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Asja inaugura un impianto biogas su una discarica in Brasile
SABARÀ (BRASILE)

MER, 20/09/2017

L'impianto da 5,7 MW è stato costruito sulla discarica di Sabarà che raccoglie i rifiuti provenienti anche da Belo Horizonte e da altre città della
regione
Un nuovo impianto di captazione e valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla
biodegradazione dei rifiuti, con una potenza installata di 5,7 MW, è stato inaugurato nel
comune di Sabarà, nello stato del Minas Gerais, in Brasile. L'impianto, progettato e
costruito da Asja in partnership con Macaúbas Meio Ambiente S.A., società
appartenente a Vital Engenharia Ambiental, sorge sulla discarica cittadina e avrà un
impatto ambientale e sociale altamente positivo per tutto il territorio.
La discarica, che occupa una superficie di più di 1 chilometro quadrato, raccoglie i rifiuti
provenienti da Sabará, Belo Horizonte e da altre città della regione. Dalla sua entrata in
esercizio nel 2005 ad oggi, il sito ha accumulato oltre 12 milioni di metri cubi di rifiuti
solidi urbani che, fermentando, hanno prodotto e continuano a produrre biogas, una
miscela gassosa composta per circa il 60% da metano. Quest'ultimo è un gas molto
dannoso per l'ambiente: se disperso in atmosfera ha un effetto climalterante 25 volte
maggiore rispetto a quello dell'anidride carbonica.
L'impianto di Asja utilizza il biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti
come combustibile per alimentare quattro motori, in grado di generare circa 46.000 MWh l'anno di energia elettrica, quantità sufficiente a
soddisfare il fabbisogno annuale di 25.000 famiglie, evitando inoltre la dispersione di agenti inquinanti e cattivi odori. Si stima che ogni anno
l'impianto eviterà l'immissione in atmosfera di circa 380.000 tonnellate di CO2, equivalente alla quantità emessa da 180.000 automobili in un
anno. In ragione del significativo contributo all'abbattimento dei gas a effetto serra, il progetto soddisfa pienamente i requisiti richiesti dal
Protocollo di Kyoto e pertanto ha ricevuto la registrazione presso l'Executive Board delle Nazioni Unite come progetto CDM - Clean
Development Mechanism (n. 9063).
"Siamo molto soddisfatti di questa partnership. Questo impianto testimonia il costante impegno di Vital Engenharia Ambiental nella ricerca
delle migliori soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente, garantendo al contempo qualità del servizio e rispetto per la comunità" spiega il
presidente di Vital Engenharia Ambiental, Antônio Carlos Salmeron.
"Aver portato a termine questo importante progetto in un mercato che sarà centrale nei piani di sviluppo dei prossimi anni è un grande risultato
per Asja", è il commento del presidente del Gruppo Asja Agostino Re Rebaudengo. L'amministratore Alessandro Casale sottolinea: "Questo
impianto, oltre a captare il biogas prodotto dai rifiuti, mettendo così in sicurezza la discarica e migliorando la qualità dell'aria, trasforma il
metano in una preziosa risorsa, con ampie ricadute sul territorio, sia a livello economico, sia sociale."
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Enel, in Sud America geotermia e sole
L’italiana Asja inaugura una centrale a biogas in Brasile
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LUIGI GRASSIA

L’utilizzo dell’energia geotermica è una specialità italiana (ricordate a famosi
soffioni boraciferi di Larderello?) che suscita interesse nel mondo. Il gruppo
Enel ha appena inaugurato sul Cerro Pabellón, in Cile, la prima centrale
geotermica del Sud America, che risulta anche l’impianto di questo genere
costruito alla maggiore altitudine nel mondo.

Una centrale dell’Enel in Perù

ANSA
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La centrale geotermica ha una potenza installata di 48 MegaWatt e si trova a
4500 metri sul livello del mare, nel distretto di Ollagüe, nel deserto di Atacama.
L’elettricità così prodotta ha basso impatto ambientale e per generarla non viene
rilasciata anidride carbonica.
Ancora l’Enel in Sud America, ma stavolta in Brasile, ha avviato la produzione di
546 MegaWatt di impianti solari fotovoltaici nei parchi di Ituverava (254 MW) e
Nova Olinda (292 MW): si tratta delle due maggiori centrali fotovoltaiche in
esercizio nel continente.
MIGLIORTARIFFA.IT S.R.L.

Al di fuori del gruppo Enel, l’azienda italiana Asja ha inaugurato in Brasile una
centrale a biogas a Sabarà, nello stato di Minas Gerais. Costruito su una
discarica, l’impianto da 5,7 MegaWatt di potenza installata produrrà energia
evitando ogni anno l’immissione in atmosfera di anidride carbonica equivalente a
quella emessa da 180.000 automobili.
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Brasile. La centrale geotermica ha una potenza installata di 48
MegaWatt e si trova a 4500 metri sul livello del mare, nel distretto
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Italiana Asja inaugura usina de
biogás em Minas Gerais
18/09/2017
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SÃO PAULO, 18 SET (ANSA) - A italiana Asja inaugurou na última semana sua
usina de biogás no aterro sanitário de Sabará, em Minas Gerais, em uma planta
com potência instalada de 5,7MW.

Segundo a empresa, a usina terá a capacidade de produzir 46 mil MWh por ano de
energia elétrica, capaz de atender 25 mil famílias por ano. Além disso, o projeto
evitará a dispersão de cheiros desagradáveis e agentes poluentes na natureza.

Estima-se, conforme a Asja, que a usina seja capaz de evitar o envio de 380 mil
toneladas por ano de CO2, "equivalente à quantidade emitida por 180 mil
automóveis em um ano".

"Ter construído esse importante projeto em um mercado que será central nos
planos de desenvolvimento dos próximos anos é um grande resultado para a Asja",
disse o presidente do Gruppo Asja, Agostino Re Rebaudengo. (ANSA)
Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br
(http://www.ansabrasil.com.br).
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Italiana Asja inaugura usina de biogás em Minas Gerais
Unidade de Sabará produzirá 5,7 MW a partir de lixo

Agência ANSA

A italiana Asja inaugurou na última semana sua usina de biogás no aterro sanitário de Sabará, em Minas
Gerais, em uma planta com potência instalada de 5,7MW.
Segundo a empresa, a usina terá a capacidade de produzir 46 mil MWh por ano de energia elétrica, capaz
de atender 25 mil famílias por ano. Além disso, o projeto evitará a dispersão de cheiros desagradáveis e
agentes poluentes na natureza.
Estima-se, conforme a Asja, que a usina seja capaz de evitar o envio de 380 mil toneladas por ano de
CO2, "equivalente à quantidade emitida por 180 mil automóveis em um ano".
"Ter construído esse importante projeto em um mercado que será central nos planos de desenvolvimento
dos próximos anos é um grande resultado pa
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Sabará é uma das poucas cidades brasileiras a ser produtora de
energia limpa. Isto em função da implantação de uma Usina de
Biogás, inaugurada pela Asja na quinta-feira (14/09), no aterro Centro
de Tratamento de Resíduos Sólidos Macaúbas. A energia gerada
pela biodegradação do lixo é o suficiente para abastecer uma cidade
de 50.000 habitantes.
De acordo com o prefeito Wander Borges, com esse novo
empreendimento Sabará passa a dar a sua contribuição para um
meio ambiente mais sustentável. “Há 15 anos implantamos o aterro
na cidade com uma visão de presente e futuro. Hoje, chegamos à
conclusão de que estávamos certos, haja vista a instalação dessa
importante usina de biogás, que proporciona uma mudança
permanente na qualidade de vida de todos nós, com a geração dessa
energia limpa”, disse.
O aterro sanitário, que ocupa uma área de mais de 1.000.000 m²,
recebe os resíduos sólidos das cidades de Sabará, Belo Horizonte e
outras da região. Desde a sua entrada em operação, em 2005, até
hoje, foram acumulados mais de 12.000.000 m3 de resíduos sólidos
urbanos que, fermentando, produzem o biogás, uma mistura de
gases composta por cerca de 60% de metano. Este último, um gás
muito danoso ao meio ambiente que, se emitido na atmosfera, tem
um potencial de causar o aquecimento global 25 vezes maior do que
o dióxido de carbono.
Segundo o gerente técnico da empresa italiana Asja, Giuseppe Di
Natale, essa é a maior e mais moderna usina no Estado. “Para essa
implantação, investimos cerca de R$20.000.000,00 em equipamentos
altamente modernos e tecnológicos”, explicou.
Para o CEO da Asja, Alessandro Casale, os benefícios são inúmeros.
“Esta planta coleta o biogás produzido pelos resíduos, aumentando,
assim, a segurança do aterro sanitário. Com isso, melhora a
qualidade do ar, transformando toneladas de metano em um recurso
precioso, com amplo melhoramento em toda a região, seja no nível
econômico, seja no social”, concluiu.

(https://www.facebook.com/PrefsSabara/)
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Com capacidade de geração de energia
suficiente para abastecer uma cidade do
porte de Diamantina, foi inaugurada
nessa quinta-feira (14), no aterro
sanitário de Sabará, na região
metropolitana de Belo Horizonte, a
usina de biogás da Asja Brasil. “É a
nossa maior e mais moderna usina no
Estado”, destacou o gerente técnico da
empresa, o italiano Giuseppe Di Natale.
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O investimento total no projeto da Asja, tanto para a fase de produção como para a
operação da planta, supera R$ 20 milhões. Há outras duas usinas em Minas Gerais
– em Belo Horizonte e em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
A unidade tem potência instalada de 5, 7 megawatts (MW) e foi planejada e
construída pela Asja em parceria com a Macaúbas Meio Ambiente S.A, empresa
que pertence à Vital Engenharia Ambiental.
A planta utiliza o biogás produzido pela fermentação anaeróbica dos resíduos no
aterro sanitário como combustível para alimentar quatro motores capazes de gerar
46 mil MW-h de energia elétrica por ano. Além de produzir energia renovável, o
gerente ressaltou que a usina evita a emissão de gases poluentes e com mau cheiro
na atmosfera.
A estimativa da empresa é que, a cada ano, a unidade evitará a emissão de 380 mil
toneladas de CO2, o que equivale à emissão de 180 mil automóveis no período.
Os testes da unidade de Sabará começaram em junho. A energia gerada vai para a
rede de distribuição elétrica da Cemig.
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O aterro sanitário de Sabará ocupa uma área de cerca de 1 milhão de m². Entrou
em operação em novembro de 2005 e recebe resíduos sólidos urbanos de Sabará,
de Belo Horizonte e região metropolitana. Até hoje já foram acumulados no local
12 milhões de m³ de resíduos sólidos urbanos que, fermentando, produzem o
biogás – composto por cerca de 60% de metano. O gás metano causa danos ao
meio ambiente, com potencial de provocar aquecimento global 25 vezes maior que
o do dióxido de carbono.
O empreendimento tem uma rede de captação no aterro de 110 poços verticais.
Por ser totalmente automatizada, a nova usina de Sabará tem apenas quatro
funcionários.
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Fale Conosco (/fale(/economia)
conosco)
Mundo (/mundo)
Trabalhe Conosco
Política (/politica)
(/trabalhe-conosco)
Clube do Assinante
(http://www.clubeotempo.com.br/)
Política de Privacidade
(/politica-de-privacidade)

© 2014 O Tempo.
Todos os direitos
reservados

SUPER FC (/superfc)
América
(/superfc/america)
Atlético (/superfc/atletico)
Cruzeiro
(/superfc/cruzeiro)
Futebol (/superfc/futebol)
Vôlei (/superfc/vôlei)
Fórmula 1 (/superfc/f1)
Outros (/superfc/outros)

DIVERSÃO
Magazine
(/diversão/magazine)
TV Tudo
(/diversão/tvtudo)
Celebridades
(/diversão/celebridades)
Roteiros Culturais
(/diversão/roteirosculturais)

INTERESSA (/interessa)
Saúde e Ciência
(/interessa/saúde-eciência)
Pandora
(/interessa/pandora)
Super Motor
(/interessa/super-motor)
Turismo
(/interessa/turismo)
Imóveis e Decoração
(/interessa/imóveis-edecoração)

JORNAIS
O Tempo Betim (/otempo-betim)
O Tempo Contagem (/otempo-contagem)
Super Notícia (/supernoticia)
Pampulha (/pampulha)

(http://www.ivcbrasil.org.br/certificadosAuditoriaW

