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Panorama dos resíduos sólidos

~50% dos resíduos urbanos da coleta regular são orgânicos.



Digestão anaeróbia

A digestão anaeróbia é um dos 

métodos para tratamento de 

resíduos sólidos orgânicos e 

recuperação de bioenergia, 

convertendo matéria orgânica 

em biogás;

A utilização da produção de gás 

metano através da digestão 

anaeróbia, desponta como uma 

tecnologia estratégica de 

conversão de biomassa residual 

em bioenergia (biogás). 



Vantagens da Digestão anaeróbia

Reciclagem com 

valorização dos 

resíduos 

orgânicos

Recuperação 

energética e 

aproveitamento 

do biogás

Conversão em 

compostos para 

fins agrícolas ou 

pela produção de 

biogás.



Metodologia

Substrato:
Restos de alimento no 

RU

Inóculo: 
Lodo de esgoto UASB

Biodigestores 1,3m3

Biometano
Combustível 



 RENDIMENTO DE METANO ACUMULADO

Rendimento de metano 
previsto 150m3CH4/tSV 

Sendo aproximadamente 1 
tonelada de RSO tem 60% 

de SV

Então 1kg de RSO produz 
0,25m3 de metano.

Então 1T de RSO produz 250 
m3 de metano.



• Redução dos orgânicos do reator (lodo) ~70%
• Segue para disposição agrícola direto ou
• Segue para processo de compostagem

1 tonelada de orgânico é reduzida a ~300 kg de 
composto.

Campus do 
PICI/NUTEC



Comentário: resíduos orgânicos limpos, segregados
geram composto adequado como condicionador de
solo.

Outra destinação dos orgânicos: CDR ( mas necessitam remoção de umidade)

CDR - Combustível derivado de resíduo



Cadeias da reciclagem já estão estabelecidas:

- Latinha alumínio, Vidro, alumínio, metais, papel, 
plásticos (alguns), 

- Papel cartonado (Tetrapack), plásticos (alguns), ...

A pergunta é:
-porque ainda temos lixões e aterros?

-Temos tecnologia para separar os resíduos da coleta 
regular urbana com ou sem a coleta seletiva.
Ex: 
Ecoparque Piracicaba
Ecoparque Igarassu PE



Resíduo da coleta 
urbana sem 
separação

Ecoparque Igarassu PE





CTR – Central de tratamento de resíduos
- Separadores eletrostáticos, sopro, separador ótico, separador por indução,..............





CDR - Combustível derivado de resíduo

CDR- Substituto de coque e outros combustíveis fósseis 
(muito poluentes por sinal)

- Renovação na legislação ambiental 
- Avanços tecnológicos
- Clientes: Cimenteiras;
- Termoelétricas em substituição ao óleo combustível;
- Caldeiras,....



- Segurança jurídica para garantir investimentos quanto ao 
fornecimento de matéria prima e outras questões;

- Modelo de negócio a ser adotado: PPP, Privado, Público, Concessão.
- Ajustes fiscais: 
- Ex. vidro – sai do Ceará para ser reciclado em Recife;
- Papel branco é mais caro do que o papel reciclado;

- O resíduo existe;
- -O mercado de recicládos existe;
- O capital existe;
- A legislação existe e esta em adequação Ex CDR.



• Acordos Setoriais e Logística Reversa
• Http://consultaspublicas.mma.gov.br/eletroeletronicos/

• Consulta Pública Eletroeletrônicos
• ACORDO SETORIAL DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E SEUS COMPONENTES
• Participam da proposta de acordo setorial as seguintes entidades:
• Abinee – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica;
• Abradisti – Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos e Serviços de 

Tecnologia da Informação;
• Abree – Associação Brasileira de Reciclagem de Produtos Eletroeletrônicos e 

Eletrodomésticos;
• Assespro – Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da 

Informação;
• CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo;
• Eletros – Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos; e,
• Green Eletron – Gestora de Resíduos Eletroeletrônicos Nacional.

• Essa consulta pública terá duração de 30 dias e as contribuições poderão ser
encaminhadas até as 23h59min do dia 30/08/2019. 



Legislação Estadual:  Rio de Janeiro 2018.

Lei Nº 8151 DE 01/11/2018  Publicado no DOE - RJ em 5 nov
2018Compartilhar:         Institui o sistema de logística reversa de 
embalagens e resíduos de embalagens, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 12.305, de 2010 e 
no Decreto nº 7.404, de 2010.
O Governador do Estado do Rio decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Logística Reversa de Embalagens e 
Resíduos de Embalagens, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, tendo 
como parâmetro o Acordo Setorial Nacional em vigor previsto no artigo 
34 da Lei nº 12.305 , de 02 de agosto de 2010, adequando-o às 
características, peculiaridades e potencialidades desta unidade da 
Federação.
§ 1º A presente Lei aplica-se a todas as embalagens para os produtos 
consumidos no território do Estado do Rio de Janeiro, sejam elas 
produzidas ou simplesmente comercializadas no Estado,.....
(ainda não foi regulamentado).
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