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Resumo: A procura por fontes de energias é constante devido ao eminente esgotamento 
das fontes fosseis que é acelerado pela crescente e constante demanda de energia. O 
aumento da demanda energética é um dos principais desafios a superar atualmente. 
Outro grande desafio que enfrentamos é a gestão do tratamento de resíduos urbanos. Por 
sua vez, vista de outra perspectiva o lixo, principalmente o resíduo orgânico, pode ser 
uma fonte de energia, após por um processo de revalorização energética. Motivado por 
isto, a presente proposta pretende analisar a combinação em conjunto de duas 
tecnologias, concentração solar e gaseificação, para a utilização em tratamento térmico 
de resíduos orgânicos produzindo como produto gás combustível (syngas). O gás pode 
ser usado para alimentar um sistema moto-gerador ou para queimar diretamente em uma 
caldeira. Para isto, se montou um protótipo básico com um concentrador solar 
parabólico com movimento de seguimento solar manual e um reator com pequenas 
dimensões colocado no foco da parábola. O protótipo permitiu medir as temperaturas na 
base do reator em situação real, tomando este parâmetro como indicativo de viabilidade 
técnica para gasificação de matéria orgânica. As medidas de temperatura foram feita 
com uma pistola infravermelha. Os testes se realizaram em dois dias consecutivos, com 
céu claro, durante o período da amanha e da tarde. Os resultados mostram que as 
temperaturas atingidas têm como máxima 900 ºC e mínima 550 ºC, demonstrando uma 
grande variação, e uma relação direta da radiação com o dia do teste como também e 
com o período do dia. Também se realizou teste com introdução de matéria orgânica no 
reator, observando com  o passar do tempo a saída de gases combustíveis, mas não foi 
possível caracterizar o gás nem a matéria restante no reator. Isto indica a viabilidade 
técnica da aplicação tecnológica proposta. Vários desafios precisam ser superados, 



 

como por exemplo, a variação da temperatura que influencia na produção e qualidade 
do gás de sínteses. Agradeço a UNILA pela bolsa concedida.  
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