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REJEITOS 

DA RECICLAGEM

TUDO TEM VALOR.

MÓDULO I: 
Universalização e hegemonia da coleta seletiva.
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   LIXO LIMPO AgE - RESÍDUO ZERO
   Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais

LIXO LIMPO AgE - RESÍDUO ZERO é uma proposta de gestão integrada de resíduos sólidos municipais.  

É constituída de cinco módulos básicos, complementares entre si, têm por propósito universalizar e dar hegemonia 
a Coleta Seletiva sobre a coleta convencional, a partir da separação dos resíduos na origem- source sorting. Visa a  
inserção de municípios e seus munícipes na cadeia virtuosa da “indústria do reciclagem”; a implantação de logistica 
e arranjo operacional, modelos de negócio que viabilizem, com redução de custos, a coleta e gerenciamento dos 
RSM, (e); eliminem a necessidade da disposição de resíduos em aterro sanitários, base conceitual do movimento, 
ideário RESÍDUO ZERO. 

Por �m, viabiliza com isonomia e legalidade, a inclusão e integração dos diferentes participes, interesses da “industria 
da reciclagem” com a gestão municipal de resíduos. Possibilita o incremento da reciclagem e da comercialização, 
aproveitamento agronômico e energético dos RSM, cf. metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS.

Os módulos são:

Módulo I – coleta seletiva, gestão de Coleta Seletiva dos resíduos no ponto de geração. Logística para universalizar e 
dar hegemonia a Coleta Seletiva sobre a convencional, associada ou não a métrica de aferição, controle de tarifa do 
volume e ou da quantidade de lixo coletado pelo recolhimento dos resíduos separados na ponta da geração - 
“Source Sorting” e EcoPontos “Carrie-on” e Veiculares, conceito “Lixo Zero”;

Módulo I (+) – Programa AÇÃO VOLUNTÁRIA COM RECOMPENSA, programa de pontuação e premiação ao apoio 
voluntário dos munícipes a universalização da coleta seletiva;

Módulo II – Pátio de Gerenciamento de Resíduos, estrutura de logística operacional em apoio a coleta seletiva, para 
viabilizar e integrar com isonomia e legalidade, em ambiente 3R’s a indústria da  reciclagem na comercialização dos 
resíduos; 

Módulo III – BioUsina, unidade biodigestor anaeróbio para tratamento e aproveitamento energético, agronômico, 
econômico dos resíduos orgânicos da Coleta Seletiva;

Módulo IV – Produção de Combustível Derivado de Resíduos – “CDR”, unidade de geração de “CDR” para em ambi-
ente 3R’sviabilizar o aproveitamento econômico dos rejeitos da reciclagem pela produção de energia;

Módulo IV (+)  –  Produção de energia a partir de “CDR”, unidade de geração de energia, calor, vapor ou energia elétri-
ca a partir dos rejeitos da reciclagem;

Módulo V –  Incineração dos Resíduos dos serviços de Saúde – RSS,  unidade de incineração dos resíduos dos serviços 
de saúde.

A AgE Tecnologias presta consultoria, orienta, desenvolve projetos, estrutura e organiza arranjos operacionais, mod-
elos de negócios para a implantação da proposta de gerenciamento de resíduos LIXO LIMPO AgE - RESÍDUO ZERO


