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BIODIGESTÃO 

• Decomposição da matéria orgânica por 
bactérias em meio a ausência de oxigênio 
(digestão anaeróbia); 

 

• Sistema automatizado com identificação e 
multiplicação exponencial das bactérias 
metanogênicas; 

 

• Produção de energia elétrica e térmica, 
composto orgânico e água de reúso. 

O QUE É ? 



ESCOLHA DO PROCESSO 

• Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 
12.305/2010; 

 

• Nota Técnica 18/2014  do Ministério de 
Minas e Energia (considera o binômio 
biodigestão-reciclagem energeticamente 
mais vantajoso); 

 

• Consulta realizada com diversas empresas 
da atividade de tratamento de resíduos. 



• Dotar o município de autossuficiência no 
tratamento de 120 toneladas de resíduos 
sólidos orgânicos pelo processo de 
biodigestão, reduzindo o descarte em 
aterro sanitário, considerando que Niterói 
não dispõe de área para esse fim. 

OBJETIVO 

• Dar a correta destinação aos 
resíduos orgânicos. 



ALEMANHA – LIDER DE TECNOLOGIA 
NESTE SEGMENTO 

• Mais de 9.200 biodigestores comerciais em 

operação; 
 

• Rende por ano vários milhões de euros; 
 

• Itália, 2º colocado, tem 1.300 biodigestores 
automatizados de uso comercial. 

Processo reconhecido mundialmente 



O investimento do Governo Alemão em pesquisas em 

biotecnologia garante uma posição de soberania no 

mercado global.  (Foto: Gleysson B. Machado) 

https://www.portaldobiogas.com/wp-content/uploads/2018/02/Biodigestor-de-Pesquisa-de-Hohenheim.jpg


SPE – SOCIEDADE DE PROPÓSITO 
ESPECÍFICO 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO 
PROJETO 

• Tratamento de 120 toneladas dia de orgânicos/ 

500 toneladas/dia gerados na cidade; 

• Tecnologia com funcionamento na Itália e China; 

• Previsão de funcionamento segundo semestre de 

2020; 

• Tecnologia patenteada no Brasil e diversos países; 

• Investimento privado R$ 30.000,00 e custo zero 

para a Prefeitura/CLIN; 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO 
PROJETO 

• Investimento realizado pela SPE Bioenergia; 

• Ressarcimento do valor investido pela SPE pela 

comercialização da energia elétrica, composto 

orgânico e crédito de carbono; 

• SPE obteve a licença Prévia junto Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente/ SMARHS; 

• Licença de instalação protocolo n° 

250001087/2019 



PATENTE 

O processo de Biodigestão agregado ao 
sistema de automação é patenteado pela G-
META no Brasil (Pedido n°1020120047500) 
e a nível internacional, publicado sob o nº 
WO 2013/126977 A8  extenso na Europa e 
nos Estados Unidos e concedido na Italia e 
na China 



iBB iBio Booster 
Patent 



LOCAIS DE FUNCIONAMENTO 

China 
• Xishui Pig Farm (Wuhan)  
• Jinymeng Alcool Distillery (Ganyu) 
• Junan xiang bambin town (Shandon) 

Itália 
• Azienda Agricola Iraci (Assisi) 
•  Azienda Granarolo  (Lugo) 
• Azienda Campiano (Ravenna) 

+ projeto Cheng De em andamento (financiado pelo 
Word Bank)  



LOCAIS DE FUNCIONAMENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORRO DO CÉU - CARAMUJO 



LAYOUT DO PROJETO 



LAYOUT DO PROJETO 



LAYOUT DO PROJETO 



PLANTA DE SEPARAÇÃO 



PENEIRAMENTO DINÂMICO ECOSTAR 
 

• Solução inovadora no campo da separação de 
resíduos, com significativas vantagens nunca 
vistas antes com os sistemas tradicionais de 
triagem; 

 

 Triagem com discos com eixos de blindagem; 
 

 Separação de todos os tipos de resíduos. 

TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMENTO 
PARA AUMENTAR OS VALORES  

ENERGÉTICOS 



EQUALIZADOR 



DIGESTORES 



Processo  
realizado em  
uma caixa de  
concreto  
pré-moldado  
hermética,  
conforme detalhes de projeto, que retém todos 
os gases gerados durante o tratamento. 

DIGESTOR 



TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMENTO PARA 
AUMENTAR OS VALORES ENERGÉTICOS 



GASODUTO –  
TRATAMENTO DE ÁGUA DE REÚSO 



GALPÃO DE COMPOSTAGEM 



CONTÊINER DE GERAÇÃO  
DE ENERGIA E CABINE DE SUBESTAÇÃO 



Multiplicar exponencialmente  
as bactérias metanogênicas, aumentando 
em 25% a produção do gás metano  
e reduzindo em 30 dias a  
decomposição dos resíduos,  
tornando o processo auto  
sustentável. 
 

IBIOBOOSTER 



Algumas Archaea ou “Archaebacteria” vivem em 

depósitos de lixo urbano e apresentam como 

característica principal a geração de metano 

(CH4), conhecido como gás dos pântanos. 

Nesses ambientes, o oxigênio está ausente ou 

sua concentração é muito reduzida (ambiente 

anaeróbico). A geração de metano por esses 

microorganismos é denominada metanogênese. 



Os micro-organismos metanogênicos podem 

ser úteis não apenas por auxiliarem na 

decomposição do lixo orgânico, mas também 

por produzirem um gás (metano = CH4), que 

pode ser aproveitado como combustível.  



1. Biogás,  
2. CH4  Metano;  
3. Rdx  Redox;  
4. mS  Condutividade  
5. pH  Acidez e basicidade  
6. C:N:P Equilibrio carbono/nitrogênio/fósforo 
7.  T  Temperatura 
8. P  Pressão 
9. TU Turbidez 

IBIOBOOSTER / AUTOMAÇÃO 



BENEFÍCIOS 

SOCIAIS 
Geração de 50 empregos (20 diretos e 30 indiretos); 
Sensibilização ambiental da população. 
 
ECONÔMICOS 
Comercialização da energia elétrica, térmica, água de 
reuso, de composto orgânico/ fertilizante natural e 
créditos de carbono; 
Aumento da vida útil dos aterros sanitários. 



BENEFÍCIOS 

AMBIENTAIS 
 

• Supressão de gases na atmosfera pela 
biodigestão – 76.000 t/ano; 

 

• Supressão de CO2 pela eliminação do 
transporte Niterói/CTR Anaia; 

 

• Não produção de chorume (em torno de 
10.000 t/ano); 



BENEFÍCIOS 

AMBIENTAIS 
 

• Aumento de 1,2% para 20% de reciclados 
coletados (2.400 t/ano para 37.400 t/ano); 

 

• Educação ambiental com base na 
reutilização de orgânicos e recicláveis; 

 

• Geração de energia elétrica para distribuição 
em 5.000 unidades residenciais. 



RESULTADOS: 

• Não produz chorume; 
 

• Não produz gazes causadores do efeito estufa; 
 

• Contribui para a melhoria da saúde pública; 
 

• Evita a poluição dos mananciais hídricos, a 
contaminação do solo e a proliferação de vetores 
prejudiciais a saúde humana. 



RESULTADOS: 

Com base em 120t/dia de produção de resíduos, será 
gerado: 
 

Biogás (retirado da atmosfera)        27.000m³/dia  

Energia elétrica              48.000 kwh/dia 

Energia térmica                  52.000 kwh/dia 

Água de reúso                              30m³/dia 

Crédito de carbono                            2.500m³/dia  



CONTATOS: 

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI 
2620-2175 

www.clin.rj.gov.br 
 
 
CARLOS DA ROCHA FILHO 
2620-2175        ramal 254 
carlosr@clin.rj.gov.br 

http://www.clin.rj.gov.br/
http://www.clin.rj.gov.br/

