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Plataforma de Metanização de Resíduos Orgânicos - pMethar 
Aplicação Digestão Anaeróbia descentralizada e em pequena escala  

 

Global Methane Initiative 
Agriculture, Municipal Solid Waste and 
Municipal Wastewater Best Practices Workshop 



 A gestão de RSU se posiciona como um dos grandes desafios a nível global 

Geração e Gestão de RSU no Mundo 

 A crescente prosperidade e urbanização pode dobrar o volume de RSU gerados por ano em 2025, 
atingindo 2.6 bilhões ton/ano 

 Brasil, China, Índia e México integram a lista dos “Top 10” países geradores de RSU 

 O crescente interesse na recuperação de RSU tem sido impulsionado  
      pela maturidade tecnológica no setor e regulamentação dos mercados 

Fonte: Vital Signs Online service, Worldwatch  Institute, 2014 

 A matéria orgânica representa ¼ do RSU gerado em países desenvolvidos 
                                                        > 60% do RSU de países em desenvolvimento 



Tecnologias e Regulamentação do Mercado 

Sob o ponto de vista tecnológico, o tratamento e valorização do RSU atingiu significativa 
maturidade, e tem se focado em plantas de elevada capacidade instalada, alto aporte 
tecnológico e complexidade operacional 

Planta de Tratamento 
Mecânico-Biológico 

 

Ecoparc II – Barcelona, ES  





Entretanto, o setor é marcado por contínuas demandas de melhoria tecnológicas e 
operacionais 



Tecnologias e Regulamentação de Mercados 

Sob o ponto de vista da regulamentação, destacam-se legislações que restringem o 
aterramento de materiais, orgânicos e inorgânicos, passiveis de valorização ou recuperação 
energética 

Na gestão de orgânicos, o foco tem sido divergir a matéria orgânica dos aterros, reduzindo os 
passivos associados à sua disposição (emissão de GEE, poluição de solo e corpos hidrícos, 
atração de vetores, etc) 

O planejamento integrado tem sido principal tendência, fomentando o desenvolvimento da 
Economia Circular 

Iniciativas de tratamento descentralizado próximo às 
fontes geradoras (restaurantes industriais, 
supermercados, etc), tem sido propagados 
principalmente na Ásia e vem atingindo outras partes 
do mundo 



Na gestão de orgânicos, o foco tem sido divergir a matéria orgânica dos aterros, reduzindo os 
passivos associados à sua disposição (emissão de GEE, poluição de solo e corpos hidrícos, 
atração de vetores, etc) 

O planejamento integrado tem sido principal tendência, fomentando o desenvolvimento da 
Economia Circular 



Geração e Gestão de RSU no Brasil 

 Principal marco regulatório para gestão de RSU instituído pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos - PNRS (Lei nº 12.305/2010)  

 Institui ordem de prioridade nas ações de gestão do RSU 
 

      NÃO GERAÇÃO, REDUÇÃO, REUTILIZAÇAO, RECICLAGEM  
                                  E TRATAMENTO 

 Fomenta a elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos 

 Promove a logística reversa, que visa facilitar a coleta ou restituição dos 
resíduos sólidos aos seus geradores 

 Estabelece a Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida de um produto, entre a 
sociedade, iniciativa privada e poder público 

 Incentiva a formação de Consórcios Públicos de forma a somar capacidades técnicas e financeiras  
      e ganhar escala para viabilizar estratégias de manejo de RSU 



 Mais de 80% dos municípios tem menos 
de 30 mil habitantes 

Geração e Gestão de RSU no Brasil 

PERDA DE 
INVESTIMENTOS 

REALIZADOS 

    Solução  deve ser baseada em princípios de: 
 

  Descentralização 
  

  Baixo custo operacional 
 

 Sustentabilidade a longo prazo 

      Problemas recorrentes de projetos de gestão de RSU 
      
           Inexistência de soluções efetivas em pequena  
 escala 
 

          Insustentabilidade técnica e econômica  
 destes empreendimentos 









Vistas da Planta 



Fonte geradora: 
Restaurante Setorial II 
Campus Pampulha – UFMG 
Belo Horizonte – Minas Gerais 



Capacidade de Tratamento da pMethar 
500 a 800kg/dia 

 

Geração de Biogás 100-120 Nm3 biogás/t de resíduo 
~ 55 a 70% de metano (CH4) 

 

Biosólido energético ou agrícola 

 

Água de reuso 

Parâmetros Operacionais 

 

Bioenergia  

 

Plataforma de demonstração e capacitação 



Central de Recepção  
e Triagem 

Laboratório de Análises e 
Monitoramento 

Sistemas de Tratamento do 
Biogás e Cogeração de Energia 

Sistema de Metanização 

Central de Triagem e 
Laboratório de 

Monitoramento 

Tratamento do 
Lodo 



Central de Recepção e Triagem  
 



Reator de 
Metanização 



Tratamento  
do Lodo 







Sistemas de Tratamento do 
Biogás e Cogeração de Energia 





Laboratório 
 



Monitoramento  
 



20% ST 
90% SV 

5% ST 
90% SV 

0,1% ST 

100-120 Nm3 biogás/tonelada de resíduo 

20% ST 

1% ST 
40% SV 



 O estabelecimento do marco regulatório nacional tende a incentivar e direcionar os estados e 

municípios a estabelecerem regulamentações complementares, embasadas em suas condições 

políticas, institucionais, ambientais, econômicas e sociais locais   

 A promoção da responsabilidade compartilhada pelo gerador é uma importante ferramenta para 

divergir parcela significativa de resíduos orgânicos dos aterros sanitários 

 Duvidem quando algum fornecedor chegar com uma tecnologia “pronta”, sem levar em consideração 

as particularidades locais – O lixo é nossa matéria prima e ele não se resume a uma caracterização 

 

 A parceria entre Universidade e Empresas ainda é incipiente no Brasil, mas deve ser entendida como 

uma forma de transformar ciência em tecnologia aplicada para as demandas da sociedade; 

 A escala das soluções a serem implantadas deve ser ditada pela demanda de cada local, e não o 

contrário 



             Resíduo Sólido Urbano (municípios, consórcios e grandes centrais geradoras)  
 

Sistema modular expansível, apto para RSU não segregado na fonte 
 

Aplicação: Resíduos Sólidos Urbanos de municípios de médio e grande porte 

Capacidade: 50 t/dia 

 

Planta referência: COMLURB - Usina do Caju – Rio de Janeiro/RJ  

Implantação: 2014-2016 
                               
                              Parceiros: 
 

Reatores para Resíduos Sólidos Urbanos 
 

Methar® TMO 
 

Túneis de Metanização Otimizados 
 



Luis Felipe Colturato 
 
      Di r et or  Execut i vo 
 
Cont at os:  
(31) 3024-1080 / 9153-2624  
col t ur at o@met hanum.com 
 

AVISO LEGAL: As informações existentes neste documento, bem como suas imagens, são para uso restrito. A  utilização, 
divulgação, cópia ou distribuição só poderá ser realizada com a prévia autorização da Methanum.  

Obrigado! 

Thank you! 

Gracias! 

 

 

mailto:colturato@methanum.com
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