 1 - Distribuição das emissões de GEE na UE (28 países) e em Portugal por sector para o ano de 2015. O 
total de todos os sectores, incluindo o CO2 indireto, é de cerca de 4 452 milhões de t CO2 equivalente. Fonte: 
(Eurostat1, 2016). 

 
De forma a melhor compreender a temática da gestão  de RU em Portugal e na UE, é necessário 

perceber as dinâmicas que conduzem à produção de resíduos e o tratamento dos mesmos. 
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A Figura 2 apresenta a evolução quadrienal, da produção de RU per capita na UE entre 2006 e 2014, 

segundo dados do Eurostat, sendo possível verificar que esta tem diminuído na maioria dos países 

sendo exceções os países do Leste da Europa e Balcãs e também a Dinamarca e a Alemanha. 

3.2 Evolução da produção de RU  

Algumas tendências que indiciam uma ligação entre índices económicos e a produção de RU são 

notórias. Em geral,  os países com maior produção de resíduos são aqueles com maior poder 

financeiro ou PIB per capita, enquanto o contrário se passa nos países mais pobres, com a exceção 

da Bulgária, que se encontra entre o Reino Unido e a Alemanha, e da Bélgica e da Suécia, que se 

encontram mais próximas dos menores produtores apesar do seu elevado poder de compra. 

Quanto à evolução na produção de RU é possível verificar que Portugal e Grécia sofreram um 

significativo aumento em 2010, com posterior queda em 2014 no caso de Portugal (Grécia não 

apresentou valores de 2014 no Eurostat), o que poderá ter sido causado pela crise financeira que 

afetou severamente ambos os países. Alguns países do Leste da Europa e Balcãs bem como a 

Alemanha e Dinamarca, embora esta não tenha apresentado os valores de 2010, também 

contrariaram a tendência descendente. 

 
Figura 2 - Evolução da produção de RU per capita na UE para os anos de 2006, 2010 e 2014. Fonte: (Eurostat2, 

2016). 

 

3.3 Influência do PIB na taxa de geração de RU  

As conclusões tiradas da análise à Figura 2 são corroboradas pela Figura 3, na qual são utilizados 

dados do Eurostat para mostrar a capitação de RU em função do Produto Interno Bruto (PIB) nos 

países da UE. O posicionamento da Tratolixo (caso de estudo) relativamente às médias em Portugal 

e  na UE também pode ser observado. A propensão geral de aumento na produção de RU com o 
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aumento no PIB já abordada anteriormente confirma-se. A Tratolixo apresenta um resultado 

equilibrado, uma vez que apresentando um PIB um pouco superior ao da média da UE, tem uma 

capitação ligeiramente inferior. Assim, é possível afirmar que a região gerida pela da Tratolixo 

acompanha a tendência europeia de produção de resíduos. 

 
Figura 3 - Produção de RU per capita na UE e na região de influência da Tratolixo em função do PIB no ano de 
2014. Para o caso da Tratolixo foi usado o PIB da região metropolitana de Lisboa. Fonte: (Eurostat2, 2016) 
(Diagrama de processo de 2014 Cedido gentilmente pela Tratolixo em 21 de Julho de 2017) (Tratolixo, 2014). 

 

3.4 Influência do PIB per capita no processamento/destino de RU  

A situação económica dos países tem também influência no setor da gestão de resíduos ao nível da 

escolha de processos de tratamento e valorização vs. deposição direta dos resíduos em aterro. Tal é 

constatável quando se compara  a percentagem dos resíduos produzidos que é depositada em 

aterro, incinerada ou valorizada por meio de compostagem/digestão  com o PIB per capita, Figura 4, 

Figura 5 e Figura 6. 
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Figura 4 – Percentagem de RU enviados diretamente para aterro na UE e na Tratolixo em função do PIB no ano 
de 2014. Para o caso da Tratolixo foi usado o PIB da região metropolitana de Lisboa. Fonte: (Eurostat2, 2016) 
(Diagrama de processo de 2014 Cedido gentilmente pela Tratolixo em 21 de Julho de 2017) (Tratolixo, 2014). 

 

Quanto à percentagem de resíduos depositados em aterro, verifica-se que geralmente quanto maior é 

o PIB menor é a deposição, uma vez que os países com maior poder financeiro têm mais 

disponibilidade de investimento em tecnologias de tratamento de resíduos. Portugal deposita em 

aterro uma média de 49% dos seus resíduos, significativamente mais do que a média europeia de 

27,8%, traduzindo também a diferença de PIB. Comparando com países com PIB semelhante, 

Portugal superioriza-se em relação à maior parte destes, com exceção da Eslovénia e Estónia. 

Nesta vertente, a Tratolixo apresenta um resultado acima da média, pois apesar de se situar numa 

região com um PIB ligeiramente superior à média da UE, a sua taxa de deposição em aterro é inferior 

a países com PIB semelhante, como França, Reino Unido e Finlândia. Isto demonstra um 

investimento da empresa em tecnologias de tratamento de resíduos, impedindo a sua deposição 

direta em aterro. 
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Figura 5 - Percentagem de RU enviados para incineração na UE e na Tratolixo em função do PIB no ano de 
2014. Para o caso da Tratolixo foi usado o PIB da região metropolitana de Lisboa. Para o caso da Tratolixo foi 
usado o PIB da região metropolitana de Lisboa. Fonte: (Eurostat2, 2016) (Diagrama de processo de 2014 Cedido 
gentilmente pela Tratolixo em 21 de Julho de 2017) (Tratolixo, 2014). 

 

Os dados relativos à incineração mostram também uma tendência de ligação entre PIB e 

percentagem de resíduos incinerados. Neste aspecto destacam-se os países escandinavos como os 

que mais apostam na incineração, sendo estes também aqueles com maior necessidade de 

aproveitar o calor gerado para district heating, algo que em menores latitudes apenas pode ser feito 

numa pequena época do ano. Talvez por este facto, juntamente com algumas opções estratégicas na 

escolha de tratamento de resíduos, Portugal se encontre também aqui abaixo da média da UE, 

embora a diferença não seja tão significativa como na deposição em aterro. A região servida pela 

Tratolixo, quando comparada com países com PIB similar, envia maior percentagem de resíduos para 

incineração do que a Itália e o Reino Unido, apresentado valores muito semelhantes aos verificados 

em França e superiores à média da UE. 
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Figura 6 - Percentagem de RU enviados para compostagem e digestão na UE e na Tratolixo em função do PIB 
no ano de 2014. Para o caso da Tratolixo foi usado o PIB da região metropolitana de Lisboa. Para o caso da 
Tratolixo foi usado o PIB da região metropolitana de Lisboa. Fonte: (Eurostat2, 2016) (Diagrama de processo de 
2014 Cedido gentilmente pela Tratolixo em 21 de Julho de 2017) (Tratolixo, 2014). 

Relativamente à valorização de resíduos orgânicos por compostagem e digestão, a tendência 

verificada nos dois casos anteriores mantém-se, com a percentagem de resíduos enviados para este 

tipo de tratamento a aumentar com o PIB. No recurso a compostagem e digestão Portugal situa-se 

próximo da média da UE,e numa posição superior relativamente a todos os países com PIB 

semelhante. A Tratolixo demonstra uma aposta neste tipo de tratamento, apresentando também 

valores superiores à média e  a todos os países com PIB similar, sendo apenas ultrapassada pela 

Áustria e pela Holanda,. 

O Relatório Anual dos Serviços das Águas e Resíduos em Portugal, RASARP (ERSAR, 2016), 

oferece dados que permitem ter uma perspectiva global do mercado dos resíduos em Portugal. É 

possível verificar que a categoria à qual pertence a Tratolixo, Entidades Gestoras (EG) de titularidade 

municipal (empresas), é aquela onde se verificou menor nível de atividade no ano de 2015, tendo 

obtido no entanto resultado líquido positivo, algo que não pode ser dito do balanço geral das 

entidades (Figura 7). 
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Figura 7 – Nível de atividade das entidades gestoras de resíduos para o ano de 2015, em milhões de toneladas 
(à esquerda) e resultados líquidos agregados das entidades gestoras de resíduos para o ano de 2015, em 
milhões de euros (à direita). A Tratolixo enquadra-se na categoria de EG de sistemas de titularidade municipal 
(empresas). Fonte: (ERSAR, 2016). 

 

O posicionamento da Tratolixo entre as várias entidades que operam na mesma categoria (gestão em 

alta de titularidade municipal (empresa)) está patente na relação entre os encargos com o serviço de 

gestão de resíduos e as tarifas aprovadas, bem como nos balanços entre rendimento e despesas 

dessas mesmas entidades, Figura 8 e Figura 9. Existe uma tendência de crescimento da taxa 

aplicada com o aumento do encargo médio com o serviço de tratamento de resíduos, tendo a 

Tratolixo o maior encargo com o serviço e também a maior tarifa aprovada. Em relação ao balanço 

entre rendimentos e despesas, quase todas as entidades apresentam resultado positivo, tendo a 

Tratolixo o terceiro maior valor. 

Nota para a variabilidade nas circunstâncias destas entidades, pelo que a comparação entre as 

mesmas deve ser feita cuidadosamente. Deve ter-se em conta que as soluções encontradas para o 

tratamento dos resíduos são diferentes para cada empresa, bem como a quantidade de resíduos 

produzidos e a situação económica das regiões onde se inserem. Todos estes factores poderão 

influenciar os encargos com o serviço e as tarifas aprovadas, refletindo-se no balanço entre 

rendimentos e gastos. 
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Figura 8 – Encargo médio com o serviço de gestão de resíduos vs. tarifa aprovada das entidades de gestão de 
resíduos em alta de categoria de titularidade municipal (empresa) para o ano de 2015, em !/t. Fonte: (ERSAR, 
2016). 

 

 
Figura 9 - Balanço entre rendimentos e gastos das várias entidades de gestão de resíduos em alta de categoria 
de titularidade municipal (empresa) para o ano de 2015, em !/ano. Fonte: (ERSAR, 2016). 
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Tendo em conta as conclusões retiradas da análise das Figura 3 à Figura 6, que indiciaram uma 

correlação entre PIB e produção de resíduos e entre PIB e escolha de tratamento, é interessante 

verificar que não parece existir uma relação entre a tarifa aprovada pelas entidades gestoras e o 

rendimento médio familiar na região onde se inserem (Figura 10). Existem alguns casos coerentes 

com a análise anterior, como o da Tratolixo, que tem a maior tarifa, mas também o segundo maior 

rendimento médio familiar. No entanto, o panorama geral aponta para uma ausência de correlação 

entre estas duas variáveis. 

 
Figura 10 – Tarifa aprovada vs. Rendimento médio familiar para as várias entidades de gestão de resíduos em 
alta de titularidade municipal (empresa) para o ano de 2015. Fonte: (ERSAR, 2016). 
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4 Perspetivas Futuras para o Setor dos Resíduos 

4.1 PERSU 2020 

O PERSU 2020 estabeleceu as seguintes metas nacionais a alcançar até 31 de Dezembro de 2020 

ao nível da prevenção de resíduos, preparação para reutilização e reciclagem, reciclagem de 

resíduos de embalagens e redução da deposição de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB) em 

aterro, esta última para alcançar até Julho de 2020 (MAOTE, 2014): 

• Até 31 de dezembro de 2020, alcançar uma redução mínima da produção de resíduos por 

habitante de 10% em peso relativamente ao valor verificado em 2012 

• Até 31 de dezembro de 2020, um aumento mínimo global para 50% em peso relativamente à 

preparação para a reutilização e a reciclagem de resíduos urbanos, incluindo o papel, o 

cartão, o plástico, o vidro, o metal, a madeira e os resíduos urbanos biodegradáveis 

• Até 31 de dezembro de 2020 deverá ser garantida, a nível nacional, a reciclagem de, no 

mínimo, 70%, em peso dos resíduos de embalagens 

• Até julho de 2020, os resíduos urbanos biodegradáveis destinados a aterro devem ser 

reduzidos para 35% da quantidade total, em peso, dos resíduos urbanos biodegradáveis 

produzidos em 1995 

4.2 Pacote Economia Circular 

Como parte da estratégia da UE para o sector dos resíduos, foi incluído no Pacote Economia Circular, 

um conjunto de propostas de legislação, novas medidas e algumas metas no que concerne à gestão 

de resíduos, desta feita com dois prazos de cumprimento estabelecidos primeiro para o ano de 2025 

e posteriormente para 2030. As metas a cumprir até ao final dos prazos definidos serão (Comissão 

Europeia1, 2015) (Comissão Europeia2, 2015): 

• (a) Preparar para reutilizar e reciclar pelo menos 65% dos resíduos de embalagens até 2025, 

com as seguintes metas por materiais: 

o 55% de plásticos 

o 60% de madeira 

o 75% de metais ferrosos (aço) 

o 75% de alumínio 

o 75% de vidro 

o 75% de papel/cartão 

• (b) A meta mínima de preparação para reutilização e reciclagem passa para 75% em 2030, 

distribuídos da seguinte maneira: 

o 75% de madeira 

o 85% de metais ferrosos (aço) 

o 85% de alumínio 
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o 85% de vidro 

o 85% de papel/cartão 

• (c) Preparar para reutilizar e reciclar pelo menos 60% dos resíduos urbanos até 2025, 

passando esta meta para os 65% até 2030 

• (d) Reduzir a deposição em aterro para um máximo de 10% de todos os resíduos 

A CE no Pacote de Economia Circular além das metas quantitativas já mencionadas  publicou 

uma série de recomendações e objectivos não quantitativos relativos à temática da gestão de 

resíduos, com destaque para questões como a responsabilidade alargada do produtor, a 

reclassificação de materiais reciclados como não-resíduos, além de um foco significativo na 

questão dos plásticos, no sentido de se vir a adoptar uma estratégia de gestão numa perspectiva 

de Economia Circular (Sociedade Ponto Verde; Comissão Europeia, 2016). 

O conceito de Economia Circular é hoje em dia um dos pilares da abordagem da UE à questão 

dos resíduos, sendo as tecnologias Waste to Energy (WtE) uma parte essencial desta estratégia. 

A CE estabeleceu como um dos objetivos a otimização da contribuição dos processos WtE para 

os objetivos da UE nas temáticas do clima e energia, tendo considerado vital o uso das técnicas 

WtE mais energeticamente eficientes (European Commission, 2017). Da análise da CE as 

tecnologias consideradas como de elevada eficiência foram a: 

• Co-incineração em unidades de combustão – com gasificação de Solid Recovered Fuel e 

co-incineração do gás de síntese resultante, numa unidade de combustão, como 

substituto de combustíveis fósseis, para produção de calor e eletricidade 

• Co-incineração em unidades de produção de cimento e de cal com conversão do calor 

dos gases residuais em energia elétrica 

• Incineração de resíduos em unidades dedicadas incluindo: uso de superaquecedores, 

aproveitamento da energia contida no gás de escape, uso de bombas de calor, 

fornecimento de água fria para district cooling, distribuição de calor através de redes de 

district heating de baixa temperatura 

• Digestão anaeróbia: com upgrade do biogás a biometano para distribuição e uso 
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5 Tecnologias Waste to Energy 

As várias tecnologias WtE consideradas, foram classificadas segundo os critérios de tipo, escala, 

maturidade e input, adaptados do relatório Advanced Waste Treatment Master Plan, da cidade de 

Sidney  (Environmental Committe, 2014), Tabela 1. 

Na categoria “Tipo” agrupam-se as tecnologias consoante o tipo de processo de transformação:  em 

gasificação, pirólise ou incineração, fazendo parte das principais famílias de tecnologias de 

combustão, WtE,  descritas nos pontos 5.1, 5.2 e 5.3, e “Outras” como a torrefação e o 

hidrotratamento utilizadas no processamento de material combustível, ou a pirólise de biomassa, no 

ponto 5.4. 

A “Escala” é a medida da capacidade instalada nas unidades em funcionamento, dividindo-se em três 

categorias: 

• Pequena – capacidades inferiores a 25t/dia 

• Média – capacidades entre as 25t/dia e as 250t/dia 

• Grande – capacidades superiores a 250t/dia 

 

Quanto à “Maturidade”, foram escolhidas tecnologias que têm pelo menos uma unidade à escala 

comercial em funcionamento, classificando-se da seguinte forma: 

• Provada – Tem pelo menos uma unidade em funcionamento continuado totalmente 

comercial 

• Comercial – Tem várias unidades em funcionamento continuado  totalmente comercial 

. 
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Tabela 1 – Categorização das tecnologias em análise. Fonte: (Contacto com JFE) (Arena, 2012) (JFE3, 2017) (Shimakura, 10 May 2016) (Enerkem, 2014) (Enerkem4, 2017) 
(Valmet, 2016) (UNIDO) (Haoran et al., 2015) (Recari et al., 2017) (Biomacon2, 2015) (Contacto com Shinko Tecnos) (AlterNRG, 2016)  

RU –resíduo urbano; RDF-refuse derived fuel; SRF-solid recovered fuel; ASR- automotive shredder residues 

 

Tipo Maturidade Fabricante Subtipo Tecnologia Escala Alimentação 

Gasificação 

Comercial 
JFE 

Updraft 
fixed/moving bed 

JFE High-Temperature Gasifying and Direct 
Melting System 

Média-Grande 
RU, RDF de RU, 
Lamas de ETAR, 
Industrial 

Kobelco Bubbling fluidized 
bed 

Kobelco Fluidized Bed Gasification and 
Melting Furnace 

Média-Grande RU, RDF de RU, 
Lamas de ETAR 

Provada 
Enerkem Bubbling fluidized 

bed 
Enerkem Bubbling Fluidized Bed Gasification Grande RDF de RU 

Valmet Circulating 
fluidized bed 

Valmet Circulating Fluidized Bed Gasification Grande RDF/SRF de RU, 
Madeira 

- AlterNRG Plasma 
gasification 

Plasma Gasification Vitrification Pequena-Grande 
RU, RDF de RU, 
Lamas de ETAR, 
ASR 

Incineração Comercial 
JFE Stoker grate JFE Hyper 21 Stoker System Média-Grande RU, RDF de RU, 

Industrial 
Martin Moving grate Martin Reverse-Acting Grate Vario system Média-Grande RU, RDF de RU, 

Industrial 

Outras - 

Shinko Tecnos Co., 
LTD 

Tratamento 
hidrotérmico 

Shinko Tecnos Hydrothermal Treatment 

- 

RU, Lamas de ETAR, 
Agrícola 

Biomacon Pirólise de 
biomassa 

Biomacon Compact Converter Biomassa 

- Torrefação - RU, RDF/SRF de RU, 
Biomassa 
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5.1 Gasificação 

Gasificação é o processo termoquímico de conversão de um fuel sólido ou líquido num gás 

denominado de gás de síntese, através da oxidação parcial do fuel, i.e., utilizando uma 

quantidade de oxidante inferior à estequiométrica para a sua combustão completa (Lombardi et 

al., 2015). 

O primeiro gasificador comercial data de 1839 e foi produzido para utilizar combustíveis sólidos. 

Esta tecnologia desenvolveu-se e massificou-se em grande parte devido à escassez de 

petróleo provocada pela Segunda Guerra Mundial, tendo após a mesma caído em desuso 

devido à retoma dos preços dos combustíveis líquidos. Mais tarde, nos anos 70, a crise 

energética ditou um retorno da gasificação, recorrendo a carvão e madeira como matéria-

prima. Desde essa altura houve uma evolução na tecnologia de gasificação, sendo hoje em dia 

muito mais versátil em termos de alimentação, com a possibilidade de gasificar biomassa e 

vários tipos de resíduos (Ramos et al., 2018), sendo estes últimos, particularmente os RU, o 

foco deste trabalho.  

O gás de síntese é composto maioritariamente por CO, H2, CO2, H2O e CH4 (Arena, 2012), 

podendo ser utilizado para produção energética ou como matéria-prima para processos de 

síntese química ou como a produção combustíveis líquidos (metanol, etanol) (Kumar & 

Samadder, 2017). Existe ainda a produção de uma fração sólida, contendo char e cinzas 

(Lombardi et al., 2015). 

O agente oxidante utilizado no processo, pode ser ar atmosférico, ar enriquecido em oxigénio, 

oxigénio puro, vapor, dióxido de carbono ou diferentes combinações destes, mesmo nos casos 

de oxidação avançada com plasma. Uma gasificação feita com ar atmosférico dá origem a um 

gás de síntese diluído pelo azoto atmosférico, com um poder calorífico entre 4MJ/Nm3 e 

7MJ/Nm3. Valor esse que sobe em caso de utilização de ar enriquecido em oxigénio, e que 

chega aos 10-15MJ/Nm3 quando o agente oxidante é oxigénio puro. Um processo que utiliza 

vapor origina um gás de síntese rico em H2 e com um poder calorífico entre 12MJ/Nm3 e 

20MJ/Nm3. Quando o calor para a gasificação é fornecido por tochas de plasma, é possível 

controlar a temperatura independentemente das características da alimentação (Arena, 2012). 

O processo de gasificação de RU, que ocorre geralmente a temperaturas superiores a 600ºC, 

dependendo do tipo de forno e de matéria-prima, envolve uma série de etapas como: secagem, 

pirólise, combustão, cracking e redução (Arena, 2012) (All Power Labs, 2017): 

• Secagem – Tal como o nome indica, trata-se da diminuição do teor em humidade da 

matéria-prima 

• Pirólise – Aplicação de calor na ausência de oxigénio. A matéria-prima decompõe-se 

em gases, tar e char, i.e., alcatrões e inqueimados 

• Combustão – Combustão do tar e/ou char 
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• Cracking – O craqueamento, i.e., quebra de moléculas complexas, como é o caso do 

tar, por ação do calor produzido pela combustão e é necessário ao bom funcionamento 

da mesma, pois garante que ocorre uma mistura de gases combustíveis com o 

oxigénio. 

• Redução – Remoção de oxigénio dos produtos da combustão, de modo a obter gases 

combustíveis  

Dependendo do(s) agente(s) oxidantes utilizados as reações envolvidas nos processos 

descritos para RU são diversas, estando representadas de seguida nas reações (1) a (15) 
(Arena, 2012): 

• Reações de oxidação: 

Carbon partial oxidation                           ! ! !! !!! ! ! !!"                                                 (1) 

Carbon monoxide oxidation                     !" ! !! !!! ! !"!                                               (2) 

Carbon oxidation                                      ! ! !!! ! !"!                                                       (3) 

Hydrogen oxidation                                  !! ! !! !!! ! !!!                                               (4) 

CnHm partial oxidation                              !!!! ! !! !!!
! !"# ! !! !!!                         (5) 

• Reações de gasificação envolvendo vapor: 

Water-gas reaction                                  ! ! !!!!
! !!" ! !!!                                            (6) 

Water-gas shift reaction                          !" ! !!!!!
! !!"! ! !!!                                        (7) 

Steam methane reforming                      !"! ! !!!!!
! !!" ! !!!                                       (8) 

Steam reforming                                     !!!! ! !!!!!
! !"# ! !! !! !!!!                    (9) 

• Reações de gasificação envolvendo hidrogénio: 

Hydrogasification                                     ! ! !!! !
! !!"!                                                  (10) 

Methanation                                             !" ! !!! !
! !!"! ! !!!!                                     11) 

• Reações de gasificação envolvendo dióxido de carbono: 

Boudouard reaction                                  ! ! !!"! !
! !!!"                                                (12) 

Dry reforming                                          !!!! ! !!!"!
! !!"# ! !! !!!                        (13) 
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• Reações de decomposição de tars e hidrocarbonetos: 

Dehydrogenation                                       !!!!! !
! !!!!!! ! !!!                                    (14) 

Carbonization                                            !!!! !
! !!" ! !! !!!                                      (15) 

Se as matérias-primas forem utilizadas para alimentar um processo de gasificação sem antes 

serem sujeitos a qualquer processo de seleção ou homogeneização, a qualidade do produto 

final e as condições de operação podem ficar comprometidas. De modo a ultrapassar o 

problema, estas podem ser convertidas em misturas mais uniformes, através de processos de 

trituração, triagem, secagem, torrefação e transformação em pellets e briquets (Ramos et al., 

2018). 

O teor em humidade das matérias-primas é um fator importante, pois está ligado à quantidade 

de energia que é necessário fornecer ao processo de gasificação. Os requisitos quanto à 

humidade são bastante variáveis dependendo do forno de gasificação utilizado e da utilização 

ou não de um combustível auxiliar como coque. 

Existem diversos tipos de gasificadores, geralmente distribuídos por três categorias principais, 

fixed/moving bed, fluidized bed e entrained bed, que por sua vez têm subcategorias, como 

updraft ou downdraft para o caso do fixed/moving bed e bubbling ou circulating no caso do 

fluidized bed. Outras categorias incluem rotary kiln, moving grate e gasificação plasma 

(Lombardi et al., 2015). 

Dependendo do gasificador utilizado, as necessidades energéticas e o gás de síntese 

produzido são diferentes, uma vez que as tecnologias apresentam diferenças ao nível da forma 

como o fuel e o agente oxidante entram em contacto e das temperaturas atingidas, que 

geralmente variam entre os 800ºC e 850ºC para gasificadores tipo fluidized bed, ca. 1000ºC 

para  fixed/moving bed e 1200 a1500ºC no caso dos entrained bed (Arena, 2012). 

Fluidized bed 

A tecnologia fluidized bed é vulgarmente utilizada para biomassa e resíduos, uma vez que 

tolera uma gama de dimensões médias da partícula alargada. Trata-se de uma tecnologia 

atrativa pelo relativo baixo custo, facilidade de construção e operação, capacidade de 

processamento, bem como elevadas eficiências alcançadas. No entanto, o gás de síntese 

obtido é pobre e necessita de limpeza intensiva adicional (Ramos et al., 2018). 

Os gasificadores deste tipo podem ser projetados para operar em dois regimes diferentes, i.e., 

circulating fluidized bed, na Figura 19, e bubbling fluidized bed, na Figura 22. No primeiro caso, 

o agente oxidante é alimentado à câmara de gasificação pelo fundo da mesma, atravessando 

um leito de material inerte, que contém os resíduos, a uma velocidade suficiente para arrastar 

as partículas (tipicamente cerca de 1m/s), dando à camada um comportamento semelhante aos 

fluidos. No segundo caso, a velocidade do agente oxidante é significativamente superior 
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(tipicamente superior a 3m/s), arrastando partículas e gases para fora do gasificador. Esta 

mistura é colectada e separada por um ciclone, sendo as partículas reintroduzidas na câmara 

de gasificação (Arena, 2012). 

Os gasificadores tipo bubbling fluidized bed são adequados para uma ampla gama de 

dimensões médias de partícula e proporcionam taxas de transferência de calor mais elevadas, 

apresentando no entanto baixa conversão dos sólidos e limitações ao nível da eficiência. Estas 

limitações são evitadas nos gasificadores circulating fluidized bed, devido ao maior tempo de 

residência dos sólidos causada pela sua circulação em loop (Ramos et al., 2018). 

Fixed/moving bed 

Na tecnologia fixed/moving bed os resíduos dão entrada pelo topo da câmara de gasificação, 

enquanto o agente oxidante dá entrada pelo fundo do gasificador (updraft, Figura 16) ou pelo 

cimo/laterais da câmara (downdraft), movendo-se os gases em contracorrente (updraft) ou co-

corrente (downdraft). A camada de resíduos ocupa quase todo o volume da câmara, sendo 

possível distinguir várias zonas (secagem, pirólise, redução e oxidação), cujas localizações se 

movem de acordo com as condições de operação (Arena, 2012). 

Entrained flow 

A tecnologia entrained flow implica a mistura das matérias-primas (na forma de partículas de 

dimensão inferior a 1mm) com água, formando uma lama que é alimentada ao gasificador, 

juntamente com oxigénio ou ar pressurizado. A gasificação é feita com recurso a uma chama 

turbulenta que proporciona temperaturas de 1200 a 1500ºC. As matérias-primas utilizadas são 

normalmente carvão, resíduos de refinaria e plásticos mistos (Arena, 2012). 

Rotary kiln 

O reator rotary kiln é uma câmara de gasificação de forma cilíndrica, geralmente com declive 

na direção da descarga, que durante o processo faz uma movimento de rotação que permite 

misturar os resíduos e movimentá-los para dentro e para fora da zona de alta temperatura. A 

gasificação ocorre a cerca de 450ºC, sendo de seguida os produtos da mesma alimentados a 

uma câmara de combustão de modo a serem queimados a cerca de 1300ºC com baixo 

excesso de ar (Arena, 2012). 

Moving grate 

A tecnologia moving grate segue os mesmos princípios daquela que é aplicada 

abundantemente a processos de incineração. A grelha promove a alimentação da matéria-

prima à câmara de gasificação, a sua mistura e o seu movimento em direção à zona de 

descarga. O gás de síntese produzido é oxidado a alta temperatura numa câmara secundária 

(Arena, 2012). 
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Gasificação plasma 

A gasificação plasma, consome energia externa para produzir plasma que fornece o 

aquecimento e mantém as elevadas temperaturas (1 500 - 5 000ºC) (Arena, 2012). O plasma 

decompõe quase todos os materiais até à sua forma elementar, com exceção dos radioativos, 

resultando na decomposição de componentes tóxicos em elementos químicos inócuos 

(Sanlisoy & Carpinlioglu, 2017). Os componentes orgânicos são transformados em gás de 

síntese de alta qualidade, enquanto os inorgânicos são vitrificados, formando escórias inertes 

(Arena, 2012) (Figura 26). 

5.1.1 Gasificação no Mundo 
A gasificação é hoje em dia uma tecnologia global, com presença em todos os continentes 

(Figura 11). Em 2014 existiam na GTC Worldwide Gasification Database 2 378 gasificadores, 

862 dos quais em fase de projeto, o que demonstra a tendência crescente da tecnologia (Chris 

Higman, 2014). 

 
Figura 11 – Unidades de gasificação no mundo. Adaptado de: (Gasification and Syngas Technologies 
Council, 2017) 

A fase de crescimento que a tecnologia atravessa está ilustrada na Figura 12, que mostra a 

evolução da capacidade de gasificação instalada desde 1970 até 2018, incluindo unidades em 

construção e em fase de planeamento. É possível verificar que caso todas as unidades 

planeadas e em construção sejam concluídas com sucesso, a capacidade de gasificação 

instalada no mundo quase triplicará entre 2014 e 2019. A grande maioria das instalações 

localizam-se na Ásia/Austrália, enquanto a Europa tem a terceira maior capacidade instalada, 

mas é a zona geográfica com menor número de instalações em construção ou planeamento, 

aparentando uma estagnação no mercado europeu da gasificação (gráfico 2 da Figura 12). 
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A maioria da capacidade de gasificação instalada tem como finalidade a produção de químicos, 

seguindo-se os combustíveis líquidos, energia e combustíveis gasosos. As perspetivas futuras 

são de crescimento para todas elas, com destaque para as dedicadas a químicos, com uma 

expectativa de crescimento significativo, e especialmente combustíveis gasosos, que poderão 

ultrapassar a energia, que terá o menor crescimento, e os combustíveis líquidos (gráfico 3 da 

Figura 12). As matérias-primas mais utilizadas para gasificação são ainda as de origem fóssil, 

com o carvão a destacar-se das demais. A biomassa e os resíduos surgem em penúltimo e 

último lugar, respetivamente (gráfico 4 da Figura 12). É expectável que a utilização de resíduos 

venha a ultrapassar a biomassa, no entanto num futuro próximo ambas continuarão a ser 

bastante menos utilizados que as outras matérias-primas fósseis (Chris Higman, 2014). 

 
Figura 12 - Evolução da capacidade de gasificação instalada desde 1970 até 2018 (gráfico 1), distribuição 
geográfica da capacidade de gasificação no mundo (gráfico 2), capacidade instalada de gasificação por 
aplicação (gráfico 3) e capacidade instalada de gasificação por matéria-prima usada no processo (gráfico 
4), incluindo unidades em construção e em fase de planeamento. Adaptado de: (Chris Higman, 2014) 
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A análise económica é um dos pilares de decisão num processo de seleção de tecnologias 

para uma unidade WtE. Esta têm de ter em conta o montante do investimento que inclui, entre 

outros, os custos de construção e dos equipamentos, e os custos operacionais, que incluem 

gastos com pessoal, manutenção, gestão de resíduos e serviços e fornecedores. 

Na Tabela 2 resume-se a distribuição típica do investimento e dos custos operacionais de uma 

unidade WtE. Os equipamentos e a sua manutenção  apresentam os custos mais elevados, 

sendo os de construção e com pessoal também significativos. 
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Tabela 2 – Distribuição típica dos custos de investimento e operacionais numa unidade WtE. Fonte: 
(WSP, 2013) 

Custo do Investimento (%) Custos operacionais (%) 

Equipamento de processamento térmico 40 Trabalhadores e administração 25-30 
Equipamento de produção de energia 10 Manutenção 35-40 
Sistema de limpeza de gases 15 Serviços e fornecedores 20 
Custos de construção civil 25 Gestão de resíduos 20 
Outros custos 10   

 

Ambos os custos variam com a capacidade da instalação, embora não seja uma evolução 

linear, i.e., quando a capacidade aumenta para o dobro o investimento não duplica. e verifica-

se uma diminuição dos custos por tonelada de matéria-prima processada com o aumento da 

capacidade instalada, o que se deve principalmente ao facto de o aumento da capacidade 

significar um menor número de trabalhadores por tonelada processada (WSP, 2013). 

Fernández-González et al., (2017) realizaram uma análise ao investimento para  as diferentes  

tecnologias de processamento de RU numa região com baixa produção (ca. 45 000t/ano) e o 

respectivo balanço de exploração incluindo os potenciais ganhos em materiais recuperados, 

energia produzida e subsídios, com os custos associados como, e.g., terrenos, construção, 

equipamentos e operação. Em termos de investimento a tecnologia mais cara, como esperado, 

dada a baixa taxa de geração de RU foi a incineração, seguindo-se a gasificação (Tabela 3).  

Tabela 3 – Custos associados à implementação de diferentes tecnologias de processamento de RU para 
uma capacidade mínima de 45 000 t/ano (Fernández-González et al., 2017) 

 Custos (M!) 

Tecnologias Terrenos e Construção 
Civil 

Processo e 
equipamento Total 

TM 2,64 4,07 6,74 
TB 0,3 2,03 2,33 
Digestão Anaeróbia 0,3 2,15 2,45 
Produção de SRF 0,3 0,43 0,73 
Gasificação 2,0 7,60 9,60 
Incineração 3,5 12,10 15,60 
Deposição em Aterro 2,9 0,60 3,50 
Desgasificação em Aterro 2,9 1,80 4,70 
Deposição de Cinzas em Aterro 0,9 0,18 1,08 

 

Fazendo o balanço aos custos de exploração para seis cenários diferentes chegaram à 

conclusão de que a incineração era a menos favorável economicamente, sendo a gasificação 

considerada como a mais viável (Figura 13). Isto é corroborado pelo facto de haver uma 

redução de 40% no balanço entre custos e ganhos na passagem de um cenário de incineração 

para um de gasificação (Figura 14).  
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Figura 13 – Balanço aos custos de  exploração (Custos – Ganhos) de seis cenários de gestão de RU para 
uma capacidade de processamento de 45 000 t/ano  (Fernández-González et al., 2017) 

 

 
Figura 14 – Comparação da passagem de um cenário de incineração para um cenário de gasificação no 
caso de estudo da implementação de tecnologias de processamento de RU para uma capacidade mínima 
de 45 000t/ano. Adaptado de: (Fernández-González et al., 2017) 

Arena et al., (2015) fizeram uma avaliação técnico-económica para uma unidade de gasificação 

com capacidade para 5 000t/ano de SRF de RU e produção de 400kWe, utilizando um leito 

fluidizado borbulhante,.tendo chegado a um CapEx de 2,536M!, em que cerca de 26% seriam 

destinados ao sistema de gasificação e ca., de 28%, para um sistema de recuperação  de calor 

do tipo  Organic Rankine Cycle. O OpEx, foi avaliado em ca. de 75!/t, sendo que 40% desse 

valor corresponde a gastos com pessoal. Quanto aos ganhos proporcionados pela unidade, 

estes advêm essencialmente da energia produzida e da poupança relativamente à deposição 

em aterro, tendo sido obtida uma taxa interna de retorno de 12% e um período de retorno do 

investimento de 5,7 anos para valores praticados em Itália. 

Elsner et al., (2017) publicaram recentemente  uma análise experimental e numérica de uma 

unidade de gasificação do tipo downdraft, para produção de energia elétrica  com uma potência 

de 75kWe. alimentada com biomassa e/ou lamas de ETAR. O investimento total determinado 

foi de 295 000! e foram analisados vários cenários para as matérias-primas utilizadas (apenas 

biomassa, apenas lamas ou mistura de ambas) e para a utilização da energia produzida (venda 

da energia produzida ou utilização interna da mesma). Elsner et al., (2017) concluíram um 

período mínimo para a obtenção de lucro de 8 anos no caso de utilização interna da energia 

produzida e de quase 16 anos para o caso de venda da energia produzida, utilizando a Polónia 

como país de referência. Não tendo os autores testado/simulado a possível utilização de RU 
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poder-se-á inferir que o investimento seria superior nesse caso face há necessidade de pré-

processar  o RU com um retorno menor ou igual ao da biomassa. 

5.1.3 Tecnologias de gasificação 

No âmbito da dissertação foram consideradas as cinco tecnologias de gasificação no mercado: 

o reator do tipo updraft moving bed da JFE (ver ponto 5.1.3.1), o circulating fluidized bed da 

Valmet (ver ponto 5.1.3.2), o bubbling fluidized bed da Kobelco e o da Enerkem (ver pontos 

5.1.3.3 e 5.1.3.4 respetivamente) e a gasificação plasma da AlterNRG (ver ponto 5.1.3.5). 

5.1.3.1 JFE High-Temperature Gasifying and Direct Melting System 
A tecnologia JFE High-Temperature Gasifying and Direct Melting System propõe a gasificação 

dos resíduos e fusão das cinzas num só forno, obtendo-se um gás para produção de energia e 

escórias divididas em metais e agregado arenoso, que podem ser usados na indústria 

metalúrgica e na construção civil, respetivamente (JFE1, 2017) (Figura 15). 

O destaque deste processo vai para a câmara de gasificação, do tipo updraft moving bed com 

a particularidade de promover um processo de fusão de sólidos, a qual é possível dividir em 

cinco zonas de funcionamento (Figura 16). 

Resíduos com dimensão média de partícula e poder calorífico máximos de 600mm e 24MJ/kg, 

respetivamente, dão entrada pela parte superior do forno juntamente com coque e calcário. 

Quanto à humidade, é normal receber resíduos com teor até 60%, valor comum nos resíduos 

japoneses, embora teoricamente esta tecnologia possa comportar qualquer nível de humidade, 

uma vez que é adicionado coque (Contacto com JFE). 

 
Figura 15 – Processo de gasificação JFE High-Temperature Gasifying and Direct Melting. Adaptado de: 
(JFE3, 2017). 
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O coque adicionado corresponde a aproximadamente 3-5% da quantidade de resíduos 

enquanto o calcário, que terá a função de assegurar uma escória fluida no final do processo, 

corresponde a aproximadamente 2-4% dos resíduos (Contacto com JFE). 

 1 – Camada de gasificação: Gás formado na camada abaixo é parcialmente queimado nesta 

zona devido a ar injetado a alta velocidade. A temperatura atinge aproximadamente entre 

700ºC e 900ºC, secando e decompondo termicamente os resíduos. A fluidização garante um 

fluxo descendente. As cinzas caem, enquanto os gases formados sobem para a zona livre 

(JFE3, 2017). 

2 – Moving bed: É injetado ar enriquecido a cerca de 35% de oxigénio, de forma a gerar 

temperaturas aproximadamente entre 1600 e 2000ºC, altas o suficiente para transformar as 

cinzas em escórias e metais fundidos. 

Juntamente com as cinzas, caem nesta zona alguns resíduos, coque e calcário. O coque e o 

carbono fixo dos resíduos são queimados, ajudando a atingir as altas temperaturas 

necessárias, enquanto o calcário permite a fusão e fluxo das cinzas (JFE3, 2017). 

3 – Coke filling layer: Nesta zona há uma camada de coque quente mas não totalmente 

queimado. As escórias e metais, em estado fundido, escorrem por esta camada a uma 

temperatura aproximadamente entre 1500 e 1700ºC, sendo homogeneizados (JFE3, 2017). 

4 – Saída de escórias: Escórias e metais são descarregados continuamente, a temperaturas 

aproximadamente entre 1400 e 1500ºC. Estes caem no transportador de granulação de água, 

onde arrefecem rapidamente, sendo convertidos num composto parecido com areia, no caso 

das escórias, enquanto os metais ficam numa forma granulada (JFE3, 2017). 

5 – Zona livre: Ar é injetado, de modo queimar algum do gás produzido na zona de 

gasificação. A atmosfera é mantida em condições redutoras e a uma temperatura 

aproximadamente entre 800 e 900ºC, de modo a decompor gases orgânicos e tar. Os gases 

não queimados nesta zona irão para a câmara de combustão secundária, onde serão 

totalmente queimados (JFE3, 2017). 
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Figura 16 – Câmara de gasificação do JFE High-Temperature Gasifyingand Direct Melting. Adaptado de: 
(JFE3, 2017). 

 

No final, os outputs obtidos são cinzas volantes, grânulos de metais e escórias em forma de 

agregado arenoso, que em conjunto correspondem aproximadamente ao conteúdo de cinzas 

do resíduo, além do gás que será queimado para produção de energia (Yoshikawa, 2012). 

O ar enriquecido a 35% de oxigénio, que é injetado na secção 2 câmara de gasificação, é 

produzido na unidade através da tecnologia Pressure Swing Adsorption (Contacto com JFE). 

Esta tecnologia permite separar espécies gasosas de acordo com as suas características 

moleculares e afinidade com um determinado material adsorvente, utilizando a tendência dos 

gases para aderirem a superfícies sólidas sob altas pressões e serem libertos sob baixas 

pressões. No caso da obtenção de ar enriquecido em oxigénio, poderá ser utilizado o mineral 

zeólito, ao qual o azoto adere, sob altas pressões. Quando o mineral chega à sua capacidade 

máxima de adsorção de azoto, um abaixamento da pressão faz com que este se liberte, 

ficando o mineral de novo livre para a adsorção (Wikipedia, 2017). 
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Devido à atmosfera desprovida de oxigénio criada pela utilização do coque, o material usado 

no refractário pode não conter crómio, pelo que não há perigo de descargas de crómio 

hexavalente (JFE3, 2017). 

O sistema tem a capacidade de utilizar bio-coque, de modo a reduzir as emissões de CO2 

(JFE3, 2017). 

Segundo a JFE, foram obtidas no Japão eficiências na ordem dos 30% (WSP, 2013). Quanto à 

redução de massa e de volume, estas são de cerca de 99% e 97%, respetivamente, podendo 

chegar aos 100%, caso as cinzas volantes possam ser utilizadas num processo Zinc Smelting 

(Contacto com JFE). 

A gama de capacidades disponíveis situa esta tecnologia nas categorias pequena-média, indo 

desde 1t/h até 13t/h e por isso tornando assim bastante variável a área ocupada pelas 

unidades, que poderá estar entre os 60m a 120m por 120m a 200m (Contacto com JFE). 

Um exemplo de utilização desta tecnologia é a unidade Clean Hill Homan, completa em Março 

de 2008, que se situa na prefeitura japonesa de Fukuoka e é o resultado da associação das 

cidades de Chikushino, Ogori e Kiyama (Figura 17). As suas características ao nível de 

equipamentos, capacidade e atributos dos resíduos tratados podem ser observadas na Tabela 

4. 

 
Figura 17 – Unidade Clean Hill Homan em Fukuoka, no Japão, que utiliza o processo JFE High-
Temperature Gasifying and Direct Melting. Fonte: (Yoshikawa, 2012) 

 

Relativamente aos dados da performance da unidade para o ano de 2008, nomeadamente os 

balanços de massa e energia, é possível verificar que aproximadamente 14% das 49 348t de 

input saíram do processo sob a forma de escórias, metais e cinzas. O balanço de energia 

revela uma diminuta necessidade de comprar energia, verificando-se que a maior parte da 

energia produzida é consumida na unidade, sendo menos de metade desta vendida (Tabela 5). 
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Tabela 4 – Características da unidade Clean Hill Homan que processa RU num Gasificador de alta 
temperatura e fusão direta em Fukuoka, Japão. Fontes (JFE1, 2017) (Yoshikawa, 2012) 
Completa em Março de 2008  
Capacidade instalada  250t/dia (2 x 125t/dia) 
Tipo de resíduos RU (incluindo resíduos volumosos) 

 

Forno Forno de gasificação a alta temperatura e fusão direta JFE 

Sistema de recuperação de 
energia 

Caldeira 22t/h e 400oC a 3.92MPa, gerador de turbina a 
vapor (4 990kW), sistema de fornecimento de água quente 

Sistema de tratamento do gás 
de escape 

Ciclone, Filtro de mangas, Reactor DeNOX 

Sistema de tratamento de 
escórias 

Transportador de granulação em água, Separador 
Magnético, Micronizador 

Sistema de tratamento de 
cinzas volantes 

Unidade de craqueamento de dioxinas 

 

Tabela 5 – Balanços de massa e energia da unidade Clean Hill Homan para o ano de 2008. Fonte: 
(Yoshikawa, 2012). 

Balanço de Massa (t/ano) 
Input RU 49 348 

Outputs 

Escórias 5 502 
Metais 352 
Cinzas Volantes 1 160 
Gás de escape + perdas 42 334 

Balanço de Energia (MWh/ano) 
Eproduzida 22 349 
Ecomprada 989 
Evendida 9 070 
Econsumida 14 264 

 

Na cidade japonesa de Hiroshima, situada na prefeitura homónima, localiza-se a unidade 

Fukuyama Recycle Power Plant (Figura 18), cuja construção terminou em Fevereiro de 2004. 

Usa a mesma tecnologia do exemplo anterior, mas o gasificador é alimentado com pellets de 

RDF de RU produzidos propositadamente para esta unidade, Tabela 6. 
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Figura 18 - Unidade Fukuyama Recycle Power Plant em Hiroshima, no Japão, que utiliza o processo JFE 
High-Temperature Gasifying and Direct Melting. Fonte: (WSP, 2013). 

 

Tabela 6 – Características da unidade Fukuyama Recycling Power Plant 

Dados da unidade Fukuyama Recycling Center Ref. 

Completa em Fevereiro de 2004 (Nagayama, 
2011) Capacidade 314 t/dia 

Tipo de resíduos RDF de RU 

Características dos resíduos 
Humidade Até 65% antes de secagem e 8% na 

gasificação 
(Themelis 

et al., 2013) 
Dimensões Pellets cilíndricos com aprox. 20x15mm 

Forno Forno de gasificação a alta temperatura e fusão direta JFE 

(Nagayama, 
2011) 

Sistema de recuperação de 
energia 

Caldeira 90,8t/h, 450oC a 60bar, gerador de turbina a vapor 
(20 MW) 

Sistema de tratamento do gás 
de escape 

Tipo seco: Injeção de Cal Apagada  e Carvão Ativado, Filtro 
de mangas, Reactor DeNOX 

Sistema de tratamento de 
escórias 

Transportador de granulação em água, Separador 
Magnético, Triturador de escórias 

Eficiência 27% 

 

A Tabela 7 aprofunda a análise às características do RDF recebido na unidade, comparando as 

condições projeto com os atributos do input durante o ano de 2009. Verificou-se que os valores 

para as características flutuaram à volta dos valores de projeto com exceção da humidade, que 

se situou sempre num intervalo de valores inferior aos de projeto. 

Os balanços de massa e energia relativamente ao ano de 2009 mostram semelhanças com o 

caso da unidade Clean Hill Homan, mas também algumas diferenças (Tabela 8). 

Aproximadamente 11% das 70 753t de RDF que deram entrada na unidade saíram como 

sólidos (escórias e metais), uma diferença de cerca de 3% relativamente ao exemplo anterior 

que talvez fosse atenuada se neste balanço de massa tivesse sido contabilizada a quantidade 

de cinzas. Relativamente ao balanço de energia, verifica-se novamente uma pequena 



 

 
 

31 

quantidade de energia comprada, estando a diferença no facto de a unidade Fukuyama 

Recycle Power Plant vender uma porção da energia produzida significativamente maior do que 

a que consome. 

As emissões desta unidade podem ser conferidas nos Anexos, ponto 10.2, bem como os 

resultados de análises às escórias produzidas. 

Tabela 7 – Características do RDF que deu entrada em 2009 na unidade Fukuyama Recycling Power 
Plant. Fonte: (Nagayama, 2011). 
 Resultado de análise Projeto 

PCI (kJ/kg) 17 520 - 19 280 18 200 
Humidade (%) 3,6 – 5,5 8 
Fração combustível (%) 80,5 - 85,1 81,4 
Cinzas (%) 10,6 - 14,6 10,6 

 

Tabela 8 – Balanços de massa e energia da unidade Fukuyama Recycling Power Plant para o ano de 
2009. Fonte: (Nagayama, 2011). 

Balanço de massa (t/ano) 
Input RDF 70 753 

Outputs 
Escórias 7 012 
Metais 439 
Cinzas + gás de escape + perdas 63 698 

Balanço de energia (MWh/ano) 
Eproduzida 104 245 
Ecomprada 2 549 
Evendida 86 387 
Econsumida 20 407 

 

5.1.3.2 Valmet Circulating Fluidized Bed Gasification 
A Valmet utiliza a tecnologia circulating fluidized bed gasification para produzir energia usando 

resíduos, através de um processo que utiliza um gasificador do tipo circulating fluidized bed 

(Figura 19), sendo o leito formado por sílica ou calcário (Valmet, 2017). 

O processo da Valmet (Figura 20) utiliza RDF/SRF. Os resíduos têm de ser sujeitos a 

tratamento mecânico (TM) i.e., triturados e secos antes de entrar no forno (Valmet, 2017). No 

gasificador, as temperaturas atingem entre 750 e 900ºC (Valmet, 2016), produzindo gás de 

síntese, que é arrastado juntamente com partículas do leito para um ciclone onde ocorre as 

separação destas, seguindo o gás de síntese em frente no processo e as partículas de novo 

para a câmara de gasificação (Valmet, 2017). 

O gás de síntese é arrefecido, usando água, até cerca de 400ºC para que os gases que 

causam corrosão se convertam em partículas sólidas, que podem ser filtradas. De seguida o 

gás de síntese é limpo, através de filtragens mecânicas sucessivas, seguindo para a caldeira, 
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onde ocorre a sua combustão. A energia produzida pode distribuir-se entre eletricidade e 

district heating (Lahti Energia2, 2017). 

Os outputs do processo são, além do gás de síntese, cinzas de fundo, cinzas volantes e da 

filtragem, sendo as cinzas de fundo depositadas em aterro e as restantes tratadas como 

resíduo perigoso (Lahti Energia2, 2017). 

O processo apresenta uma eficiência da ordem dos 31% (Valmet, 2016). 

 
Figura 19 – Gasificador tipo circulating fluidized bed da Valmet. Adaptado de: (Isaksson, 2015). 



 

 
 

33 

 
Figura 20 - Esquema do processo das unidades que utilizam a gasificação tipo circulating fluidized bed da 
Valmet. Adaptado de: (Valmet, 2016). 

 

Na cidade de Lahti, Finlândia, está situada a unidade de Kymijärvi II, que utiliza a tecnologia da 

Valmet circulating fluidized bed gasification (Figura 21). A unidade arrancou em Maio de 2012 e 

utiliza RDF/SRF para produzir energia elétrica e district heating (Tabela 9). As características 

do RDF/SRF utilizado apresentam-se na Tabela 10. 

 
Figura 21 – Unidade Kymijärvi II, em Lahti, Finlândia. Fonte: (Isaksson, 2015).  
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Tabela 9 – Características da unidade Kymijärvi II 

Dados da unidade Kymijärvi II Ref. 

Completa em Maio de 2012 (Lahti energia3, 
2017) 

Capacidade 250 000t/ano (2 x 125 000t/ano) (WSP, 2013) 
Área 25m2 por cada 1000tpa 

Tipo de resíduos SRF/RDF de RU e industrial + Resíduos de 
madeira 

(Isaksson, 2015) 

Características dos resíduos 

Humidade <30% (Valmet, 2014) 

Dimensões 20-40mm (Lahti Energia1, 
2017) 

PCI 18 – 24MJ/kg (b.s.) 

(Valmet, 2014) 
Cinzas < 15% (b.s.) 
Cl < 0,6% (b.s.) 
Na + K < 0,3% (b.s.) 
Hg < 0,1mg/kg (b.s.) 

Forno 

Tipo Gasificador de Leito 
Fluidizado Circulante Valmet 

(Lahti Energia2, 
2017) 

Leito Leito de areia e cal 
Combustível Gás natural 
Dimensões Altura - 25m; Diâmetro – 5m 

Sistema de recuperação de energia Caldeira (540oC; 121bar); gerador de turbina a 
vapor (160MW). 

Sistema de tratamento do gás de 
escape 

Filtros cerâmicos, Sistema APC seco, Sistema 
SCR 

Sistema de tratamento de cinzas 
volantes e de filtragem 

Encaminhadas para outro operador 

Produção de energia Eletricidade 50MW 
(WSP, 2013) District Heating 90MW 

Eficiência 31% 

Custo 161M! (Lahti energia3, 
2017) 

 

Tabela 10 – Características de projeto, mínimas (Min.), máximas (Max.) e médias (Med.) dos resíduos 
processados entre 2012 e 2016 na unidade Kymijärvi II. Fonte: (Isaksson, 2015). 

 Projeto Med. Max. Min.   Projeto Med. Max. Min. 

PCI (MJ/kg) 16,1 14,1 17,5 10,8  Humidade (%) 21 26,6 37,5 19 
Cinzas (% b.s.) 7,6 8,5 14,8 5,2  C (% b.s.) 55,5 50,1 57 44,4 
S (% b.s.) 0,15 0,3 0,6 0,2  Cl (% b.s.) 0,6 0,33 1,8 0,11 
Na + K (% b.s.) 0,2 0,15 0,35 0,09  Hg (mg/kg 

b.s.) 
<0,1 0,1 0,3 0,05 

 

O balanço de massa e os dados relativos à energia produzida indicam que em 2015 foi 

introduzida uma mistura de RDF/SRF de RU e resíduos de madeira, da qual cerca de 13% 

resultou em cinzas de três tipos. Quanto à energia produzida, cerca de um terço da mesma foi 

eletricidade e o restante district heating (Tabela 11). 

As emissões desta unidade podem ser conferidas nos Anexos, ponto 10.2. 
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Tabela 11 – Balanço de massa e energia da unidade Kymijärvi II, para o ano de 2015. Fonte: (Takala et 
al., 2016). 

Balanço de massa (t/ano) 

Input RDF/SRF 99 032 
Resíduos de Madeira 141 058 

Outputs 

Cinzas de fundo 14 856 
Cinzas dos filtros 15 792 
Cinzas dos Filtros de Mangas 1 539 
Gás de escape + perdas 207 903 

Energia Produzida (GWh/ano) 

Eletricidade 180 
District Heating 554 

 

5.1.3.3 Kobelco Fluidized Bed Gasification and Melting Furnace 
A Kobelco propõe um processo de gasificação do tipo bubbling fluidized bed acoplado com um 

forno de fusão onde o gás de síntese é queimado a temperaturas acima dos 1200ºC, de modo 

a fundir as cinzas e produzir escórias vitrificadas (Arena, 2012), Figura 22. 

O processo, representado na Figura 23, inicia-se com a recepção dos resíduos, que são 

triturados antes dar entrada na câmara de gasificação por meio de um sistema de alimentação, 

recorrendo a um parafuso, de modo a evitar a compactação dos resíduos e permitir um controlo 

da alimentação do gasificador e com isto minimizando flutuações no volume de gás de escape 

(Kobelco1, 2007). O forno de gasificação utiliza um leito de areia, que é fluidizado por meio de 

ar injetado através do fundo da câmara. O gás de síntese produzido dá entrada no forno de 

fusão junto com as cinzas volantes e alguns inqueimados, enquanto os restantes resíduos 

ficam retidos no leito. O leito é retirado da câmara, separado dos resíduos e recirculado. Os 

resíduos são separados em metais, alumínio e inqueimados, que são triturados e inseridos de 

novo no forno de gasificação. 

A mistura de gás de síntese, cinzas volantes e inqueimados que dá entrada no forno de fusão é 

sujeita a temperaturas superiores a 1 200ºC de modo a queimar o gás e fundir os resíduos 

sólidos, originando uma escória vitrificada, que é descarregada, arrefecida utilizando água e 

tratada, de modo a poder ser utilizada no fabrico de asfalto, entre outras utilizações possíveis 

(Kobelco4, 2007). O gás que sai do forno de fusão segue o percurso comum nos processos de 

produção de energia, passando por uma caldeira, onde é produzido vapor que passa um 

gerador de turbina a vapor. O gás de escape é sujeito a um processo de limpeza, através de 

um circuito composto por economizador, câmara de arrefecimento de gás, filtros de mangas, 

reaquecedor de gás e torre de reação catalítica, antes de passar no chaminé. As cinzas 

recuperadas durante este processo de limpeza do gás de escape são misturadas com água, 

dando origem a cinzas solidificadas. 

A eficiência elétrica líquida desta tecnologia situa-se entre os 21 e 22% no Japão (Mott 

MacDonald, 2012). 
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As unidades da Kobelco geralmente tratam RU (existem algumas que fazem uma mistura de 

RU com lamas de ETAR), não sendo necessário pré-tratamento (Mott MacDonald, 2012). 

Segundo informações recolhidas, os resíduos que dão entrada no processo da Kobelco não 

devem ter dimensões superiores a 400mm (Global Environment Centre Foundation, 2009). No 

entanto, é possível verificar na Figura 23 que existe um fosso de resíduos triturados na zona de 

alimentação.  

Esta tecnologia está disponível com capacidades até às 330t/dia por forno, tendo um record de 

operação de mais de 300 dias de funcionamento consecutivo. Trata-se de uma tecnologia 

madura, uma vez que a Kobelco tem mais de 30 anos de experiência em funcionamento 

comercial do processo de leito fluidizado e mais de 20 anos no caso do forno de fusão 

(Kobelco4, 2007). 

Quanto ao número de funcionários, o sistema necessita apenas de quatro ou cinco, incluindo 

operação da grua e vigilância (Kobelco3, 2007). 

À data de Março de 2016, existiam treze unidades em funcionamento no Japão e duas na 

Coreia do Sul utilizando esta tecnologia, às quais se juntariam quatro unidades em construção 

no Japão. As capacidades instaladas situam-se nas categorias média-grande, indo desde as 

30t/dia até às 525t/dia, sendo este último valor um record de maior capacidade de 

processamento (Shimakura, 10 May 2016). 

 
Figura 22 – Gasificador tipo Bubbling Fluidized Bed e forno de fusão Swirl-Flow da Kobelco. Adaptado de: 
(Kobelco2, 2007). 
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Figura 23 – Esquema do processo de gasificação da Kobelco (unidade Iwade Clean Center). Adaptado de: (Kobelco5, 2007). 
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5.1.3.4 Enerkem Waste to Biofuels Process 
Através do processo da Enerkem, a fração dos resíduos sólidos urbanos que não pode ser 

valorizada através de reciclagem e compostagem é convertida em gás de síntese, que 

posteriormente pode ser convertido em etanol, metanol e outros químicos (Enerkem3, 2017). 

O processo engloba quatro fases (Enerkem4, 2017), Figura 24: 

• Pré-tratamento dos resíduos 

• Gasificação 

• Limpeza do gás de síntese 

• Síntese catalítica 

O pré-tratamento consiste na separação mecânica das frações reciclável e orgânica, que 

seguem para as recicladoras e para compostagem, respetivamente. A fração de resíduos que 

sobra é triturada, ficando na forma de fluff com uma dimensão média de partícula de 50mm 

(Schubert & Fichtner, 23-25 de Maio de 2005), que é transportado até à fase seguinte 

(Enerkem4, 2017). A gasificação é feita num gasificador bubbling fluidized bed, com 

temperaturas até 900ºC e injeção de ar, embora seja possível adicionar O2 extra para modificar 

a composição do gás de síntese, se necessário (E4tech; NNFCC; DECC, 2009). Devido à 

temperatura e baixo nível de oxigénio, os resíduos sofrem uma oxidação parcial em vez de 

combustão, passando à forma gasosa. Este gás é chamado gás de síntese, composto 

maioritariamente por CO e H2 (Enerkem4, 2017). O gás de síntese passa por uma série de 

processos, de forma a retirar partículas e outros contaminantes, obtendo-se no final um gás 

limpo (Enerkem4, 2017). Finalmente, o gás de síntese é convertido em combustíveis líquidos, 

como o metanol e etanol, e outros químicos, utilizando catalisadores (Enerkem1, 2017). 

 
Figura 24 – Processo utilizado pela Enerkem. Adaptado de: (Enerkem4, 2017). 
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A unidade Enerkem Alberta Biofuels (Figura 25) na cidade canadiana de Edmonton, completa 

em Junho de 2014 e cujas características podem ser observadas na Tabela 12, é um exemplo 

da utilização deste processo de produção de biofuel através de resíduos. 

 
Figura 25 – Unidade Enerkem Alberta Biofuels, em Edmonton, Canadá. Fonte: (Enerkem2, 2017). 

 

Tabela 12 – Características da unidade Enerkem Alberta Biofuels 

Dados da unidade Enerkem Alberta Biofuels Ref. 

Completa em Junho de 2014 (Enerkem2, 2017) 

Capacidade Input 100 000t/ano (seco) 

(Enerkem, 2014) Produção 38 000 000l/ano EtOH 
Área ocupada 233ha 
Staff <40 
Tipo de resíduos RDF de RSU (Enerkem4, 2017) 

Características dos resíduos Dimensões Fluff com aprox. 50mm (E4tech; NNFCC; 
DECC, 2009) Humidade 20–25% (secagem prévia) 

Forno Bubbling Fluidized Bed (700-900oC; 10-
16bar) Eficiência 95% de conversão de carbono (Enerkem, 2014) 

Custos Construção 100M! (Miles, 2016) 

Operação 0,96–1,15!/gal (Enerkem, 2014) 

 

5.1.3.5 AlterNRG Plasma Gasification Vitrification Reactor 
O princípio que guia o AlterNRG Plasma Gasification Vitrification Reactor, na Figura 26, é o 

mesmo dos outros gasificadores, ou seja, alta temperatura e défice de oxigénio permitem a 

decomposição dos resíduos. A diferença é a utilização de plasma, que permite atingir 

temperaturas de 3 000ºC. O gás de síntese sai do gasificador a 850ºC e as escórias a 1 650ºC 

(AlterNRG3, 2016). 
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Os resíduos, que têm no máximo cerca de 150mm, dão entrada no gasificador, onde são 

decompostos a alta temperatura, formando gás de síntese (AlterNRG2, 2016). Tal como 

acontece com a tecnologia da JFE, juntamente com os resíduos é introduzido coque, numa 

quantidade correspondente a cerca de 4% da carga no forno (Westinghouse Plasma 

Corportation) e calcário (AlterNRG2, 2016). Em termos de humidade, esta é limitada a 25% 

(Westinghouse Plasma Corportation).  

Existem três modelos de câmara de gasificação da AlterNRG, cujas dimensões variam entre os 

4m e 9m para o diâmetro superior e entre os 2m e os 4m para o diâmetro inferior. Quanto ao 

poder calorífico de RU, a capacidade dos fornos da AlterNRG varia entre um PCS de 9,3MJ/kg 

e 14MJ/kg (Westinghouse Plasma Corporation, 2014). 

O gás de síntese é arrefecido no topo do gasificador usando água e sai a cerca de 850ºC, 

seguindo para arrefecimento e limpeza (AlterNRG2, 2016). O gás de síntese passa por um 

caustic venturi quench scubber e por um wet electro-static precipitator, que remove partículas 

do gás e converte cloro em sal. Depois deste processo, o gás de síntese percorre uma série de 

outras etapas para remover cloro, enxofre, chumbo, zinco e mercúrio, havendo também passos 

intermédios de arrefecimento e compressão que retiram humidade ao gás, resultando no gás 

de síntese limpo final, que pode ser usado para produção de energia ou de biofuels 

(AlterNRG2, 2016). 

As escórias saem do gasificador fundidas e a alta temperatura, sendo arrefecidas rapidamente 

usando água, o que leva a que os componentes se separem em metais granulados e um 

agregado fino, que pode ser usado para construção (AlterNRG2, 2016). 

O custo preliminar de uma unidade utilizando esta tecnologia para gasificar cerca de 120 

000t/ano teria um custo capital de 65M$ (WSP, 2013). 
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Figura 26 - Esquema de processo que utiliza o gasificador da AlterNRG. Adaptado de: (AlterNRG2, 2016) (AlterNRG1, 2016). 
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A unidade japonesa de Mihama-Mikata, completa em Dezembro de 2012, é um exemplo de 

utilização de gasificação plasma de RU (Figura 27). No caso desta unidade, o input não é 

apenas RU, mas também lamas secas, em percentagens de 80% e 20% respetivamente 

(Tabela 13). 

Atualmente a Hitachi Metals, empresa responsável pela unidade de Mihama-Mikata, retirou-se 

do negocio de gasificação de resíduos (Contacto com Hitachi Metals). No entanto, segundo 

dados da AlterNRG de 2016, esta unidade continuava a funcionar (AlterNRG, 2016). 

Outras unidades de gasificação plasma de RU foram construídas, sem obter sucesso a longo 

prazo, como os casos da unidade de Utashinai, também da Hitachi Metals, que fechou por falta 

de fornecimento de resíduos ou das unidade de Tees Valley, da Air Products, cuja construção 

foi parada e anunciando a empresa a sua saída da área de negócio (Westinghouse Plasma 

Corporation, 2014) (Goulding, 2016). 

 
Figura 27 - Unidade Mihama-Mikata Waste Gasification Plant, no Japão. Fonte: (Juniper, 2008). 

 

As emissões desta unidade podem ser conferidas nos Anexos, ponto 10.2, bem como os 

resultados de análises às escórias produzidas. 

Tabela 13 - Características da unidade Mihama-Mikata Waste Gasification Plant  

Dados da unidade de Mihama-Mikata Ref. 

Completa em Dezembro de 2002 (Willis & Osada, 
2010) 

Capacidade 22t/dia 
(WSP, 2013) Tipo de Resíduos RU (80%) e lamas secas (20%) 

Forno Tipo Plasma Gasification Vitrification Reactor 
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5.1.4 Comparação das tecnologias de gasificação 
As tecnologias escolhidas para uma análise comparativa considerando aquelas disponíveis 

atualmente no mercado foram as seguintes: 

• Fixed/moving bed updraft gasification – JFE High-Temperature Gasifying and Melting 

System 

• Circulating fluidized bed gasification – Valmet Circulating Fluidized Bed Gasification 

• Bubbling fluidized bed gasification – Kobelco Fluidized Bed Gasification and Melting 

Furnace; Enerkem Waste to Biofuels Process 

• Plasma gasification – AlterNRG Plasma Gasification Vitrification Reactor 

Como critérios de análise consideraram-se características dos resíduos alimentados aos 

fornos, como dimensão média da partícula (ver ponto 5.1.4.1), morfologia (ver ponto 5.1.4.2), 

teor em humidade (ver ponto 5.1.4.3) e cinzas (ver ponto 5.1.4.4), ponto de fusão das cinzas 

(ver ponto 5.1.4.5), densidade aparente (ver ponto 5.1.4.6) e poder calorífico dos resíduos (ver 

ponto 5.1.4.7), bem como características do processo, como o tempo de residência (ver ponto 

5.1.4.8), capacidade de processamento (ver ponto 5.1.4.10) e custos de construção (ver ponto 

5.1.4.11). 

5.1.4.1 Dimensões dos resíduos 
A dimensão média da partícula é uma medida para o tamanho da matéria-prima alimentada ao 

forno de gasificação. Esta é uma característica a ter em conta, pois influencia o processo com 

efeitos visíveis na quantidade de gás produzido e sua composição, bem como nas quantidades 

de tar e char que resultam do processo (Yin et al., 2012) (R.Patel et al., 2014) (Wilk & 

Hofbauer, 2013). 

De modo a cumprir os requisitos de dimensão média da partícula, muitas tecnologias de 

gasificação exigem um pré-tratamento de trituração. 

Para comparar as dimensões médias de partícula foi considerada a dimensão linear, que 

corresponde ao maior cumprimento de uma partícula, ignorando a sua forma tridimensional. 

Tipicamente, o limite de dimensão média da partícula estabelecido pelo fabricante é inferior ao 

do tipo de forno de gasificação correspondente, com exceção da JFE e Kobelco, que 

estabelecem um limite de 600mm e 400mm, superior aos 100mm e 150mm correspondentes 

aos fornos updraft fixed/moving bed gasification e bubbling fluidized bed gasification, Tabela 

14. 
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Tabela 14 – Características das tecnologias de gasificação escolhidas. Fontes: (Arena, 2012), (Contacto com JFE), (Valmet, 2014), (Lahti Energia1, 2017), (Lahti energia3, 
2017), (Valmet, 2017), (Shimakura, 10 May 2016), (Westinghouse Plasma Corporation, 2014), (AlterNRG2, 2016), (Westinghouse Plasma Corportation) 
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Updraft fixed/moving bed gasification <100 Quase 
uniforme <50 <15 >1000 >400  

Mesmo 
tempo de 
residência 
do leito 

Muito 
limitada   

JFE High-Temperature Gasifying and Melting 
System <600  <60    PCI<24   8 000–104 000  

Circulating fluidizied bed gasification <100 Uniforme <55 <25 >1000 >100  

Partículas 
em loop 
(cada loop 
dura 
alguns 
segundos) 

Excelente   

Valmet Circulating Fluidized Bed Gasification *20-40 
(RDF/SRF)  *<30    

 
*18<PCI
< 24 b.s. 

  *125 000 *161 

Bubbling fluidized bed gasification < 150 Uniforme <55 <25 >1000 >100  Minutos 
ou horas Excelente   

Kobelco Fluidized Bed Gasification and 
Melting Furnace <400         *9 990-174 825  

Enerkem Waste to Biofuels Process *50 (fluff)  *20-25       *100 000 *100 

Plasma gasification S.L. S.L. S.L. S.L. S.L. >100  - Excelente   

AlterNRG Plasma Gasification Vitrification 
Reactor 150  <25    9.3<PC

S<14   *7 326 **65 

S.L. – Sem Limitações; * - Valores correspondentes a unidades em funcionamento; ** - Valor para uma unidade com capacidade de processamento de 120 000t/ano
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5.1.4.2 Morfologia 
A morfologia da alimentação aos reatores corresponde ao seu nível de homogeneidade ou 

heterogeneidade. Várias tecnologias de gasificação têm pouca tolerância a uma matéria-prima com 

elevado nível de heterogeneidade, pelo que muitas delas requerem uma etapa de pré-tratamento que 

permita a homogeneização da mesma. Quanto às gasificações selecionadas, as tecnologias do tipo 

fluidized bed e fixed/moving bed requerem uma alimentação uniforme e quase uniforme, 

respetivamente, enquanto a gasificação plasma não apresenta requerimentos específicos, pois 

permite o controlo da temperatura independentemente dos agentes de gasificação e da qualidade da 

alimentação, permitindo flutuações na taxa de alimentação, teor em humidade e composição 

elementar (Arena, 2012), Tabela 14. 

5.1.4.3 Humidade 
A humidade da matéria-prima gasificada tem forte impacto no processo, uma vez que é inversamente 

proporcional ao poder calorífico, aumentando as necessidades energéticas do processo de 

combustão, além de influenciar a composição do gás produzido ao nível do H2, CO e H-C’s 

(Mirmoshtaghi et al., 2016) (Kirsanovs et al., 2017). 

Uma disparidade entre os teores de humidade específicos de um gasificador e os apresentados pela 

matéria-prima pode ser ultrapassada com um pré-tratamento de secagem ou torrefação. 

Tal como foi observado para a dimensão média da partícula, também na humidade a tendência é a 

restrição imposta pelo fabricante ser mais dura que a da tipologia do forno de gasificação 

correspondente, com exceção da JFE, cuja tecnologia de gasificação tolera um teor de humidade até 

60%, valor superior ao indicado para os fornos do tipo updraft fixed/moving bed (Tabela 14). 

5.1.4.4 Cinzas 
Tal como a humidade, o teor em cinzas da alimentação do processo de gasificação tem influência na 

produção de H2, CO e H-C’s, e quando em excesso pode provocar problemas no processo de 

gasificação, como clinkering e slagging (R.Patel et al., 2014) (Mirmoshtaghi et al., 2016). 

Os fornos de gasificação do tipo fluidized bed apresentam ambos um limite de 25% de teor em 

cinzas, enquanto o updraft fixed/moving bed é menos tolerante, com um limite de 15%. A gasificação 

plasma não apresenta qualquer requisito de teor em cinzas, devido às razões já explicadas na secção 

relativa à morfologia (Tabela 14). 

5.1.4.5 Ponto de fusão das cinzas 
Quando a temperatura do forno ultrapassa o ponto de fusão das cinzas, pode ocorrer clinkering e 

slagging, interferindo nos fluxos de agentes de oxidação e matéria-prima dentro do forno (R.Patel et 

al., 2014). 

Quase todos os gasificadores selecionados requerem matérias-primas com pontos de fusão 

superiores a 1 000ºC, sendo a exceção a gasificação plasma, tal como aconteceu para a dimensão 

média da partícula, morfologia e teores em humidade e cinzas (Tabela 14). 



 

 
 

46 

5.1.4.6 Densidade aparente 
Matérias-primas com densidade aparente baixa podem originar fenómenos de bloqueamento de 

grelhas, channeling e bridging. Além disso, torna-se mais provável que sejam arrastadas para fora do 

forno e assim havendo uma perda de carbono que seria uma mais-valia para o processo 

(Susastriawan et al., 2017) (Niu et al., 2017) (Ku et al., 2017). 

O maior requisito é do gasificador updraft fixed/moving bed, que necessita de pelo menos 400kg/m3, 

enquanto todos os outros apenas requerem 100kg/m3, o que pode indicar maior sensibilidade da 

tecnologia updraft fixed/moving bed relativamente aos problemas mencionados (Tabela 14). 

5.1.4.7 Poder Calorífico 
O poder calorífico é uma medida da energia armazenada numa determinada matéria-prima, energia 

essa que é libertada na sua combustão. Numa tecnologia WtE é interessante que a matéria-prima 

tenha um valor elevado de poder calorífico, havendo no entanto limites, pois se a energia libertada 

durante a combustão for demasiada, poderá causar danos na infraestrutura do gasificador. 

Os limites estabelecidos pelos fabricantes das tecnologias selecionadas dependem das 

características do processo. A Valmet estabeleceu um valor mínimo de 18MJ/kg e um máximo de 

24MJ/kg (em base PCI), valor que coincide com o limite superior estabelecido pela JFE. Para esta 

última não está definido um limite inferior, uma vez que teoricamente este até poderia ser de 0MJ/kg 

devido ao facto de o processo implicar a adição de coque. A AlterNRG aceita poderes caloríficos no 

intervalo 9,3-14MJ/kg, em base PCS (Tabela 14). 

5.1.4.8 Tempo de residência 
O tempo de residência das partículas de resíduos dentro do gasificador é bastante variável, 

dependendo da tecnologia escolhida. No caso da tecnologia updraft fixed/moving bed, as partículas 

ficam retidas no leito, pelo que o seu tempo de residência é o mesmo do leito. Num forno do tipo 

bubbling fluidized bed, as partículas têm de passar pelo leito antes de chegar ao ponto de descarga 

do forno, pelo que o tempo de residência é substancial, podendo ser de minutos ou horas. Já no caso 

do gasificador do tipo circulating fluidized bed, as partículas passam repetidamente pelo forno, com 

cada loop a durar apenas alguns segundos (Tabela 14). 

5.1.4.9 Flexibilidade do processo 
A flexibilidade da tecnologia é uma característica importante, principalmente quando se trata de 

gasificação de RU, que podem apresentar variabilidades sazonais e regionais, bem como picos de 

determinadas tipologias de resíduos devido a ocorrências temporárias. 

A qualificação das tecnologias quanto à flexibilidade corrobora alguns factos mencionados, 

nomeadamente os indícios de a tecnologia updraft fixed/moving bed ser a mais propícia à ocorrência 

de bloqueamento de grelhas, channeling e bridging, o que pode justificar a sua classificação como 

tecnologia pouco flexível, podendo ser necessárias alterações no projeto em resposta a mudanças 
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nas características do processo. Em sentido contrário, todas as outras tecnologias selecionadas 

apresentam excelente nível de flexibilidade (Tabela 14). 

5.1.4.10 Capacidade de processamento 
As tecnologias selecionadas apresentam diversas gamas de capacidades de processamento (Tabela 

14). A JFE tem disponível no mercado uma gama de capacidades entre as 8 000t/ano e as 104 000 

t/ano. A Kobelco tem diversas unidades implementadas no Japão e Coreia do Sul, cujas capacidades 

variam entre as 9 990t/ano e as 174 825t/ano. A unidade da Enerkem em Edmonton apresenta uma 

capacidade de 100 000t/ano, enquanto que a Valmet apresenta a unidade com maior capacidade, em 

Lahti, com 250 000t/ano divididas em 2 linhas de 125 000t/ano (ver ponto 5.1.3.2), embora não 

corresponda na totalidade a RU, pois a alimentação da mesma é feita com recurso a uma mistura de 

RU e resíduos de madeira, tendo em 2016 sido utilizada uma quantidade significativamente superior 

de madeira relativamente aos resíduos urbanos. No caso da tecnologia da AlterNRG, foram feitas 

várias tentativas de adaptação a unidades de grandes dimensões, mas até agora sem sucesso 

duradouro, pelo que a capacidade apresentada de 7 326t/ano corresponde à unidade de Mihama-

Mikata, que pelo menos até 2016 continuou a funcionar utilizando uma mistura de RU e lamas de 

ETAR secas (ver ponto 5.1.3.5). 

5.1.4.11 Custos 
O custo de uma unidade é sempre uma das principais preocupações a ter em conta na seleção de 

uma tecnologia, pelo que é interessante verificar os custos de unidades que utilizam as tecnologias 

em consideração e tentar estabelecer uma relação com as suas capacidades de processamento. 

A unidade de Lahti, que utiliza a tecnologia circulating fluidized bed da Valmet, teve um custo de 

cerca de 161M! para uma capacidade de 250 000t/ano, o que resulta numa custo de 644!.ano/t de 

capacidade (Tabela 14). 

A unidade de Edmonton, com a tecnologia bubbling fluidized bed da Enerkem instalada, teve um 

custo de 100M!, ou seja, 100!.ano/t de capacidade. É de frisar, no entanto, que a unidade de 

Edmonton apenas recentemente completou a sua unidade com a entrada em funcionamento da 

produção de etanol, pelo que o custo de construção indicado pode não cobrir a totalidade das 

infraestruturas da unidade (Tabela 14). 

A AlterNRG forneceu um custo de 65M$ (55,4M!) para uma unidade com capacidade de 

processamento de 120 000t/ano, o que dá cerca de 462!.ano/t. Este é no entanto um valor altamente 

preliminar (Tabela 14) (WSP, 2013). 

5.2 Pirólise 

A pirólise consiste na decomposição e cracking térmicos da matéria-prima na ausência de oxigénio 

(Gabbar et al., 2017), que ocorre a temperatura superiores a 400ºC e geralmente inferiores a 800ºC 

(Lombardi et al., 2015). Os produtos deste processo são compostos maioritariamente por CO, H2, CH4 

e outros hidrocarbonetos (Arena, 2012) e dividem-se em três outputs com características 
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combustíveis, um gasoso (gás de pirólise), um líquido (óleo) e um sólido (char), cujas quantidades 

dependem da temperatura e taxa de aquecimento do processo. Temperaturas mais elevadas dão 

origem a maior quantidade da fração gasosa, enquanto temperaturas mais baixas mas com maiores 

taxas de aquecimento originam maior quantidade da fração líquida (Lombardi et al., 2015). 

A pirólise pode utilizar como matéria-prima biomassa ou resíduos, embora esta última esteja ainda 

pouco desenvolvida, apresentando-se maioritariamente em fase de investigação/piloto (Lombardi et 

al., 2015). 

O processo de pirólise pode ocorrer de três formas diferentes, dividindo-se em pirólise convencional, 

rápida ou flash. A pirólise convencional possui a menor taxa de aquecimento entre as três pirólises, 

com valores entre os 0,1 e 1°C/s, ocorrendo o processo a temperaturas no intervalo de 550 a 900ºC, 

com um tempo de residência entre 300s e 3600s. A pirólise rápida tem uma taxa de aquecimento 

superior (10 a 200°C/s) e ocorre a temperaturas de 850 a 1250ºC, diminuindo o tempo de residência 

para o intervalo 0. a10s. Acompanhando a tendência observada, a pirólise flash é aquela com maior 

taxa de aquecimento, com valores superiores a 1000ºC/s e maior temperatura atingida, entre 1050 e 

1300ºC, sendo por isso o processo com menor tempo de residência, correspondendo a menos de 

0.5s. A pirólise convencional é mais indicada para produção de hidrocarbonetos líquidos, enquanto 

que as pirólises rápida e flash são mais apropriadas para a geração de eletricidade (Gabbar et al., 

2017). 

5.3 Incineração 

A incineração tem como objetivo a oxidação completa da matéria-prima recorrendo a combustão em 

condições de excesso de oxigénio, temperaturas entre os 850ºC e os 1200ºC e pressão atmosférica, 

obtendo-se um gás maioritariamente composto de CO2 e H2O (Gabbar et al., 2017). 

O valor de excesso de oxigénio situa-se normalmente no intervalo de 40-150% relativamente à 

quantidade estequiométrica, o que conduz a uma elevada quantidade de gás de escape produzido, 

i.e., na ordem dos 4-10Nm3/kg de RU, dependendo da tecnologia, com valores mais elevados para 

rotary kiln e mais baixos para fixed/mobile grate e fluidized bed. A elevada quantidade de gás de 

escape que sai na chaminé significa uma quantidade considerável de energia perdida, além de 

corresponder a custos energéticos elevados para o tratamento do mesmo (Lombardi et al., 2015). 

O processo de incineração oferece vantagens como o pré-processamento mínimo necessário e a 

redução de volume de cerca de 90% obtida, mas requer elevado investimento e apresenta custos de 

operação altos, devido à necessidade de cumprir com as normas de emissões gasosas e controlo da 

poluição (Gabbar et al., 2017). 

 

 



 

 
 

49 

Fixed/mobile grate 

Fixed/Mobile grate é a tecnologia de incineração mais utilizada atualmente. Esta tecnologia tem a 

vantagem de ser aquela que oferece maior capacidade em termos de poder calorífico por linha 

(120MW em base PCI) (Lombardi et al., 2015) (Figura 29 e Figura 32). 

Rotary kiln 

A tecnologia rotary kiln pode processar qualquer tipo de resíduo, mesmo líquidos, e tolera maiores 

temperaturas relativamente à tecnologia fixed/mobile grate. No entanto, em termos de capacidade de 

poder calorífico por linha, é inferior em cerca de quatro vezes (30MW em base PCI) (Lombardi et al., 

2015). 

Fluidized bed 

A tecnologia fluidized bed promove transferência de calor e mistura eficientes, devido à elevada 

turbulência causada por um fluxo ascendente de ar que mantém partículas inertes e combustíveis em 

suspensão. A desvantagem desta tecnologia é a necessidade de preparação prévia dos resíduos, 

especialmente no caso de RU. Em termos de tolerância de poder calorífico por linha, esta é de 90MW 

em base PCI (Lombardi et al., 2015). 

5.3.1 Tecnologias de incineração 
Foram consideradas para o âmbito deste trabalho duas tecnologias de incineração: uma tecnologia 

da JFE (ver ponto 5.3.1.1) e uma da Martin (ver ponto 5.3.1.2). 

5.3.1.1 JFE Hyper 21 Stoker System 
A tecnologia JFE Hyper 21 Stoker System é um sistema de incineração que combina baixo excesso 

de ar com recirculação do gás de escape (JFE2, 2017), Figura 28. 

Uma mistura de ar quente e gás de escape recirculado provocam a formação de uma região de 

combustão estável acima da camada de resíduos, o que acelera a decomposição dos mesmos, 

mesmo com baixo excesso de ar. Isto reduz a formação de CO, NOX e dioxinas além de reduzir a 

perda de calor, aumentando a eficiência da recuperação do gás de escape (JFE2, 2017). Gás não 

queimado e queimado são misturados na câmara de mistura, observável no esquema do incinerador, 

de modo a atingir combustão total. As condições de alta temperatura, tempo de retenção suficiente e 

turbulência reduzem as dioxinas, enquanto a redução de CO e NOX se deve a reações oxidativas e 

redutivas. Devido à aceleração da combustão completa, há também uma redução do efeito de 

corrosão na caldeira (JFE2, 2017). Na Figura 29 é possível observar as dinâmicas atrás 

mencionadas. 
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Figura 28 - Esquema de uma unidade que utiliza o processo JFE Hyper 21 Stoker System. Adaptado de: 
(Masaaki et al., 2004). 

 
Figura 29 – Esquema do incinerador JFE Hyper 21 Stoker System. Adaptado de: (JFE2, 2017) (JFE, 2004). 

O sistema de grelhas Hyper Grate da JFE, consiste em grelhas móveis e fixas instaladas 

alternadamente, sendo possível ajustar o tamanho da grelha. Este sistema de grelhas permite uma 

capacidade de mistura mais eficiente. Para arrefecimento, a parte traseira da grelha tem uma 

barbatana para efeito de auto-arrefecimento através do ar de combustão e um sistema de tubagens 

onde circula água (JFE4, 2017). 

Esta tecnologia tem uma capacidade máxima atual de 250t/dia, localizando-se assim no limite 

superior da tipologia média definida no início deste documento, sendo no entanto possível adaptá-la a 

incineradoras de maiores capacidades, até 500t/dia (Contacto com JFE). 
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Quanto ao input de resíduos, os valores máximos são para a dimensão média de partícula 500mm, 

para a humidade cerca de 60% e para o poder calorífico é aproximadamente 14MJ/kg (Contacto com 

JFE). 

O JFE Hyper 21 Stoker System difere da combustão tradicional (coeficiente estequiométrico de 1,6) 

por ser um processo com baixo excesso de oxigénio (coeficiente estequiométrico de 1,3), o que 

resulta numa redução da concentração de NOX no gás de escape. A possível adoção de um processo 

de redução não-catalítico acentua ainda mais esta redução (JFE2, 2017). Outra característica 

relevante do processo com baixo excesso de oxigénio é a redução do volume de gás de escape 

produzido. 

A unidade Kunisaki Clean Center, completa em 2009 e situada na cidade de Kawanishi da prefeitura 

japonesa de Hyogo, utiliza a tecnologia JFE Hyper 21 Stoker System (Figura 30) para tratar RU e 

produzir energia elétrica e fornecer  água quente, Tabela 15. 

 
Figura 30 – Unidade Kunisaki Clean Center, em Hyogo, Japão, que utiliza a tecnologia JFE Hyper 21 Stoker 
System. Fonte: (Kunisaki Clean Center). 

Tabela 15 - Características da unidade de incineração de RU do Kunisaki Clean Center, completa em Março de 
2009. Fonte: (Kunisaki Clean Center) 
Capacidade 235t/dia (2 x 117,5t/dia) 
Área 33,4ha 
Tipo de resíduos RU 
Forno Incinerador tipo Hyper Soker JFE 
Sistema de arrefecimento do gás de escape Waste Heat Boiler Type 
Sistema de tratamento do gás de escape/ Filtro de Mangas, Tratamento por via húmida , Coluna 

de adsorção com carvão ativado, DeNOx 
Utilização de calor Gerador de turbina a vapor (5 000kW), sistema de 

fornecimento de água quente 
Tratamento das cinzas Surface melting type ash melting furnace 52t/dia (2 x 

26t/dia)  
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Situada na capital japonesa de Tokyo está a unidade Nerima Incineration Plant, outro exemplo de 

utilização da tecnologia de incineração da JFE (Figura 31). Esta unidade de tratamento de RU, 

completa em Novembro de 2015, ocupa uma área de aproximadamente 15 000m2, tendo custado 

cerca de 154M!, como descrito na Tabela 16. 

 
Figura 31 – Nerima Incineration Plant, Tokyo, utilizando a tecnologia JFE Hyper 21 Stoker System. Fonte: 
(JFE5). 

 

Tabela 16 - Características da unidade Nerima Incineration Plant, em Tokyo 

Dados da unidade Nerima Incineration Plant Ref. 

Construção Início Dezembro de 2010 (Clean Authority of Tokyo, 
2015) Final Novembro de 2015 

Capacidade 500t/dia (2 x 250t/dia) 

Tipo de resíduos RU 

(Contacto com JFE) Características dos resíduos 
Dimensões Até 500mm 

PCI projeto 14,3MJ/kg 

PCI médio 10,35MJ/kg 

Forno Incinerador tipo Hyper Soker JFE 

Sistema de recuperação de energia 
Caldeira 51,15t/h e 420oC x 5,82Mpa, gerador 
de turbina a vapor (18 700kW), sistema de 
fornecimento de água quente. 

(Clean Authority of Tokyo, 
2016) 

Área Aprox. 15 000m2 (Clean Authority of Tokyo, 
2015) Custo de construção 19 918M¥ (154M!) 

 

Aproximadamente 11% dos resíduos saem do processo como cinzas e que em termos de balanço 

energético, 70% da energia gerada é vendida (Tabela 17). 

As emissões desta unidade podem ser conferidas nos Anexos, ponto 10.2. 
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Tabela 17 – Balanço de massa e energia da unidade Nerima Incineration Plant, em Tokyo. Fonte: (Clean 
Authority of Tokyo, 2016). 

Balanço de massa (t/ano) 

Input 

Resíduos 81 285 
Cal 176 700 
Soda Cáustica 79 890 
Amónia 5 010 

Output Cinzas 8 656 

Balanço de energia  
EGerada (MWh/ano) 26 538 
EVendida (MWh/ano) 18 637 
Gás (m3) 55 820 000  

Outros 

Água (m3) 16 647  

 

5.3.1.2 Martin Reverse-Acting Grate Vario 
A tecnologia Martin Reverse-Acting Grate Vario, cujo esquema está presente na Figura 32, permite 

um processo de incineração onde os resíduos dão entrada sem pré-tratamento. 

A grelha é inclinada na direção do transporte, com um declive de 26º do alimentador para a descarga. 

A movimentação para cima e para baixo que os resíduos são forçados a fazer devido à direção da 

movimentação da grelha, contrária à direção do fluxo, leva a uma mistura entre os resíduos quentes, 

que estão em combustão, com os que acabaram de ser introduzidos, facilitando uma combustão 

uniforme e estável, a temperaturas por vezes superiores a 1 000ºC. Três zonas individualmente 

controladas oferecem a possibilidade de controlo da velocidade de alimentação dos resíduos e das 

condições de combustão, de modo a adaptar o processo à qualidade variável dos resíduos (Martin 

GmbH, 2017). 

Ar é fornecido a partir de baixo, através de cinco zonas individualmente controladas, e também a 

partir de cima de forma a queimar os gases de combustão libertados a temperaturas até 1 200ºC 

(Martin GmbH, 2017). 

O tamanho da grelha é ajustável pois é formada por módulos, atingindo um máximo de 20m de 

largura. Todos os seus elementos estão protegidos de cargas térmicas excessivas, pelo que não é 

necessário arrefecê-la (Martin GmbH, 2017). 
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Figura 32 – Esquema de incinerador usando a tecnologia Martin Reverse-Acting Grate Vario. Adaptado de: 
(Martin Biopower1, 2015). 

 

Um exemplo de emissões de uma unidade que utiliza uma tecnologia deste género pode ser 

conferido nos Anexos, ponto 10.2. 

Na cidade de Roskilde, na Dinamarca, foi completa em Outubro de 2013 a unidade Energy Tower de 

produção de energia elétrica e district heating através da incineração de resíduos utilizando a 

tecnologia Martin Reverse-Acting Grate Vario (Figura 33). As características da unidade podem ser 

observadas na Tabela 18. 
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Figura 33 – Unidade Energy Tower, em Roskilde, Dinamarca. Fonte: (Martin Biopower2, 2015). 

 

Tabela 18 – Características da unidade Energy Tower, em Roskilde, Dinamarca 
Dados da unidade Energy Tower Ref. 

Completa em Outubro de 2013 (Walsh, 2014) 

Resíduos RU e comercial (Ramboll) 

Capacidade 350 00t/ano  (Hansen) 

Forno Martin Reverse-Acting Grate Vario (Martin Biopower2, 2015) 

Sistema de tratamento do 
gás de combustão 

Bag Filter, seguido de economiser, quench/GCl 
scrubber, SO2 limestone scrubber, condensing 
scrubber e aglo filter 

(Hansen) 

Utilização de calor 
Caldeira 51,15t/h e 425oC x 50bar, gerador de 
turbina a vapor (18,9MW), district heating (52,1MW) 

(Hansen) 

Eficiência Geração de vapor 82% 
(Martin Biopower2, 2015) Global 34% 

Custo de construção 175M! 

5.4 Outras Tecnologias 

Para além das tecnologias com maior implementação em termos de experiência e número de 

unidades em funcionamento, que se baseiam em processos de combustão, foram consideradas 

algumas outras tecnologias alternativas de processamento de resíduos que podem ser utilizadas 

como pré-tratamento de processos de combustão ou mesmo isoladamente como forma de otimização 
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de materiais combustíveis ou obtenção de produtos derivados dos resíduos, como fertilizantes ou 

alimentação animal. 

Uma questão também interessante é a biomassa. Os verdes constituem uma das frações 

significativas recebidas nas instalações Tratolixo, constituindo juntamente com os resíduos de 

limpeza 17% do total. A maior parte desses resíduos são enviados para valorização no exterior do 

sistema da Tratolixo (ver ponto 7.1.2.3). É assim relevante considerar alternativas interessantes para 

o aproveitamento destes resíduos no interior do sistema da Tratolixo, como é o caso da pirólise de 

biomassa para produção de biochar. 

5.4.1 Outras Tecnologias 
As tecnologias deste género consideradas foram o tratamento hidrotérmico da Shinko Tecnos (ver 

ponto 5.4.2), a torrefação de resíduos (ver ponto 5.4.3) e pirólise de biomassa da Biomacon (ver 

ponto 5.4.4). 

5.4.2 Shinko Tecnos Hydrothermal Treatment 
O processo da Shinko Tecnos recorre a vapor de água, pressão e temperatura para realizar o 

tratamento dos resíduos (UNIDO). 

Os resíduos admissíveis vão desde RU, resíduos domésticos, hospitalares, agrícolas a lamas, que 

dão origem depois do tratamento, e dependendo do resíduo tratado, a combustível sólido, fertilizante 

líquido ou sólido ou ração para animais (UNIDO). 

O processo inicia-se com a triagem dos resíduos, onde são retirados metais e alguns recicláveis. De 

seguida estes dão entrada no reator, onde posteriormente é injetado vapor de água a temperaturas 

entre os 180ºC e 230ºC e pressão entre 1,8 e 2,3MPa. As condições criadas dentro do reator 

promovem a degradação molecular dos resíduos através de hidrólise, num processo cuja duração 

varia entre 30min e 3,5h (Contacto com Shinko Tecnos). O output do processo depende do resíduo 

tratado, podendo ser combustível sólido, fertilizante líquido ou sólido ou ração para animais. No caso 

de RU, o produto resultante do processo é combustível sólido, que depois de seco pode utilizado 

como combustível (UNIDO), Figura 34. 

O produto combustível pode ser reintroduzido no processo, para produzir o vapor de água injetado no 

reator, ou poderá ser utilizado noutros processos, como por exemplo em gasificação, funcionando 

esta tecnologia como um pré-tratamento para uma tecnologia de gasificação. 

Uma das vantagens desta tecnologia é a supressão da formação de dioxinas e NOX, devido ao facto 

de os resíduos serem tratados através de hidrólise (Contacto com Shinko Tecnos). 

O equipamento envolvido neste processo é apenas um reator, onde ocorre o tratamento dos resíduos 

e uma caldeira, onde é produzido o vapor de água injetado (Contacto com Shinko Tecnos). 
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Existem quatro modelos de reator, com capacidade de 200L, 5 000L, 10 000L e 15 000L, sendo o 

consumo energético correspondente a cada um deles 10kW/h, 30kW/h, 50kW/h e 70kW/h, 

respetivamente (Contacto com Shinko Tecnos). 

 
Figura 34 – Esquema do processo Hydrothermal Treatment da Shinko Tecnos. Adaptado de: (UNIDO). 

A caracterização física de resíduos de origem doméstica introduzidos no processo da Shinko Tecnos 

bem como as análises proximate e ultimate e o poder calorífico do produto obtido estão na Tabela 19. 

Tabela 19 –Caracterização física de resíduos domésticos introduzidos no processo da Shinko Tecnos e dados  
relativos à proximate analysis, ultimate analysis e poder calorífico do produto obtido através dos resíduos 
caracterizados sujeitos à tecnologia Hydrothermal Treatment. Fonte: (UNIDO). 

Caracterização física de 
resíduos domésticos 
introduzidos no processo 

 Proximate analysis do 
produto obtido 

 
 Voláteis (%) 70,20 
 Carbono fixo (%) 14,44 

Cinzas (%) 13,69 
Orgânicos (%) 77  Humidade (%) 1,67 

Plástico (%) 10 

 

Ultimate analysis do produto 
obtido 

Papel (%) 7  C (%) 51,45 
Têxteis (%) 5  O (%) 23,73 
Borracha (%) 1  H (%) 6,28 
   N (%) 2,92 

  
Cl (%) 0,46 
S total (%) 0,26 
Poder calorífico 

  PCS (kcal/kg) 4 921 
  PCI (kcal/kg) 4 491 

Tratamento 
hidrotérmico 
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5.4.3 Torrefação de resíduos 
Torrefação é um processo de pirólise a baixa temperatura sem oxigénio que pode servir como pré-

tratamento térmico em conversão energética (Haoran et al., 2015). 

O processo consiste em três etapas: secagem, torrefação/pirólise e arrefecimento. Inicialmente os 

resíduos são alimentados a um secador, onde a humidade dos mesmos é reduzida antes de darem 

entrada no reator de torrefação/pirólise, onde a temperatura aumenta reduzindo ainda mais a 

humidade e volatilizando alguns componentes voláteis dos resíduos. Os gases que saem do reator 

dão entrada num ciclone seguido de um condensador resultando em duas fracções, uma gasosa e 

uma líquida. Os resíduos torrefeitos seguem para um arrefecedor, antes de saírem do processo como 

produto final (Figura 35). 

Vários estudos foram já feitos acerca da torrefação de biomassa, verificando-se efeitos como 

remoção dos voláteis leves, diminuição da humidade, aumento da densidade energética e da 

densidade aparente, bem como das condições de trituração e de manuseamento das matérias-

primas. No entanto, estudos sobre a torrefação de RU são muito menos comuns (Haoran et al., 

2015). 

Haoran et al., (2015), apresentam o estudo dos efeitos da torrefação em RU a várias temperaturas 

(entre 250ºC e 450ºC), de modo a descobrir uma forma efetiva de pré-tratamento. Os resultados 

demonstraram o seguinte: 

• Cinzas e carbono fixo - teores em cinzas e carbono fixo aumentaram nos resíduos sujeitos a 

torrefação, verificando-se um aumento dos mesmos como aumento da temperatura de 

torrefação 

• Matéria volátil - diminuiu nos resíduos torrefeitos, diminuindo com o aumento da temperatura 

do processo 

• Enxofre - manteve-se mais ou menos estável independentemente da temperatura de 

torrefação 

• Hidrogénio e cloro -  diminuíram com o aumento da temperatura de torrefação. A exceção 

ocorreu quando foi utilizada a temperatura mais elevada (450ºC), ao ter ocorrido um 

abaixamento acentuado do teor em hidrogénio e uma inversão da evolução do cloro, com um 

aumento do seu teor 

O processo de torrefação teve também efeitos a nível mássico e energético. A massa de amostra 

diminuiu com o aumento da temperatura ao contrário do PCS, que aumentou até atingir o máximo à 

temperatura de 400ºC, tendo diminuído bruscamente quando utilizada a temperatura de 450ºC 

(Haoran et al., 2015). 

Foram também analisadas as características combustíveis dos resíduos torrefeitos, tendo sido 

analisados dois índices, combustible index (16) e burnout index (17), da seguinte forma: 

! ! !!"#!!!!                                                                  (16) 
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  !! ! !!"#!!"#$
!!!!!

                                                               (17) 

onde Wmax e Wmean são as taxas de perda de massa máxima e mínima, respetivamente, Ti é o ponto 

de ignição e Th é a temperatura de burnout (Haoran et al., 2015). 

Quanto maiores forem os valores dos índices analisados, melhores são as características 

combustíveis do produto. Os resultados indicaram boas características para utilização como 

combustível, sendo o RU torrefeito superior às três amostras de carvão analisadas (carvão Wufeng, 

carvão Shixiajiang e carvão Xindong) (Haoran et al., 2015). 

Recari et al., (2017) estudou os efeitos da torrefação de SRF produzido a partir de RU na gasificação 

posterior desses resíduos. A torrefação foi feita a duas temperaturas (290ºC e 320ºC) e a gasificação 

num gasificador do tipo leito fluidizado circulante, utilizando vários tipos de material para formar o leito 

e dois agentes oxidantes diferentes, ar e O2/H2O. 

Os resultados indicaram uma quantidade de gás de síntese superior no caso da torrefação 290ºC. 

Quanto ao tar e char, os resultado foram opostos. O tar diminuiu com a temperatura de torrefação e o 

char aumentou, o que estará ligado ao facto de os voláteis diminuírem com a temperatura de 

torrefação e o carbono fixo aumentar (Recari et al., 2017). 

Quanto à composição do gás de síntese obtido, o teor em hidrogénio foi superior para a amostra 

torrefeita a 320ºC, pelo que a qualidade do gás foi ligeiramente superior. Por outro lado, o teor em CO 

foi superior para a gasificação da amostra torrefeita a 290ºC. O maior teor em hidrocarbonetos no 

caso da amostra torrefeita a 320ºC traduziu-se num maior poder calorífico do gás, bem como numa 

maior conversão de carbono (Recari et al., 2017). 

 
Figura 35 – Exemplo de processo de torrefação. Adaptado de: (Recari et al., 2017). 
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5.4.4 Pirólise de Biomassa: Biomacon Compact Converter 
O processo da Biomacon inicia-se com o transporte da biomassa, através de um parafuso, até à 

câmara de combustão, onde esta é seca, pré-aquecida e pirolisada. Os produtos deste processo são 

energia térmica e biochar de alta qualidade, devido ao elevado tempo de retenção na câmara de 

combustão. 

Nas tecnologias convencionais de produção de energia através de biomassa, a quantidade de CO2 

libertada é igual à quantidade presente na biomassa. No entanto, no caso da tecnologia da 

Biomacon, a geração de energia é feita utilizando apenas o hidrogénio presente, enquanto que o 

carbono quimicamente estável dá origem ao biochar. A proporção da transformação de biomassa em 

energia e biochar é de 65% e 35%, respetivamente (Biomacon1, 2015). 

A tecnologia é equipada com low-NoX burner, que pode atingir temperaturas entre 950ºC e 1 050ºC, o 

que permite a obtenção de valores baixos de NoX (Biomacon3, 2015). 

Os conversores, que são projetados para materiais com conteúdo em lenhina e com teor em 

humidade inferior a 50%, estão disponíveis em diversos modelos (Figura 36). As dimensões 

disponíveis variam entre os 1 000 x 2 000mm e os 1 500 x 3 500mm, com produção de biochar entre 

6.2kg/h e 34.2kg/h. Quanto ao output térmico, este varia entre os valores de 25-40kW para o modelo 

mais pequeno e os 125-250kW para o maior. Existe ainda a hipótese de projetar um conversor de 

acordo com as condições locais do cliente (Biomacon2, 2015). 

O biochar produzido é uma boa matéria prima para utilizar com vista ao aumento da fertilidade do 

solo, conferindo vários benefícios (International Biochar Initiative, 2017): 

• Redução da infiltração de azoto em aquíferos 

• Redução de emissões de NoX 

• Aumento da fertilidade do solo devido ao incremento na capacidade de trocas catiónicas 

• Moderação da acidez do solo 

• Aumento da retenção de água no solo 

• Aumento dos organismos bacteriológicos no solo 

Outra utilização para o biochar é a remediação de solos contaminados. O biochar tem grande 

capacidade de adsorver metais pesados e outros componentes persistentes, reduzindo a 

contaminação da cadeia alimentar. O biochar tem a capacidade de atuar como agente adsorvente de 

poluentes orgânicos, além de reduzir a acidez do solo, contribuindo para a estabilização dos metais 

pesados (Kong et al., 2014). 
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Figura 36 – Biomacon Compact Converter. Fonte: (Biomacon3, 2015). 

5.5 Conclusões do Estado da Arte 

A tecnologia de incineração é a tecnologia mais madura, com uma grande quantidade de unidades 

comerciais em funcionamento. É uma tecnologia que permite a combustão de grandes quantidades 

de resíduos sem necessitar de muito pré-processamento. O gás de combustão é geralmente utilizado 

para produção de energia. 

A pirólise é mais flexível do que a incineração no que aos produtos diz respeito. Se for convencional 

irá produzir mais gás de pirólise e é mais adequada à produção de energia, enquanto se for rápida ou 

flash produzirá mais óleo e é mais adequada para síntese química. Ocorre geralmente a temperaturas 

inferiores à incineração e gasificação, pelo que produzirá mais char. 

A gasificação de RU tem já várias unidades comerciais em funcionamento, maioritariamente na Ásia, 

provavelmente devido à capacidade de investimento em desenvolvimento de tecnologia e à grande 

experiência na área da gasificação de carvão, tecnologia de gasificação mais madura em todo o 

mundo, situando-se a maioria da capacidade instalada de gasificação neste continente, 

principalmente de carvão. A gasificação ocorre geralmente a temperaturas superiores à pirólise, 

convertendo em gás de síntese adicional o char que permaneceria em caso de pirólise. É uma 

tecnologia que requer mais pré-processamento do que a incineração, mas produz um gás de síntese 

mais limpo, simplificando o processo de limpeza do mesmo. O gás de síntese pode ser utilizado para 

produção de energia, mas também para síntese química. 

De uma perspetiva de Economia Circular a gasificação é mais favorável comparativamente com a 

tecnologia WtE mais madura, a incineração. A gasificação apresenta uma maior eficiência e o gás de 

síntese produzido pode ter aplicação não só na produção de energia, mas também em síntese 

química, como por exemplo na produção de metanol e etanol, o que acrescenta valor ao resíduo. 
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6 Impactes associados às tecnologias WtE 

De modo a perceber qual das tecnologias WtE  se apresenta como melhor solução recorreu-se à ACV 

para contabilização dos impactes associados a cada uma das combustões. 

Astrup et al., (2015), fizeram uma revisão de literatura relacionada com o ACV das tecnologias WtE, 

tendo analisado 136 artigos englobando cerca de 250 casos de estudo. A grande maioria incidia 

sobre a tecnologia de incineração, a mais madura, havendo apenas alguns que a comparavam com a 

pirólise e a gasificação considerando estas últimas como preferíveis à incineração. Gunamantha & 

Sarto, (2012) compararam vários cenários de gestão de RU: deposição em aterro, aterro com 

recuperação energética, incineração combinada com digestão anaeróbica, gasificação combinada 

com digestão anaeróbica, incineração direta e gasificação direta (Tabela 20).  

Tabela 20 – Cenários para um caso de estudo de produção de 146 000t de RU na província de Yogyakarta, na 
Indonésia. Fonte: (Gunamantha & Sarto, 2012) 

 

Nos gráficos presentes na Figura 37 estão os indicadores de impactes relacionados com alterações 

climáticas, acidificação, eutrofização e criação de oxidante fotoquímico. Foi analisada a passagem de 

um cenário de referência apenas com deposição em aterro (cenário 0), para cenários WtE, 

nomeadamente incineração ou gasificação, tendo para tal sido selecionados os cenários 2 e 3, que 

incluem além da tecnologia WtE deposição em aterro e digestão anaeróbia, pois são os que mais se 

assemelham ao processo da Tratolixo, caso de estudo desta dissertação (ver ponto 7). Concluiu-se 

que a passagem para um cenário com tecnologia WtE seria positivo do ponto de vista de todos os 

indicadores considerados, principalmente se a tecnologia adotada for uma gasificação (Figura 38). 
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Figura 37 – Contribuição de cada um dos cenários do caso de estudo de Yogyakarta para os indicadores de 
impacte: Alterações climáticas (kg CO2 eq/fu) no gráfico 1, Eutrofização (kg PO4 eq/fu) no gráfico 2, Acidificação 
(kg SO4 eq/fu) no gráfico 3 e Criação de oxidante fotoquímico (kg etileno eq/fu) no gráfico 4. Fonte: (Gunamantha 
& Sarto, 2012) 

 
Figura 38 – Reduções nos vários indicadores causados pela passagem de um cenário referência de deposição 
em aterro (cenário 0) para um cenário com incineração, digestão anaeróbio e aterro (cenário 2) e deste para um 
cenário com gasificação, digestão anaeróbia e aterro (cenário 3). Adaptado de: (Gunamantha & Sarto, 2012)  

Conclusões semelhantes relativamente às vantagens da gasificação relativamente à incineração no 

que toca a potencial de aquecimento global foram tiradas por Kumar & Samadder, (2017) e Rajaeifar 

et al., (2017). Quando a ACV incide sobre as tecnologias para cada uma das frações que compõem o 

RU ou o RU pré-processado como, e.g., resíduos de papel, plástico, madeira, alimentares, jardim e 

têxteis, Arafat et al., (2015) verificaram que a tecnologia WtE óptima variava consoante a fração e a 

categoria de impacte analisado (e.g., aquecimento global, acidificação, eutrofização e formação de 

oxidantes fotoquímicos). De notar que a exceção foram os impactes relacionados com o aquecimento 

global, onde a tecnologia considerada óptima para todas as frações foi a mesma: gasificação.  
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No entanto, quando Fernández-González et al., (2017) compararam as várias tecnologias de 

tratamento por critérios ambientais (57,1%), territoriais (14,3%) e económicos (28,6%) concluíram que  

a gasificação ficava um pouco atrás da incineração em termos ambientais, tendo acontecido o 

mesmo na avaliação utilizando os critérios territoriais. Em termos económicos (ver ponto 5.1.2) a 

solução de gasificação revelou ser bastante mais vantajosa do que as outras, pelo que na avaliação 

global a gasificação teve preferência. Também Arena et al., (2015) compararam combustão com 

gasificação, tendo concluído que a combustão teria vantagem sobre a gasificação em critérios 

ambientais. Apesar destas exceções, é possível afirmar que a maioria dos dados disponíveis aponta 

a gasificação como a tecnologia mais favorável do ponto de vista ambiental. 
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7 Caso de  estudo 

O caso de estudo desta dissertação é a Tratolixo, empresa responsável pelo tratamento de RU dos 

municípios de Cascais, Oeiras, Sintra e Mafra, que recebe e trata nas várias unidades de 

processamento situadas nos dois eco parques, em Trajouce e na Abrunheira. 

O principal foco deste trabalho está na possibilidade de valorização da fração resto da unidade de TM 

em Trajouce, com foco em tecnologias WtE. Esta fração em 2016 totalizou 73 431t, que se dividiram 

entre deposição em aterro e incineração, através de um protocolo de colaboração com a Valorsul (ver 

ponto 7.1.2.2). 

O objetivo é estudar a possibilidade de valorização da fração resto da unidade de TM da Tratolixo, 

com foco em tecnologias WtE, tendo em conta as problemáticas já mencionadas do tratamento de 

resíduos e contribuição dos mesmos para a produção de GEE, respeitando a filosofia de Economia 

Circular preconizada pelas novas políticas da UE para a área dos resíduos. 

7.1 Caracterização do SGRU da Tratolixo 

O sistema de gestão de resíduos urbanos (SGRU) da Tratolixo é responsável pela gestão de RU em 

Cascais, Mafra, Sintra e Oeiras, totalizando 753km2 (Figura 39). A área é habitada por 

841 073habitantes (INE, 2014), o que significa uma densidade populacional de 1 117habitantes/km2, 

aproximadamente. 

 
Figura 39 - Instalações que constituem o SGRU da Tratolixo. Fonte: (Tratolixo, 2017). 

As infraestruturas da Tratolixo englobam: 

• Recolha de RU - uma estação de transferência, três ecocentros e uma rede de 

ecopontos para recolha selectiva 

• Valorização material - central de triagem de papel/cartão de recolha selectiva  

• TM no centro industrial de tratamento de resíduos sólidos (CITRS) 
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• Valorização Orgânica - central de digestão anaeróbia (CDA) e o centro de valorização 

energética de biogás de aterro de Trajouce (CVEBAT) 

• Deposição em Aterro – Um aterro sanitário em exploração; um aterro selado 

• Duas estações de tratamento de águas, uma para lixiviados de aterro (ETAL) e outra 

para águas residuais industriais (CDA e lixiviados de aterro) (ETARI) 

As unidades de processamento estão divididas pelos dois eco parques da TRATOLIXO, em Trajouce 

e na Abrunheira, cujas localizações podem ser observadas na Figura 39, a que acresce o ecocentro 

da Ericeira. 

O eco parque de Trajouce ocupa uma área de 42,6ha onde se situa a estação de transferência, a 

central de triagem de papel/cartão, um ecocentro, o aterro sanitário selado, o CITRS, o CVEBAT e a 

ETAL. O eco parque da Abrunheira ocupa uma área de 19ha tendo um ecocentro, a CDA, o aterro 

sanitário em exploração e a ETARI (Tratolixo, 2015). 

7.1.1 Recepção de RU 

Durante o ano de 2016 a Tratolixo recebeu e tratou cerca de 415 916t de resíduos, divididos em 

tipologia por indiferenciados, resíduos de limpeza, monstros, resíduos provenientes de recolha 

selectiva multimaterial e resíduos provenientes de recolha selectiva de bio-resíduos (Figura 40). 

Tendo em conta a população de 841 073habitantes que o sistema serve, a capitação média em 2016 

foi de 1,35kg/hab.dia, descendo para as 0,98kg/hab.dia considerando apenas os resíduos 

indiferenciados e para 0,1kg/hab.dia relativamente aos resíduos provenientes de recolha selectiva 

(Tratolixo, 2017). 

 
Figura 40 - Resíduos recebidos pela Tratolixo em 2016, por tipologia, totalizando 415 916t. Fonte: (Tratolixo, 

2017). 
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7.1.1.1 Composição física dos RU indiferenciados 
A Figura 40 indica que os RU indiferenciados constituem a maioria dos resíduos recebidos pela 

Tratolixo, totalizando 300 162t em 2016, cerca de 72% dos resíduos totais. 

A caracterização de 2016 dos RU indiferenciados recebidos pela Tratolixo, indica que estes são 

maioritariamente constituídos por bio-resíduos (aproximadamente 51%), seguido pelas fraldas/têxteis 

sanitários e plástico, com cerca de 12% e 11% respetivamente. Todas as outras tipologias estão 

representadas em menos de 10%, Figura 41. 

 
Figura 41 – Caracterização dos RU indiferenciados de 2016. O total de RU indiferenciados recebidos na Tratolixo 
em 2016 foi de 300 162t. Fonte: (Caracterização dos resíduos indiferenciados de 2016 cedida gentilmente pela 
Tratolixo em 21 de Julho de 2017). 
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7.1.2 Unidades de Processamento 
Os resíduos produzidos nos municípios de Mafra, Cascais, Oeiras e Sintra (415 916t em 2016) 

recebidos nas instalações da Tratolixo dividem-se pelas suas unidades de processamento em 

Trajouce e na Abrunheira ou são enviados para destinos exteriores, como é o caso da Valorsul, com 

a qual a Tratolixo tem um protocolo de colaboração que permite o envio de resíduos para incineração. 

Os resíduos recebidos são encaminhados para o seu destino direto, como se pode ver na Figura 42, 

havendo no entanto fluxos entre as várias unidades de processamento que constituem o processo da 

Tratolixo, (Figura 43 ) (Tratolixo, 2017) (Visitas Técnicas às instalações da Tratolixo em Trajouce e 

Abrunheira nos dias 17 e 19 de Julho, respectivamente) (Contacto com a Tratolixo). 

 
Figura 42 - Destino direto das 415 916t de resíduos recebidos pela Tratolixo em 2016. Fonte: (Tratolixo, 2017) 
(Diagrama de processo 2016 cedido gentilmente pela Tratolixo em 6 de Março de 2017) (Diagrama do TM 2016 
cedido gentilmente pela Tratolixo em 6 de Março de 2017). 
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Figura 43 - Diagrama do processo de tratamento de resíduos da Tratolixo, dividido entre as unidades de Trajouce e Abrunheira. Fonte: (Tratolixo, 2017) (Diagrama de 
processo 2016 cedido gentilmente pela Tratolixo em 6 de Março de 2017) (Diagrama do TM 2016 cedido gentilmente pela Tratolixo em 6 de Março de 2017) (Visitas Técnicas 
às instalações da Tratolixo em Trajouce e Abrunheira nos dias 17 e 19 de Julho, respectivamente) (Contacto com a Tratolixo) 
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7.1.2.1 Triagem e valorização material 
O eco parque de Trajouce recebe os resíduos de papel/cartão, vidro e embalagens provenientes de 

recolha seletiva. O vidro e as embalagens são enviados para processamento e reciclagem fora da 

Tratolixo, enquanto que os resíduos de papel/cartão são triados em Trajouce antes de enviados para 

reciclagem. 

Em 2016 as frações de vidros e embalagens e papel/cartão totalizaram 4% e 3% do total, 

respetivamente. 

7.1.2.2 Tratamento mecânico 
Os resíduos indiferenciados de Cascais, Sintra e Oeiras são também recebidos pelas instalações de 

Trajouce, seguindo uma porção para a unidade de TM de Trajouce, juntamente com uma fração de 

rejeitados da triagem de papel/cartão. 

O processo de TM na unidade de Trajouce inicia-se com a passagem dos resíduos por crivos 

rotativos de malha de 120mm, dividindo-os duas frações, supra 120mm e infra 120mm. 

A fração supra 120mm é então sujeita a triagem manual, onde são recuperados papel/cartão, 

plásticos e alumínios, enquanto a fração infra 120mm passa por um separador magnético, de modo a 

serem recuperados os materiais ferrosos antes ser sujeita a nova crivagem, desta feita em crivos 

rotativos de malha de 80mm. Aqui é retirada a fração orgânica (infra 80mm), que é transportada para 

o CDA da Abrunheira. A fração supra 80mm constitui refugo, juntamente com o que restou da fração 

supra 120mm depois de retirados os recicláveis. Esta fração refugo (ou fração resto) é depositada em 

aterro ou enviada para incineração. 

Em 2016 deram entrada no TM 144 464t de resíduos indiferenciados, cerca de 48% do total desta 

fração, e ainda 1 474t da fração rejeitado da triagem de papel/cartão. 

As 145 938t de resíduos que deram entrada no TM em 2016 foram divididos em várias frações 

(Figura 44): 

• 50,32% constituíram a fração resto (uma porção > 120mm e outra entre 80mm e 120mm), 

dos quais 17,05% seguiram para aterro e 33,26% para incineração 

• 47,51% correspondem à fração orgânica (< 80mm), foram encaminhadas para a digestão 

anaeróbia 

• 2,17% foram recicláveis retirados, dividindo-se em plástico (0,92%), ferrosos (0,69%), 

papel/cartão (0,55%), e alumínio (0,01%) 
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Figura 44 - Outputs da unidade de TM de Trajouce e destino da fração dos rejeitados, tendo em conta o input de 
145 938t verificado em 2016. Fonte: (Tratolixo, 2017) (Diagrama de processo 2016 cedido gentilmente pela 
Tratolixo em 6 de Março de 2017) (Diagrama do TM 2016 cedido gentilmente pela Tratolixo em 6 de Março de 
2017). 

7.1.2.2.1 Composição Física da Fração Resto do TM 
A composição física desta fração mostra que é maioritariamente constituída por bio-resíduos 

(40,41%), havendo ainda quantidades consideráveis de plásticos e fraldas/têxteis sanitários, 14,16% 

e 13,17% respetivamente. Todas as outras tipologias têm percentagens inferiores a 10%, sendo as 

duas mais significativas deste grupo o papel/cartão, com 8,95% e outros resíduos, com 7,14%. Um 

outro dado relevante relativamente à fração é o teor em humidade médio, que corresponde a cerca 

de 48.8% (Tratolixo, 2011), Figura 45. 

 
Figura 45 – Caracterização física média da fração resto da unidade de TM de Trajouce, que correspondeu em 
2016 a 73 431t. Fonte: (Tratolixo, 2011). 
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7.1.2.3 Processamento de verdes, resíduos de limpeza e monstros 
A fração dos monstros recebida em Trajouce, constituída entre outros por plásticos rígidos, madeira, 

para-choques, colchões e pneus sofre uma triagem, sendo as frações passíveis de reciclagem 

enviadas para as respetivas industrias e as madeiras reutilizadas internamente, constituindo o que 

resta refugo. 

Outras frações que também são valorizadas são os resíduos verdes e de limpeza. A fração lenhosa é 

triturada, tal como a madeira proveniente dos monstros, de modo a poder ser enviada para as 

instalações da Abrunheira e utilizada como material estruturante no processo de fabrico de composto. 

Existe ainda uma porção de resíduos enviados para valorização no exterior e o restante é enviado 

para aterro e incineração. 

Em 2016 cerca de 20% dos resíduos totais foram verdes, resíduos de limpeza e monstros, que 

seguiram processados de modo a ser encaminhados para o destino mais viável: 

• A fração dos monstros foi aproximadamente 3% do total de resíduos, tendo 4 666t sido 

enviadas para reciclagem, 16t processadas internamente e 3 223t constituído refugo.  

• Os verdes e resíduos de limpeza totalizaram cerca de 17% do total, dos quais 50 580t foram 

enviadas para destinos exteriores, 3 223t foram depositadas em aterro e 2 899t enviadas 

para incineração, tendo o restante sido processado internamente para utilização no processo 

de compostagem juntamente como algumas madeiras da fração dos monstros. 

7.1.2.4 CDA da Abrunheira 
No eco parque da Abrunheira dão entrada, tal como referido anteriormente, a fração infra 80mm 

proveniente do TM de Trajouce e a fração de verdes e madeiras triturada, denominada estilha, mas 

também os resíduos indiferenciados do município de Mafra e alguns RUB provenientes de recolha 

seletiva, bem como todas as frações refugo que têm como destino a deposição no aterro sanitário da 

Abrunheira, desde que este entrou em funcionamento em Março de 2017. 

Os resíduos indiferenciados de Mafra recebidos no eco parque são geralmente enviados para 

incineração. No entanto, estes são inseridos no pré-processamento que conduz à digestão anaeróbia 

quando existe uma falha no fornecimento da fração infra 80mm proveniente de Trajouce. 

Assim, com exceção de situações pontuais, as frações que alimentam o processo de digestão 

anaeróbia são a infra 80mm proveniente de Trajouce e os RUB recolhidos seletivamente, não 

havendo no entanto misturas entre as mesmas durante o processo. 

O processo inicia-se com a recepção dos resíduos em fossos, de onde são retirados por uma garra 

mecânica e depositados em passadeiras para pré-processamento, que começa com um crivo rotativo 

com malha de 60mm. Ambas as frações resultantes passam por uma etapa de separação magnética, 

onde são retirados materiais ferrosos, seguindo a fração infra 60mm no processo, enquanto a fração 

supra 60mm constitui rejeitado. 
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A fração rejeitada do pré-processamento é encaminhada para uma fase de processamento 

secundário, onde através de um separador de Foucault é retirado o alumínio. O que resta constitui 

refugo. 

A fração infra 60mm passa então num crivo vibratório, onde é dividida em infra 15mm , que segue 

diretamente para os digestores, e supra 15mm, que passa por um separador balístico, antes de ser 

sujeita à ação de um moinho de martelos, que reduz a granulometria até 20mm. Depois de uma 

passagem por um transportador balístico e uma etapa de triagem manual, os resíduos dão entrada 

nos digestores. 

O processo de digestão anaeróbia, que dura 35 dias, é feito a 40ºC, temperatura que é mantida com 

a ajuda de caldeiras de recuperação de vapor do processo. O gás resultante da digestão dos 

resíduos é aproveitado para produzir eletricidade, através de moto geradores de 1 400kW, enquanto 

que o composto digerido segue num processo que o transformará em composto. 

O composto digerido é sujeito a processos de desidratação e de mistura, seguindo para os túneis 

reatores, onde permanece cerca de duas semanas. Depois de uma semana de processo de 

maturação segue-se a passagem por um crivo com malha de 15mm, de onde resulta uma fração 

supra 15mm, da qual parte é reutilizada na fase de mistura e o restante é rejeitado, e uma fração infra 

15mm, que passa por uma mesa densimétrica, onde são rejeitados os pesados, obtendo-se então o 

composto final, com uma humidade de cerca de 35%. 

Em 2016 deram entrada no processo de digestão anaeróbia e compostagem 82 916t de resíduos 

(cerca de 20% do total de resíduos), das quais 69 344t foram provenientes do TM, 3 034t de resíduos 

alimentares e 5 409t biomassa processada internamente para servir de material estruturante. Deste 

input de resíduos foram retirados durante o processo 156t de recicláveis, tendo o processo dado 

origem a 12 307t de composto. 

7.1.3 Funcionamento das Infraestruturas 
As capacidades instaladas e o regime de laboração (Tabela 21), são extremamente importantes no 

funcionamento das instalações que constituem o sistema de gestão de resíduos, pois estas 

necessitam de estar dimensionadas para ter capacidade de receber e tratar quantidades de resíduos 

da dimensão das mencionadas, bem como garantir o funcionamento de parte do sistema 24h por dia. 

 Além dos turnos de funcionamento mencionados na Tabela 21, a manutenção dos equipamentos 

também tem de ser garantida, o que é conseguido através das equipas de manutenção, constituídas 

por 25 funcionários que trabalham em dois turnos de 8h, simultâneos com a laboração da unidade. 
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Tabela 21 - Regime de funcionamento das instalações e capacidades das mesmas. Fonte: (Contacto com a 
Tratolixo) (Visitas Técnicas às instalações da Tratolixo em Trajouce e Abrunheira nos dias 17 e 19 de Julho, 
respectivamente). 

Instalações e Unidades 
Operacionais 

Capitação 
nominal 

Período de 
Funcionamento 

Número de 
Funcionários 

Capacidade Média de 
Processamento real 

(t/ano) 

    Turnos 
(8h) 

dias/ 
semana 

dias/ 
ano 

  

Eco Parque 
Trajouce 

TM 1 000 t/dia 1,5 5 260 23 175 000 
CT papel/ 
cartão 

5 t/h 1 5 260 9 12 900 

EC 45 409 t/h 2 6 312 6 81 700 
ET -  - - - - - 

Eco Parque 
Abrunheira 

CDA 75 000 t/ano 1 6 312 15 77 500 
AS 2 500  m3 - - - - - 
EC -  - - - - - 

EC da Ericeira 134 t/dia 1 7 365 3 1 550 

AS – Aterro Sanitário; CDA – Central de Digestão Anaeróbia; CT – Central de Triagem; EC – Ecocentro; ET – 
Estação de Transferência; TM-Tratamento mecânico 

7.2 Perspetivas Futuras para o SGRU da Tratolixo 

Tendo em conta o objectivo desta Dissertação, encontrar uma solução para a fração resto resultante 

da unidade TM de Trajouce, que corresponde a cerca de 50% do input de resíduos na unidade (em 

2016 resultou em 73 431t de resíduos), é necessário considerar não só situação atual como também 

perspectivar a situação futura da Tratolixo e como esta poderá afectar o projeto. 

7.2.1 PERSU 2020 
Por forma a garantir que todos os sistemas contribuem de forma equitativa para os objectivos 

estratégicos, e tendo também em conta a sua infraestrutura na altura da formulação do PERSU 2020, 

estabeleceram-se metas mínimas e máximas exigidas aos sistemas, resultando em metas específicas 

por sistema para retomas da recolha selectiva, preparação para reutilização e reciclagem e deposição 

de RUB em aterro. 

As metas do PERSU 2020 por sistema de gestão de resíduos foram calculadas tendo em conta os 

pressupostos de um aumento na quantidade de resíduos direcionados para valorização orgânica, 

bem como um aumento significativo na quantidade de resíduos provenientes de recolha selectiva 

com base numa análise comparativa em função da densidade populacional e capitação, que 

demonstrou um significativo potencial de melhoria (foram estabelecidos um aumento mínimo de 15% 

e máximo de 50% relativamente a 2012), além dos mínimos de eficiência relativamente a TM (7%), 

triagem de papel/cartão (95%), triagem de plástico/metal (80%) e triagem de vidro (99%), 

estabelecidos com base numa análise comparativa de infraestruturas de Portugal Continental. Assim, 

as metas definidas para o sistema da Tratolixo foram (MAOTE, 2014): 

• Preparação para reutilização e reciclagem: 53% 

• RUB depositados em aterro – 16% 
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• Retomas de recolha selectiva – 49 kg/hab.ano 

O Relatório e Contas 2016 da Tratolixo (Tratolixo, 2017) fez o ponto da situação relativamente aos 

objectivos definidos para 2020, referindo que os 3% dos RUB foram depositados em aterro, 

superando a meta de 16% estabelecida no PERSU 2020, enquanto que a preparação para 

reutilização e reciclagem se situa nos 40% e as retomas da recolha selectiva nos 34 kg/hab.ano, 

ambas ainda abaixo das metas estabelecidas para 2020. 

Relativamente aos mínimos de eficiência estabelecidos para TM e triagens de papel/cartão, 

plástico/metal e vidro, é possível verificar a sua situação no diagrama de processo relativo a 2016, 

bem como através do PAPERSU 2020 da Tratolixo (Tratolixo, 2015), este com dados relativos a 

2014. Segundo consta no diagrama de processo 2016 (Diagrama de processo 2016 cedido 

gentilmente pela Tratolixo em 6 de Março de 2017), a eficiência do TM é cerca de 8%. Partindo do 

princípio de que não aconteceram alterações significativas nos processos entre 2014 e 2016, é 

possível assumir que a eficiência da triagem de papel/cartão referida no PAPERSU 2020 permaneceu 

constante, correspondendo ao valor aproximado de 88%. Quanto às embalagens de plástico, metal e 

ECAL e ao vidro, são enviados para o exterior para triagem e reciclagem (Contacto com a Tratolixo). 

Quanto à meta de redução da produção de resíduos por habitante em 10% em peso relativamente ao 

valor verificado em 2012, o PAPERSU 2020 da Tratolixo faz uma previsão da evolução da capitação 

de resíduos urbanos, de modo à mesma ser cumprida, prevendo em 2020 uma capitação de resíduos 

urbanos de 446,07 kg/hab.ano (Tratolixo, 2015). 

7.2.2 Pacote Economia Circular 
A situação da Tratolixo quanto à meta relativa à deposição em aterro já apresenta atualmente valores 

bem abaixo dos 10% exigidos, tendo esta em 2016 depositado diretamente cerca de 3% de RUB. Já 

relativamente à meta de reciclagem de pelo menos 75% dos resíduos de embalagem, a Tratolixo 

procede ao envio da totalidade dos resíduos recebidos da recolha selectiva pertencentes a esta 

tipologia para destinos exteriores, onde é feita a triagem e reciclagem dos mesmos (Contacto com a 

Tratolixo).  

7.2.3 Caracterização da qualidade da Fração Resto do TM 
Consciente da problemática em causa, a Tratolixo estudou uma possível valorização da fração resto 

da unidade TM de Trajouce, considerando a implementação de uma unidade de produção de CDR. 

Nesse sentido, a Tratolixo procedeu a testes de produção de CDR através da sua fração resto em 

quatro unidades, pertencentes a Renascimento, SGR, Ambitrena e EGEO, tendo o produto sido 

depois analisados pelos laboratórios da SGS e AVE. Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 22, estando o seu tratamento estatístico nos Anexos (ponto 10.1). 
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Tabela 22 - Análises do AVE e SGS ao CDR produzido utilizando a Fração Resto da Tratolixo, nas instalações 
da Renascimento, SGR, Ambitrena e EGEO, no âmbito do estudo de uma possível implementação de uma 
unidade de produção de CDR. Fonte: (Laboratório de Análises AVE, 2014). 
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18 - 28 Agosto 2014 Renascimento 
SGS 39,9 18,2 4 319 2 234 9,9 0,93 
AVE 38,3 - 4 473 2 234 9,9 0,57 

10 - 14 Novembro 2014 SGR - Tejo  
SGS 43,8 17,9 4 444 2 256 9,5 1 
AVE 35 15,6 5 100 3 120 13,1 0,93 

17 - 21 Novembro 2014 Ambitrena 
SGS 41,3 17,6 4 797 2 589 10,84 1,2 
AVE 40,9 11,8 5 120 2 800 11,72 1,09 

19 - 21 Novembro 2014 EGEO  
SGS 54,5 20,1 4 493 1 744 7,3 0,54 
AVE 40,9 14,9 5 120 2 800 11,72 0,93 

 

As amostras de CDR apresentaram valores de humidade entre os 35% e os 54,5%, de cinzas entre 

os 11,8% e os 20,1%, de cloro entre os 0,54% e os 1,2% e de PCI entre os 7,3MJ/kg e os 13,1MJ/kg. 

7.3 Análise do potencial de gasificação da fração resto 

A seleção de uma tecnologia de gasificação para aplicar ao caso de estudo tem de assentar em 

critérios tecnológicos, ambientais e económicos. 

!"#"$ %&'()*+,-'./&0-/0-102345670-
O TM da unidade de Trajouce gera duas porções de fração resto, uma com dimensão superior a 

120mm e outra com dimensões entre os 80mm e os 120mm (ver ponto 7.1.2.2) sendo possível 

verificar que necessitariam de uma pré-trituração, e.g., da totalidade da fração resto nos casos das 

tecnologias da Valmet e Enerkem, ou pelo menos da fração supra 120mm no caso da tecnologia da 

AlterNRG. As tecnologia da JFE e Kobelco, tendo um limite de <600mm e <400mm respetivamente, 

poderiam receber a maioria dos resíduos da fração resto sem trituração prévia, podendo a mesma ser 

necessária para uma pequena parte da fração de dimensões superiores a 120mm (Tabela 14). 

!"#"8 9,2:,7,;&0-
Tendo em conta a heterogeneidade de tipologias e dimensões de resíduos na fração resto do TM, 

seria necessário um pré-tratamento de homogeneização dos resíduos em caso de implementação de 

tecnologias dos tipos fluidized bed (Valmet, Enerkem e Kobelco) ou updraft fixed/moving bed (JFE), 

pois estas requerem uma alimentação com morfologia uniforme ou quase uniforme. A gasificação 

plasma não apresenta qualquer requisito nesta variável pelo que não seria necessário pré-tratamento 

(Tabela 14). No entanto a JFE e a Kobelco, que afirmam não necessitar de pré-tratamento dos 

resíduos. 
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A humidade média da fração resto é de aproximadamente 48,8% (ver ponto 7.1.2.2.1), o que se situa 

dentro do limite da tecnologia da JFE, mas ultrapassa os limites impostos nas tecnologias da Valmet, 

Enerkem e AlterNRG, concluindo-se a necessidade de uma secagem prévia dos resíduos antes da 

entrada no forno de gasificação no caso destas três tecnologias (Tabela 14). No caso da JFE, no 

entanto, o processo pode funcionar com resíduos com qualquer teor em humidade, sendo necessário 

adicionar mais coque para compensar. 

!"#", -'./)0+
As análises a amostras de CDR produzidas a partir da fração resto do TM da unidade de Trajouce 

situaram o teor em cinzas no intervalo entre 11,8 e 20,1% (ver ponto 7.2.3), cumprindo o limite 

estabelecido para as tecnologias do tipo fluidized bed (Valmet, Enerkem e Kobelco) e gasificação 

plasma (AlterNRG), mas podendo não cumprir os requisitos da gasificação updraft fixed/moving bed 

(Tabela 14). No entanto, a JFE ultrapassou esta situação devido ao processo de fusão implementado, 

não havendo por isso um limite de teor em cinzas para a sua tecnologia (Contacto com JFE). É de 

notar que os valores obtidos não correspondem à fração resto em si, mas sim a CDR produzido 

através da fração resto, desconhecendo-se os processos através dos quais se procedeu à produção 

do CDR e por conseguinte se estes afetaram de alguma forma o teor em cinzas. 

!"#"1 23(*4+5)63478'53+
Recorrendo de novo às análises a amostras de CDR produzidas através da fração resto do TM da 

unidade de Trajouce, verifica-se que o PCI se situou no intervalo entre 7,3MJ/kg e 13,1MJ/kg (ver 

ponto 7.2.3), enquadrando-se nos parâmetros da JFE mas não chegando ao limite inferior da 

tecnologia da Valmet, sendo no entanto de salientar que a unidade de gasificação da Valmet funciona 

com uma mistura de RU e resíduos de madeira (Tabela 14). Novamente deve ser referido que se 

desconhece os processos através dos quais se procedeu à produção do CDR e por conseguinte se 

estes afetaram de alguma forma o poder calorífico. 

!"#"9 -):)5'()(*+(*+:435*00)&*.;3+
A fração resto da unidade de TM de Trajouce totalizou 73 431t em 2016 (ver ponto 7.1.2.2). Assim, é 

possível concluir que com a exceção da tecnologia da AlterNRG, todas as outras têm no mercado 

unidades com capacidade de processamento adequado ao caso de estudo (Tabela 14). No caso da 

AlterNRG, apesar de teoricamente ser possível aplicar a tecnologia a dimensões superiores às da 

unidade de Mihama-Mikata, as várias tentativas de proceder a essa mesma adaptação não 

conseguiram sucesso duradouro (ver ponto  5.1.3.5). 

7.4 Tecnologia Selecionada 

A tecnologia considerada como mais favorável para o caso de estudo foi a tecnologia de gasificação 

da JFE, High-Temperature gasifying and Direct Melting System, tendo em conta que os requisitos 

técnicos analisados mostraram ser a tecnologia com maior flexibilidade, necessitando de pouco ou 
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nenhum pré-tratamento da fração resto. Trata-se também de uma tecnologia madura, com várias 

unidades em funcionamento há vários anos. 

As tecnologias de combustão existentes em Portugal, das empresas Lipor e Valorsul, têm um PCI 

nominal de 7,7MJ/kg (Lipor2, 2017) e 7,82MJ/kg (Valorsul1, 2017) respetivamente, dentro do intervalo 

de PCI da fração resto da Tratolixo, e produzem de energia elétrica 25MWh (Lipor2, 2017) e 

0,587MWh/t (Valorsul2, 2017). A tecnologia da JFE aplicada ao caso de estudo produção entre 

45GWh e 80GWh de energia elétrica por ano, tendo em conta uma eficiência de 30% e 73 431t de 

fração resto com PCI no intervalo de 7,3-13,1MJ/kg, utilizando a equação (18). 

!"#$%&'!!"#$%&'$( ! !!"#$#!!"#$!!!!"!!!!"#                                       (18) 

Comparando as tecnologias, verifica-se que a tecnologia da JFE superioriza-se às outras duas. A 

tecnologia da Lipor apresenta uma produção de 0,526MWh/t, enquanto a tecnologia da Valorsul 

produz 0,587MWh/t. Já a JFE apresenta uma produção entre 0,608MWh/t e 1,097MWh/t, para a 

fração resto da Tratolixo com PCI entre 7,3-13,1MJ/kg. Assim, é possível verificar que a tecnologia da 

JFE é mais favorável ao nível da produção de energia elétrica do que outras tecnologia de combustão 

existentes em Portugal. 
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8 Conclusões 

Das tecnologias WtE consideradas para tratar a fração resto da unidade TM de Trajouce, a 

gasificação foi aquela que obteve melhores resultados relativamente aos impactes associados, 

segundo a maioria dos estudos ACV consultados. Assim, a gasificação foi a tecnologia escolhida 

como solução WtE para o caso de estudo da Tratolixo. É de notar que a literatura disponível com 

estudos ACV de tecnologias WtE não é ainda em grande quantidade e é por vezes um pouco vaga, 

uma vez que vários artigos fazem a comparação entre tecnologias WtE sem mencionar o tipo de 

processo em questão, ou mencionando o tipo mas não o fabricante. 

A decisão da seleção de um dos fabricantes de tecnologias de gasificação considerados para o caso 

da Tratolixo teria de assentar em três pilares: ambiental, económico e técnico.  

Em termos ambientais, tal como já foi mencionado, estudos ACV com comparações entre as 

tecnologias de vários fabricantes ou entre tipos de gasificação para as mesmas condições e frações 

de resíduos. Os únicos dados disponíveis são dados das emissões de unidades concretas, sendo 

que deles não se podem retirar grandes conclusões, porque são referentes a unidades com 

processos diferentes, que usam resíduos diferentes e se situam em países diferentes com legislação 

específica.  

Relativamente à análise económica, foi possível encontrar literatura com a comparação entre 

tecnologias WtE, que considerou a gasificação como mais viável, bem como a distribuição típica de 

custos nas unidades WtE e alguns exemplos de estudos económicos de unidades de pequena 

dimensão. No entanto, da parte dos fabricantes não houve abertura para a divulgação de preços de 

equipamentos ou custos de unidades em funcionamento, pelo que não foi possível fazer uma 

comparação económica entre as tecnologias dos fabricantes selecionados.  

As especificações técnicas de cada fabricante foram fornecidas pelos mesmos ou através da 

literatura consultada. Foi possível concluir que todas teriam capacidade de processamento suficiente 

para tratar a quantidade de fração resto produzida anualmente pela Tratolixo, havendo no entanto 

dúvidas quanto à tecnologia da AlterNRG devido ao insucesso das tentativas de adaptação a grandes 

capacidades. Quanto às características dos resíduos a alimentar aos processos de gasificação, as 

tecnologias da Valmet, Enerkem e AlterNRG necessitariam de um pré-tratamento de trituração e 

secagem, de modo a diminuir o teor em humidade, homogeneizar os resíduos e diminuir a dimensão 

média da partícula, o que poderia ser feito com recurso a trituração e secagem e/ou um processo de 

torrefação ou hidrotratamento. A tecnologia da Valmet necessitaria também de um aumento de poder 

calorífico da fração resto, quer através de um pré-tratamento (e.g. torrefação) quer misturando outras 

frações, como biomassa proveniente dos resíduos verdes, e homogeneizando a mistura. A Kobelco 

afirma não necessitar de pré-tratamento, desde que a dimensão média da partícula não ultrapasse os 

400mm, tal como a JFE, desde que esta não ultrapasse os 600mm. Assim, na possibilidade de 

implementar uma tecnologia da Kobelco ou JFE, apenas poderia haver necessidade de pré-
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tratamento de alguma porção da fração resto supra 120mm que superasse as dimensões 

especificadas, o que não deverá ser muito comum. 

Em termos de maturidade, as tecnologias mais maduras são as da JFE e Kobelco, com várias 

unidades de tratamento de RU em funcionamento comercial. A Enerkem e a Valmet têm uma unidade 

de tratamento de RU cada em funcionamento comercial. Já a AlterNRG tinha, segundo informações 

de 2016, uma unidade em funcionamento, embora atualmente a empresa que a construiu se tenha 

retirado do negócio. 

Ainda devido à ausência de dados acerca dos custos dos equipamentos, não foi possível verificar 

quão vantajoso seria a instalação de um processo de tratamento antes da gasificação, por exemplo 

um hidrotratamento ou torrefação, pois apesar de os mesmos poderem influenciar positivamente o 

processo de gasificação ao acrescentar valor à fração resto, tal só é significativo se no final o custo 

de implementação for compensado pelos benefícios. 

Assim, foi possível concluir que seria possível aplicar qualquer uma das tecnologias descritas, 

embora a da AlterNRG seja mais arriscada devido às falhas de adaptação que aconteceram. As 

tecnologias que reuniram mais condições foram as da JFE e Kobelco, pois apresentam menos 

requisitos para as matérias-primas, o que significa menor necessidade de pré-tratamento, e são 

tecnologias maduras, com várias unidades em funcionamento comercial. De entre as duas a JFE 

apresentou mais dados acerca da sua tecnologias, o que demonstra um bom nível de confiança na 

mesma. 

Uma comparação entre a tecnologia selecionada, a da JFE, e tecnologias de combustão de RU 

existentes em Portugal demonstrou que esta se superiorizava em termos de produção de energia 

elétrica. 

Futuros trabalhos poderão centrar atenções nas fraquezas encontradas. Seria importante a existência 

um maior número de estudos económicos e de impactes associados às tecnologias WtE, bem como 

maior detalhe dos mesmos quanto às características dos processos em causa. Seria também 

interessante a existência de estudos económicos e de impactes associados comparativos entre várias 

tecnologias do mesmo tipo, como por exemplo entre vários tipos de gasificadores. Uma outra questão 

deixada em aberto é a ausência de dados económicos sobre as tecnologias específicas de cada 

fabricante. Seria interessante dar continuação ao trabalho desta dissertação com esses dados, 

podendo assim finalizar a comparação aqui iniciada das várias tecnologias com base nos três pilares 

de decisão: ambiental, técnico e económico. 
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10 Anexos 

10.1 Teste de Normalidade e T-Test 

10.1.1 Teste de Normalidade 
Foi feito um tratamento estatístico dos dados resultantes das análises  a amostras de CDR 

produzidas usando a fração resto do TM de Trajouce, através do sofware SPSS (ver ponto 7.2.3). Os 

dados foram divididos por característica analisada (humidade, cinzas b.s., PCI b.s., PCI t.q., PCI t.q. 

em MJ/kg e cloro b.s.) e por laboratório de análises (AVE ou SGS) e foi inicialmente feito um teste de 

normalidade, para um intervalo de confiança de 95%, estando os resultados na Tabela 23. Foi 

possível verificar que sete variáveis seguiam uma distribuição normal (sig > 0,05) e cinco não 

seguiam essa distribuição (sig < 0,05). 

Tabela 23 – Teste de normalidade feito aos dados resultantes das análises  a amostras de CDR produzidas 
usando a fração resto do TM de Trajouce, com um intervalo de confiança de 95%. 

Teste de normalidade 
  p!0,05 

Shapiro-Wilk   Statistic df Sig. 

Humidade SGS (%m/m) 0,886 3 0,342 

Humidade AVE (%m/m) 0,75 3 0 

Cinzas b.s. SGS (%m/m) 0,839 3 0,21 

Cinzas b.s. AVE (%m/m) 0,883 3 0,332 

PCI b.s. SGS (kcal/kg) 0,852 3 0,245 

PCI b.s. AVE (kcal/kg) 0,75 3 0 

PCI t.q. SGS (kcal/kg) 0,985 3 0,768 

PCI t.q. AVE (kcal/kg) 0,75 3 0 

PCI t.q. SGS (MJ/kg) 0,981 3 0,734 

PCI t.q. AVE (MJ/kg) 0,75 3 0 

Cloro b.s. SGS (%m/m) 0,951 3 0,573 

Cloro b.s. AVE (%m/m) 0,75 3 0 
 

10.1.2 T-Test 
Com o objetivo de poder comparar os resultados obtidos nos dois laboratórios em relação a cada 

uma das características analisadas, era necessário saber se os conjuntos de valores a ser 

comparados eram estatisticamente iguais. Para tal foi feito um T-Test, recorrendo à função homónima 

presente no software Microsoft Excel. No entanto, este teste só poderia ser feito caso os dois 

conjuntos de valores comparados tivessem distribuição normal, pelo que apenas foi possível fazê-lo 

para as variáveis Cinzas b.s. AVE e Cinzas b.s. SGS, obtendo-se o valor de 0,035. Como este valor é 

superior aos 0,05 decorrentes do intervalo de confiança utilizado, concluiu-se que os valores eram 

estatisticamente diferentes. 
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10.2 Emissões de unidades WtE 
Tabela 24 – Emissões de algumas unidades que utilizam as tecnologias selecionadas. Unidade 1 – Fukuyama Recycle Power Plant; Unidade 2 – Mihama-Mikata Gasification 
Plant; Unidade 3 –Kymijärvi II; Unidade 4 – Nerima Incineration Plant; Unidade 5 - Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH. Fonte: (Nagayama, Shinnosuke) (Valmet, 2016) 
(Clean Authority of Tokyo, 2016) (WSP, 2013) (Nagayama, 2011) 

Unidade 1 Ano: 2009 Unidade 2 Ano: - Unidade 3 Ano: 2016 Unidade 4 Ano: 2015 Unidade 5 Ano: 2011 
Partículas 
(mg/Nm3) 

1,1 Partículas 
(mg/Nm3) 

<16 Partículas 
(mg/Nm3) 

<1* Partículas 
(g/Nm3) 

<0,001 CO (mg/m3) 4.31 5.47 5.39 

SOx 
(mg/Nm3) 

3,1 SO2 
(mg/Nm3) 

0.3 - <14.3 SO2 (mg/Nm3) 40 SOX (ppm) <1 Partículas 
Totais (mg/m3) 

0.17 0.3 <0.01 

NOx 
(mg/Nm3) 

84,3 HCl (mg/Nm3) 140 - 151.5 HCl (mg/Nm3) 3 NOX (ppm) <28 Carbono Total 
(mg/m3) 

0.34 0.24 0.01 

HCl 
(mg/Nm3) 

44,4 NOX 
(mg/Nm3) 

135.5 - 165 NOX (mg/Nm3) 211 HCl (ppm) <2 HCl (mg/m3) <0.01 0.54 0.44 

CO 
(mg/Nm3) 

4,1 Dioxinas (ng-
ITEQ/Nm3) 

0.00004 - 
0.0024 

CO (mg/Nm3) 4 Hg (mg/Nm3) <0,005 SO2 (mg/m3) 5.89 3.9 5 

Dioxinas (ng-
TEQ/Nm3) 

0,000059 12% O2, 101 kPa, 273K HF (mg/Nm3) <0,2* Dioxinas (ng-
TEQ/Nm3) 

<0,00000011 NOX (mg/m3) 114.22 117.41 117.42 

Gás seco a 11% O2  COT (mg/Nm3) <1* 

 

Hg (mg/m3) <0.001 0.001 0.001   

 

Dioxinas e 
Furanos 
(ng/Nm3) 

0,004 
Amónia 
(mg/m3) 

0.44 0.36 0.64 

Hg (mg/Nm3) <0,0007* Cd e Tl (mg/m3) 0.0003 0.0002 0.001 

Cd+TI 
(mg/Nm3) <0,0002* 

Total de Sb, 
As, Pb, Cr, Co, 
Cu, Mn, Ni, V e 
Sn (mg/m3) 

0.028 0.03 0.04 

    
Sb+As+CO+Cr
+Cu+Mn+Ni+ 
Pb+V(mg/Nm3) 

0,0076 
Total de As, 
Benzo-pireno e 
Cr (VI) (mg/m3) 

0.002 0.006 0.001 

    
* - Valores abaixo dos limites 
de deteção  

Dioxinas e 
Furanos 
(ng/Nm3) 

0.002 0.002 0.005 

     Linha 1 Linha 2 Linha 3 
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10.3 Escórias de unidades WtE 

Tabela 25 – Escórias produzidas em unidades de gasificação que incluem fusão no seu processo 

Fukuyama Recycle Power Plant Dados de: 2009 Ref. Mihama-Mikata Waste Gasification 
Plant 

Dados de: - Ref. 

Cd (mg/l) < 0,001 

(Nagayama, 2011) 

Cd (mg/l) < 0,001 

(WSP, 2013) 

Pb (mg/l) < 0,005 Pb (mg/l) < 0,001 
Cr6+ (mg/l) < 0,02 Cr6+ (mg/l) < 0,005 
As (mg/l) < 0,005 As (mg/l) < 0,001 
T-Hg (mg/l) < 0,0005 Hg (mg/l) < 0,0001 
Se (mg/l) < 0,002 Se (mg/l) < 0,001 
F (mg/l) < 0,08  
B (mg/l) < 0,01 
 


