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O resíduo sólido urbano (RSU) é uma
fonte promissora de energia. No Brasil cerca de
70 milhões de toneladas de lixo são recolhidos
anualmente. Além disso, 10% desse montante é
composto de materiais poliméricos. A
gaseificação da fração polimérica contida no
RSU pode minimizar os problemas de descarte
de lixo, reduzir os impactos ambientais e suprir
parte da energia que é proveniente dos
combustíveis fósseis.

Este estudo avalia a produção de energia
a partir da gaseificação em diferentes
temperaturas da fração polimérica do rejeito
do RSU em comparação a energia gerada a
partir de fontes não renováveis.
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Figura 1 – Rota das gaseificações

A fração polimérica do rejeito (FPR) foi separada segundo a identificação
contida nas embalagens e posteriormente foi triturada em um moinho de facas.
Foi inserido 30 g de amostra no reator quando atingida a temperatura definida,
sob fluxo de 0,3 kg/h do agente de gaseificação (vapor de água). Um sistema de
banho resfriado com 5 borbulhadores conectados em série condensou os gases
formados durante o processo. Foram coletadas em traps 12 amostras dos vapores

não condensáveis entre 0 e 90 minutos ao longo da reação. Essas amostras
foram analisadas em um cromatógrafo gasoso (Dani Master GC).
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A gaseificação da fração polimérica do rejeito de

RSU foi efetiva na geração de gás de síntese rico em

hidrogênio. A gaseificação a 900 ºC da FPR gerou os

melhores resultados para a produção de gás de síntese

(CO/H₂). Contudo, a gaseificação a 800 ºC apresentou

o poder calorimétrico superior mais significativo.

Figura 2 – Taxa de produção de hidrogênio  Figura 3 – Poder calorífico superior 

Os resultados demonstram que a mistura dos diversos polímeros promove a produção de um gás com abundância em
hidrogênio. Observou-se que com o aumento da temperatura há uma elevação no rendimento dos gases e na produção de hidrogênio,
principalmente nos primeiros 15 minutos conforme mostra a Figura 2. Segundo Couto et al. (2016) o aumento do teor de hidrogênio é
consequência do uso de vapor d’água como agente de gaseificação, devido a decomposição de hidrocarbonetos. A síntese de
monóxido de carbono também cresce conforme o aumento da temperatura. Entretanto, os vapores da gaseificação de 800 ⁰C
apresentaram um maior valor de poder calorífico superior (PCS), de 13,752 MJ/Nm3 aos 15 minutos de reação, devido à alta fração

mássica de hidrogênio e monóxido de carbono produzidas neste momento conforme a Figura 3. A geração de metano não foi
considerada para o cálculo do PCS, devido às baixas concentrações produzidas nos ensaios.


