
	

	

Projeto NORTE-01-0247-FEDER-10372 

Designação do Projeto: Avaliação da recuperação dos subprodutos carbonosos, 
resultantes da gasificação de Combustível Derivado de Resíduo (CDR), como adsorventes 
de baixo custo  

Promotor: Recivalongo - Gestão De Resíduos, Lda 

Custo Total Elegível: 19.500,00 € 

Incentivo FEDER:  14.625,00 € 

Localização do Projeto: 

	  

Enquadramento:  

O crescente aumento da população, da industrialização e do 
consumismo global, expressado não só pela quantidade de 
produtos que existem no mercado, mas também pela 
diversificação de matérias-primas utilizadas, provocou nas 
últimas décadas um aumento exponencial de resíduos 
produzidos. Portanto, a gestão adequada dos resíduos é 
atualmente um dos grandes desafios com que se debatem as 
sociedades modernas. Neste âmbito enquadram-se os 
Combustíveis Derivados de Resíduos (CDR).  

 

Localização: PO Norte, 
Valongo, Portugal	

 Síntese:  

Este projeto teve como principal objetivo, explorar uma 
necessidade/oportunidade de mercado, avaliando a 
integração de um subproduto - resíduo carbonoso resultante 
da gasificação de CDR - num processo de tratamento de 
efluentes contaminados com metais pesados, promovendo 
assim a sinergia entre dois ciclos de vida. Relativamente aos 
ensaios de gasificação, foram testados dois agentes oxidantes: 
ar e água a diferentes condições operacionais. Os resultados 
da gasificação com água indicam que este agente oxidante 
permite a obtenção de um syngas mais limpo e com maior 
PCI. Neste particular, a introdução de um rácio de água de 
1,0 kg/kg, no ensaio 8, apresentou teoricamente resultados 
mais interessantes que os restantes, pois foi obtido um gás de 
síntese com um PCI de 6,5 e um rácio de produção de gás de 
525 LGás/kgCDR. Relativamente aos ensaios de adsorção, 
foram testadas as cinéticas de adsorção do adsorvente CAG-
CDR em três metais pesados: chumbo, cádmio e crómio. Os 
resultados indicam a existência de afinidade deste adsorvente 
para concentrações inferiores a 25 mg/L de chumbo e 
cádmio em solução. Para estes casos, foram obtidas 
percentagens de remoção superiores a 80% e 75%, 
respetivamente. 


