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Sistema de Gerenciamento  de 
Resíduos – uma breve história  



Vazadouro de São Virgílio - 1988 

http://www.codeca.com.br/noticias_noticias_da_codeca.php?noticia=561  

http://www.codeca.com.br/noticias_noticias_da_codeca.php?noticia=561
http://www.codeca.com.br/noticias_noticias_da_codeca.php?noticia=561


28 anos atrás... 

 

http://www.codeca.com.br/noticias_noticias_da_codeca.php?noticia=56
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Anos 80 Anos 90 

Lei 6938/81 

Remediação de Lixões 
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compostagem  

Aterros sanitários  



2010 2014 

Encerramento  

dos lixões 

LEI Nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010 

Decreto Nº 7.404 de 23 

de dezembro de 2010.  

2012 2015 
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Sistema de Gerenciamento  de 
Resíduos – o que é o Brasil hoje 
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Por que avançamos tão pouco? 



Como avançar? 

Inovações no campo da gestão 

 

 

Inovações no campo da tecnologia 
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O que queremos ser? 



Resíduos 

sólidos 

urbanos 

Segregação 

na origem 

Coleta 

seletiva 
Separação  

Frações de 

materiais 

recicláveis 

Rejeitos 

Coleta 

regular 

Tecnologia

s de 

separação 

Rejeitos 

Rota 

biológica 

Matéria 

orgânica 

Separação  

Sistema Integrado Almejado 

Avaliação de 
rotas 

tecnológicas 

 Aumentar a adesão a coleta seletiva – metas reciclagem; 
 Diminuir a massa de RSU destinado em aterro; 
 Recuperar materiais e energia; 
 Gerar emprego e renda 
 Abertura de mercado  

Premissas: 

Valorização 

energética 

Disposição dos 

rejeitos em 

aterro 

Indústria de 

reciclagem 

Frações de 

materiais 

recicláveis 

Rotas 

térmicas 
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O que estamos fazendo? 



Como surgiu o Projeto ? 

 



Projeto RSU – Energia Bertioga: 1º atendido pelo 

Programa IPT 

../../11. Notícias/Mídia Projeto RSU-energia  Bertioga/CLIPPING/Noticia (1).pdf


Objetivos específicos 
Avaliar o impacto dos processos de coleta seletiva,  separação e  
pré-tratamento na eficiência das tecnologias (poder energético do 
RSU) – “tecnologia social de separação  dos resíduos” 

Aplicar  uma a duas tecnologias em escala de demonstração 

Estabelecer as competências necessárias para que o IPT possa 
apoiar os municípios nas decisões relativas a RSU 

Desenvolver/adaptar  novas tecnologias 



FASE 1 

Mapeamento de 
alternativas 
tecnológicas 

Concepção da 
Plataforma 
Tecnológica 

FASE 2   

Memorial 
descritivo 
detalhado  

Diagnóstico e 
coleta de dados no 

Município Piloto 
 

Evento e 
inauguração da  
infraestrutura  

instalada  

  

FASE 3  

Operação e 
monitoramento 

Bertioga 

 

Proposta de 
solução  Baixada 

Santista 

Escopo geral do projeto  

 30 meses 

15  meses 
3 meses 11/11/2017 a 11/05/2018 13/11/2015 a 11/02/2016 11/02/2016 a 11/11/2017 



Projeto RSU-Energia  

https://www.youtube.com/watch?v=RPTLAUy7rGY 

https://www.youtube.com/watch?v=fapRfuFaIl0 

https://www.youtube.com/watch?v=O3U4228pSaE 

Vídeos 

http://www.superacessoinfo.com.br/supervisualizador/visualizador.aspx?idanalisesubcanal=2602472&idemail=4256
http://www.superacessoinfo.com.br/supervisualizador/visualizador.aspx?idanalisesubcanal=2895365&idemail=4256
../../11. Notícias/Mídia Projeto RSU-energia  Bertioga/CLIPPING/IPT aponta novos caminhos para os resíduos sólidos urbanos - reportagem DO Executivo I e II - páginas II e III - edição de 12-04-2016.pdf
http://www.ipt.br/noticia/1092-diagnostico_do_lixo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RPTLAUy7rGY
https://www.youtube.com/watch?v=RPTLAUy7rGY
https://www.youtube.com/watch?v=RPTLAUy7rGY
https://www.youtube.com/watch?v=fapRfuFaIl0
https://www.youtube.com/watch?v=fapRfuFaIl0
https://www.youtube.com/watch?v=fapRfuFaIl0
https://www.youtube.com/watch?v=O3U4228pSaE
https://www.youtube.com/watch?v=O3U4228pSaE
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2903:ipt-e-prefeitura-de-bertioga-inicia-projeto-piloto-para-rotas-de-tratamento-de-residuos-solidos-urbanos&catid=1:energia&Itemid=9
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Entregáveis:  
 Proposição de melhorias no atual sistema de gestão; 
 Procedimento de avaliação da percepção dos geradores 

sobre RSU; 
 Modelo de comunicação e sensibilização para aumentar 

a adesão à coleta seletiva; 
 Proposição de ferramentas no manuseio e 

acondicionamento dos resíduos na origem; e 
 Capacitação da equipe do município e da população 

(multiplicadores). 

Situação 
 Diagnóstico realizado 

- Definição da população amostral, caracterização 
dos resíduos, aplicação dos questionários; 

 Definição das estratégias de intervenção (em execução). 

Procedimentos e dispositivos para diagnóstico e 

melhoria da eficiência do sistema com foco na  

adesão da população a coleta seletiva  

Módulo I 
Organização da Fonte Geradora 
Diagnóstico do Sistema Atual 

Bertioga 



Aquisição de unidade de demonstração de separação de 
RSU oriundo de coleta regular e da coleta seletiva 
composta por separação por tamanho, magnética e 
densitária.  
Capacidade: 500 kg/h 

Entregáveis 
 Processo de separação de materiais visando: 

 Geração de CDR para processos térmicos 
 Recuperação de matéria orgânica para processos 

biológicos 
 Recuperação de materiais recicláveis  

 Proposição de melhoria de operação da unidade 
Coopersubert para aumento da capacidade de triagem 

 Capacitação da mão de obra local para operação de 
unidade de triagem mecanizada – formação de 
operadores 

Situação (em andamento): especificação de cada unidade 
elaborada para aquisição das unidades. 

Módulo II – Triagem Mecanizada  



Instalação de 4 túneis de metanização via extra-seca para 
tratamento da fração orgânica (FO) do RSU (escala de 
demonstração) 
Capacidade: 15 toneladas de FO por ciclo de 30 dias e 
sistema de alimentação em bateladas. 

Entregáveis 
 Testes de biometanização visando: 

 Geração e aproveitamento de biogás; 
 Redução da massa de resíduos orgânicos e de 

água. 
 Avaliação de desempenho. 
 Estimativa de custos de implantação e operação em 

escala que atenda municípios de pequeno e médio 
porte. 

 Tecnologia adaptada e testada 

Situação (em andamento): memorial descritivo elaborado 
para costrução do biodigestor para aquisição da unidades. 

 
Módulo III - Processos Biológicos 



Incinerador em escala bancada 

W2E 
Carbogás 

 

Innova 
Bioware 

Aquisição de incinerador de leito fluidizado em escala de 
bancada  
 Capacidade: até 5 kg/h de RSU (sistema de alimentação 

contínua) 
Avaliação de tecnologias disponível no mercado em escala 
piloto 

Entregáveis 
 Testes de combustão (incineração) de RSU visando 

recuperação de energia; 
 Estimativa do rendimento energético; 
 Caracterização e quantificação de produtos e resíduos 

gerados (cinzas e emissões); 
 Tratamento dos gases; 
 Avaliação comparativa das tecnologias. 

Situação (em andamento): elaboração do memorial 
descritivo para construção do equipamento para teste de 
combustão e procedimento de compras. 

Avaliação de tecnologias 

Gaseificação 

Pirólise 

Módulo IV - Processos Térmicos 
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Repercussão do Projeto 



Possíveis parceiros 

na indústria 

 Bertioga (Parecer e Plano); 

 Baixada Santista (AGEM - BS) 

 - Custos associados; 

 Convite embaixada britânica  

 

Solução de problemas 

reais 

+ Presença e + Inovação 
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Considerações Finais  



Considerações Finais  

 Implementar a gestão compartilhada da cadeia, abrindo 
novos mercados e arranjos  

Necessidade premente de selecionar e implantar alternativas 
melhores que a solução atual (aterro/lixão) 

Customizar soluções tecnológicas compatíveis com a 
realidade local, com tomada de decisão compartilhada com 
a sociedade 

Necessidade de vencer  os mitos:  

• Incompatibilidade entre tecnologias e sociedade  

• Solução única  

• Foco nos produtos e não no serviço (economia circular) 

 



LBI 

LPM 

LET LCL 

LAQ 

LRAC 

LABGEO 

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Obrigada! 

Contato: 

rsuenergia@ipt.br 


