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PESQUISAS REPENSAM DESTINAÇÃO DE RESíDUOS NA SOCIEDADE DO HIPERCONSUMO

Errata: A imagem abaixo não é de propriedade da Methanum e não se refere a nenhum
dos projetos da empresa.

Biodigestor:

energia que "limpa" o lixo
Foto Melhanun Residoo e EnE'{giaI OÍ'AJlgação

É possível desenvolver um modelo de
tratamento de resíduos orgânicos com viabilidade técnica e econômica de disseminação
no Brasil, dando um destino correto à maior
fração presente nos resíduos urbanos? Luis
Felipe Colturato, diretor executivo/CEO da
Methanum Resíduo e Energia, empresa de
Engenharia focada na recuperação energética de resíduos e efluentes, acredita que sim.
"Além disto, ao tratarmos os resíduos orgânicos, estaremos favorecendo a ampliação
da reciclagem dos outros materiais presentes nos resíduos, uma vez estes não estarão
contaminados com a matéria orgânica. O
Brasil está em uma posição privilegiada na
busca por uma sociedade mais sustentável, e
queremos aiudá-lo a mostrar que desenvolvemos tecnologias de grande apelo social,
ambiental e econômico", afirma.
O objetivo principal do projeto "Desenvolvimento e Construção de Unidade Piloto
de Tecnologia Nacional de Metanização de
Resíduos Sólidos Urbanos Aplicável a Pequenos e Médios Municípios" é o desenvolvimento de uma tecnologia nacional de
metanização aplicável às cidades de médio
e pequeno porte - o que representa cerca de
90% dos municípios de Minas Gerais, com
menos de 50.000 habitantes.
Essa nova tecnologia busca reduzir os
problemas ambientais e de saúde pública,
ao mesmo tempo que possibilita a geração
de energia renovável - o biogás, considerado o biocombustível mais limpo atualmente, e que pode ser aproveitado de distintas
maneiras (energia elétrica, térmica etc). A
metanização também é denominada de digestão anaeróbia ou biodigestão.
O propósito de Colturato e sua equipe é construir, operar e monitorar um digesto r em escala piloto, com capacidade
de tratamento de uma tonelada por dia,
que será instalado no Campus Pampulha
da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) para tratar os resíduos orgânicos
gerados nas cantinas e nos restaurantes do
Campus. O biogás gerado será convertido
em energia elétrica para iluminação da área.
"Temos grande expectativa neste projeto,
que é resultado de uma ampla investigação
técnica e científica no tema", observa Coltu-

Digestores anaeróbios em escala piloto (recipientes de 200 litros), gasômetros para medição do biogás
(confeccionados com tubos de PVC brancos) e sistema para colela de percolado (galões de 20 litros).
rato. A previsão é que já no primeiro semestre do 2012 o digestor esteja em operação.
O pesquisador diz acreditar no conceito de Lixo Zero. "Claro que muita coisa
deve ser feita, principalmente, em nível
industrial. A principal questão do lixo é:
não gerar; e se gerar, gerar algo que seja
passível de reaproveitamento, reciclagem
ou tratamento", ressalta. Colturato comenta que o foco principal de sua pesquisa é
a matéria orgânica, que representa mais de
50% em peso do lixo gerado no Brasil. "É
curioso, pois vemos vários programas de
reciclagem que simplesmente esquecem
desta fração e priorizam o lixo inorgânico.
Vale lembrar que é a fração orgânica que
gera maus odores, produz gases do efeito
estufa, gera o chorume (líquido decorrente
da decomposição da matéria orgânica) que
contamina solos e corpos hídricos, atraem
macro e microvetores e causam doenças".
Além disto, os orgânicos representam mais da metade do lixo produzido e,
em contato com outros materiais, como
plásticos e papéis, inviabiliza a reciclagem deles. "O que estamos fazendo é tra-

balhar com o conceito Waste to Energy.
"Podemos gerar energia limpa (biogás),
composto orgânico, créditos de carbono,
emprego e renda para a comunidade local
se direcionarmos esta matéria orgânica a
sistemas de tratamento via metanização. E
é este nosso principal objetivo".
Na visão de Colturato, o que era problema pode virar solução: lixo vira subproduto de valor agregado. Vale ressaltar que conseguindo dar um destino adequado à fração
orgânica, a reciclagem dos outros materiais
(plásticos, papéis, vidros, metais, ele), como
dito antes, é facilitada, pois o lixo estará muito mais "limpo", passível de reciclagem.
"É importante lembrarmos que o que é
lixo hoje foi um produto anteriormente. Mas
ainda mais importante é lembrarmos que
este lixo poderá se constituir em produto
novamente. A garrafa de água que bebemos
em um minuto, de repente, vira lixo. E a partir daí passa a ser mal vista. Isto está errado,
e é neste conceito que estamos trabalhando,
o lixo é matéria-prima que deve ser aproveitada", avalia.
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