RESources from URban BIo-waSte:
RES URBIS (do latim: coisas, bens, ou assuntos da cidade)
FUNDAMENTOS DO RES URBIS
RES URBIS visa converter vários tipos de resíduos orgânicos urbanos
em produtos de base biológica de valor acrescentado numa
biorrefinaria integrada usando uma cadeia tecnológica principal.

O OBJETIVO TÉCNICO de converter resíduos orgânicos nos
produtos de base biológica acima mencionados irá ser
combinado com ANÁLISES TERRITORIAIS E ECONÓMICAS
em quatro grupos territoriais

Espera-se que a
cadeia de valor:

• Seja facilmente integrada com as ETARs existentes
• Traga ganhos económicos em relação aos tratamentos
convencionais
• Mantenha o PHA a um preço acessível para o
portefólio dos produtos testados

No final do projeto, pretendemos demonstrar a viabilidade de toda a cadeia tecnológica do RES URBIS
para grupos territoriais com mais de 500.000 habitantes, através do envolvimento de todos os aspectos
técnicos/não técnicos (económicos, regulamentares, sociais e ambientais).
RES URBIS é financiado pela União Europeia, através do programa Horizonte 2020 de inovação e
investigação Nº 730349” (Call CIRC-05-2016: Unlocking the potential of urban organic waste)

De resíduos orgânicos de origem urbana a
produtos biológicos com valor acrescentado.
RES URBIS - RESULTADOS ALCANÇADOS (12/2018)
Produção de PHA a longo prazo é exequível à
escala piloto a partir de resíduos orgânicos
Duas plantas piloto foram continuamente operadas para
produzir PHA. Uma foi “alimentada” com resíduos líquidos
provenientes do processamento de fruta. A outra planta foi
alimentada com uma pasta líquida resultante da compressão
da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos das ETAR.
Em ambas, foi produzido o copolímero PHBV (composto por
monómeros 3-hidroxibutirato, HB, e 3-hidroxivalerato, HV),
com conteúdo médio HV compreendido entre 10% e 20%,
em função da composição da matéria prima e das
conditições de operação. Três outras plantas estão a operar
em paralelo para desenvolver a fase da fermentação
acidogénica.

Uma 1a geração de lotes de PHA foi preparada (> 12 kg) e
entregue para extração de PHA e processamento downstream
Os métodos de extração estão sob investigação, usando tanto reagentes
inorgânicos como solventes orgânicos livres de cloro em ambos os casos.
Resultados preliminares validaram a extração de PHA a partir de
biomassa com > 90% pureza usando quantidades reduzidas de reagente
quando comparado com os protocolos iniciais. Há também a salientar o
facto do polímiro permanecer branco após o teste de fusão.
Para além disso, amostras de biomassa-PHBV foram extraídas com sucesso, eletrofiadas, e
caracterizadas (propriedades mecânicas e de barreira) e comparadas com PHBV commercial.

Possível presença de microcontaminantes
Contaminantes representativos foram analisados em matérias-primas (por exemplo,
biomassa rica em PHA) e nas amostras de PHA extraídas. Os primeiros resultados em PHAs
selecionados e Cd mostram que a sua concentração cumpre com as normas atuais.

Percepção social foi investigada
Usando um questionário para explorar a aceitabilidade de produtos obtidos a partir de resíduos
urbanos, foi possivel demonstrar uma aceitação por parte dos consumidores de cadeiras
derivadas de residuos organicos municipais.
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