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1.-  APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 
1.1. O projeto consiste na instalação de Usina de Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU) em eletricidade para a cidade de BELÉM no Estado do Pará e que vai atender 
também o recolhimento do lixo da Cidade de Castanhal a 70 km de Belém, com a 
capacidade inicial de transformar 2.275 toneladas/dia (no primeiro ano), 
aproximadamente equivalentes a 840.000 t/ano de resíduos sólidos, no primeiro ano e 
com 55.0% de matéria orgânica. 

 

1.2  Será uma (01) usina para cobrir a região abrangida pelos Municípios de Belém e Castanhal, 
Estado de Pará, para consumir entre 840.000 t/ano RSU no primeiro ano e produzir até 60 
MW de potencia gerando mais de 383.688.000 kWh/ano no primeiro ano. 

 

1.3  Para que a Usina tenha suficiente capacidade de tratamento adequado para um período 
de 25 anos (com o aumento da quantidade de resíduos sólidos e com a possibilidade de 
receber todos os resíduos, tais como: resíduos industriais, de esgoto de estações de 
tratamento de água, de vegetais, de área de agricultura e pecuária), a capacidade da usina 
para tratar até um total de 840.000  toneladas de RSU/ano. 

 

1.4 A  Usina, quando operando a 100% de capacidade e produção: 
- Impedirá  as emissões de gases com efeito de estufa CO2 de  85.000 t/ano 
- Evitará o uso de 115.500 t/ano de petróleo 
- Evitará o uso de 173.250 t/ano de carvão 
- Impedirá o desmatamento e corte de árvores: 85.000 árvores/ano 
- Impedirá a contaminação atmosférica por veículos de: 5.696 veículos/ano 
- Produção limpa e consumo de eletricidade renovável: 283.929 famílias/ano 

 

1.5.  A Usina de tratamento pode aceitar todos os resíduos sólidos que são biodegradáveis 
(exceto resíduos perigosos, hospitalares, construção civil e nuclear), tais como: 

> Resíduos Sólidos Urbanos - lixo urbano 
> Resíduos Industriais (todos os tipos de resíduos biodegradáveis, exceto resíduos 

perigosos e nucleares) 
> Lamas residuais provenientes de estações de tratamento de água 
> Os resíduos de madeiras, poda e jardinagem 
> Resíduos agrícolas 
> Os resíduos e dejetos bovinos e suínos 

 

1.6.  A Usina de tratamento recicla os seguintes produtos: 
> Vidro & Papel / papelão 
> Plásticos 
> Metais (ferros e não ferrosos) 
> Equipamentos elétricos e eletrônicos 
> Pilhas e baterias 
> Lâmpadas e lâmpadas fluorescentes 
 

1.7.  A Usina poderá ser operacional 24 horas por dia, 365 dias por ano  e pode ter ate três 
turnos de produção de 8 horas por turno  8.760 horas. 
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2.-  JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 
2.1.  A Política Ambiental no mundo é destinada a minimizar os aterros sanitários, utilizando-os 

como um produto com resíduos de biomassa para energia elétrica ou energia térmica. 

2.2.  O projeto está enquadrado no âmbito da política global de controle de emissões para 
reduzir gases de efeito estufa (GEE) e seu impacto nas mudanças climáticas globais. 

 

2.3.  A operação da usina de processamento de resíduos sólidos urbanos vai permitir o 
encerramento de muitos aterros e lixões. 

 

2.4.  Eliminar-se-á 95% dos resíduos sólidos gerados na área onde for instalada. 
 

2.5.  Estima-se que para cada tonelada de RSU convertido em uma moderna Usina de 
energia, equivale a uma tonelada de dióxido de carbono menos liberado.  

 

2.6.  Na Usina de resíduos se ira instalar a mais recente tecnologia de filtros de emissão 
disponíveis, além de uma reprodução de microalgas que absorverá todos os 
emissores, assim, fazendo instalações com emissões zero. A produção em massa de 
microalgas contribui assim para mitigar o efeito estufa e restabelecer o equilíbrio 
térmico do planeta, recebendo este projeto uma planta verde sem emissões.  

 
3.- BENEFICIOS  
 

Entre os benefícios ambientais do projeto pode-se incluir a contribuição para reduzir o 
aquecimento global do nosso planeta, impedindo a liberação de emissões de gases, com 
efeito estufa CO2, juntamente com o reforço de eliminação de resíduos adequada, evitando 
riscos de migração de biogás, incêndios, explosões e odores. 
 

É a única fonte de energia que fornece um saldo positivo de CO2, de modo que a matéria 
orgânica é capaz de reter durante seu crescimento mais CO2 do que é liberado na combustão. 
 

Não produz odores, sem ruídos, é uma usina altamente eco-eficiente, com zero de produção 
de gás. 

 

  Ausência de emissão de gases poluentes 

  Obtenção de produtos biodegradáveis. 

  Eliminação da poluição por lixo. 

  Eliminação de aterros sanitários 

  Redução dos custos de eletricidade. 

  Diminuição da exposição dos municípios de incorrer em sanções ambientais. 

  Utilização total dos resíduos. 

  Funcionamento suave e silencioso. 

  Projeto simples e agradável. 

  Técnicas de controlo e segurança. 

  Receitas de subprodutos. 

  Geração de postos de trabalho, estimada entre 140 empregos diretos e 420 empregos 
indiretos. 
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4.-  INFORMAÇÃOES GERAIS SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU - Lixo Urbano) 
 

4.1.-   Resíduos Sólidos Urbanos (RSU - Lixo Urbano) 
 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU - Lixo Urbano) são aqueles que são gerados nas 
atividades em centros urbanos ou nas suas zonas de influência, tais como residências, 
lojas, escritórios e serviços. Eles também são classificados como resíduos urbanos que 
não são identificados como perigosos por sua natureza ou composição e é semelhante 
aos produzidos nos locais ou atividades acima. 

 
4.2.-  Historia - RSU - Lixo Urbano 
 

Em nosso país, como na maioria dos países, o lixo mudou com o tempo, nos dois 
sentidos, ou seja, tanto na qualidade e na quantidade, e os resíduos tem tido uma 
forte tendência ascendente nos últimos anos. Em 1950, nosso país gerava por 
habitante diariamente 370 gramas de resíduos com 5% materiais não-biodegradáveis, 
e em 1992 houve uma geração de 1.000 gramas per capita contendo 40,5% de 
material não-biodegradável. 

 

Na última década, a composição dos resíduos a nível nacional tem sido bastante 
constante, com um teor de matéria orgânica de 52% para 1992 e 52,4 em 2001 e uma 
taxa de crescimento média anual de 4,27%. 
 
Se olharmos para a produção de resíduos urbanos per capita na década de 1980, 
vemos que entre 100 e 220 kg por pessoa por ano. Houve uma clara relação entre o 
nível de industrialização e renda, e a taxa de resíduos produzidos por pessoa. 

 
Centrando-se no caso do nosso país, cada brasileiro gera, em média, 270 kg de 
resíduos domésticos por ano, uma média de 0,8 kg por pessoa por dia, com uma 
previsão para 2020 de 1,1 kg por pessoa por dia. 
 
Em nosso país o lixo tem sido tradicionalmente colocado em lixões a céu aberto, e nos 
últimos anos em aterros sanitários ou aterros. Em 1995, foi depositado em aterros 
sanitários de 28%, e em 2001 depositou 59%. Como a tendência em nosso país, em suma, 
aterros sanitários, como a maneira mais econômica de se desfazer imediatamente.   

 
Considerando-se que durante este tempo será aumentada gradualmente, reciclagem e 
tratamento térmico, pode-se pensar num cenário conservador como nos países onde 
ela teve um balanço como na Suécia, onde 47,5% são submetidos a tratamento 
térmico, 10% são depositados em aterros sanitários e 42,5% é reciclado, a nossa área 
seria incinerada e desgasificação 132 toneladas, 627 toneladas depositadas em aterros 
sanitários e recicladas 565 toneladas por dia. 
 
O desenvolvimento econômico, da industrialização e da introdução de modelos 
econômicos com base no crescimento no aumento sustentado do consumo, levou a uma 
variação significativa na composição e quantidades de resíduos que são produzidos. 
Incorporaram-se novos materiais, como plásticos, de origem sintética, outros têm 
aumentado a sua quota como metais, derivados de celulose ou de vidro, que era 
anteriormente fortemente reutilizados e agora descartados em grande profusão. 

http://www.redsolenergy.com.br/
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Esta situação é agravada pela emergência no lixo de alta poluição com outras 
potencialidades, tais como baterias, óleos minerais, lâmpadas fluorescentes, 
medicamentos expirados, etc.  
 
Os resultados foram novos problemas ambientais decorrentes da descarga 
descontrolada que causam severas condições ambientais. 
 
Tudo isso nos leva a concluir que o aumento do nível de desenvolvimento e 
industrialização experimentado pelo mundo tem sua contrapartida em um aumento da 
quantidade de resíduos gerados per capita, e mais particularmente a produção de 
resíduos urbanos. Juntamente com o rápido crescimento da urbanização está levando à 
formação de grandes áreas metropolitanas, onde a densidade populacional gera a 
produção de grandes volumes de resíduos urbanos em espaços relativamente pequenos. 

 
4.3.-  Problemas Provocados RSU - Lixo Urbano 
 

As características dos resíduos sólidos urbanos (RSU – Lixo urbano) os fazem causar 
uma série de problemas, que podem ser de gravidade variável, dependendo da 
situação, se não for tratada adequadamente.  
Abaixo estão os efeitos mais comuns que causam o RSU - Lixo urbano: 
 

Impacto ambiental e socioeconômico: por muito tempo o único tratamento que foi 
dispensado no recolhimento de resíduos urbanos foi a transferência de pontos, mais 
ou menos distantes da habitada, onde se estabelece a mera ação de organismos vivos 
e elementos para facilitar a sua morte. Embora predominante na composição dos 
materiais orgânicos e naturais (cerâmica, tecidos naturais, vidro, etc.) e as quantidades 
descarregadas foram mantidos em níveis pequenos, não infringidos grande problema. 
Além da própria estrutura econômica e os hábitos sociais, que favorecem a existência 
de formas de vida que se basearam no uso de resíduos da baixa sociedade como 
catadores. 
 

A poluição do ar: o ar, na ausência de fermentação da matéria orgânica gera metano 
(um gás com efeito de estufa vinte vezes mais potente que o dióxido de carbono), 
onde este gás, que constitui uma meios-gases produzidos em aterros sanitários e os 
principais responsáveis por incêndios e explosões que ocorrem nestes lugares. Além 
disso, quando um incêndio em uma caixa projetada para queimar lixo e compostos 
clorados são emitidos para a atmosfera de produtos químicos altamente poluentes, 
como as dioxinas e de ácido clorídrico. Outros gases nocivos da atmosfera e de 
resíduos urbanos são: o benzeno, o cloreto de vinil é também potencialmente 
cancerígeno ou cloreto de metila.  

 

Contaminação do solo: as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo são 
profundamente alteradas quando é depositado sobre resíduos sólidos. Resultado 
direto de uma contaminação do solo moderada é o desaparecimento da flora e da 
fauna da região afetada, a perturbação dos ciclos biogeoquímicos e da perda de 
nutrientes essenciais para a existência de vida vegetal ou animal. Quando os resíduos 
urbanos acumulam de forma descontrolada, corre o risco de parecer uma série de 
pragas, como roedores. 

http://www.redsolenergy.com.br/
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Poluição das águas superficiais ou subterrâneas: lixo, que é o líquido produzido 
quando a água se move através de um meio poroso, transportando substâncias tóxicas 
que são geradas em aterros sanitários. Os exemplos mais representativos desses 
produtos nocivos são: o cloreto de vinil, cloreto de metila, tetra cloreto de carbono e 
cloro benzenos (por causa de sua alta toxicidade salienta hexaclorobenzeno), os quais 
são persistentes e bioacumulativos em todos os elos da cadeia trófica. No lixo também 
apresentam metais pesados que tenham uma taxa elevada de resíduos tóxicos e, 
portanto, prejudicial à saúde.  
 

Abaixo estão alguns materiais encontrados no lixo: 
 

 Chumbo (Pb): este produto químico proveniente de baterias para veículos e uma grande 
variedade de dispositivos eletrônicos (nos últimos anos, baterias de chumbo-ácido foram 
substituídos por lítio, especialmente em objetos tecnológicos) e também de plástico, vidro, 
cerâmica e pigmentos. 
 
 Quando esse composto penetra nossos corpos produzem uma série de anormalidades no sistema 
nervoso, que se manifesta na forma de perda cognitiva e fraqueza em diferentes partes do nosso 
corpo, especialmente nos dedos das mãos, punhos e tornozelos. Além disso, as mulheres grávidas são 
mais propensas a ter abortos, e produção de esperma nos homens, pode ver muito desgastada. Outro 
efeito do chumbo é o empobrecimento radical do sangue, que na terminologia médica é chamado 
pelo nome de anemia. Embora não seja cientificamente comprovada, alguns médicos pensam que o 
chumbo é potencialmente cancerígeno, pois as pessoas com alta exposição a este composto 
desenvolveram tumores renais e tumores de cérebro.  

 
 Mercúrio (Hg): esta substância química vem principalmente das baterias (especialmente de 
pagers, celular ...), lâmpadas fluorescentes compactas ou pilhas alcalinas, embora o mercúrio é 
gerado em grandes quantidades no sector saúde onde os produtos são usados como 
termômetros, vacinas com timerosal (um produto que ajuda a conservação destas), a sonda 
gástrica ou amálgamas dentárias, que são em grande parte feitas deste metal pesado. Se, por 
razões diversas, o mercúrio entra no organismo humano, deve notar-se que uma neurotoxina 
extremamente potente que ataca o sistema nervoso central. Além disso, podem danificar os rins 
e os pulmões são irreversíveis, e também tem a capacidade de atravessar a placenta e a barreira 
hematoencefálica. Quando o mercúrio entra no corpo de uma mulher grávida corre o risco de 
que a criança está a desenvolver no futuro sofrem de surdez, cegueira, paralisia cerebral, 
dificuldades de fala ou convulsões. Quando os lixos contem mercúrio e chegar ao mar, este 
composto é dispersa a vida aquática ao ingeri-lo de uma forma que é acumulada em seu corpo. 
Assim, quando essas espécies são capturadas e comercializadas, os consumidores, 
involuntariamente, estão a introduzir grandes quantidades de mercúrio por comer peixe que 
tinham adquirido. 
 
 Cádmio (Cd): este elemento está presente em algumas ligas de baixo ponto de fusão, em 
solda, antioxidantes (principalmente aqueles que alinham o ferro ou bronze), em certos 
pigmentos e jóias e de moda e jóias Alguns compostos de cádmio são usados como 
estabilizadores em plásticos (como o PVC). Quando uma pessoa inala o cádmio é correr o risco de 
uma variedade de doenças pulmonares, que, ocasionalmente, levar à morte. Além disso, este 
produto químico prejudica outros órgãos como o fígado e os rins (alteração no mecanismo de 
filtração, com a conseqüente perda de proteínas vitais e açúcares).  
 

http://www.redsolenergy.com.br/
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Outros efeitos adversos que ocorrem na saúde humana decorrentes da exposição ao cádmio 
são: o aumento da fragilidade da estrutura óssea do corpo, infertilidade, alterações no sistema 
nervoso central e o sistema imunológico e o aparecimento de caráter doenças gastrintestinais. 
 

Pestilência: a decomposição da matéria orgânica que é parte de resíduos sólidos urbanos 
provoca uma série de odores, que podem ser exageradas quando há vento. 
 

Proliferação de pragas e surtos infecciosos: a acumular-se em um descontrolado de resíduos 
sólidos urbanos é reforçada invasão de pragas de roedores, insetos e carniça, aves e outros seres 
vivos que podem ser potencialmente portadores da doença. 
 

A degradação da paisagem: o acúmulo de lixo no lugar errado ou adequado, muitas vezes 
exerce um impacto negativo na paisagem (além de acidentes e incidentes) porque não há um 
comprometimento visual significativo. A utilização de aterros de forma descontrolada leva à 
destruição da paisagem e das áreas naturais. 
 

Emissão de gases com efeito de estufa: o resultado da queima de maneira descontrolada de materiais. 
 

Criação de focos de infecção: a proliferação de pragas de roedores e insetos. 
 

4.4.-  Composição RSU – Lixo Urbano 
 

A composição dos resíduos sólidos urbanos (RSU – Lixo urbano) varia de acordo com 
três fatores: o nível de vida da população, a atividade desta e do clima da região. 
Dependendo desses fatores, serão consumidos e utilizados determinados produtos 
que acabará por produzir os resíduos relacionados. 
 

Posteriormente, o desenvolvimento econômico, da industrialização e da introdução de 
modelos econômicos com base no crescimento no aumento sustentado do consumo, 
levou a uma variação significativa na composição e quantidades de resíduos que são 
produzidos. Incorporou novos materiais, como plásticos, de origem sintética, outros têm 
aumentado a sua quota como metais, derivados de celulose ou de vidro, que era 
anteriormente fortemente reutilizados e agora descartados em grande profusão. 
 

Esta situação é agravada pela emergência no lixo de alta poluição outras 
potencialidades, tais como baterias, óleos minerais, lâmpadas fluorescentes, expirou 
medicamentos, etc. Os resultados foram novos problemas ambientais decorrentes da 
descarga descontrolada que causa severas condições ambientais. 
 

A matéria orgânica, de acordo com estudos realizados é de aproximadamente uma taxa 
de 55%  provenientes de restos de alimentos ou atividades relacionadas à jardinagem 
(poda, ajuntando campos, roçada, coleta de lixo). 
 

Papel e papelão (representando 11,41%): esta fração, em que a origem está contida 
em cada vez mais difundida, tem experimentado um crescimento significativo nos 
últimos anos. Os jornais, caixas ou recipientes são alguns exemplos de papel e cartão. 

 

Plástico (representando 15,30%), apesar de ser um material de introdução relativamente 
recente, pois a sua utilização foi difundida na segunda metade do século XX, é muito 
utilizado na sociedade de hoje. Devido à sua versatilidade, baixo custo, facilidade de 
produção e resistência a fatores ambientais, é utilizado em quase todos os sectores 
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industriais e de fabrico de uma vasta gama de produtos que vão desde sacos plásticos e 
embalagens para PCs e algumas partes do corpo de veículos. 
 

Vidro (responsável por 1,17%): um consumo estimado de vidro é de cerca de 3 kg por pessoa 
por ano, assim que este produto tem um grande impacto sobre o volume total dos RSU. 
 
Ferrosos e não ferrosos (representando 1,81%): folha de flandres, usada na indústria de 
alimentos (enlatados) e industriais (contentores para a contenção de tintas, óleos, gasolina 
é ...), composto de chumbo provenientes de ferro que está presente nos resíduos urbanos. 
Alumínio, utilizado como material para a produção de latas para bebidas carbonatadas e 
tetra-brik, por sua vez é o maior abundância material não-ferrosos no lixo urbano. 

 
Madeira (aprox = 0,96%): Este material é apresentada sob a forma de mobiliário. 
 
Outros (representando 17,80%): Este grupo tem uma composição muito diversificada e à 
natureza de alguns dos elementos que a compõem requer atenção especial, já que alguns 
podem vir a ser considerados como resíduos perigosos. 

 
4.5.-  Grau De Humidade RSU – Lixo Urbano 
 

A umidade está presente nos resíduos sólidos urbanos, a uma taxa de aproximadamente 
30% do peso, mas que pode variar em torno de 20% e 50%. A contribuição máxima de 
umidade, a prestar esses despojos contendo matéria orgânica, enquanto o mínimo é 
fornecido pelos produtos de natureza sintética. Este recurso deve ser tido em conta pela sua 
importância no entendimento dos processos de resíduos, produção de lixos, transporte, 
processos de transformação, tratamento, incineração ou valorização energética e processos 
de separação na usina de reciclagem de resíduos em causa. 

 

 
 

Em resíduos sólidos urbanos (RSU), a umidade tende a se homogeneizar, pois, alguns 
produtos transferidos para a outra. Esta é uma das principais causas de degradação de 
certos produtos, tais como papel, que absorve a umidade a partir de resíduos 
orgânicos e também perder suas características de valor nos processos de reciclagem 
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mecânica de reciclagem na fonte (o realizado pelos cidadãos nas suas próprias casas), 
que impede esse contato. 

4.6.-  Peso Específico RSU - Lixo Urbano 
 

A densidade dos resíduos urbanos é de vital importância para calcular o tamanho dos 
contentores de recolha, os domicílios e vias públicas (ruas, avenidas, praças, 
parques...), e também um fator fundamental determina os volumes da coleção e 
equipamentos de transporte, funis, fitas ou capacidade do aterro.  
 
A densidade pode variar dependendo do grau de compactação a que estão sujeitos a 
perder. A redução de volume está presente em todas as fases da gestão de resíduos e 
utilizados para aperfeiçoar a operação, porque o grande espaço que ocupam é um dos 
maiores problemas que enfrentam a acusação de suas fábricas de processamento. 
 
O peso específico de cada unidade de produto implica que o composto tem um valor 
proporcional ao total de seus componentes. De fato, nas casas, estes valores tendem a ser 
significativamente mais elevados devido aos espaços não utilizados do recipiente contendo 
resíduos. No entanto, como serão agrupados de forma mais homogênea, está perto da 
teoria matemática dá valores médios para os resíduos não compactados 80 kg/m3, com 
variações significativas em relação à composição dos resíduos em cada localidade. 

 
4.7.-  Granolometria RSU - Lixo Urbano  
 

O grau de segregação de materiais e ao tamanho físico dos componentes elementares dos 
resíduos sólidos urbanos, representa um valor essencial para o cálculo das dimensões nos 
processos mecânicos de separação e, principalmente, para selecionar telas, dispositivos e 
similares, com base no seu trabalho, envolvendo a separação de tamanho. Estes valores 
devem ser tomados com cuidado, já que no processo de recolha de escala é afetada, como 
resultado da compressão ou disjuntores mecanismos. 

 
4.8.-  Composição Quimica RSU - Lixo Urbano 
 

Conhecer as propriedades químicas dos resíduos sólidos urbanos é um fato de grande 
importância no tratamento destes, uma vez que essas propriedades são cruciais para o 
processo de recuperação e tratamento final. Eles são, provavelmente, o valor calórico 
e a percentagem de voar, características químicas cinza que são de extrema 
importância, pois eles são essenciais nos processos de recuperação de energia. 
 
Também é necessário conhecer a presença e concentração de resíduos perigosos para 
avaliar o risco que o seu manuseamento, tratamento, reciclagem e reutilização podem 
contribuir para a saúde humana e o ambiente. Arsênio, cádmio, mercúrio, antimônio, 
solventes clorados, elementos com características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, eco toxicidade, toxicidade ou qualidades cancerígenas, mutagênicas ou 
teratologia, estão normalmente presentes nos resíduos sólidos urbanos, geralmente a 
partir de atividades industriais e hospitalares (aterro). 
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5.-  INFORMAÇÕES DO PROJETO  
 

5.1-  Empresa Gestora  
 

A empresa titular e representante do presente projeto é REDSOL ENERGY LTDA - 
empresa Espanhola-Brasileira. 

 

REDSOL ENERGY BRASIL LTDA America (Brasil): 
Diretores:  
Valmir Roberto da Silva - (CEO) 
Cel: 5511 98369 6679; 
valmir@redsolenergy.com.br 
 

Ricardo Ney de Bonoso Pires – ( Diretor de Operações Internacionais) 
Tel: 55 (21) 35022453 – Cel: 55 21 998 943 154 
 ricardo@redsolenergy.com.br  
 

REDSOL ENERGY LTDA  - Europa (Espanha): 
Paseo de la Castellana, 259 C – Planta 18, 28046, Madrid, ESPAÑA 

 

 
 

website:  www.redsolenergy.com.br 
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REDSOL ENERGY é uma empresa jovem que atua no campo da energia renovável e limpa. 
Sua linha de ação é caracterizada por uma forte componente de inovação e 
desenvolvimento, como um resultado do qual é responsável pela definição e exploraração 
de novos mercados. 
 
REDSOL ENERGY desde o seu início esta conscientizada com o meio ambiente e apóia 
firmemente as novas tecnologias energéticas com base em estudos de identificação e de 
fabricação de novos produtos solares e fotovoltaicos, bem como a implantação total de 
plantas solares CHAVE NA MÃO "com a maior taxa de produtividade que existe no mercado 
e com o menor custo para o cliente.” 
 

Graças à sua ampla equipe técnica multidisciplinar, sua rede de vendas esta capacitada para 
buscar projetos de grandes envergaduras, independentemente do seu nível de 
complexidade. 
 

Uma das características mais significativas da REDSOL ENERGY é fazer com que cada cliente e 
projeto de venda seja  emblemático,  dando-lhes personalidade única e torná-los orgulho de 
propriedade. 
  

Em REDSOL ENERGY pensamos que existe um modelo energético baseado em fontes 
autônomas e respeitosa com o meio ambiente: ENERGIAS RENOVAVEIS. 
 

Usinas de Tratamento "LIXO /RESIDUOS ZERO" & "EMISSÕES ZERO". Nós trabalhamos na 
construção de fábricas / usinas na Europa, Africa e América. 

 

5.2.-  Terrenos 
 

A Usina ocupara uma área total de 600.000/850.000m2 (pensando no desempenho de 

crescimento projetado a futuro de 25 anos, e o crescimento da população que 

aumenta o volume de resíduos, mas não na capacidade das plantas de 

processamento), distribuídos seguinte forma: 

 200.000 m2 área/nave de classificação, 

 100.000 m2 de área de produção de biogas em diferentes digestores, 

 20.000 m2 gasômetro, 

 8.000 m2 de área de processamento de adubo, 

 18.500 m2 casa das máquinas, 

 80.000 m2 armazém para o resto do lixo (papel, vidro, metais, outros ...), 

 a área restante continuará livre e cercada para manter um perímetro de segurança 
e trabalho necessários para o funcionamento adequado 
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5.3.-  Componentes da Usina 
 

Componentes da Usina de transformação de RSU: 
 
1 .- PLANTA DE CLASSIFICAÇÃO RSU 
1.1. Recepção 
1.2. Escala 
1.3. Transportadores 
1.4. Gruas 
1.5. Classificador de Metal (sistema completo) * 
1.6. Classificador de Plástico (sistema completo) * 
1.7. Classificador de Cristal (sistema completo) * 
1.8. Classificador de papel (sistema completo) * 
1.9. Classificador Orgânico 
1.10. Armazém 

 

2 .- PLANTA DE METANIZAÇÃO-GASEIFICAÇÃO 
2.1. Recepção 
2.2. Vaporização  
2.3. Moagem – Trituradores  
2.4. Digestores 
2.5. Edulcorantes 
2.6. Secagem de gás 
2.7. Gasômetro 

 

Analisadas as três tecnologias e formas possíveis de transformar em biomassa de 
resíduos sólidos urbanos (incineração, biometanização-gaseificação e conversão de 
plasma) e para o máximo de energia possível para processos técnicos sem impactos 
ambientais, optou-se pela solução de biometanização-gaseificação. 
 

Biometanização-Gaseificação: A tecnologia é vista como a substituição da incineração, 
a médio e longo prazo, não só pelas razões acima expostas, mas também para os 
benefícios ambientais que dela decorrem. Este processo tem-se revelado sólido, 
maduro e confiável para converter resíduos para valorização energética e material 
eficiente. 
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Neste processo, particularmente lixo é transformado em gases combustíveis, tais 
como monóxido de carbono, metano e hidrogênio. Esses gases são ideais para 
armazenar toda a energia presentes original no lixo. Na prática, a eficiência de 
conversão varia entre 60% e 90%. Gaseificação é conseguida através da degradação 
térmica da matéria orgânica na ausência ou quantidade adequada de ar para suportar 
a combustão completa. 

 
Biometanização-Gaseificação tem várias vantagens sobre incineração convencional. 
Ela ocorre em ambientes com baixo teor de oxigênio, o que limita a formação de 
dioxinas e de grandes quantidades de enxofre e óxidos de nitrogênio. Ela exige apenas 
uma fração do oxigênio necessário para a combustão estequiométrica. Como 
resultado desses requisitos, o volume de gases produzidos é menor, assim que 
necessário equipamento de tratamento menores e menos dispendioso. Do ponto de 
vista da termodinâmica, a pressão parcial de contaminantes é maior nos gases 
produzidos, o que favorece uma maior absorção e aprisionando-nos equipamentos de 
limpeza. A biometanização-gaseificação produz um combustível gasoso de baixo poder 
calorífico que pode ser integrado com turbinas de ciclo combinado para converter a 
energia de eletricidade com uma eficiência maior que a obtida com dupla caldeira ou 
gerador de vapor. 
 
Sistema de pasteurização:  com uma capacidade de tratamento de 216 m3/h.   
 
Trituradores: composto por triturador tipo helicoidal, com tela de metal 25 milímetros 
de passo. O material utilizado é de INOX AISI 304. 
 
Pulmão: onde se mistura a matéria orgânica na água, um total de 2.160 m3 de água, 
que pode vir de esgoto ou pode ser reutilizada na instalação, quando em pleno 
funcionamento. 
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Sistema de digestores: composto por 32 digestores que devem ser feitas de concreto 
reforçado H-250, com uma altura de 12m e um diâmetro de 24m, o que significa uma 
unidade de volume de 5.428,6 m3 cada, com um intervalo de termófilos de 55 º C -60 º C e 
um tempo de retenção de 12 dias. Assim, podemos reduzir o volume total dos digestores. 
 

Pós-tratamento: dos resíduos, aplica-se um separador de líquido / sólido para se é o 
caso recircular a degradabilidade material para uso maior e melhor da água. 
O material não-orgânico é degradado reintroduzidos no circuito e por isso a eficiência 
energética da planta é mais velha e redução de matéria orgânica não degradada, que é 
próximo aos valores normais de 50%. 
 

Purificação do gás: ser feito através da absorção física. Para a composição de purificação 
de biogás é essencial a purificação de H2S que por sua alta corrosão possa danificar as 
turbinas. Esta limpeza deve ser capaz de purificar 9.920 m3/h. Há vários formatos de 
edulcorantes e, neste caso de absorção física por um meio aquoso e sob pressão. 
 

Desidratador de gás: Para obter um gás seco adequado para a combustão. 
 

3.-  SALA DE MAQUINAS 
3.1.  Turbina (Siemens, Alstom, GE,..)   
3.2.  Compresores (Primeras marcas)  
3.3.  Torre de refrigeração 
3.4.  Generadores (Primeras marcas)  
3.5.  Transformadores (segundo normativa nacional)  

 

Turbinas: Nesta planta a melhor opção são as turbinas a vapor, já que devemos obter 
o potencial máximo de biogás e, se usá-lo como combustível para substituir o gás 
natural baixo rendimento até 30% em relação às turbinas a vapor. 
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Propomos a utilização de 10 turbinas a Biogas de 6 MW (unidade) ou a vapor de 
circulação e recirculação. Cada turbina de energia será instalada nos permitirá gerar 
cerca 383.688.000 kWh/ano com um sistema operacional de 8.760 h/ano trabalho. 
 

 
Torre de refrigeração: utilizadas para o vapor. Esta energia térmica é usada para 
aquecer os digestores com um trocador de calor interno. 
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Transformadores: a eletricidade produzida é enviada para a rede de baixa tensão. 
Os centros de processamento irão aumentar a tensão para permitir a conexão à rede 
de distribuição. 
 

As dimensões do processamento, tais como a permitir a circulação e instalação de 
componentes interiores e máquinas necessárias para a instalação adequada. Cada 
centro de transformação terá 2 (um) transformador de 2.500 kVA e quatro saídas de 
baixa tensão. 
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5.4 Tecnologia Utilizada 
 

Metanização-Gaseificação.- Metanização-gaseificação ou biogás é um processo de 
fermentação anaeróbia dos componentes orgânicos dos RSU, onde os resíduos de 
matéria orgânica se decompõe em várias etapas até chegar ao produto final, o 
biogás, uma mistura de dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4). A fermentação é 
causada por bactérias ou microorganismos que se desenvolvem em ambientes sem 
oxigênio. Esta degradação envolve a série de ação sobre determinadas famílias de 
bactérias:  

  
> Fase hidrolítica: matéria orgânica dissolvida e em contacto com as bactérias.  
>  Fase acetogênica: as moléculas são convertidas em ácidos simples.  
>  Fase metanogênica: a fase em que as bactérias convertem ácido acético em 

metano e CO2.  
  

Para o funcionamento deste processo e as bactérias anaeróbicas é necessário 
desenvolver uma atmosfera sem oxigênio, o que obriga a confinar os resíduos a ser 
tratado, em digestores fechados e impermeáveis. No meio da multidão é envolvida a 
digestão de bactérias, cuja composição é determinada pelas condições no interior do 
digestor (resíduos para alimentar a planta, temperatura, pH, etc) .  
 
Estes microrganismos realizar o processo biológico, que é a base deste tratamento 
anaeróbio (sem oxigênio). Durante o processo de transformação da matéria orgânica 
(digestão), estas bactérias produzem um gás chamado de biogás, por origem, que 
consiste principalmente de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). As taxas de 
participação desses gases são variáveis e dependem das condições físico-químicas em 
que se desenvolve a "digerir" o material orgânico. Pode ser visto que o biogás é uma 
mistura de gases, que consiste basicamente de: • Metano (CH4): 40 / 70% vol. • O 
dióxido de carbono (CO2): 30/60% vol. • O hidrogénio (H2): 0 / 1% vol. • sulfeto de 
hidrogênio (H2S): 0 / 3% vol.  
  

Biodigestores em determinadas condições controladas de pH, pressão e temperatura 
para obter o melhor desempenho da reação anaeróbia. É realizada com tempos de 
residência de 10-15 dias com temperaturas 55/60 º C. O biodigestor é basicamente 
um cilindro ou recipiente fechado, onde a matéria orgânica que resta deve ser 
tratada adequadamente molhada. Dentro do digestor não há oxigênio e os 
anaeróbicos irão multiplicar e processar matéria orgânica, produzindo gás metano. A 
água retorna para ser reciclada e reutilizada para novos processos.  
 

Finalmente, o biogás produzido deve ser submetido a um processo de limpeza 
através da qual separa metano a partir de dióxido de carbono e outros gases que 
aparecem em menor medida, os efeitos do uso de energia de acordo com as normas 
em vigor. O poder calorífico do biogás é cerca de 6 KW/h/m3 correspondente a 
aproximadamente 0,5 litros de combustível diesel.  

  

O biogás tem a vantagem de reduzir o odor produzido pelo decaimento e carga de 
poluição de matéria orgânica em si. Como um processo, na ausência de oxigênio é 
reduzido microorganismos que podem causar doenças em humanos e animais a 
níveis seguros em menos tempo do que outros tratamentos.  
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Além de gerar combustível o biogás, a fermentação anaeróbia da matéria orgânica 
produz um resíduo denominado COMPOSTO fertilizantes excelente, sua composição 
varia de acordo com os resíduos utilizados. O composto é o segundo produto 
resultante subproduto do processo anaeróbio de resíduos sólidos urbanos (RSU). O 
composto é um nutriente que melhora a estrutura do solo, ajuda a reduzir a erosão e 
ajuda a absorção de água e nutrientes pelas plantas. 

 
5.5.-  Usina de Biogas 

 

 Esquema de uma Usina de Biogas: 
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Esquema do Sistema Integral de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 
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Produção de Biogás  
Processo Simplificado 
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5.6.-  Esquema Funcionamento da Usina 
 
 

 
 
5.7.-  Resíduos Gerados pela Usina 
 

A central de digestão/metalização, não produz resíduos. A Usina processa e valoriza 
resíduos, mas não produz qualquer gás tóxico ou qualquer outro tipo de resíduos. 

 

Ao final do processo é obtido: 

 Vapor de água procedente da torre de refrigeração  

 Enxofre sólido, procedente do biogás  

 Na planta de triagem/classificação são valorizados outros resíduos: papel / cartão 
/ metais (alumínio, ferro, latão, cobre, ...) / vidro / plástico. 

 Compostagem / adubo orgânico de solido de alta qualidade e não-degradados. 
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Adubo orgânico é o produto resultante da compostagem, e tem um grau médio de 
decomposição da matéria orgânica, que é em si um bom fertilizante. Húmus é 
chamado de grau mais elevado “da decomposição de matéria orgânica”. O composto, 
húmus supera o adubo  como fertilizantes, sendo orgânicos. 
 

A matéria orgânica se decompõe através de via aeróbia ou anaeróbia. Nós chamamos 
de “compostagem, o ciclo de aeróbica (com a presença de oxigênio) e decomposição 
de matéria orgânica”. Nós chamamos de "digestão" ciclo anaeróbico (sem ou com 
pouca presença de oxigênio) e decomposição de matéria orgânica. 
 

O adubo é obtido naturalmente pela decomposição aeróbica (com oxigênio) de resíduos 
orgânicos e restos vegetais, excrementos de animais e do chorume, através da reprodução 
em massa de bactérias termofílicas aeróbias que estão presentes naturalmente em 
qualquer lugar (mais tarde, da fermentação contínua de outras espécies de bactérias, 
fungos e actinomicetes). Normalmente, isso é para evitar (quando possível) a putrefação 
dos resíduos orgânicos (excesso de água, impedindo a aeração, oxigenação e cria 
condições anaeróbias smelly biológica), embora alguns processos industriais utilizados 
para compostagem por bactérias anaeróbias de putrefação. 

 

O adubo composto é utilizado na agricultura e jardinagem como uma emenda ao solo, mas 
também é usado em paisagismo, controle de erosão, revestimentos e remedição do solo. 
 

Além de seu uso direto com o composto envolve uma solução estratégica e 
ambientalmente aceitáveis para os problemas levantados pelos grandes cidades (e 
respectivo agregado familiar orgânico de resíduos sólidos) e da agricultura, silvicultura 
e pecuária, cujos resíduos orgânicos devem ser tratados. A compostagem é uma 
tecnologia alternativa para os outros que não são sempre respeitosos dos recursos 
naturais e meio ambiente, e também tem um custo elevado. 
 

Será dada autorização e prioridade para que os municípios de Belém & Castanhal utilizem 
fertilizantes e adubos orgânicos necessários para os cuidados de parques e jardins públicos. 
 

O resto dos fertilizantes e adubos orgânicos será vendido a agricultores e pecuaristas 
da região. 

http://www.redsolenergy.com.br/


       
 www.redsolenergy.com.br     PLANTAS LIXO, RESIDUOS & EMISSÕES ZERO 

    ENERGIAS RENOVAVEIS - Plantas de transformação de resíduos sólidos urbanos, resíduos animais,  resíduos   
industriais biodegradáveis em eletricidade e/ou etanol de 2ª geração – Recuperação de aterros  sanitários 

valmir@redsolenergy.com.br 

 

           USINA TRANSFORMADORA RESIDUOS SOLIDOS - 27 / 38 - www.redsolenergy.com.br   

5.8.-  Purificação de Emissões de Gases 
 

Para absorver as possíveis emissões de gases, a plantas contaran com filtros de microalgas 
que absorvem estas emissões para convertê-la em alimento para o crescimento de algas e 
converter desta forma o presente projeto em uma planta de zero emissão de gases. 

 

As microalgas são filtros totalmente orgânicos e sua 
operação é conhecida desde os tempos antigos, porque 
esses microorganismos capturam C02 da atmosfera para 
fazer os seus ciclos de vida. 
 

Seu cultivo é relativamente fácil, porque, embora seja 
necessário para controlar, um grande número de 
parâmetros médios (temperatura, pH, luz, nutrientes, etc) é 
uma cultura que é conseguida rápida e facilmente. 
 

Os requisitos básicos para seu cultivo são: água, luz (já que 
estas algas realizam fotossíntese para obter a energia que 
lhes permite viver), a aeração para permitir a entrada de 
oxigênio e dióxido de carbono (CO2), que está no ar. 

  

Os Filtros de algas, portanto, ajudam a mitigar o efeito 
estufa e restabelecer o equilíbrio térmico do planeta. Com 
ele conseguimos emissões zero e se obtém mais ingressos  
pela venda de créditos de carbono CO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.9.-  Prazos de Execução  
 

O tempo estimado de forma realista é de 06-08 meses, como a fabricação das turbinas 
é o que leva mais tempo no projeto: 

 Montagem e construção de linhas de reciclagem serão de 06-08 meses, 
 Planta de Metanização 06-08 meses, 
 Central de Co-Geração 06 a 08 meses, 
 Desenvolvimento de controles de 06 a 08 meses. 
 
Todas as montagens e trabalhos necessários serão feitos simultaneamente, para 
acelerar a sua construção. 
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5.10.- Conceito  Arquitetônico  
 

Arquitetonicamente, as normas técnicas serão o ponto de partida para a concepção, o 
uso de materiais e as opções de cores para ser um prédio de um design moderno e 
funcional. 
 

 
 
 
 
 

ou 
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5.11.- Segurança e Vigilância  
 

Ambiente, Saúde e Segurança 
Conformidade com as regras de desperdiçar energia, refletindo o compromisso de 
operar as suas instalações em estrita conformidade com as normas aplicáveis. 
Para garantir a conformidade com os sistemas de segurança será estabelecida 
ambiente global e saúde. 
 

Ruído / Odor / Emissões Fugitivas 
A utilização de receptores encontrados no lixo fechados, garantindo que os odores não 
são liberados a partir da instalação. 
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O pessoal da instalação inclui um gerente de fábrica, os funcionários administrativos, 
pessoal de operações de serviço e pessoal de manutenção. 
É essencial ter uma pessoa na função de Diretor de Saúde, Segurança, Meio Ambiente 
e compliance, com hora em tempo integral. 
 

Este projeto de instalação de transformação de resíduos sólidos urbanos terá os 
seguintes elementos de segurança: 
 
 Cercas 
 Câmeras de vigilância 
 Os sensores de movimento 
 Acompanhamento pessoal 
 

Cerca: a área onde fica a fábrica será cercada em todo seu perímetro com cercas rígida 
(eletro soldadas de aço com diâmetro inferior a 4 mm) com pelo menos 2 m, todos, a 
fim de evitar passagem de animais, pessoas ou veículos, e tem total segurança e 
proteção de instalações. 

 

 
 

Postes tipo LUX 50-1,5 mm / e.m. (W = 2,2 cm3) ou Lux 80-1,5 mm / e.m. (W = 5,6 cm3) 
de altura, Rack longitudinal montado na fixação de parafusos e acessórios necessários 
para suportar o esforço de fio e malha. Características mecânicas da folha de acordo 
com a UNE 36.137. Resistência à tração de 38-45 Kg/mm2. 
 

Tela de elo da cadeia simples em forma de um diamante feito de fio reforçado de 400 
N/mm2. 
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Câmeras de vigilância: a instalação terá câmeras de vigilância ligadas a alarmes 
sonoros, e controle de todos os  equipamentos, com um dispositivo de alerta para 
detectar qualquer alteração ou manipulação dos mesmos. 

 

 
 

 
Os sensores de movimento: serão instalados sensores de movimento que disparam 
quando ativar um sistema de iluminação e alarme sonoro. 

 

 

   
 

 
 
A segurança pessoal: a instalação da vigilância será dotada para supervisionar e 
acompanhar a instalação abrangida pelo projeto. 
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5.12.-  Testes de Desempenho 
 

1-  Antes da colocação em serviço de todos os elementos importantes (turbianas, caldeiras, 
torre de resfriamento), devem ter passado no teste de funcionamento da usina, que 
passará oportuno relatório para ser anexado aos certificados de qualidade. 

 
2 -  Os testes a serem realizados pelo instalador, se, como descrito anteriormente no PCT, 

serão, no mínimo, o seguinte: 
 

2.1- Desempenho e execução de todos os sistemas. 
2.2- Teste de início e parar de funcionar em instantes diferentes. 
2.3- Pontos de teste e medidas de proteção, de segurança e alarme, bem como o seu 

desempenho, com exceção das provas relativas ao disjuntor desligado. 
 
3 -  Após a conclusão do teste, a implementação irá avançar para a fase de recepção 

provisória da Facilidade. No entanto, o Certificado Provisório de Aceitação não será 
assinado até ter verificado que todos os sistemas e elementos que fazem parte da oferta 
têm funcionado bem para um mínimo de 240 horas, sem interrupções ou por erros ou 
paradas causadas por falhas de sistema de fabricação, e também preencham os 
seguintes requisitos: 
 
3.1  Entrega de toda a documentação exigida por este PCT. 
3.2  Retirada de trabalho de qualquer material em excesso. 
3.3  Limpeza das áreas ocupadas, com o transporte de todos os resíduos para aterro. 
3.4  Durante este período, o fornecedor será o único responsável pela operação do 

sistema previsto, mas vai treinar o pessoal operacional. 
3.5  Todos os itens fornecidos e toda a instalação serão protegidos contra defeitos de 

fabricação, instalação ou projeto para uma garantia de três anos, exceto para as 
turbinas, caldeiras e torre de resfriamento, para que a garantia é oito (08) anos 
contados a partir da data da assinatura do certificado de aceitação provisória. 

3.6  No entanto, o instalador poderá ser obrigado a reparar os defeitos que podem 
ocorrer se você notar que sua origem vem de defeitos latentes na concepção, 
construção, materiais e montagem, prometendo corrigi-los sem custo. Em 
qualquer caso, devem respeitar as disposições da legislação em vigor sobre vícios 
ocultos. 

 
5.13.- Manutenção  
 

A instalação terá uma manutenção completa de todos os seus elementos e exige que 
seus próprios trabalhadores especializados para realizar toda a manutenção. 

 

Tipos de trabalhos que devem ser assegurados: 
 
1.-   MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
 

 Manter os diferentes componentes da planta corretamente em intervalos 
regulares ou quando se trata de uma falha de qualquer componente da 
instalação. O trabalho será de acordo com o estado atual da tecnologia, tal como 
estipulado nos regulamentos e normas pertinentes, a saber: 
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 Inspeção para garantir o funcionamento da fábrica em conformidade com as 
especificações, a inspeção visual e principalmente os testes de desempenho do 
equipamento. 

 Lubrificantes/ Inspeção, e materiais operacionais mudar as peças sujeitas a 
desgaste. 

 Recolha de resíduos, incluindo sua eliminação adequada. 

 Apreciação dos elementos de segurança das instalações. 

 Supervisão da planta, em uma base diária, pela instalação do computador 
central do sistema de controle remoto, através da Internet, que cobrem 365 dias 
por ano. 

 No caso de um componente da instalação detectar uma falha, efetuar um 
diagnóstico de falhas sem demora. 

 Quando um diagnóstico de erro indica que ele falhou, começam as ações 
necessárias para reparar sem demora. Os erros podem ser corrigidos on-line, ou 
serão corrigidos na forma manual. 

 Realizar todas as tarefas de manutenção, a fim de que eventuais limitações para 
a geração de energia a partir deles sejam mínimas. 

 
2.-  MANTUTENÇÃO CORRETIVA  
 

 Em todos os trabalhos necessários para as ações corretivas necessárias para o 
bom funcionamento da fábrica vai garantir a realização profissional de todos os 
reparos que são pertinentes e necessárias para o efeito. 

 Guarde um deposito de peças de reposição normal, e apresentar num curto 
período de tempo, grandes componentes. 

 Use peças que estão em boas condições ou que tenham já sido objecto de uma 

revisão, desde que isso melhora a condição geral dos componentes em 

questão, e da planta de transformação em si. 

 
5.14.- Garantias 
 

 Será garantido de que durante a execução das obras, terraplenagem e máquinas, que 
podem produzir efeitos indesejáveis, tais como emissão de poeira, ruídos, vibrações, 
etc., devem ser efetuadas em condições de as pessoas, culturas, fauna, etc. A poeira que 
podem ocorrer serão evitados através da irrigação regular quando as circunstâncias o 
justificam tempo assim. 
 

 Os pisos das áreas ocupadas serão removidos seletivamente, reservar e tratar 
adequadamente o solo para posterior utilização na recuperação de terras perturbadas. 
A coleta será feita em cabos de baixa altura para evitar a compactação do solo e realizar 
o escoamento. Plantio e adubação devem ser para conservar as suas condições 
biológicas. 
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 Se durante a execução do projeto aparecer vestígios históricos, arqueológicos ou 
paleontológicos, deve notificar o organismo competente, que estabelece normas para 
as medidas adequadas. 

 Durante a fase de implementação do projeto vai fazer as checagens necessárias para 
verificar se a instalação está em conformidade com o projeto aprovado, e está em 
conformidade com as condições de norma técnica. 

 A Declaração de Impacto Ambiental será realizado duas vezes por ano, durante a fase de 
obras um relatório sobre a implementação do Plano de Monitoramento Ambiental e do 
conteúdo das medidas propostas corretivas. 

 Certificação de conformidade com a legislação vigente em matéria de proteção do 
ambiente atmosférico (adequação dos pontos de amostragem, parâmetros de emissão, a 
eficiência e o bom funcionamento dos motores e equipamentos de purificação do gás). 

 Certificação da instalação e funcionamento adequados do sistema de detecção de 
vazamento, detalhando as medidas e verificações realizadas práticas. 

 A instalação terá um Plano de Emissões e Controle Atmosférico. O plano deve incluir, 
pelo menos com a freqüência contidas no Programa de Monitoramento Ambiental, 
medido trimestralmente, durante o primeiro ano para a próxima inspeção semestral por 
um organismo acreditado. 

 A instalação terá um livro de registro devidamente preenchido de medições de poluentes 
atmosféricos provenientes do motor gerador de biogás e instalação de tratamento e 
purificação de gases da usina de compostagem. Os valores-limite de emissão são 
estabelecidos na legislação em vigor sobre proteção do ambiente atmosférico. 

 Será levado a cabo um Programa de Manutenção do biofiltro, bem como as condutas 
para a eliminação de odores provenientes da instalação. 

 Será verificada por medidas adequadas, que durante a operação da atividade, não sejam 
ultrapassados os níveis de ruído estabelecidos na regulamentação em vigor. 

 Será mantida em perfeito estado a cerca do perímetro do estabelecimento, realizando 
regularmente nas instalações e vias de acesso próximo a recolha de resíduos 
transportados pelo vento. 

 Cumprimento das condições ambientais e do Plano de Monitoramento Ambiental. 
 

5.15.- Vida Útil 
 

A vida útil estimada da usina é projetada de 25 anos. Após este período os 
componentes e máquinas terão alcançado o seu grau máximo de desenvolvimento e 
deve avançar com o seu redesenho e mudança com novos equipamentos. 

 

5.16.- Geração de Novos Empregos 
 

Estimamos a criação de um número de 140 empregos diretos e entre 420 empregos 
indiretos. Os postos de trabalho diretos possíveis serão preenchidos por trabalhadores 
da área que atendem as necessidades de cada trabalho. 

 

5.17.- Custo da Usina  
 

O custo da Usina projetada é de aproximadamente: R$ 608.852.171,00 (não são 
computados os impostos legais e de importação dos equipamentos). 
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5.18.- Protocolos e Convênios 
 

O projeto da usina de tratamento de RSU é enquadrado na política global de controle 
de emissões para reduzir os gases com efeito de estufa (GEI) e cumprir com os acordos 
dos seguintes acordos: 
 

• Protocolo de Kyoto (Convenção sobre Mudança do Clima). 

• Protocolo Ambiental do Mercosul. 

• Protocolo do Rio, da Agenda 21. 

• Convenção Internacional de Combate à Desertificação. 

• Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio. 

• Protocolo de Montreal. 

• Politica Nacional de Residuos Solidos de Brasil. 

• Convenção de Basiléia sobre o controlo da circulação de resíduos perigosos e sua 
eliminação. 

• Convenção sobre poluentes orgânicos persistentes resíduos perigosos. 

• Convenção de Rotterdam. 
 
 

6.-  CONCLUSÕES FINAIS 
  

Má gestão dos resíduos sólidos urbanos deteriorara o meio ambiente e empobrece a base 
de recursos naturais, por isso é necessário apoiar e promover medidas para ajudar a 
proteger e evitar a degradação dos recursos e meio ambiente, que contribuem 
decisivamente para três aspectos básicos: 
 

 Redução de resíduos sólidos depositados 

 Salvar recursos de energia  

 Preservação dos recursos naturais. 
 

Vistos neste dossiê conclui-se que as plantas: 
 
1.  Transforma todos os resíduos sólidos urbanos gerados na região em energia elétrica. 
2.  Evita a poluição atmosférica e ambiental. 
3.    Eliminação de resíduos sólidos urbanos de RSU ( aterro sanitário) 
4.  Gera empregos direta e indiretamente. 
5.  Não haverá nenhum custo ou risco financeiro para o município. 
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Este projeto deve (e precisa) ser 

considerado como projeto URGENTE, 

NECESSARIO, OBRIGATORIO e de 

INTERESSE do Município, além de 

contar com o apoio de todos os 

setores envolvidos a fim de eliminar o 

grave problema causado pelos 

Resíduos Sólidos Urbanos de forma 

definitiva, limpa, sustentável e 100% 

viável. 
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EQUIPAMENTOS: 
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RRREEEAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   DDDEEESSSTTTEEE   PPPRRROOOJJJEEETTTOOO:::   
   

   

***  TTTrrraaannnsssfffooorrrmmmaaarrr   999555%%%   dddooosss   rrreeesssíííddduuuooosss   sssóóóllliiidddooosss   uuurrrbbbaaannnooosss   

RRRSSSUUU   gggeeerrraaadddooosss   eeemmm   eeennneeerrrgggiiiaaa   eeelllééétttrrriiicccaaa...   
   

***  EEEvvviiitttaaarrr   aaa   pppooollluuuiiiçççãããooo   dddooo   aaarrr   eee   dddooo   aaammmbbbiiieeennnttteee...   
   

***  EEEllliiimmmiiinnnaaaçççãããooo   dddeee   rrreeesssíííddduuuooosss   

(((LLLiiixxxõõõeeesss///aaattteeerrrrrrooossssssaaannniiitttááárrriiiooosss)))   dddeee   RRRSSSUUU...   
   

***  GGGeeerrraaarrr      eeemmmppprrreeegggooosss   dddiiirrreeetttooosss   eee      iiinnndddiiirrreeetttooosss...   
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