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O PROBLEMA: LIXO URBANO 
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PASSIVOS GERADOS PELO LIXO URBANO 
 
Passivo Ambiental 
 

• gás tóxico metano gerado na decomposição anaeróbica dos resíduos; 

• poluição do ar e aumento do efeito estufa; 

• chorume, subproduto da decomposição anaeróbica dos resíduos, que 
contamina o solo e as águas superficiais e subterrâneas. 
 
 

Passivo Sanitário 

 

• Proliferação dos transmissores de doenças, como moscas, mosquitos, 
pernilongos, baratas, ratos; 

• Piora da condição da saúde pública; 

• Aumento das despesas com o tratamento destas doenças. 
 

 

Passivo Social 

 

• Péssimas condições de vida dos catadores de lixo; 

• Fonte nociva de renda; 

• Pessoas e animais que se alimentam dos resíduos e residem no local do 
depósito. 

 

 

Passivo Urbano 

 

• Mau cheiro; 

• Péssima aparência do local; 

• Desvalorização das áreas adjacentes; 

• Necessidade de novas áreas quando esgotado o tempo do depósito. 
 
 

Passivo Econômico 

 

• Elevados custos de coleta domiciliar, transporte e depósito no aterro sanitário. 
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SOLUÇÃO DO PROBLEMA 
 

Usina de Tratamento Térmico de Resíduos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFÍCIOS 

• Tecnologia com mais de 50 anos; 

• Eliminação dos Resíduos Sólidos; 

• Eliminação dos passivos gerados pelo lixo; 

• Utilização dos gases gerados em fornos, caldeiras, turbinas, motores, etc.; 

• Geração de eletricidade; 

• Redução de despesas para o município. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento dos passivos ambientais tomou proporções de tal forma a ameaçar a qualidade 
de vida e principalmente a existência de gerações futuras. A partir dessa realidade, houve 
aumento da conscientização e do questionamento da população em relação ao meio 
ambiente e também a preocupação com o envolvimento do Estado na criação de políticas 
públicas, normas e legislações que permitissem práticas responsáveis. A constante e 
dinâmica evolução dos requisitos legais e a melhoria contínua dos processos e produtos 
levam à necessidade de implantação de programas e planos de gestão ambiental. 
 
A solução proposta, neste sentido, torna-se um instrumento que pode ser utilizado para 
controlar o atendimento a políticas, práticas, procedimentos e/ou requisitos estipulados, 
com o objetivo de melhorar o desempenho ambiental, social, sanitário e econômico. 

O ciclo de criação, desenvolvimento e comercialização de um novo produto ou processo 
industrial pode ser usado para mostrar o papel decisivo da inovação como fator de 
ascensão naquela escala. As primeiras posições são reservadas para quem mais investe nos 
processos de inovação industrial. 

OBJETIVO 

A solução visa a ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (lixo urbano, hospitalar, industrial, 
ETE, pneus, biomassa, etc.) através do processo de conversão térmica do material sólido 
orgânico contido nos resíduos, em gás, que será utilizado em motores a explosão interna 
para a geração de eletricidade. 

Na segunda guerra mundial, a Europa sofreu restrição de compra de petróleo, 

principalmente a Alemanha, que desenvolveu tecnologia de gaseificação de carvão e 

madeira para produzir combustíveis e produtos químicos. Gaseificadores foram fabricados 

para utilização em veículos de passeio e de transporte, impulsionando o desenvolvimento 

de tecnologias de gaseificação. 
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REATOR  PETROBRAS 
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ETAPAS DO PROCESSO 
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Caracterização e classificação de resíduos 
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Representação esquemática dos subprocessos que ocorrem na gaseificação 
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Qualidade do gás em diferentes tipos de gaseificadores 

 

Protótipo de gaseificador concorrente com duplo estágio de gaseificação 
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PROCESSO DE GASEIFICAÇÃO 

A GASEIFICAÇÃO é um processo de conversão termoquímica (reações de decomposição, 
oxidação e redução) de um material orgânico (resíduos, biomassa, carvão, etc.), em uma 
mistura gasosa (gás de síntese ou syngas - H2, hidrocarbonetos, CO2, CO, carbono sólido 
residual, compostos condensáveis e vapor d’água) pela ação de calor (microondas) e de um 
agente gaseificante (ar, oxigênio e vapor d’água) que para esta solução é isenta do agente 
gaseificante, portanto não ocorre combustão na gaseificação. 

 

 

Fluxograma de um processo de gaseificação 

 

Fluxograma das perdas de calor nos processos de gaseificação e combustão no motor a explosão 
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MICROONDAS 

As microondas são ondas eletromagnéticas com frequências de 300 MHz (300 x 10
6 

Hz) até 

300 GHz (300 x 10
9 

Hz) e comprimentos de onda desde 1 m até 1 mm. São ondas que estão 
entre as faixas de ondas de TV e do infravermelho no espectro das ondas eletromagnéticas.  
Inicialmente as microondas foram utilizadas para a telecomunicação, como em radares e 

telefone. Durante a segunda Guerra Mundial, Percy Spencer, trabalhando com radares, 

percebeu que uma barra de chocolate havia se derretido no seu bolso. Descobriu, assim, 

que as microondas têm a capacidade de aquecer alimentos, pois a energia das ondas nessa 

região do espectro eletromagnético corresponde à energia do movimento rotacional de 

algumas moléculas dipolares presentes nos alimentos, como as de água, gorduras e 

açúcares. 

O princípio de funcionamento do magnetron está baseado no efeito de circuitos 

ressonantes. O circuito ressonante tem a capacidade de gerar ondas e é formado pela 

ligação em paralelo de uma bobina e um capacitor. Quando uma bobina é percorrida por 

uma corrente elétrica, um campo magnético é gerado ao seu redor. Esse campo possuirá 

um pólo norte e um pólo sul nas extremidades da bobina, exatamente como em um ímã 

permanente. Se o sentido da corrente que circula pela bobina for invertido, o sentido do 

campo magnético também inverterá e, no caso da fonte de alimentação da bobina ser 

desligada, o campo magnético diminuirá, gerando uma tensão na bobina a qual, durante 

um certo intervalo de tempo, manterá a corrente fluindo no mesmo sentido, na tentativa 

de impedir a diminuição do campo, preservando a energia armazenada no circuito. Esta 

habilidade das bobinas de armazenar energia é chamada de indutância. 

No caso de um capacitor, que é constituído por duas placas metálicas separadas por ar, 
papel, óleo, mica ou outro tipo de isolante, ocorre o armazenamento de energia elétrica. 
Quando ligadas a uma fonte de alimentação, uma das duas placas se carregará 
negativamente e a outra positivamente. Existirá corrente no circuito apenas durante a 
carga e a descarga do capacitor. Quando ligamos uma bobina e um capacitor em paralelo, e 
tomando como ponto de partida um instante em que o capacitor está totalmente 
carregado, a corrente no circuito é nula. Imediatamente os elétrons da placa negativa do 
capacitor começam a fluir pela bobina, para atingir a placa positiva. Neste ponto, a corrente 
na bobina é máxima e a energia é armazenada na forma de energia magnética, até que a 
carga do capacitor seja reduzida a zero. 
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Como o capacitor não pode fornecer elétrons durante muito tempo, o fluxo de elétrons 
diminui. A queda da corrente resulta na redução do campo magnético, iniciando o fluxo de 
elétrons para carregar o capacitor com polaridade oposta à inicial. Quando o capacitor é 
carregado, a placa negativa do capacitor torna-se positiva e novamente a corrente se torna 
nula. Assim sendo, o capacitor recebe carga novamente, mas agora, através da bobina 
forçando um fluxo de elétrons no sentido contrário ao anterior. O campo magnético da 
bobina novamente aumenta, mas em sentido oposto, pois, como já sabemos, conforme 
mudamos o sentido da corrente, alteramos também o do campo magnético. Novamente o 
sentido do fluxo de elétrons inverte, enquanto a intensidade do campo magnético da 
bobina diminui gradativamente, porém mantendo-o o tempo suficiente até recarregar o 
capacitor. No instante seguinte, voltamos à situação inicial, onde o fluxo de corrente é nulo 
e o capacitor está carregado. A partir daí o ciclo é repetido, produzindo uma corrente 
alternada no circuito. Dessa maneira a carga e descarga de um capacitor e de uma bobina 
geram oscilações eletromagnéticas.  
O Magnetron é um dispositivo de microondas e utilizado para gerar ondas. Estas 
microondas podem ser aplicadas em vários setores como fornos microondas e geração de 
plasma industrial. A estrutura básica do magnetron utilizado para gerar a frequência de 
2,45 GHz, utilizada nos fornos de microondas, é constituída por ânodo, cátodo, antena e 
ímãs permanentes, conforme representado na figura abaixo. O princípio de funcionamento 
é semelhante ao do circuito oscilante descrito acima. O ânodo é uma peça metálica oca, 
geralmente feita de cobre ou ferro, contendo um número par de aletas na sua cavidade, 
apontando para o catodo. O cátodo é um filamento que é o emissor de elétrons e fica 
localizado no centro da cavidade do magnetron. A antena fica ligada a uma aleta do anodo 
e é responsável por conduzir as microondas para a parte externa do magnetron. 
 

 

       A) Magnetron e suas principais partes; B) Geometria interna da cavidade de ressonância aberta e suas principais partes 
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SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

A solução tecnológica consiste em um Sistema Integrado de Gaseificação e Geração de 
Eletricidade, com capacidade de processar 5 ton por hora de material orgânico (resíduos, 
biomassa, carvão, etc.) no gaseificador, e gerar 5 MW por hora de eletricidade no grupo 
motogerador. 
 
O material orgânico estocada em pátio (aberto ou fechado) é despejado em um fosso que 

contem um triturador para adequação da granulometria e conduzido ao reator por uma 

rosca alimentadora. 

 

     

 

Rosca Alimentadora 
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Conjunto triturador, rosca de alimentação, gaseificador 

O resíduo é introduzido no reator pela zona (2) até seu total preenchimento. O sistema de vedação 

do reator possibilita que o processo de gaseificação ocorra na pressão atmosférica e na ausência 

de ar. Na altura da zona (5) do reator, um sistema de microondas instalado, aquece o resíduo até 

900ºC decompondo suas moléculas e formando um gás predominantemente de hidrogênio (~50%) 

e monóxido de carbono (~40%). Devido à ausência de ar e elevada temperatura não há formação 

dos compostos de alcatrão, óxidos nitrosos, dioxinas e furanos. As cinzas (~2%) resultantes do 

processo são retiradas por um extrator de rosca instalado na zona (6) do reator. Sensores de 

temperatura (t), pressão (p) e instrumentação (i) estão instalados no reator e em outras partes do 

sistema para monitoramento e gerenciamento pela central de operação e controle (1). Os gases 

sairão pela zona (6) do reator por tubulação, passando opcionalmente, por um trocador de calor 

ou caldeira (7), seguindo por um resfriador (8) até o ciclone (9) que retira a maior quantidade de 

particulados. A limpeza dos gases segue passando pelo venturi (10) e lavador (13), venturi (14) e 

lavador (17). Os resíduos depositados nos tanques (11) e (15) são extraídos pelas purgas (12) e (16) 

respectivamente. O tanque de reagente (20) e o compressor (21) são utilizados no sistema de 

limpeza dos gases. A chaminé (19) possui um sistema tipo flare (queima de gases) acionado em 

situações de segurança. Os gases limpos saem pela tubulação (18) para alimentação dos grupos 

motogeradores. 

 

Reator e sistema de limpeza dos gases 
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Gaseificador com termopares 

 

 

Protótipo gaseificador 
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Ciclone 

 

 

Lavador de gás Venturi 
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Gráfico de partida do gaseificador desde a temperatura ambiente 

 

 

 

Composição das emissões gasosas 
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Sistema de geração de eletricidade a partir da gaseificação 

 

 

 

Grupo motogerador a gás 
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ÁGUA E EFLUENTES 

•  O processo industrial do Sistema Integrado de Gaseificação e Geração de Eletricidade é 

autossustentado na utilização de água; 

•  A água de lavagem opera em circuito fechado passando por sistema de remoção de 

sólidos; 

•  Os resíduos sólidos da água de lavagem são inseridos novamente no reator; 

•  Os sais e as cinzas são utilizadas para fabricação de tijolos, blocos, pisos, etc. 

 

 

 

Estação de tratamento de efluentes 
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MERCADO 

O Sistema Integrado de Gaseificação e Geração de Eletricidade (SIGGE) pode 

prestar serviços para os seguintes mercados: 

•  Destruição dos resíduos sólidos de saúde (hospitalar); 

•  Destruição dos resíduos sólidos industriais; 

•  Destruição dos resíduos sólidos de ETE; 

• Fornecimento de eletricidade para empresas comerciais e industriais próximas 

do local da instalação do SIGGE, com a instalação dos grupos motogeradores 

realizada nos clientes, e o combustível gasoso, produto da gaseificação, 

transportado até o cliente. 

A eletricidade sendo despachada pela rede pública até o cliente, não é uma 

opção vantajosa devido aos custos altos cobrados pelo uso do sistema de 

transmissão, distribuição mais as taxas, impostos e contribuições, conforme 

gráfico mostrado abaixo. 
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CRONOGRAMA GERAL DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

 

 
ATIVIDADES 

MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
               

1 Plano Trabalho x             
               

2 Docum. Técnica  x x           
               

3 Fornecimento   x x x x        

               
4 Licença P.e Instal.     x         

               
5 Instalação      x x x x     

               

6 Comissionamento          x    
               

7 Licença Operação          x    
               

8 Pré-operação           x   
               

9 Operação Assist.             x  

               
10 Operação Comer.             x 

               
 

     


