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Resumo 

 

Desde os primórdios o Homem produziu resíduos em todas as suas atividades. Com o 

crescente aumento da população e consequente desenvolvimento, os resíduos 

produzidos estão a ficar cada vez mais complexos e difíceis de tratar. Neste momento 

é imprescindível implementar uma gestão sustentável, com tecnologias mais eficientes 

que tornem todo o processo financeira e legalmente aceitáveis tendo como objetivo 

principal a preservação da saúde pública, do ambiente e do Homem. 

Neste contexto o trabalho desenvolvido pretende analisar e quantificar os impactes 

ambientais, referentes ao tratamento e deposição final de uma tonelada de RSU 

indiferenciados pelo processo de Gaseificação. Foram criados dois cenários, o 

primeiro relativo à gaseificação a baixa temperatura e o segundo relativo à 

gaseificação por plasma, nos quais, ambas as centrais tinham autoconsumo de 

energia, de modo a perceber qual se demonstrava ser a melhor opção ambiental. 

Recorreu-se a um método padronizado internacionalmente e, considerado, uma das 

ferramentas de gestão mais eficazes, a ACV (Análise de Ciclo de Vida), que serve 

para avaliar a sustentabilidade de produtos tendo por base as normas ISSO 14040 e 

ISO14044. O programa utilizado foi o GaBi, licença para estudantes, versão 6.115 

distribuída por PE Internacional, através do qual, usando a metodologia CML 2001, se 

determinaram várias categorias de impacte o que permitiu ter uma estimativa do 

desempenho ambiental dos processos de gaseificação. 

Os resultados obtidos demonstram que o cenário mais sustentável a nível ambiental é 

a Gaseificação a Baixa Temperatura uma vez que obteve mais créditos ambientais e 

valores ligeiramente inferiores em todas as categorias de impacte. 

 

Palavras-chave: Gaseificação, Análise de Ciclo de Vida, Gestão de resíduos, 

Resíduos Sólidos Urbanos. 
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Abstract 

 

Since the beginning mankind has always produced waste in all it’s activities. With the 

increasing of population and consequent development, the waste produced is complex 

and difficult to treat. In order to solve this problem it is essential to implement a 

sustainable waste management procedure with more efficient technologies that make 

the entire process financially and legally acceptable in order to protect the environment 

and humanity’s well being and preserve public health. 

In this context, the work herein developed intends to analyze and quantify the 

environmental impacts related to the treatment and final deposition of one ton of 

undifferentiated MSW through gasification process. Two scenarios were created, the 

first one for low temperature gasification and the second for plasma gasification, where 

both plants use self-consumption of energy, in order to see which was the best 

environmental option. 

An internationally standardized method was employed, considered one of the most 

effective management tools, the LCA, which is used to evaluate the sustainability of 

products and is based on the ISO 14040 and ISO 14044 standards. GaBi was the 

chosen program, student license, version 6.115 distributed by PE International where, 

through the methodology CML 2001, several categories of impact were determined 

allowing to have an estimate of the environmental performance of the gasification 

processes. 

The results show that the most sustainable scenario, at the environmental level, is Low 

Temperature Gasification as it obtained more environmental credits and slightly lower 

values in all impact categories. 

 

 Keywords: Gasification, Life Cycle Assessment, Waste Management, Solid Waste. 
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1.1 Enquadramento 

Todas as atividades humanas resultam, inevitavelmente, na produção de resíduos e, 

com o crescente aumento populacional, a recolha e a deposição de resíduos sólidos 

urbanos [1] têm demonstrado ser um dos maiores problemas ambientais a nível 

urbano. Enquanto que, nos primórdios, a única preocupação residia na higienização, 

atualmente, com a elevada produção de resíduos torna-se imprescindível implementar 

uma gestão sustentável, com tecnologias mais eficientes, que tornem todo este 

processo financeira e legalmente aceitáveis em prol do homem e do ambiente [2]. 

Paralelamente ao desenvolvimento económico, também o processo de gestão de 

resíduos tem sofrido constantes melhorias. Desde sistemas mais sofisticados na 

recolha a processos de separação eficientes, todo o avanço na tecnologia a este nível 

tornou possível que grande parte dos resíduos sejam recuperados e/ou reciclados, 

evitando não só a sua deposição em aterro como, também, a utilização de matérias 

primas. 

Em Portugal, os princípios regentes na gestão de RSU são: prevenção ou redução, 

reutilização, recuperação (que inclui a reciclagem e a utilização do calor gerado pela 

incineração) e o princípio do poluidor-pagador.  

No que diz respeito à recuperação, a incineração é a tecnologia que tem sido 

largamente utilizada a fim de: reduzir a massa e o volume dos resíduos cuja 

capacidade de serem reciclados é nula; destruir contaminantes orgânicos, para que 

estes possam ser utilizados e/ou eliminados em segurança; produzir energia, etc. Mas, 

apesar das várias vantagens deste processo, os problemas residem principalmente na 

emissão de espécies poluentes como, óxidos de azoto e sulfúrico, ácido clorídrico, 

compostos orgânicos perigosos e metais pesados, conhecidos por provocarem efeitos 

negativos na saúde humana e, na corrosão nos processos incinerativos devido à 

presença de metais alcalinos nos resíduos sólidos e nas cinzas voláteis. 

Por outro lado, o processo de gaseificação (ou gasificação) apresenta-se cada vez 

mais como uma alternativa viável e eficiente relativamente à incineração. Os 

pressupostos desta são fundamentalmente diferentes: enquanto que, os incineradores, 

utilizam uma maior quantidade de ar para queimar os RSU e produzem poluentes 

como os supra citados, que apenas podem ser tratados por combustão, dando origem 

a cinzas que precisam de ser tratadas apropriadamente, a gaseificação não queima 

propriamente os RSU. Em vez disso separa as moléculas, usando menores 
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quantidades de oxigénio a temperaturas elevadas, recombinando-as a fim de formar 

gás de síntese, um combustível maioritariamente formado por monóxido de carbono, 

hidrogénio e pequenas quantidades de metano. O produto da gaseificação apresenta 

um maior leque de oportunidades pois pode ser utilizado para produzir combustíveis, 

químicos, fertilizantes, calor e gerar eletricidade, enquanto que, na incineração, os 

únicos produtos que podem ser utilizados são a energia, a produção de calor e a 

eletricidade. 

O objetivo dos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos é dar um tratamento 

adequado aos resíduos recolhidos com um impacte ambiental mínimo e a custos 

acessíveis. A fim de melhorar a sustentabilidade e minimizar os impactes, alguns 

tratamentos de resíduos, como a incineração, visam recuperar a potência calorífica e 

energética dos resíduos [3]. 

A ACV é uma metodologia usada para quantificar os potenciais impactes ambientais 

de um produto ou serviço, ao longo da sua vida útil, desde a extração de matérias-

primas até à sua deposição final. Esta metodologia tem por base três aspetos 

importantes que são: a melhoria contínua do desempenho geral, a análise do 

inventário e a avaliação dos possíveis impactes ambientais [4]. 

Este trabalho reúne informação detalhada sobre os dois tratamentos térmicos e a 

avaliação de sustentabilidade de dois cenários: 

 Cenário 1: gaseificação a baixa temperatura de RSU indiferenciados com 

autoconsumo de energia; 

 Cenário 2: gaseificação por plasma de RSU indiferenciados com autoconsumo 

de energia. 

A escolha da unidade funcional prende-se pelo facto de esta ser frequentemente 

utilizada na literatura, tornando possível a utilização deste estudo em futuras 

comparações. 
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1.2 Objetivos 

A presente dissertação tem como objetivo primordial contribuir para o debate entre 

dois tratamentos térmicos de resíduos, sendo eles: a gaseificação a baixa temperatura 

e a gaseificação por plasma. Para isso, são analisados os impactes ambientais dos 

dois cenários referentes ao tratamento e à gestão de RSU indiferenciados, de modo a 

perceber qual dos cenários se comprova o mais sustentável. A unidade funcional 

utilizada é 1 tonelada de RSU indiferenciados. 

 

1.3 Organização da Dissertação 

A estrutura deste trabalho está definida em 5 capítulos. No capítulo 1 é descrito o 

enquadramento, objetivos e organização da dissertação. 

No capítulo 2 é apresentada uma breve revisão bibliográfica relativa à gestão de 

resíduos onde é abordada a legislação em Portugal relativa ao tema e, também, sobre 

a ferramenta de Análise de Ciclo de Vida (ACV). 

No capítulo 3 é apresentada uma descrição do processo de gaseificação como 

tratamento térmico de RSU indiferenciados.  

No capítulo 4 é realizada uma análise de sustentabilidade relativamente à gaseificação 

a baixa temperatura e por plasma. Foi definida a metodologia, o objetivo e o âmbito de 

estudo, a unidade funcional e a fronteira do sistema. É descrito o inventário de ciclo de 

vida dos cenários 1 e 2, é realizada uma avaliação ambiental do ciclo de vida e uma 

interpretação das categorias de impacte ambiental de ambos os cenários. No final é 

feita uma análise comparativa dos dois cenários. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões deste trabalho e sugestões para 

trabalhos futuros. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Capítulo – Gestão de Resíduos 
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2.1 Introdução 

A produção de resíduos está diretamente relacionada com o estado da economia. 

Economias em crescimento e grandes aglomerados urbanos produzem maiores 

quantidades de resíduos [5]. Consequentemente, devido ao aumento de RSU produzidos as 

soluções devem ser analisadas de modo a formularem um melhor tratamento. Estas devem 

ser seguras, eficazes e ambientalmente favoráveis [6]. 

As previsões do World Bank apontam para um aumento de produção de resíduos em 17% 

até 2025 e, no caso de Portugal, dados mostram inequivocamente que, desde 1995 a 2014 

a produção aumentou em 29%, pelo que uma adequada gestão dos seus fluxos é 

estratégica para a implementação de um novo paradigma capaz de respeitar os limites do 

planeta. Procurar evitar o consumo de novos materiais, fechando o seu ciclo e transitar para 

um modelo de economia circular só será possível com esforços legislativos que incluam, 

não só, a minimização de produção das várias categorias de resíduos (ver figura 2.1), como 

também com uma gestão adequada e integradora de sistemas [7] [8]. 

 

Figura 2.1: Sistematização das diferentes tipologias de resíduos. 

O Regime Geral de Gestão de Resíduos caracteriza, resíduo urbano, como “resíduo 

proveniente de habitações bem como outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, 

seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações”. Este tipo de resíduo apresenta 

características que o diferencia dos restantes devido à sua origem, volume de produção, 

Resíduos 

Perigosos 
Apresentam 

perigosidade para a 
saúde e ambiente 

Agrícolas 
Provenientes de 

ativadade agrícola  

Industriais 
Proveniente de 

processos industriais 

Hospitalares 
Resultante de 

atividades médicas 

Urbanos 
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habitações ou 
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composição, do facto de serem produzidos por um número elevado e disperso de 

produtores, requerendo por isso uma gestão especializada [7]. 

Nos países desenvolvidos a recuperação da energia endógena dos resíduos representa 

cerca de 5% da procura total de energia [2]. A valorização energética dos resíduos para 

além de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis reduz, também, a emissão de 

gases com efeito de estufa (GEE) [9]. 

O processo mais comum para tratar resíduos é a incineração [10]. Nos primórdios, os 

objetivos prendiam-se apenas por motivos de higiene e redução de volume mas, 

atualmente, com o avanço tecnológico e com legislação adequada, os objetivos passam 

também pela proteção ambiental, mineralização e imobilização de substâncias perigosas, 

conservação de recursos e aceitação pública [2].  

A gaseificação por plasma surge como um método viável e eficaz para o tratamento de 

resíduos com recuperação de energia e valorização de materiais. Este tipo de tratamento é 

diferente quando comparado com outros métodos de combustão de RSU por várias razões, 

nomeadamente o facto de necessitar de menores quantidades de oxigénio para a 

combustão; de converter matéria orgânica para o gás de síntese de alta qualidade e de 

converter o vitrificado de matéria inorgânica em escória inerte que pode ser depositada ou 

reutilizada de forma segura (o que não acontece com a incineração) [11] [12]. 

 

2.2 Legislação em Portugal  

Em Portugal, as orientações estratégicas para a gestão de resíduos foram consagradas em 

vários planos específicos, nomeadamente o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 

(PERSU), o Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH) e o Plano Estratégico de 

Gestão dos Resíduos Industriais (PESGRI).  

O PERSU I foi aprovado em 1997 e abrangeu o período até 2006. O objetivo principal foi 

eliminar as lixeiras a céu aberto (usadas para depositar 73% dos resíduos produzidos em 

1995) tentando implementar outras técnicas como a incineração, os aterros, a 

compostagem, consoante os objetivos específicos e quantificados. Apesar disto, em 2001, 

existiam ainda mais de 340 lixeiras a céu aberto em funcionamento [13]. 
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O PERSU II surge a fim de eliminar a ineficácia do primeiro plano e reformular 

tecnologicamente a GR em Portugal. Foi assinado em 2006 e abrangeu o período de 2007 a 

2016. Os objetivos passaram por: 

 reduzir, reutilizar e reciclar; 

 separar os resíduos na fonte; 

 minimizar a deposição em aterro; 

 recuperar energeticamente as frações não recicláveis; 

 promover a sustentabilidade dos sistemas RSU. 

O PERSU 2020, em vigor desde 2014 até 2020, pretende reafirmar o plano anterior mas 

aposta na definição de metas específicas incluindo todos os sistemas de gestão de resíduos 

urbanos. Mantem-se a necessidade de garantir um elevado nível de proteção ambiental e da 

saúde humana, através do uso de processos, tecnologias e infraestruturas adequadas bem 

como a redução da produção e perigosidade dos resíduos, tentando que estes sejam 

integrados nos processos produtivos. 

As metas globais do PERSU 2020:  

 Reduzir de 63 % para 35 % a deposição, em aterro, dos resíduos urbanos 

biodegradáveis, relativamente ao ano de referência 1995;  

 Aumentar de 24 % para 50 % a taxa de preparação de resíduos para reutilização e 

reciclagem;  

 Assegurar níveis de recolha seletiva de 47 kg/habitante/ano. 

 

Os princípios gerais estabelecidos para o PERSU 2020 foram concretizados em oito 

objetivos: 

1) Prevenção da produção e perigosidade dos RU;  

2) Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos 

recicláveis;  

3) Redução da deposição de RU em aterro;  

4) Valorização económica e escoamento dos recicláveis e outros materiais do 

tratamento dos RU;  

5) Reforço dos instrumentos económico-financeiros;  

6) Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor;  

7) Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da 

internacionalização do setor;  

8) Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais [14]. 
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2.3 Panorama a nível nacional 

A figura 2.2 mostra a produção, per capita, de RSU em Portugal de 1995 a 2014. Nestes 

anos há um aumento de 29%, ou seja, de 352 kg/per capita em 1995 para 453 kg/per capita 

em 2014. 

 

Figura 2.2: RSU produzidos em Portugal, em anos.  

(adaptado de [15]) 

No domínio dos resíduos, Portugal tem apresentado várias melhorias. A figura 2.3 destaca a 

evolução dos sistemas e estratégias de gestão de resíduos entre o ano de 1995 e 2014.  

 

Figura 2.3: Tratamento e eliminação de RSU por Portugal entre o ano de 1995 e 2014 (%). 

(adaptado de [15]) 
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Isto evidencia que o país ainda depende em demasia da deposição de RSU em aterros mas 

demonstra uma redução significativa de quase 40%. Em Abril de 2014, Portugal tinha um 

total de 51 aterros em funcionamento (35 para RSU, 13 para resíduos não perigosos e 3 

para resíduos inertes). 

Apesar de a deposição em aterro ser a última opção de escolha na hierarquia de gestão de 

resíduos, este é o método adotado pela maioria das entidades responsáveis pelo tratamento 

de RSU em Portugal. Tal situação pode ser explicada devido à capacidade limitada dos 

Sistemas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (SGRSU), aos baixos custos de 

instalação e operação dos aterros e à existência de espaços capazes de alocar os aterros 

[13].  

Em 1995 a incineração era inexistente e o processo de reciclagem residual. Em 2014, a 

redução da deposição em aterro é alcançada através de um mix de incineração, 

compostagem, digestão e reciclagem. Grande parte dessa mudança vem diretamente da 

legislação nacional que foi transcrita das políticas criadas na UE e aplicadas às 

necessidades e ao contexto português. 

A tabela 2.1 evidencia alguns detalhes dos incineradores existentes em Portugal continental 

para o tratamento de RSU indiferenciados: 

 

Tabela 2.1: Detalhes dos incineradores de RSU em Portugal Continental. 

[1, 16] 

SGRSU Municípios 
Início de 

Funcionamento 

Capacidade 

(ton/ano) 

Unidades 

Eletricidade 

Generada 

(MWh/ano) 

Lipor Porto 2000 380 000 1 170 000 

Valorsul Lisboa 2000 662 000 1 
558 000 

 

Segundo o Relatório Anual sobre os Resíduos Urbanos realizado para o ano de 2015 pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, a maioria dos SGRU ainda mantém o aterro como destino 

preferencial, embora tal tendência esteja a mudar devido à introdução do tratamento 
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mecânico e biológico (TMB) e mecânico (TM). Considerando que a deposição em aterro é 

feita de duas formas fundamentais, direta e indireta, entendendo-se esta última como os 

refugos e rejeitados dos processos de tratamento. Calcula-se que 51% dos resíduos 

urbanos produzidos em 2015 foram depositados em aterro [17]. 

Quanto à reciclagem de RU definida para 2020, encontramo-nos bastante aquém do 

objetivo. E, no que diz respeito aos resíduos depositados em aterro, pela análise de dados, 

Portugal tem tido uma evolução positiva desde o ano de 2008. Tal foi possível devido à 

entrada em funcionamento de novas instalações de TMB e TM e pela otimização de outras 

existentes [17]. 

A meta, no entanto, continua abaixo do pretendido em 10% [17], tal pode ser melhorado 

através da otimização das unidades de tratamento, bem como, no futuro, com a 

implementação de outro tipo de tratamento, como o estudado nesta dissertação, a 

Gaseificação. 

 

2.4 Análise de Ciclo de Vida 

A ACV é um método padronizado internacionalmente e, considerado, uma das ferramentas 

de gestão mais eficazes para identificar e avaliar os impactos ambientais relacionados com 

a gestão de resíduos [18]. 

Pode ser extremamente útil para os administradores porque determina os pontos críticos 

ambientais do processo ou do produto e, tal informação, pode servir para o melhorar 

ambientalmente durante as fases do seu ciclo de vida. Pode também auxiliar no 

planeamento de estratégias ambientais para a empresa, desenvolvimento de produtos, 

marketing (implementação de um tema de eco rotulagem, etc.) que podem implicar, por 

exemplo, a reformulação de todo o processo ou produto [4]. 
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Figura 2.4 Fases da Análise de Ciclo de Vida. 

[19] 

Num estudo típico de ACV, como é evidenciado na figura 2.4, primeiro procede-se à 

definição do âmbito, e dos objetivos, escolhe-se a unidade funcional e ainda as fronteiras do 

sistema estudado.  

Numa segunda fase é realizado o inventário de ciclo de vida (ICV) que envolve a recolha de 

dados para cada processo, referente a todas as entradas e saídas de fluxos de energia e 

massa relevantes, assim como dados relativos às emissões para o ar, para a água e para o 

solo [20]. As entradas dizem respeito aos produtos consumidos, como por exemplo, 

materiais, serviços, recursos naturais, etc, enquanto que as saídas correspondem a 

resíduos, emissões para a água, ar e solo, assim como os serviços produzidos [21]. 

Numa terceira fase avalia-se os potenciais impactes ambientais e estima-se os recursos 

usados no sistema. A avaliação de impacte ambiental de ciclo de vida (AIACV) de um 

determinado produto ou processo ocorre através da análise das categorias de impacte 

selecionadas, fornecendo a magnitude ambiental de cada uma delas. Assim, os impactes 

são definidos como consequências dos fluxos de um sistema que se refletem na saúde 

humana, nas plantas e nos animais, e na futura disponibilidade de recursos naturais [22]. 

Nesta fase é obrigatório proceder-se à seleção das categorias de impacte, e à classificação 

e caracterização de impactes. É opcional utilizar-se a normalização, o agrupamento e a 

ponderação da relevância ambiental dos impactes. Existem essencialmente dois métodos 

numa AIACV (Avaliação de Impacte Ambiental de Ciclo de Vida): as categorias de impacte 
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ambiental intermédias (mid point) e as categorias de impacte de danos (end point). As 

categorias de impacte ambiental intermédias podem ser avaliadas usando métodos como 

CML (2001), EDIP 97 & EDIP 2003 e IMPACT 2002+ e focam-se nos impactes associados 

às alterações climáticas, à acidificação, eutrofização, à depleção do ozono, à toxicidade 

humana entre outros. As categorias de impacte de danos podem ser avaliadas usando 

métodos como o Ecoindicador 99 e IMPACT 2002+ e focam-se nos efeitos causados sobre 

o ser humano, o ambiente e os recursos [20]. 

A metodologia utilizada nesta dissertação é a CML-2001, que foi desenvolvida pelo Centro 

de Estudos Ambientais, da Universidade de Leiden, na Holanda. É a mais utilizada em 

trabalhos técnicos e científicos, está de acordo com as Normas ISO 14040:2006 e inclui a 

classificação, a caraterização, o perfil ambiental e pode também incluir os elementos 

facultativos da AIACV. Aquando a realização da caraterização de impactes esta atribui 

fatores de caraterização que permitem quantificar as contribuições de todas as intervenções 

[22]. 

A última fase, quarta, prende-se com a interpretação dos resultados que, segundo a ISO 

14040:2006, deve envolver três etapas[22]: 

 a identificação de pontos significativos, que podem ser dados do ICV como energia, 

emissões, resíduos, etc; 

 a avaliação da plenitude, que procura garantir que toda a informação existente seja 

fiável para que seja feita a realização do estudo; 

 as conclusões, recomendações e a elaboração do relatório. 

A qualidade dos dados pode influenciar largamente os resultados da ACV. A sua gestão é 

fortemente recomendada na literatura a fim de assegurar a utilidade e fiabilidade do estudo 

[21]. 

As categorias de impacte utilizadas são as referidas abaixo e recomendadas pela 

metodologia CML-2001 [23]: 

 Aquecimento Global: esta categoria de impacto traduz o aumento da temperatura 

do planeta devido a emissões antropogénicas, o que poderá trazer consequências 

ao nível da saúde humana, ecossistema e bem-estar material. O fator de 

caracterização é definido como Potencial de Aquecimento Global (GWP – Global 

Warming Potential) e o seu resultado é expresso em [kg CO2 equivalente]. 
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 Eutrofização: esta categoria de impacte traduz um excessivo nível ambiental de 

micronutrientes (azoto e fósforo), o que pode causar uma mudança da composição 

das espécies e elevar a produção de biomassa, tanto em meios aquáticos como 

terrestres. Alem disto, tal produção em meios aquáticos pode mesmo degradar a 

qualidade da água e impossibilitar o seu consumo. O fator de caraterização é 

definido como Potencial de Eutrofização (EP – Eutrophization Potential) e o seu 

resultado é expresso em [kg NOX equivalente]. 

 

 Acidificação: esta categoria de impacte traduz o impacte dos poluentes acidificantes 

(óxidos de azoto, dióxidos de enxofre, por exemplo) no solo, águas subterrâneas, 

águas superficiais, etc. Exemplos disto podem incluir mortalidade de peixes ou o 

declínio das florestas. O fator de caracterização é definido como Potencial de 

Acidificação (AP – Acidification Potential) e o seu resultado é expresso em [kg SO2 

equivalente]. 

 

 Depleção do Ozono Estratosférico: esta categoria de impacte refere-se à 

diminuição da espessura da camada do ozono devido a emissões antropogénicas, o 

que faz com que uma grande fração de radiação ultravioleta atinja a superfície 

terrestre, produzindo reações adversas na saúde humana, animal, etc. O fator de 

caracterização é definido como Potencial de Depleção do Ozono (ODP – Ozone 

Deplection Potential) e o seu resultado é expresso em [kg R-11equivalente]. 

 

 Potencial de Depleção Abiótica (elementos): esta categoria de impacte refere-se à 

depleção de recursos naturais considerados como não vivos. O fator de 

caracterização é definido como Potencial de Depleção Abiótica (elementos) (ADP – 

Abiotic Deplection Potencial elements) e o seu resultado é expresso em [kg 

Sbequivalente]. 

 

 Potencial de Depleção Abiótica (fóssil): esta categoria de impacte refere-se à 

diminuição dos recursos naturais considerados como não vivos, incluindo os 

recursos energéticos tal como petróleo em bruto, etc. O fator de caracterização é 

definido como Potencial de Depleção Abiótica (fóssil) (ADP – Abiotic Deplection 

Potencial fossil) e o seu resultado é expresso em [MJ]. 
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 Potencial de Criação de Ozono Fotoquímico: esta categoria de impacte refere-se 

à formação de compostos químicos reativos como o ozono que produzem 

consequências adversas na saúde humana. O fator de caracterização é definido 

como Potencial de Criação de Ozono Fotoquímico (POCP – Photochemical Ozone 

Creation Potencial) e o seu resultado é expresso em [kg etenoequivalente]. 

 

 Toxicidade Humana: esta categoria de impacte traduz a presença de substâncias 

tóxicas no ambiente com consequências adversas na saúde humana. O fator de 

caracterização é definido como Potencial de Toxicidade Humana (HTP – Human 

Toxicity Potencial) e o seu resultado é expresso em [kg DCBequivalente]. 

 

 Ecotoxicidade de Água doce: Esta categoria de impacte representa a presença de 

substâncias tóxicas em ecossistemas de água doce. O fator de caracterização é 

definido como Potencial de Ecotoxicidade de Água doce (FAETP – Freshwater 

Aquatic Ecotoxicity Potencial) e o seu resultado é expresso em [kg DCBequivalente]. 

 

 Ecotoxicidade Marinha: Esta categoria de impacte representa a presença de 

substâncias tóxicas em ecossistemas aquáticos. O fator de caracterização é definido 

como Potencial de Ecotoxicidade Marinha (MAETP – Marine Aquatic Ecotoxicity 

Potencial) e o seu resultado é expresso em [kg DCBequivalente]. 

 

 Ecotoxicidade Terrestre: Esta categoria de impacte representa a presença de 

substâncias tóxicas em ecossistemas terrestres. O fator de caracterização é definido 

como Potencial de Ecotoxicidade Terrestre (TETP – Terrestrial Ecotoxicity Potencial) 

e o seu resultado é expresso em [kg DCBequivalente]. 

 

A principal limitação dos estudos de ACV refere-se ao facto de ser uma ferramenta que 

só considera os critérios ecológicos ou o aspeto ambiental, não avaliando o desempenho 

económico e mecânico [4]. Outra limitação tem a ver com a disponibilidade de dados, 

pois as bases de dados ainda estão a ser desenvolvidas e uniformizadas em vários 

países, para que possam ser comparáveis. O que acontece na prática é que estas estão 

frequentemente obsoletas, com pouca qualidade, o que impedem a comparação com 

outras bases de dados [24]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Capítulo – Gaseificação 
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3.1 Gaseificação a Baixa Temperatura 

A gaseificação converte os resíduos ricos em carbono em gás de síntese através da 

oxidação parcial destes, a altas temperaturas [25]. 

Os principais componentes do gás de síntese são o monóxido e o dióxido de carbono, 

o hidrogénio, o metano entre outros hidrocarbonetos. A temperatura da gaseificação 

varia, normalmente, entre 750ºC e 1300ºC, dependendo do processo utilizado. 

Durante o aquecimento podem ocorrer vários processos, nomeadamente: 

 (1) Secagem que acontece a temperaturas que rondam os 110ºC, onde a água 

e alguns dos componentes mais voláteis são libertados; 

 (2) Devolatilização ou pirólise que acontece a 350ºC, onde há libertação dos 

componentes voláteis e formação de carvão (resíduo sólido restante 

devolatilizado); 

 (3) Gaseificação que ocorre para temperaturas superiores a 650ºC [26]. 

As reações mais importantes que ocorrem num gaseificador estão descritas na 

tabela 3.1: 

Tabela 3.1: Reações mais importantes que ocorrem num gaseificador. 

Designação Reação Química ∆H (kJ/mol) 

Oxidação 

C(s) + O2 ⇆ CO2 -392,5 

C(s) + 
1

2
 O2 ⇆CO -110,5 

H2 + 
1

2
 O2 ⇆ H2O -242,0 

Boudouard C(s) + CO2 ⇆ 2 CO 172,0 

Water Gas: primary C(s) + H2O ⇆ CO + H2 131,4 

Water Gas: 

Secondary 
C(s) + 2H2O ⇆ CO + 2H2 90,4 

Metanização C(s) + 2H2 ⇆ CH4 -74,6 

Water-gas shift 
CO + H2O ⇆ CO2 + H2 -41,0 

CH4 + H2O ⇆ CO + 3H2 205,9 

Conversão do Vapor CH4 + CO2 ⇆ 2CO + 2H2 247,0 

Conversão de CO2 CnHm + nCO2 ⇆ 2nCO + 
𝑚

2
 H2 292,4 
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A eficiência do processo depende do tipo de gaseificador, do tipo de oxidantes usados 

(os mais comuns são: o ar, o oxigénio puro, o ar enriquecido em oxigénio e vapor), e 

das características dos RSU [27] no entanto, são as concentrações de oxigénio, os 

valores de pressão e a temperatura que mais afetam o processo [25]. Tais escolhas 

influenciam não só as características do gás de síntese obtido bem como o seu poder 

calorífico [27].  

O teor do gás de síntese pode variar dependendo da temperatura do reator, do 

material gaseificado, do tempo de residência do material no reator, do tipo de gás 

fornecido, da taxa de gás fornecida, da técnica de gaseificação, do tipo do reator, etc 

[28]. As principais impurezas são as partículas de cinzas volantes, o alcatrão, os 

compostos de enxofre, o cloreto de hidrogénio, os compostos alcalinos e o amoníaco 

[29].  

A gaseificação ajuda a reduzir a deposição em aterro, poupando entre 1.9 a 3.8 MW 

por tonelada de resíduos pois reduz o volume destes de 50 a 90% [25]. 

A classificação do tipo de gaseificação depende de como é feita a alimentação, que 

pode ser por baixo, pelo lado ou por cima e pelo tipo de leito utilizado, que pode ser 

fluidizado ou fixo. Outros aspetos importantes são o tipo de oxidante escolhido, a 

temperatura e a pressão escolhidos [30].  

Os reatores mais usados na gaseificação são os de leito fixo (que podem ser os em 

contra corrente ou co-corrente), de leito fluidizado e de leito arrastado. Na Europa, nos 

Estados Unidos e no Canadá os reatores de leite fixo em co-corrente representam 

cerca de 75%, seguidos dos reatores de leito fluidizado que correspondem a 20% e 

por último são utilizados os reatores de leito fixo em contra corrente que representam 

2,5% sendo, os restantes, 2,5% relativos a outros designs [31].  

Em gaseificadores de co-corrente (figura 3.1) a alimentação é feita no topo e o agente 

oxidante é inserido pelo topo ou pela lateral, sendo que se movem em direções iguais. 

Quando parte do material é queimado, este forma um leito de carvão aquecido que 

acaba for funcionar como uma zona de reação para os gases, o que assegura um gás 

de síntese com uma qualidade superior. As cinzas produzidas são retiradas por baixo 

da grelha [30]. 
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Figura 3.1: Gaseificador em Co-corrente. 

(adaptado de [30]) 

Em gaseificadores de contra corrente (figura 3.2) a alimentação é feita no topo e o 

agente oxidante é inserido no fundo, movendo-se em direções opostas. Parte do 

carvão produzido no processo é queimado o que provoca um aumento de calor [30].  

 

Figura 3.2: Gaseificador em contra corrente. 

(adaptado de [30]) 

Em ambos os gaseificadores mencionados:  

 As partículas têm que ter um diâmetro até 100 mm 

 A temperatura apresenta altos gradientes 

 As trocas de calor são pouco eficientes 

 Há pouca flexibilidade para mudar as variáveis 
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Com as vantagens de serem reatores simples e necessitarem de menos investimento 

[32].  

Em gaseificadores de leito arrastado (figura 3.3), as partículas menores de 1 mm que 

resultam de uma diminuição do tamanho dos RSU, são depositadas no topo do reator 

com oxigénio pressurizado e/ou vapor. A chama turbulenta existente no topo queima 

as partículas fornecendo grandes quantidades de calor, o que leva à produção de gás 

de síntese de alta qualidade devido às elevadas temperaturas (1200 a 1500ºC). A 

cinza produzida é descarregada pelo fundo do gaseificador como escória [30] [32]. 

 

 

Figura 3.3: Gaseificador de leito arrastado. 

(adaptado de [30]) 

Em gaseificadores de leito fluidizado borbulhante (figura 3.4), os RSU são inseridos 

pelas laterais, e o ar ou o oxigénio é inserido a uma velocidade que varia entre 1 a 3 

m/s de forma a agitar o material inserido com a camada de material inerte existente no 

fundo do reator. A temperatura nunca é superior a 900ºC de modo a evitar a produção 

de cinza derretida e o gás de síntese é retirado pelo topo [30]. 

 



Capítulo 3 – Gaseificação 

Análise de Sustentabilidade da Gasificação de Resíduos Sólidos Urbanos 21 

 

Figura 3.4: Gaseificador de leito fluidizado borbulhante. 

(adaptado de [30]) 

Em gaseificadores de leito fluidizado circulante (figura 3.5) os RSU não podem 

ultrapassar os 100mm e os materiais inertes existentes no reator encontram-se entre 

os 0,05 e 0,5 mm de diâmetro [32]. Tal como os gaseificadores de leito fluidizado 

borbulhante, o ar ou oxigénio é inserido a uma velocidade, neste caso superior, de 5 a 

10 m/s de modo a suspender o material ao longo do reator. Os RSU são inseridos pela 

lateral onde ocorre a sua combustão, dando assim origem ao gás de síntese. 

 

Figura 3.5: Gaseificador de leito fluidizado circulante. 

(adaptado de [30]) 
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Este é separado das partículas devido à utilização de um ciclone que deposita no 

fundo do gaseificador os materiais. Também opera a temperaturas menores que 

900ºC de modo a evitar a produção de cinza derretida [30]. 

Os sistemas de gaseificação acabam por ser menos dispendiosos quando 

comparados com outras centrais de combustão devido à sua grande eficiência química 

e energética. Tal pode ser comprovado pelo facto de gerarem menos gases, o que 

requere um equipamento de limpeza de gases mais pequeno e menos dispendioso.  

O que torna a gaseificação dispendiosa é o pré-tratamento que tem que ser feito aos 

RSU e a limpeza do gás de síntese, assim como a mão-de-obra, que precisa de ser 

especializada, pois é um tratamento mais complexo [33]. 

 

3.2 Gaseificação por Plasma 

O plasma é considerado o quarto estado da matéria, tem carga neutra e consiste 

numa mistura de eletrões, iões e partículas neutras. É gerado por correntes elétricas 

que, devido à resistividade elétrica no sistema, intensifica a temperatura que provoca a 

remoção dos eletrões das moléculas resultando numa corrente de gás parcialmente ou 

totalmente ionizado. Este grau de ionização depende da proporção de eletrões ganhos 

ou perdidos, a temperaturas muito elevadas (a 2000oC as moléculas de gás 

dissociam-se e quando a temperatura ascende para 3000oC as moléculas de gás 

perdem eletrões e ionizam-se), apresentando assim condutividade elétrica 

relativamente elevada [34] [35].  

A equação que representa, de uma forma simplificada, o mecanismo de calor 

transferido quando a partícula está em contacto com o plasma, é dada por: 

𝑄𝑛 = ℎ𝑎(𝑇∞ − 𝑇𝑆) − 𝜎𝜀𝑎(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎

4) 

Sendo que, a energia líquida necessária para aquecer e fundir a partícula (Qn) é a 

diferença entre a energia de condução e convecção transferida do plasma para a 

partícula e a perda de energia radiativa da superfície da partícula para o ambiente. 

Onde h é o coeficiente de transferência de calor do plasma para as partículas, a 

superfície da partícula, T∞ é a temperatura do plasma. TS é a temperatura da superfície 
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da partícula, Ta é a temperatura da parede do reator, σ é a constante de Stephan-

Boltzman e ε é a emissividade das partículas. Esta equação representa apenas as 

primeiras fases pois a superfície ao vaporizar produz um invólucro gasoso que inibe a 

transferência de calor. 

As vantagens do plasma térmico prendem-se pela: elevada intensidade; radiação não 

ionizante e energia de elevada densidade; possibilidade de alcançarem altas 

temperaturas (máximas para 2000oC quando são utilizados combustíveis fósseis ou ≥ 

20,000oC quando são utilizados plasmas térmicos gerados eletricamente); fonte de 

calor que pode ser controlada independentemente da composição química das 

substâncias.  

O maior inconveniente passa pela necessidade de usar eletricidade como fonte de 

energia, o que influencia o custo das operações, apesar de várias avaliações 

comparativas terem demonstrado a viabilidade deste tratamento térmico [34]. 

As temperaturas muito elevadas dos plasmas térmicos permitem uma decomposição 

eficiente de qualquer material orgânico nas suas moléculas elementares. Por esta 

razão, a gaseificação por plasma tem sido uma opção interessante para o tratamento 

de resíduos orgânicos tóxicos. A matéria inorgânica é recuperada como uma escória 

vitrificada e pode também ser produzida energia a partir da gaseificação dos resíduos. 

Por exemplo, uma central de gaseificação de plasma no Japão (Utashinai), que se 

encontra em operação desde 2002, gaseifica até 300 toneladas por dia de RSU e 

resíduos de trituradores de automóveis, produzindo um total de 7,9 MWh de 

eletricidade, debitanto 4,3 MWh à rede [29].  

Em gaseificadores por plasma (figura 3.6), os RSU são inseridos no topo e ficam em 

contacto com uma tocha de plasma, gerada eletricamente, normalmente à pressão 

atmosférica e com temperaturas que variam entre os 1500 a 5000ºC. A matéria 

orgânica é convertida em gás de síntese de elevada qualidade e a matéria inorgânica 

é vitrificada em escórias inertes [30]. 
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Figura 3.6: Gaseificador por Plasma. 

(adaptado de [30]) 

As várias tecnologias por plasma não oferecem problemas quanto ao tamanho das 

partículas, à sua morfologia, ao teor de humidade, ao conteúdo e ponto de fusão das 

cinzas. A temperatura está normalmente entre os 1,500ºC e 5,500ºC, sendo que as 

trocas de calor são feitas maioritariamente por radiação. A taxa de 

eficiência/conversão é tão elevada que pode chegar aos 100%. Tem as desvantagens 

de ser uma tecnologia muito cara, com alto custo operacional, que utiliza grandes 

quantidades de energia elétrica [32]. 
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4.1 Análise de Sustentabilidade da Gaseificação a Baixa 

Temperatura – Cenário 1 

Neste capítulo foi avaliado o perfil ambiental do cenário 1 relativo à gaseificação de 

RSU indiferenciados a baixa temperatura. Para tal recorreu-se à utilização do 

programa GaBi, versão 6.115 distribuída por PE Internacional onde, através da 

metodologia CML 2001, se calcularam várias categorias de impacte o que permitiu ter 

uma estimativa do desempenho ambiental do processo de gaseificação a baixa 

temperatura. 

4.1.1 Definição de Objetivo e Âmbito, Unidade Funcional e 

Fronteira de Sistema 

Este trabalho tem como objetivo, numa primeira fase, quantificar os impactes 

ambientais referentes ao tratamento e deposição de 1 tonelada de RSU 

indiferenciados através da gaseificação a baixa temperatura com autoconsumo de 

energia. 

A unidade funcional escolhida, 1 tonelada de RSU indiferenciados, é definida de 

modo a ser usada para possível comparação, dado que é vastamente utilizada em 

literatura.  

A matéria-prima selecionada exigiu a secagem como pré-tratamento de modo que o 

conteúdo de humidade fosse reduzido para atender aos requisitos do gaseificador. 

Na fronteira não foram consideradas as fases de produção, recolha e transporte dos 

RSU. A eliminação de materiais ferrosos também foi excluída da fronteira.  

O sistema apresentado na figura 4.1 é composto por cinco processos: a alimentação 

do sistema com RSU, a gaseificação dos RSU, o tratamento do gás de síntese, a 

produção de energia e a inertização de resíduos. Quando os RSU são depositados no 

reator de leito fluidizado borbulhante, a 850ºC, através da ação controlada de agentes 

oxidantes (oxigénio e vapor), há produção de gás de síntese. Este é tratado de modo a 

que os seus compostos sejam neutralizados e, depois de tratados convenientemente, 

os resíduos inertes são depositados em aterro e as emissões gasosas libertadas para 

a atmosfera. 
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Figura 4.1: Fluxograma genérico das etapas de ciclo de vida relativo ao tratamento de 1 

tonelada de RSU indiferenciados por gaseificação a baixa temperatura. 

A figura 4.2 mostra mais detalhadamente as entradas e saídas de cada processo, em 

cada fase: 

 

Figura 4.2: Fluxograma mais detalhado das etapas de ciclo de vida relativo ao tratamento de 1 

tonelada de RSU indiferenciados por gaseificação a baixa temperatura. 
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4.1.2 Inventário de Ciclo de Vida 

Os dados referidos nas tabelas 4.1 e 4.2 advieram de pesquisa na literatura e na base 

de dados do programa. Só assim foi possível realizar um inventário de ciclo de vida 

tão complexo referente aos materiais e aos processos. 

Tabela 4.1: Inventário de CV e base de dados utilizada. 

 

 

 

 

  

 
Elemento ICV 

Base de 
dados 

 
 

 
 

E 
N 
T 
R 
A 
D 
A 
S 

RSU Waste (deposited) [36] 

Azoto Nitrogen (gaseous) [36] 

Oxigénio Oxygen (gaseous) [36] 

Água Water [tap water] [36] 

H2SO4 Sulphuric acid (96%) [36] 

NaOH Sodium hydroxide 
(50%) 

[36] 

NaClO3 Sodium bicarbonate [36] 

NaCIO Sodium hypochorite [36] 

Eletricidade - [36] 

Carvão ativado Activated carbon [36] 

Ureia Carbamide [36] 

 
 
 
 
 

S 
A 
Í 
D 
A 
S 

CO Carbon monoxide [36] 

Água residual Waste water [36] 

Escórias ferrosas Metal Scrap [36] 

Eletricidade   

   Autoconsumo - [36] 

Enviada à rede - [36] 

F2 Fluoride  [36] 

H2O Water in air [36] 

HCl Hydrogen chloride [36] 

HF Hydrogen fluoride [36] 

N2 Nitrogen [36] 
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Tabela 4.2: Dados de inventário referentes à gaseificação a baixa temperatura para a unidade 

funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elemento ICV 

Base de 
dados 

S 
A 
Í 
D 
A 
S 

NH3 Ammonium [36] 

NOX Nitrogen oxides [36] 

O2 Oxygen [36] 

Partículas  Particulates [36] 

S Sulphur [36] 

SO2 Sulphur dioxide [36] 

 Elemento Unidade Quantidade 

 

E 
N 
T 
R 
A 
D 
A 
S 

RSU kg 1000 

Azoto kg 33,2 

Oxigénio kg 237 

Água kg 584 

H2SO4 kg 3,53 

NaOH kg 1,86 

NaClO3 kg 2,62 

NaCIO kg 11,7 

Eletricidade MJ 191 

Carvão ativado kg 0,1 

Ureia kg 1,34 

S 
A 
Í 
D 
A 
S 

CO g 133 

Água residual kg 11,6 

Escórias ferrosas kg 28,9 

Eletricidade - - 

   Autoconsumo MJ 191 

Enviada à rede MJ 2830,6 
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4.1.3 Gaseificação a baixa temperatura com autoconsumo de 

eletricidade 

A caracterização física média dos RSU usados neste cenário está representada na 

figura 4.3: 

 

Figura 4.3: Caracterização física média dos RSU (%) [36]. 
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 Elemento Unidade Quantidade 

S 
A 
Í 
D 
A 
S 

F2 g 0,29 

H2O m3 0,341 

HCl g 0,57 

HF g 0,517 

N2 kg 37000 

NH3 g 16,4 

NOX g 226 

O2 kg 673 

Partículas  kg 24,89 

S g 615 

SO2 kg 0,15 
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O plano para este cenário é designado por Análise de Ciclo de Vida da gaseificação a 

baixa temperatura e é composto por cinco processos.  

De notar que, como o idioma do programa é o inglês, optou-se por manter a 

designação dos processos criados também em inglês de modo a uniformizar o 

conteúdo. 

Municipal Solid Waste (Resíduos Sólidos Urbanos) é o primeiro processo e 

corresponde à alimentação das linhas de tratamento, o que inclui o fluxo de RSU e a 

energia utilizada pelo sistema. 

Gasification (Gaseificação) é o segundo processo criado e é fixado com um valor 

que corresponde a 1 tonelada de RSU que entram no sistema, ou seja, a unidade 

funcional escolhida. O facto de fixar o valor permite que o programa calcule todos os 

impactes ambientais referente à unidade funcional. 

Syngas cleaning (Tratamento do Gás de Síntese) corresponde ao terceiro processo 

e é onde a eletricidade é produzida, aquando a queima do gás de síntese. Aqui é feito 

o tratamento de gases e das partículas provenientes da gaseificação. 

EU-27: Municipal solid waste on landfill (EU-27: RSU em aterro), que corresponde 

ao quarto processo, foi o único que adveio da base de dados do Gabi e contém um 

conjunto de dados médios europeus relativos à deposição em aterro de RSU. 

Power generation (Energia gerada), que corresponde ao último processo, foi criado 

de modo a transferir a energia produzida pela central para o primeiro processo, 

havendo assim autoconsumo de energia. 

Todos os processos foram interligados por fluxos, sendo o fluxo principal o de resíduos 

e o fluxo secundário o de energia, tendo estes entradas e saídas associadas. Além da 

produção de gás de síntese, a eletricidade foi o principal recurso produzido. 

O plano criado pelo programa GaBi referente ao cenário 1 encontra-se no anexo I. 
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4.1.4 Avaliação Ambiental do Cenário 1 

A avaliação ambiental do cenário 1 é feita através das categorias de impacte 

recomendadas pela metodologia CML-2001, sendo estas depois usadas para 

desenvolver o perfil ambiental referente aos processos de gaseificação a baixa 

temperatura. 

Na metodologia de ACV os valores positivos obtidos nas categorias de impacte 

ambiental representam cargas para o ambiente pois utilizam recursos ou introduzem 

compostos nocivos na natureza, ao passo que, os valores negativos representam 

ganhos ou créditos ambientais, pois representam recursos naturais que são poupados 

ou são regenerados pelo sistema. 

 

A tabela 4.3 mostra o perfil ambiental da gaseificação a baixa temperatura com 

autoconsumo de energia: 

Tabela 4.3: Perfil ambiental do cenário 1 (valores totais). 

Categorias de Impacte Unidade Quantidades 

Potencial de Aquecimento Global kg CO2 eq 27 + 

Potencial de Eutrofização kg PO4
3-

 eq -2,32E3 - 

Potencial de Acidificação kg SO2 eq -39.9E-2 - 

Potencial de Depleção de Ozono Estratosférico kg R11 eq 2,08E-8 + 

Potencial de Depleção Abiótica (elementos) kg Sb eq -9,35E-6 - 

Potencial de Depleção Abiótica (fóssil) MJ 2,40E2 + 

Potencial de Criação de Ozono Fotoquímico kg Eteno eq -2,33E-2 - 

Potencial de Toxicidade Humana kg DCB eq -21,8 - 

Potencial de Ecotoxicidade de Água doce kg DCB eq 1,86E-3 + 

Potencial de Ecotoxicidade Marinha kg DCB eq -3,12E5 - 

Potencial de Ecotoxicidade Terrestre kg DCB eq 1,45E-2 + 
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4.1.5 Interpretação do Cenário 1 

A partir da análise das categorias de impacte ambiental relativas à gaseificação a 

baixa temperatura (tabela 4.3), podemos constatar que o Potencial de Aquecimento 

Global, o Potencial de Depleção de Ozono Estratosférico, o Potencial de Depleção 

Abiótica (fóssil), o Potencial de Ecotoxicidade de Água Doce e Potencial de 

Ecotoxicidade Terrestre obtiveram valores positivos, o que significa que estas 

representam cargas para o ambiente pois utilizam recursos naturais. 

A categoria que se destacou foi o Potencial de Aquecimento Global com valores de 

27 kg CO2 eq. A contribuição maioritária deve-se à emissão de gases com efeito de 

estufa como o dióxido de carbono, devido à produção de oxigénio que será usado 

como agente oxidante durante o processo de gaseificação.  

O Potencial de Depleção de Ozono Estratosférico apresenta um valor de 2,08E-8 

kg R11 eq. A contribuição maioritária deve-se a emissões para a atmosfera de 

orgânicos halogenados no processo de Gaseificação (1,95E-8 kg R11 eq). Tal pode 

ser explicado devido ao teor de plásticos presentes nos RSU, que constituem cerca de 

10% da composição física dos RSU analisados. Polímeros plásticos como o PVC ou o 

teflon são muito utilizados hoje em dia em utensílios comuns. 

O Potencial de Depleção Abiótica (fóssil) que apresenta um valor de 2,40E2 MJ foi 

fortemente influenciado pela utilização de fontes de energia não renováveis como o 

carvão (1,11E2 MJ), a lignite (7,66E1 MJ) e gás natural (8,34E1 MJ) no processo de 

Gaseificação. Estas ainda constituem maioritariamente a base da rede nacional de 

energia. Tal como acontece na categoria de Potencial de Aquecimento Global, a 

produção de oxigénio também contribui (2,95E2 MJ). Tendo em consideração que, 

parte, da eletricidade produzida é devolvida à rede era espectável que o valor fosse 

negativo. 

O Potencial de Ecotoxicidade de Água Doce apresenta um valor de 1,86E-3 kg 

DCB eq. A contribuição maioritária deve-se a emissões para a atmosfera de metais 

pesados [5,1E-3kg DCB] como o selénio e o vanádio. 

O Potencial de Ecotoxicidade de Água Terrestre apresenta um valor de 1,45E-2 kg 

DCB eq. A contribuição maioritária deve-se a emissões para a atmosfera de metais 

pesados [1,16E-2 kg DCB] como o arsénio, crómio e mercúrio. 
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Já o Potencial de Eutrofização, Acidificação, Criação de Ozono Fotoquímico, Depleção 

Abiótica (elementos), Toxicidade Humana e Ecotoxicidade Marinha apresentaram 

valores negativos, o que quer dizer que têm créditos ambientais, pois ou são 

produzidos pelo sistema ou este contribui para a sua regeneração. 

O facto do Potencial de Eutrofização, Acidificação, Criação de Ozono Fotoquímico e 

Toxicidade humana apresentarem um valor negativo é justificado pela existência de 

um sistema eficiente de tratamento de gases, responsável pelas reduzidas emissões 

de compostos inorgânicos (como NOX, SO2, HF). 

O Potencial de Depleção Abiótica (elementos) apresenta um valor de -9,35E-6 kg Sb 

eq. Este valor negativo é devido à recuperação de metais, evitando assim a extração e 

o consumo de recursos naturais. 

O Potencial de Ecotoxicidade Marinha apresenta um valor de -3,12E5 kg DCB eq. Este 

valor representa na totalidade a produção de ácido fluorídrico (HF). 

A tabela 4.4 traduz os resultados referentes ao desempenho geral da gaseificação a 

baixa temperatura: 

Tabela 4.4: Desempenho geral da gaseificação a baixa temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores positivos representam cargas ambientais, ou seja, existe utilização de 

recursos enquanto que, os valores negativos representam créditos ambientais o que 

significa que há regeneração destes. 

  

Entradas e Saídas Cenário 1 

Fluxos 2,36E5 kg 

Recursos 1,22E5 kg 

Bens depositados 104 kg 

Emissões para a atmosfera -5,12E3 kg 

Emissões para água doce 1,19E5 kg 

Emissões para água marinha 468 kg 

Emissões para solo de agricultura -3,22E-6 kg 

Emissões para solo industrial -0,942 kg 
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Podemos constatar que, através da análise da tabela 4.4, os fluxos dominantes são os 

recursos e emissões para a água doce, contribuindo quase em 50% em quantidade. 

Podemos ainda verificar que a gaseificação a baixas temperaturas permite evitar, por 

tonelada de resíduos tratados, -5,12E3 kg de emissões para a atmosfera, -3,22E-6 kg 

de emissões para o solo agrícola e -0,942 kg de emissões para o solo industrial. 

 



 

4.2 Análise de Sustentabilidade da Gaseificação por Plasma – 

Cenário 2 

 

A avaliação do perfil ambiental do cenário 2 relativo à gaseificação por plasma dos 

RSU indiferenciados é conseguida devido à utilização do programa GaBi, versão 6.115 

distribuída por PE Internacional onde, através da metodologia CML 2001, se 

calcularam várias categorias de impacte que permitiu ter uma estimativa do 

desempenho ambiental do processo. 

 

4.2.1 Definição de Objetivo e Âmbito, Unidade Funcional e 

Fronteira de Sistema 

Este trabalho tem como objetivo, numa segunda fase, quantificar os impactes 

ambientais referentes ao tratamento e deposição de 1 tonelada de RSU 

indiferenciados, através da gaseificação por plasma com autoconsumo de energia.  

A unidade funcional escolhida foi, novamente, 1 tonelada de RSU indiferenciados, 

para facilitar a comparação com outros cenários e técnicas.  

Tal como no Cenário 1, não foram consideradas as fases de produção, recolha e 

transporte dos RSU na fronteira. A eliminação de materiais ferrosos também foi 

excluída da fronteira. 

O sistema apresentado na figura 4.7 é composto por seis processos: a alimentação da 

rede com RSU, a gaseificação dos RSU, o tratamento do gás de síntese, a conversão 

de plasma, a produção de energia, a inertização de resíduos. 
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Figura 4.4: Fluxograma genérico das etapas de ciclo de vida relativo ao tratamento de 1 

tonelada de RSU indiferenciados por Gaseificação por Plasma. 

 

4.2.2 Inventário de Ciclo de Vida 

Os dados referidos na tabela 4.5 advieram da pesquisa na literatura, nomeadamente o 

artigo [36] e da base de dados do programa. 

Tabela 4.5: Dados de inventário referentes à gaseificação por plasma para a unidade funcional. 

 

 

 

 

  

 Elemento Unidade Quantidade 

E 

N 

T 

R 

A 

D 

A 

S 

RSU kg 1000 

Azoto kg 33 

Oxigénio kg 272,7 

Água kg 584 

H2SO4 kg 3,53 

NaOH kg 1,86 

NaClO3 kg 2,62 

NaCIO kg 11,7 
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 Elemento Unidade Quantidade 

 

Eletricidade MJ 191 

Carvão ativado kg 0,1 

Ureia kg 1,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

A 

Í 

D 

A 

S 

CO g 133 

Água residual kg 11,6 

Escórias ferrosas kg 28,9 

Eletricidade - - 

   Autoconsumo MJ 191 

Enviada à rede MJ 2830,6 

F2 g 0,29 

H2O m3 0,341 

HCl g 0,57 

HF g 0,517 

N2 kg 37000 

NH3 g 16,4 

NOX g 226 

O2 kg 673 

Partículas  kg 15,1 

S g 673 

SO2 kg 0,15 



Capítulo 4 - Análise de Sustentabilidade 

Análise de Sustentabilidade da Gasificação de Resíduos Sólidos Urbanos 39 

4.2.3 Gaseificação por Plasma com autoconsumo de eletricidade 

 
A caracterização física média dos RSU usada neste cenário é análoga à utilizada no 

cenário anterior e está representada na figura 4.3. 

O plano para este cenário tem como base o plano referente ao cenário 1 mas com as 

devidas alterações para o novo cenário avaliado, sendo designado por Análise de 

Ciclo de Vida da Gaseificação por Plasma e é composto por seis processos.  

Os processos referentes aos RSU, à Gaseificação, ao Tratamento do Gás de Síntese, 

EU-27: RSU em aterro e à Energia gerada são baseados nos existentes no Cenário 1. 

No processo de Conversão de Plasma (Plasma Converter) utiliza-se oxigénio num 

ambiente a elevadas temperaturas onde, o gás de síntese produzido é “limpo” devido 

a uma descarga de corrente que elimina possíveis contaminações e o torna mais puro 

de modo a poder ser utilizado na produção de eletricidade. 

Todos os processos foram interligados por fluxos, sendo o fluxo principal o de resíduos 

e o fluxo secundário de energia, tendo estes entradas e saídas associadas de acordo 

com o inventário de ciclo de vida apresentado na tabela 4.5. Foi produzido, para além 

de gás de síntese e eletricidade, um composto vitrificado que pode ser usado na 

indústria da construção e da cerâmica que evita a extração de pedra, protegendo os 

recursos naturais. 

O plano criado pelo programa GaBi referente ao cenário 2 encontra-se no anexo II. 

 

4.2.4 Avaliação Ambiental do Cenário 2 

A avaliação ambiental do cenário 2 é feita através das categorias de impacte 

recomendadas pela metodologia CML-2001, sendo depois usadas para desenvolver o 

perfil ambiental referente aos processos de gaseificação por plasma. As categorias 

escolhidas neste estudo foram as mesmas que as escolhidas para o cenário 1. 
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A tabela 4.6 mostra o perfil ambiental da gaseificação por plasma com autoconsumo 

de energia:  

Tabela 4.6: Perfil ambiental do cenário 2 (valores totais). 

 

4.2.5 Interpretação do Cenário 2 

A partir da análise das categorias de impacte ambiental relativas à gaseificação por 

plasma, podemos constatar que o Potencial de Aquecimento Global, o Potencial de 

Depleção de Ozono Estratosférico, o Potencial de Depleção Abiótica (elementos e 

fóssil) e o Potencial de Ecotoxicidade de Água Doce e Terrestre obtiveram valores 

positivos, o que significa que estas representam cargas para o ambiente pois utilizam 

recursos naturais. 

A categoria que se destacou foi o Potencial de Aquecimento Global com valores de 

33,2 kg CO2 eq. A contribuição maioritária deve-se à produção de oxigénio que será 

usado como agente oxidante durante o processo de gaseificação (26,87 kg CO2 eq). 

Segue-se a produção de azoto com valores de 2,32 kg CO2 eq. 

O Potencial de Depleção de Ozono Estratosférico apresenta valores 2,04E-6 kg R11 

eq. A contribuição maioritária, nesta categoria, deve-se, novamente, ao processo de 

Categorias de Impacte Unidade Quantidades 

Potencial de Aquecimento Global kg CO2 eq 33,2 + 

Potencial de Eutrofização kg PO4
3- eq -1,01E3 - 

Potencial de Acidificação kg SO2 eq -11,6E-2 - 

Potencial de Depleção de Ozono 

Estratosférico 
kg R11 eq 2,04E-8 + 

Potencial de Depleção Abiótica (elementos) kg Sb eq 2,6E-6 + 

Potencial de Depleção Abiótica (fóssil) MJ 337 + 

Potencial de Criação de Ozono Fotoquímico kg Eteno eq -3,19E-3 - 

Potencial de Toxicidade Humana kg DCB eq -8,3 - 

Potencial de Ecotoxicidade de Água doce kg DCB eq 4,66E-2 + 

Potencial de Ecotoxicidade Marinha kg DCB eq -1,33E5 - 

Potencial de Ecotoxicidade Terrestre kg DCB eq 3,09E-2 + 
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produção de oxigénio (2,44E-8 kg R11 eq) que emite compostos halogenados para a 

atmosfera. 

O Potencial de Depleção Abiótica (elementos) apresenta valores 2,6E-6 kg Sb eq. 

A contribuição maioritária deve-se à utilização de materiais não renováveis (9,66E-6 kg 

Sb eq). 

O Potencial de Depleção Abiótica (fóssil) apresenta valores 337 MJ. Foi fortemente 

influenciado pela utilização de fontes de energia não renováveis, nomeadamente a 

utilização de petróleo (3,86 MJ), carvão (131 MJ), lenhite (91,9 MJ) e gás natural (109 

MJ). A contribuição maioritária deve-se essencialmente, novamente, à produção de 

oxigénio (342,9 MJ) seguida da produção de azoto (25 MJ).  

O Potencial de Ecotoxicidade de Água Doce apresenta valores de 46,6E-3 kg DCB 

eq, com a emissão preponderante de 49,1E-3 kg DCB eq em metais pesados para a 

água doce. O processo de limpeza do gás de síntese impediu a emissão de orgânicos 

para o ar em 1,6E-2 kg DCB eq. 

O Potencial de Ecotoxicidade Terrestre apresenta valores de 30,9E-3 kg DCB eq, 

devido, em grande parte, à emissão de 26,8E-3 kg DCB eq de metais pesados para o 

ar e, também, para o solo destinado à agricultura 38,1E-5 kg DCB eq. 

A tabela 4.7 traduz os resultados referentes ao desempenho geral da gaseificação por 

plasma: 

Tabela 4.7: Desempenho geral da gaseificação por plasma. 

 

  

Entradas e Saídas Cenário 2 

Fluxos 2,81E5 kg 

Recursos 1,43E5 kg 

Bens depositados 150 kg 

Emissões para a atmosfera -1,2E3 kg 

Emissões para água doce 1,39E5kg 

Emissões para água marinha 539 kg 

Emissões para solo de agricultura -3,63E-6 kg 

Emissões para solo industrial -4,409 kg 
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Podemos constatar que, através da análise da tabela 4.7, os fluxos dominantes são a 

utilização de recursos e emissões para a água doce. 

Foram evitadas emissões para a atmosfera de -1,2E2 kg, para o solo agrícola de -

3,63E-6 kg e para o solo industrial de -4,409 kg, por cada tonelada de resíduos 

tratados segundo este método. 

4.3 Análise Comparativa dos 2 Cenários 

Numa análise geral, ambos os cenários obtiveram valores com impacte idêntico para 

quase todas as categorias de impacte com exceção do Potencial de Depleção Abiótica 

(elementos) onde, o Cenário 2, apresenta valor positivo. Tal pode ser visto na figura 

4.8: 

 

 

Das categorias de impacte que obtiveram um valor positivo destaca-se o Potencial de 

Depleção Abiótica fóssil devido à utilização de fontes de energia não renováveis, 

seguida do Potencial de Aquecimento Global. 

  

27 
2,08 

-9,35 

240 

1,86 14,5 33,2 
2,04 2,6 

337 

46,6 30,9 

Aquecimento
Global [kg CO2

eq]

P. Depleção do
Ozono

Estratosférico
[ug R11 eq]

P. Depleção
Abiótica

(elementos) [mg
Sb eq]

P. Depleção
Abiótica (fóssil)

[MJ]

P. Ecotoxicidade
de Água Doce [g

DCB eq]

P. Ecotoxicidade
Terrestre [g DCB

eq]

Perfil Ambiental - Cenários 1 e 2 

Cenário 1 Cenário 2

Figura 4.5: Perfil ambiental referente às cargas para o ambiente de ambos os cenários.  

(valores totais adaptados às unidades) 
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Os valores positivos obtidos nas categorias de impacte do Potencial de Aquecimento 

Global, Potencial de Depleção do Ozono Estratosférico e Potencial de Depleção 

Abiótica (fóssil) são devidos à utilização de oxigénio cuja produção é feita à custa de 

energia não renovável (separação criogénica). 

Comparando os valores totais resultantes das categorias de impacte apresentados na 

tabela 4.8 é possível comprovar que estes encontram-se ligeiramente superiores no 

cenário correspondente à gaseificação por plasma.  

Tabela 4.8: Perfil ambiental do cenário 1 e 2 (valores totais). 

Categorias de Impacte Unidade Cenário 1 Cenário 2 

Potencial de Aquecimento Global kg CO2 eq 27 + 33,2 + 

Potencial de Eutrofização kg PO4
3- eq -2,32E3 - -1,01E3 - 

Potencial de Acidificação kg SO2 eq -39,9E-2 - -11,6E-2 - 

Potencial de Depleção de Ozono 

Estratosférico 
kg R11 eq 2,08E-8 + 2,04E-8 + 

Potencial de Depleção Abiótica 

(elementos) 
kg Sb eq -9,35E-6 - 2,6E-6 + 

Potencial de Depleção Abiótica 

(fóssil) 
MJ 240 + 337 + 

Potencial de Criação de Ozono 

Fotoquímico 
kg Eteno eq -2,33E-2 - -3,19E-3 - 

Potencial de Toxicidade Humana kg DCB eq -21,8 - -8,3 - 

Potencial de Ecotoxicidade de Água 

doce 
kg DCB eq 1,86E-3 + 46,6E-3 + 

Potencial de Ecotoxicidade Marinha kg DCB eq -3,12E5 - -1,33E5 - 

Potencial de Ecotoxicidade Terrestre kg DCB eq 1,45E-2 + 30,9E-3 + 
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A tabela 4.9 e a figura 4.10 ajuda a interpretar e descrever visualmente o maior 

consumo de fluxos e emissões da gaseificação por plasma em relação à gaseificação 

a baixa temperatura. 

Tabela 4.9 Comparação entre o desempenho geral da gaseificação a baixa temperatura e por 

plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Comparação entre o desempenho geral da gaseificação a baixa temperatura e por 

plasma 
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Entradas e Saídas Cenário 1 Cenário 2 

Fluxos 2,36E5 kg 2,81E5 kg 

Recursos 1,22E5 kg 1,43E5 kg 

Bens depositados 104 kg 150 kg 

Emissões para a atmosfera -5,12E3 kg -1,2E3 kg 

Emissões para água doce 1,19E5 kg 1,39E5 kg 

Emissões para água marinha 468 kg 539 kg 

Emissões para solo de 

agricultura 
-3,22E-6 kg -3,63E-6 kg 

Emissões para solo industrial -0,942 kg -0,409 kg 



Capítulo 4 - Análise de Sustentabilidade 

Análise de Sustentabilidade da Gasificação de Resíduos Sólidos Urbanos 45 

Do ponto de vista ambiental o cenário mais sustentável foi o Cenário 1 que diz respeito 

à gaseificação a baixa temperatura com autoconsumo de energia. Tal conclusão não 

era a esperada segundo a literatura pois previa-se que a gaseificação por plasma 

fosse capaz de evidenciar melhores desempenhos a nível ambiental. O facto de 

existirem poucos dados relativos à gaseificação de RSU e de estudos de ACV 

influenciaram e condicionaram em muito a elaboração deste estudo. 

Uma das possíveis razões pela qual a gaseificação por plasma, neste estudo, se 

apresentar menos sustentável ambientalmente poderá ser devido à utilização de mais 

quantidades de oxigénio superiores devido à existência do processo de conversão do 

plasma (35,7 kg de oxigénio gasoso por cada tonelada de RSU utilizados). Como este 

é produzido pela separação criogénica do ar, um processo que se apresenta como 

energeticamente muito dispendioso e ter sido produzido à custa de energias não 

renováveis, se fosse possível modificar este facto talvez os resultados de 

demonstrassem mais sustentáveis. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Capítulo – Conclusões 
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5.1 Conclusões 

A produção de resíduos está intrinsecamente ligada à atividade humana e ao 

crescimento demográfico, tendo uma relação evidente com os indicadores de 

consumo dos cidadãos. Economias em crescimento e grandes aglomerados urbanos 

produzem maiores quantidades de resíduos. Consequentemente, devido ao seu 

aumento, deve-se procurar analisar vários métodos de modo a poder formular-se 

soluções seguras, eficazes e ambientalmente sustentáveis. 

Neste âmbito, o trabalho desenvolvido pretendeu analisar e quantificar os impactes 

ambientais da gaseificação sob uma perspetiva de ACV referentes ao tratamento e 

gestão de 1 tonelada de RSU indiferenciados. Para isso foram elaborados e 

posteriormente comparados dois cenários de modo a compreender qual dos dois era a 

melhor opção a nível ambiental. O cenário 1 consistiu na análise da gaseificação a 

baixa temperatura e, o cenário 2, consistiu na análise da gaseificação por plasma 

onde, ambas as centrais, possuíam autoconsumo de energia. 

Para se proceder à avaliação do desempenho ambiental de ambos os cenários 

recorreu-se à utilização do programa GaBi, com base de dados versão 6.115, licença 

para estudantes, distribuída por PE Internacional. Os dados utilizados provieram da 

literatura e da base de dados do programa. O facto da versão do GaBi ser educacional 

(o que não acarretou custos monetários nem para a universidade nem para o 

estudante) demonstrou-se limitativa pois utilizou-se uma base de dados menos 

completa e menos atualizada, o que também dificultou a produção dos planos de 

trabalho pois foi necessário criar muitos processos de raiz por não estarem presentes 

na base de dados. 

As categorias avaliadas neste estudo foram, de acordo com a CML 2001: o potencial 

de aquecimento global, o potencial de eutrofização, o potencial de acidificação, o 

potencial de depleção de ozono estratosférico, o potencial de depleção abiótica 

(elementos), o potencial de depleção abiótica (fóssil), o potencial de criação de ozono 

fotoquímico, o potencial de toxicidade humana, o potencial de ecotoxicidade de água 

doce, o potencial de ecotoxicidade marinha e o potencial de ecotoxicidade terrestre. 

Numa análise geral, ambos os cenários obtiveram valores com impacte idêntico para 

quase todas as categorias de impacte com exceção do Potencial de Depleção Abiótica 

(elementos) onde o Cenário 2 apresenta valor positivo. Destaca-se então o cenário 
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referente à Gaseificação por Plasma como o menos sustentável a nível ambiental, 

uma vez que obteve mais cargas ambientais e valores ligeiramente superiores em 

todas as categorias. 

Como debatido no capítulo anterior, uma das possíveis razões para tal ter ocorrido, 

será devido ao facto de, no Cenário 2, se ter utilizado quantidades de oxigénio 

superiores (35,7 kg por cada tonelada de RSU tratados) para a conversão do plasma, 

num processo denominado como separação criogénica. Sugere-se então que, em 

trabalhos futuros, se utilize dados relativos a outro processo de produção de oxigénio 

que não a separação criogénica uma vez que é um método muito dispendioso 

energeticamente quando comparado a outras alternativas ou utilizar ar. Assim, poderia 

avaliar-se a sua influência no desempenho geral da metodologia de tratamento de 

resíduos, assim como aferir a sua sustentabilidade. 
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Anexo I 

Diagrama de fluxos criado com o programa GaBi referente ao cenário 1 
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Anexo II 

Diagrama de fluxos criado com o programa GaBi referente ao cenário 2 

 


