1

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

MAURICIO CHIARA BRESSAN

Destinação de resíduos industriais perigosos: as vantagens da destinação por
meio do co-processamento em fornos de clínquer quando comparada com a
disposição em aterros industriais

São Paulo
2006

2

Destinação de resíduos industriais perigosos: as vantagens da

quando comparada com a disposição em aterros industriais

Mauricio Chiara
AnáliseBressan
crítica de sistemadestinação
construtivo para
habitações
com o emprego de formas
por meio
do co-processamento
em fornos de clínquer
metálicas tipo túnel a partir de processo de aprovação técnica.

3

MAURICIO CHIARA BRESSAN

Destinação de resíduos industriais perigosos: as vantagens da destinação por
meio do co-processamento em fornos de clínquer quando comparada com a
disposição em aterros industriais

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, para obtenção
do título de Mestre em Tecnologia Ambiental.
Área de concentração: Gestão Ambiental

Orientador: Dr. Ângelo José Consoni

São Paulo
2006

4

B843d

Bressan, Maurício Chiara
Destinação de resíduos industriais perigosos: as vantagens da destinação por meio
de co-processamento em fornos de clinquer quando comparada com a disposição
em aterros industriais. / Maurício Chiara Bressan. São Paulo, 2006.
97p.
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Gestão Ambiental.
Orientador: Prof. Dr. Ângelo José Consoni
1. Destino final do resíduo sólido 2. Resíduo industrial perigoso 3. Custo 4.
Co-processamento 5. Forno de clinquer 6. Aterro industrial 7. Contaminação do solo
8. Contaminação da água subterrânea 9. Impacto ambiental 10. Proteção do meio
ambiente 11. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
Centro de Aperfeiçoamento Tecnológico II. Título

06-132

CDU

628.4.038(043)

5

DEDICATÓRIA

A Silvia Goldstein, minha esposa, com amor, admiração e gratidão por sua compreensão,
carinho, presença e incansável apoio ao longo do período de elaboração deste trabalho.
Conseguimos!!!

6

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Ângelo Consoni, pela atenção e apoio durante o processo de definição e
orientação, e sem o qual este trabalho jamais teria sido concluído.
Ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, pela oportunidade de
realização do curso de mestrado.
Ao Dr. Paulo Hemsi, pela contribuição ao trabalho e pela amizade adquirida.
Aos amigos e colegas de trabalho, sempre presentes e prestativos nas horas certas.
Ao amigo Daniel Sanches, pelo apoio e contribuição com os conhecimentos de finanças.
Às Famílias, pelo apoio e paciência, além, da contribuição importantíssima para a conclusão
dos trabalhos.
Às empresas consultadas, pela contribuição ao trabalho e informações passadas.

7

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo comparativo, sob os critérios ambiental e financeiro, entre
a destinação final de resíduos industriais perigosos por meio do co-processamento em fornos
de clínquer e a disposição em aterros industriais, apresentando as inúmeras vantagens do
primeiro em relação ao segundo.
O co-processamento em fornos de clínquer, apesar de apresentar um custo imediato superior,
destrói definitivamente o resíduo, não havendo risco de passivos ambientais. O aterro para
resíduos industriais perigosos, por sua vez, apresenta custo imediato inferior, porém, por não
descaracterizar nem eliminar definitivamente os resíduos, apresentada risco permanente de
contaminação do solo e das águas subterrâneas, além de potenciais focos de riscos à saúde
pública. Isto pode ser comprovado pela descoberta de inúmeros casos de grandes passivos
ambientais associados a aterros industriais utilizados no passado, que têm trazido enormes
custos financeiros para as empresas que ali depositaram seus resíduos.
Neste cenário, o co-processamento, a longo prazo, é uma alternativa mais sustentável,
confiável e de custo inferior, quando comparada à disposição de resíduos em aterros
industriais causadores de áreas contaminadas.
As tendências mundiais caminham para a diminuição progressiva do uso de aterro, dando
lugar a tecnologias sustentáveis, que valorizem o resíduo e possibilitem sua reciclagem como
energia / matéria-prima, como é o caso do co-processamento.
Portanto, os aspectos considerados para a tomada de decisão quanto à destinação de resíduos,
particularmente em relação ao conflito “melhor solução a custo mais elevado” versus
“solução menos adequada a custo inferior” deve levar em conta inúmeros fatores, tais como a
sustentabilidade, segurança e confiabilidade das tecnologias escolhidas; as tendências futuras,
exigências da sociedade e legislações; além de possíveis conseqüências, como a perda de
capital-prestígio e elevados custos não planejados, caso venha a ter problemas ambientais.
Palavras-chave:
passivo, risco.

Resíduo sólido perigoso; Co-Processamento; Aterro industrial; custos,
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ABSTRACT
This study contains a comparative analysis of the financial and environmental aspects of
hazardous waste destination using cement kiln co-processing and industrial landfills,
highlighting the numerous advantages of the former.
The use of cement kiln for waste co-processing, in spite of the higher initial costs, completely
destroys the waste, eliminating the risk of contaminated areas. Hazardous waste disposal in
industrial landfills on the other hand may present lower initial cost, but the waste is not
permanently eliminated and its properties are maintained, creating a risk of permanent
contamination of the soil and groundwater, aside from potentially endangering public health.
The great number of contaminated areas identified in places where landfills were created
supports this theory. The costs associated with recuperating problematic landfills are
extremely high, and have become a great problem for the companies which used these areas
for waste disposal.
In this scenario it is demonstrated that waste co-processing is a more sustainable, reliable and
cost effective solution when compared to waste disposal in industrial landfills that
led to contaminated areas.
The global trends show a gradual decrease in the use of landfills and an increasing use of the
sustainable technologies that value the waste and allow it to be recycled into energy and/or
raw material, such as waste co-processing.
Therefore many aspects need to be considered when deciding on the waste destination
process, particularly regarding the matter of the “best solution at a higher cost” versus a
“more affordable but less effective solution”. The sustainability, safety and reliability of the
chosen technology, as well as future trends, the social aspects and regulations, and potential
adverse consequences, such as loss of capital and non-planned expenses with environmental
issues, are examples of the aspects to be analyzed.
Key-words:
liability, risk

hazardous waste, waste co-processing, industrial landfill, costs, environmental
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CAPÍTULO 1
1 INTRODUÇÃO

Desde os primórdios de nossa história, para poder vencer as adversidades do meio e
consolidar o desenvolvimento e a perpetuação da espécie, o Homem utilizou-se de recursos da
natureza. Aliado a isso, na medida em que a humanidade se desenvolveu, aumentou também a
quantidade de resíduos gerados, os quais eram descartados no ambiente, sem preocupações
quanto aos impactos negativos que poderiam causar. No passado, esta atitude era tolerável,
uma vez que as quantidades descartadas no meio e as agressões à natureza não eram
significativas. Porém, após a revolução industrial e, principalmente, no século XX, as
conseqüências do processo de urbanização (que provocou o êxodo do homem do campo para
as cidades), do crescimento populacional (favorecido também pelo avanço da medicina e
aumento da expectativa de vida) e da rápida industrialização, fizeram com que os impactos
ambientais passassem a ter um grau de magnitude elevado devido aos mais diversos tipos de
poluição, dentre eles a causada pelo lixo (FADINI; FADINI, 2001), devendo-se ressaltar que
grande parte do lixo gerado nos dias atuais é muito mais tóxica e resistente à degradação
natural (plásticos, produtos químicos usados etc.). Neste momento, a humanidade percebeu
que a manutenção de um ambiente limpo e preservado é essencial para sua sobrevivência.
Conseqüentemente, o homem viu-se obrigado a procurar por medidas para minimizar os
impactos negativos causados pela exploração excessiva e irresponsável dos recursos naturais e
pelo descarte de resíduos no meio ambiente.
Para tentar solucionar essa questão, principalmente nas últimas quatro décadas, foi
desenvolvida e aperfeiçoada uma série de alternativas tecnológicas para a destinação de
resíduos: compostagem, co-processamento, plasma, microondas, incineração, aterros etc.
Dentre estas, serão foco do presente estudo a destinação de resíduos industriais perigosos em
aterros industriais e o seu co-processamento em fornos de clínquer.
O aterramento é uma das formas mais antigas de destinação de resíduos de que se tem
conhecimento. No conceito moderno, seus primeiros registros datam de 1300 a 1500 d.C. e
ocorreram na Europa, mais precisamente na Alemanha e na Itália, onde, após a devastação
causada por sérias epidemias, dentre elas a peste bubônica, causando a morte de milhões de
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pessoas, passou-se a aterrar os dejetos gerados nas cidades (BRANCO, 1983). A partir
daquele momento, estava claro que a exposição prolongada aos resíduos poderia causar danos
à saúde. Nos séculos seguintes, o homem passou a se preocupar com a questão do lixo, porém
encarando-a ainda de uma forma muito simplista, pois bastava simplesmente afastá-lo da
população, descartando-o em áreas distantes dos centros urbanos. Foi neste momento
histórico que surgiu o que hoje denominamos de “lixão”.
Nos dias atuais, com grande parte da população mundial vivendo em cidades e com o enorme
avanço industrial vivenciado no século passado, ocorreram várias mudanças nos hábitos de
consumo. Está sendo gerado um lixo diferente, tanto em quantidade, como em diversidade.
Segundo Bidone (1999), em um passado não muito distante, a produção de resíduos era de
algumas dezenas de quilos por habitante por ano. Hoje, no entanto, em países altamente
industrializados, como os Estados Unidos, produz-se mais de 700 kg/hab/ano. No Brasil, o
valor médio verificado nas cidades mais populosas é da ordem de 180 kg/hab/ano.
No Brasil, aterros vêm sendo utilizados desde o século XVI, com o surgimento das primeiras
cidades no País. Atualmente, a situação de muitos deles tem causado enorme preocupação
para a sociedade. Inúmeros casos de contaminação de solo e água subterrânea, causadas por
aterros utilizados no passado, têm sido registrados por órgãos ambientais de todo o País, nos
quais, além do meio ambiente, as grandes vítimas têm sido as comunidades do entorno dos
locais atingidos pelos vetores de contaminação. Na Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), 19 dos 39 municípios têm pontuações entre 8 e 10 no Índice de Qualidade de Aterro
de Resíduos (IQR), elaborado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental CETESB, o que enquadra seus sistemas de tratamento de lixo como adequadas. Porém, outros
5 operam sistemas de tratamento em condições consideradas controladas, com pontuações
entre 6 e 8, e 15 em condições inadequadas, com pontuações entre zero e 6 (MIURA, 2006).
Para também não se verem envolvidas nesta situação, muitas empresas brasileiras têm
buscado soluções mais viáveis do ponto de vista técnico, financeiro e ambiental para a
destinação final de seus resíduos, em especial aqueles classificados como perigosos. Nos
últimos anos, foram realizados vários estudos para se conhecer melhor os resíduos gerados e,
com base nos dados obtidos, escolher ou desenvolver a melhor tecnologia possível para a
destinação de cada um deles.
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Concomitantemente a isso, os novos processos e tecnologias industriais têm possibilitado
soluções inovadoras e de maior eficiência para a destinação de resíduos que, além de
permitirem sua destruição de forma definitiva, garantindo resultado mais seguro e confiável,
proporcionam sensível diminuição nos passivos decorrentes de destinações inadequadas.
É justamente neste contexto que ganhou destaque o co-processamento de resíduos em fornos
de clínquer, uma das etapas do processo produtivo do cimento. Esta tecnologia aproveita a
disponibilidade dos fornos já existentes como alternativa para a reciclagem e tratamento
térmico de resíduos que não poderiam ser, por motivos tecnológicos e/ou financeiros,
reduzidos ou reciclados em outros processos. O co-processamento possui ainda uma série de
vantagens em relação a outras tecnologias de destinação de resíduos: é uma solução imediata
e definitiva, pode ser operada sem geração de qualquer tipo de passivo ambiental, economiza
recursos não-renováveis (combustíveis fósseis e recursos minerais) e contribui para a redução
da emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa.
A tecnologia do co-processamento de resíduos em fornos de clínquer vem sendo empregada
com sucesso por indústrias cimenteiras de todo o mundo, desde a década de 70. Os primeiros
países a utilizar o co-processamento para a destruição de resíduos industriais foram França,
Áustria, Escócia, Japão, Inglaterra, Alemanha, Canadá e Estados Unidos. No Brasil, esta
tecnologia passou a ser utilizada de maneira expressiva na década de 90 (ECO-PROCESSA,
2005).
No Brasil, a década de 1970 distinguiu-se pela preocupação ambiental com a água, a de 1980,
com o ar e, finalmente, a década de 1990, com os resíduos sólidos, conforme Cavalcanti
(1998). Nos Estados Unidos, já na década de 1980, passou-se a abordar mais firmemente a
questão dos resíduos sólidos perigosos. Implementado pela USEPA - United States
Environmental Protection Agency em 1976, o Solid Waste Disposal Act, alterado pelo
Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) em 1984, apresenta a regulamentação das
atividades relativas a resíduos sólidos. No início da década de 80, o congresso americano
estabeleceu o Superfund Program, administrado pela USEPA, criado para promover a
limpeza das áreas contaminadas, por meio de sua identificação, responsabilização e cobrança
das empresas ou pessoas responsáveis. A partir de então, a USEPA articulou a criação da
legislação pertinente a resíduos sólidos, que consta no Code of Federal Register N° 40 (U. S.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1995), que forneceu a CETESB a base para
a criação das regulamentações paulistas sobre resíduos sólidos.
Graças a muita pesquisa e tecnologia, atualmente se dispõe de uma grande variedade de
métodos para a destinação de resíduos. Isto proporciona destinações cada vez mais adequadas
para os vários tipos de resíduos. Frente a tal variedade, para eleger o tratamento a ser
empregado, as empresas consideram principalmente dois aspectos, não necessariamente nesta
ordem: adequação ambiental e custo. Infelizmente, na maioria das vezes, a destinação mais
apropriada do ponto de vista ambiental não é aquela com o menor custo, em curto prazo,
enquanto que as destinações com menor custo, nem sempre são as mais indicadas do ponto de
vista ambiental. É aí que ocorre o grande dilema: muitas empresas preferem eliminar seus
resíduos pelo método menos oneroso, em detrimento da solução mais adequada à natureza.
Porém, deve-se considerar que, justamente por não ser a melhor solução ambiental, uma
escolha exclusivamente orientada pelo menor custo em curto prazo pode acabar provocando
gastos futuros, com a finalidade de remediar danos decorrentes de uma destinação menos
adequada, além do abalo da imagem da indústria ante a sociedade, em decorrência da
rotulação de “não respeitador do meio ambiente”.
Assim, muitas vezes, ao final do processo, aquela solução mais adequada ao ambiente e que
em um primeiro momento apresentava custo mais elevado, acaba demonstrando ser a solução
menos onerosa. Este é o tema abordado neste estudo, que apresenta uma análise comparativa
entre dois tipos de destinação para resíduos industriais perigosos: o co-processamento em
fornos de clínquer e a disposição em aterros de resíduos industriais perigosos - ARIP, afim de
se obter elementos que subsidiem a tomada de decisão para a escolha de uma solução mais
adequada do ponto de vista tecnológico-ambiental, pois esta, a longo prazo, acabará
representando também a solução menos onerosa.
Em muitos países, como os pertencentes à Comunidade Européia e os Estados
Unidos, os órgãos ambientais e as empresas têm demonstrado sua preferência por tecnologias
sustentáveis, como o co-processamento em fornos de clínquer. Exemplos disso são as
diretivas européias, que deixam claro a preferência pela prevenção, reciclagem e valorização
dos resíduos, as tarifas praticadas para as duas tecnologias em alguns países, e as restrições
impostas pela USEPA para a disposição de resíduos no solo.
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A presente pesquisa responde à seguinte pergunta: por que a tecnologia de co-processamento
de resíduos industriais perigosos passíveis de co-processamento em fornos de clínquer é mais
vantajosa, em termos ambientais e financeiros, que a tecnologia de disposição destes mesmos
resíduos em aterros de resíduos industriais perigosos?
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CAPÍTULO 2
2 OBJETIVOS

Este item contém a descrição do objetivo geral da pesquisa e dos correspondentes objetivos
específicos, que permitiram a consecução do referido objetivo geral.

2.1 Objetivo Geral
Apresentar e discutir as vantagens do co-processamento em fornos de clínquer em relação aos
aterros industriais, para a destinação de resíduos industriais perigosos.

2.2 Objetivos Específicos
A consecução do objetivo geral pressupõe atingir os seguintes objetivos específicos:
a) Efetuar revisão da literatura técnica e apresentar panorama mundial e tendências das
tecnologias de aterro industrial e de co-processamento de resíduos industriais
perigosos em fornos de clínquer;
b) efetuar estudo comparativo das tecnologias, sob os critérios ambiental e financeiro;
c) destacar o elevado custo financeiro e o prejuízo para a imagem de empresas que
destinaram seus resíduos para um aterro industrial gerador de uma área contaminada;
d) discutir aspectos da tomada de decisão na destinação de resíduos, particularmente em
relação ao conflito “melhor solução a custo mais elevado” versus “solução menos
adequada a custo inferior”;
e) consolidar elementos demonstrativos de que o custo da disposição final em ARIP
(Aterro de Resíduo Industrial Perigoso) pode ser muito superior ao custo do coprocessamento de resíduos industriais perigosos em fornos de clínquer, em longo
prazo.
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CAPÍTULO 3
3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS

O método utilizado é o estudo exploratório, descritivo, centrado em análise bibliográfica e
levantamento de dados junto a prestadores de serviços de destinação de resíduos.
Os procedimentos e etapas seguidas no desenvolvimento do estudo foram:
a) Revisão da literatura técnica acerca das tecnologias de aterro de resíduos industriais
perigosos e de co-processamento de resíduos industriais perigosos em fornos de
clínquer, com destaque para:
-

Histórico no Brasil e no mundo;

-

levantamento das legislações aplicáveis no Estado de São Paulo;

-

descrição das características ambientais das tecnologias;

-

levantamento de custos no País;

-

panorama mundial e tendência das duas tecnologias.

b) Definição de critérios de comparação e descrição das tecnologias em termos
ambientais e financeiros.
Para efetuar a comparação ambiental, foram avaliadas as características de cada uma
das tecnologias em análise, considerando os critérios definidos no Capítulo 7.
Com a comparação ambiental, pretende-se mostrar que o co-processamento é
tecnologicamente mais adequado à destinação de resíduos industriais perigosos,
quando comparado a aterros de resíduos industriais perigosos.
Para efetuar a comparação financeira, foram escolhidos três resíduos industriais
perigosos. Para a definição destes resíduos foram utilizados os seguintes critérios:
todos eles seriam passíveis de destinação, de acordo com as legislações pertinentes,
por meio de qualquer uma das tecnologias citadas, os resíduos deveriam possuir
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custos médios para destinação diferentes entre si, e deveriam ser resíduos comuns à
maioria das empresas.
Para o cálculo dos custos envolvidos na destinação final de resíduos em aterros
industriais foi considerada apenas a hipótese de destinação em aterro de terceiros.
Foram pesquisados custos em quatro fornecedores de serviços.
Também foram descritos os custos financeiros e os prejuízos para a imagem de
empresas que se viram envolvidas com a destinação de seus resíduos em aterro
industrial gerador de passivos ambientais. Para tal, utilizando-se dos valores obtidos
para a destinação nas duas tecnologias, forma simuladas situações de uma empresa A,
que destina os seus resíduos em aterros para resíduos perigosos, e uma empresa B,
que destina os seus resíduos utilizando-se do co-processamento de resíduos em forno
de clínquer. Ao final de um determinado período, os valores totais gastos pelas duas
empresas foram avaliados, e o valor correspondente à diferença entre eles foi então
comparado ao custo financeiro gasto por companhias que depositaram seus resíduos
em aterros industriais causadores de áreas contaminadas. O período de tempo e as
quantidades de resíduos utilizados na simulação foram definidos em função do estudo
de caso do Aterro Mantovani.
Com a comparação financeira, pretende-se mostrar que o aterro industrial, em curto
prazo, possui um custo inferior quando comparado com o co-processamento. Porém,
quando se considera prazos mais longos, esta afirmação nem sempre é verdadeira.
Considerando-se os critérios ambientais e financeiros, pretende-se demonstrar as
vantagens do co-processamento em termos de custo final de destinação quando
comparado com casos como o do aterro citado, comuns no Brasil.
c) Análise dos aspectos condicionantes da tomada de decisão quando da destinação de
resíduos, particularmente em relação ao conflito ambiental x financeiro.
d) Elaboração do texto da dissertação, conforme os padrões acadêmicos do IPT,
apresentando a descrição, os resultados, as conclusões e as recomendações da
pesquisa.
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CAPÍTULO 4
4 RESÍDUOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS

Para que se possa definir o que é resíduo industrial perigoso, faz-se necessária a definição
prévia de outros três termos, lixo ou resíduo sólido, resíduo industrial e resíduo perigoso,
conforme a seguir apresentado.
Os resíduos sólidos, normalmente denominados de lixo, são os restos das atividades humanas,
considerados pelos seus geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis (D´ALMEIDA;
VILHENA, 2000). A norma NBR 10004 define resíduo sólido como sendo:
[...] todo tipo de resíduo nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de
tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso
soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia
disponível (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004).

Conforme Schneider et al. (2004), os resíduos sólidos, tal como se compreende tecnicamente,
apresentam caráter antropogênico, pois são única e exclusivamente gerados pelo homem, em
sua atividade diária. Além disso, apresentam caráter inesgotável, uma vez que é também
ilimitada a capacidade do ser humano em crescer numericamente e de gerar novos produtos.
Dado o grande número de processos ou atividades que podem originar resíduos sólidos, estes
são classificados em grupos, de acordo com sua origem (D´ALMEIDA; VILHENA, 2000),
conforme mostrado a seguir. Dentre estes grupos, um refere-se aos resíduos industriais.
a) Domiciliar: aquele originado na vida diária das residências, constituído por restos de
comida (tais como cascas de alimentos, verduras, sobras etc.), produtos deteriorados,
jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis
e uma grande diversidade de outros itens. Contém, ainda, alguns resíduos que podem
ser tóxicos.
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b) Comercial: aquele originado nos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços,
tais como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes, etc. O
lixo destes locais tem grande quantidade de papel, plásticos, embalagens diversas e
resíduos de asseio dos funcionários, tais como papéis-toalha, papel higiênico, etc..
c) Público: aquele originado dos serviços de:
-

Limpeza pública urbana, incluindo-se todos os resíduos de varrição das vias
públicas; limpeza de praias; limpeza de galerias, córregos e terrenos; restos de
podas de árvores; corpos de animais etc.;

-

limpeza de áreas de feiras-livres, constituídos por restos vegetais diversos,
embalagens etc..

d) Serviços de saúde: constituem os resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou
potencialmente podem conter germes patogênicos, oriundos de locais como: hospitais,
clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos de saúde etc. Tratam-se
de agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodões, órgãos e tecidos removidos, meios
de culturas e animais usados em testes, sangue coagulado, luvas descartáveis,
remédios com prazo de validade vencido, instrumentos de resina sintética, filmes
fotográficos de raios X etc. Os resíduos assépticos destes locais, constituídos por
papéis, restos da preparação de alimentos, resíduos de limpezas gerais (pós, cinzas
etc.) e outros materiais, desde que coletados segregadamente e não entrem em contato
direto com pacientes ou com os resíduos sépticos anteriormente descritos, são
semelhantes aos resíduos domiciliares.
e) Portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários: constituem os resíduos
sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou potencialmente podem conter germes
patogênicos, produzidos nos portos, terminais rodoviários e aeroportos. Basicamente,
constituem-se de materiais de higiene, asseio pessoal e restos de alimentação, os quais
podem veicular doenças provenientes de outras cidades, estados e países. Também
neste caso, os resíduos assépticos e não-perigosos destes locais, desde que coletados
segregadamente e não entrem em contato direto com os resíduos sépticos
anteriormente descritos, são semelhantes aos resíduos domiciliares.
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f) Industrial: Aquele originado nas atividades dos diversos ramos da indústria, tais como
metalúrgica, química, petroquímica, papeleira, alimentícia etc. O lixo industrial é
bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos
ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros e
cerâmicas etc. Nesta categoria, inclui-se a grande maioria do lixo considerado
perigoso (Classe I).
g) Agropecuário: resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária. Incluem
embalagens de fertilizantes e de defensivos agrícolas; rações, restos de colheita etc.
Em várias regiões do mundo estes resíduos já constituem uma preocupação crescente,
destacando-se as enormes quantidades de esterco animal geradas nas fazendas de
pecuária intensiva. As embalagens de agroquímicos, geralmente altamente tóxicos,
têm sido alvo de legislação específica quanto aos cuidados na sua destinação final. A
tendência mundial, neste particular, é para a co-responsabilização da indústria
fabricante nesta tarefa.
h) Entulho: resíduo da construção civil, composto por materiais de demolições, restos de
obras, solos de escavações diversas etc. O entulho é geralmente um material inerte,
passível de reaproveitamento, porém, geralmente contém uma vasta gama de materiais
que podem lhe conferir toxicicidade, com destaque para os restos de tintas e de
solventes, peças de amianto e metais diversos, cujos componentes podem ser
remobilizados caso o material não seja disposto adequadamente.
Porém, a classificação por origem, isoladamente, não é suficiente para orientar a adequada
gestão dos resíduos sólidos, eles devem ser caracterizados e classificados quanto à sua
periculosidade. Vigorando desde novembro de 2004, em substituição à versão anterior de
1987, a NBR 10004 fixa os critérios técnicos para a classificação dos resíduos sólidos. Sua
elaboração contou com a colaboração de dezenas de técnicos, representantes de entidades e
setores empresariais, de prestadores de serviços na área de resíduos e de instituições oficiais
de fiscalização e controle ambiental.
Segundo a NBR 10004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004),
“a classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu
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origem e de seus constituintes e características e a comparação destes constituintes com
listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido”.
A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser
criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe
deu origem.
A classificação dos resíduos sólidos pela NBR 10004, com base nos critérios preconizados
pela referida norma, permite separar os resíduos em dois grupos: os da Classe I - Perigosos, e
os da Classe II - Não-Perigosos, sendo que este último, considerando os resultados obtidos
nas análises do solubilizado obtido do resíduo, é subdividido em Classe II A - Não-Inertes e
Classe II B - Inertes.
O processo de classificação de um resíduo como perigoso baseia-se na sua origem, nas suas
características de toxicidade, corrosividade, inflamabilidade, reatividade e patogenicidade,
bem como na lixiviabilidade dos poluentes constituintes do resíduo. As características de cada
classe de resíduo são fornecidas no Quadro 1.

Resíduo classe I - Perigosos

Aqueles que apresentam periculosidade, devido às suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade ou patogenicidade.

Aqueles que não se enquadram nas classificações de Resíduos
Resíduos classe II A - Classe I - Perigosos ou de Resíduos Classe II B - Inertes.
Podem ter propriedades, tais como biodegradabilidade,
Não inertes
combustibilidade ou solubilidade em água.
Resíduos classe II Não perigosos

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma
representativa, segundo a NBR 10007 e, submetidos a um
contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à
Resíduos classe II B temperatura ambiente, conforme a NBR 10006, não tiverem
Inertes
nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações
superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se
aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

Quadro 1 - Classes de resíduos sólidos segundo a NBR 10004.
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004).
Deste modo, pode-se definir resíduo industrial perigoso como todo aquele gerado a partir de
qualquer atividade industrial e que seja classificado, segundo a NBR 10004, como pertencente
à Classe I - Perigoso.
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CAPÍTULO 5
5 DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERROS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS

Este Capítulo contém a descrição dos aspectos relativos aos aterros de resíduos industriais
perigosos e dos custos de disposição de resíduos nesses empreendimentos.

5.1 Histórico de Utilização da Técnica
O aterramento é o método mais antigo para destinação de resíduos e, ainda hoje, é muito
utilizado. Porém, apesar do desenvolvimento de técnicas ambientalmente seguras para os
aterros atuais, a falta de espaço (o que encarece o processo), incertezas a longo prazo e o
desenvolvimento de tecnologias alternativas para a destinação de resíduos vêm fazendo com
que a quantidade de resíduos disposta em aterros venha caindo gradativamente nos últimos
anos.

5.1.1 Histórico no Mundo
Os primeiros registros históricos sobre a utilização de aterros para a destinação de resíduos
datam do ano de 3000 a.C., na cidade de Knossos, capital de Creta, onde os resíduos eram
dispostos em escavações e depois cobertos com solo. Aproximadamente mil anos depois, na
Europa, recuperava-se bronze dos lixões, para reutilização, e na China já era praticada a
compostagem (INTEGRA, 2006).
Em 500 a.C., o governo de Atenas inaugurou o primeiro aterro para resíduos municipais,
instalado a aproximadamente 1,5 km da cidade. Além disso, os habitantes eram instruídos a
dispor os seus resíduos a pelo menos esta distância das cidades (U. S. ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 2006).
No século XIII, na Europa, as pessoas tinham por hábito queimar o lixo em suas próprias
casas ou então dispô-lo em frente a elas, nas ruas. As autoridades passaram, então, a exigir
que as pessoas deixassem a frente de suas casa limpas, mas estas exigências foram ignoradas
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até a proliferação da peste bubônica, que resultou na exterminação de grande parte da
população européia.
A partir do século XIV, homens eram contratados para levar o lixo para fora das cidades,
onde era disposto em buracos escavados, ou então em rios, onde era levado por barcos. Além
disso, passou-se a exigir também que as pessoas mantivessem o lixo dentro de casa, até o
momento da passagem dos homens contratados para lavá-lo embora.
Nos Estados Unidos, em 1757, Benjamim Franklin instituiu o primeiro serviço municipal de
limpeza das ruas, na Filadélfia, ao mesmo tempo em que os demais norte-americanos
passaram a escavar buracos para depositar o lixo, ao invés de simplesmente depositá-lo nas
ruas.
Em 1842, na Inglaterra, foi publicado um estudo que relacionava diretamente doenças às
precárias condições sanitárias por causa do lixo nas ruas. Em 1848, a Inglaterra publicou uma
regulamentação que determinava que o lixo devia ser estocado temporariamente em grandes
buracos próximos às cidades e, quando estes estivessem cheios, o lixo deveria ser então
removido e disposto nas áreas específicas para tal, mais afastadas das cidades. Em 1875, nova
publicação responsabilizava as autoridades locais pela coleta e destinação do lixo. Com esta
atitude, a taxa de mortalidade nas cidades decaiu para aproximadamente um terço das taxas
anteriormente registradas.
Durante grande parte do século XX, além da disposição do lixo em aterros, a incineração
ganhou bastante popularidade e passou a ser utilizada em larga escala. Nos Estados Unidos, a
partir da década de 20, passou-se a utilizar pântanos localizados próximos às cidades como
locais para disposição de resíduos. Em 1934, a Corte Suprema Norte Americana proibiu o
descarte de resíduos nos oceanos, prática bastante comum até então. A partir da década de 40,
as autoridades norte-americanas passaram a desenvolver métodos para aperfeiçoar o
aterramento de resíduos nas grandes áreas urbanas. Durante a segunda guerra mundial, os
soldados americanos enterravam os seus resíduos no solo, de onde surgiram as primeiras
idéias para o desenvolvimento de aterros sanitários, tal qual se conhece hoje. Em 1945, mais
de 100 cidades nos Estados Unidos já utilizavam aterros sanitários.
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Em 1959, a Sociedade Americana de Engenheiros Civis publicou um guia com normas para a
implantação de aterros sanitários. Neste guia surgiu o conceito de compactar o lixo e de
efetuar diariamente a cobertura dos aterros com solo, de modo a se evitar e emissão de odores
e a proliferação de vetores. Na Inglaterra, em 1974, foi criado um departamento responsável
pela coleta de lixo e passou-se a exigir licença para os locais onde se aterrava o resíduo.
A partir de então, inúmeras melhorias para o aterramento de resíduos foram desenvolvidas em
todo o mundo, até chegarmos às normas e exigências hoje praticadas. Na década de 70,
surgiram as primeiras preocupações com os resíduos perigosos, percebendo-se que estes
mereciam uma atenção especial. A partir de então se passou a segregá-los dos demais resíduos
e a dispô-los separadamente, uma vez que as exigências para tal eram maiores quando
comparadas a aterro para resíduos não-perigosos.

5.1.2 Histórico no Brasil
No Brasil, o sistema de limpeza urbana foi iniciado em 1880, na cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro, quando o Imperador Dom Pedro II assinou o Decreto N° 3024, aprovando o
contrato de “limpeza e irrigação” da cidade. Este contrato foi executado inicialmente por
Aleixo Gary e, mais tarde, por Luciano Francisco Gary, de cujo sobrenome originou-se a
palavra gari, como são chamados, atualmente, os trabalhadores de limpeza pública
(MONTEIRO et al., 2001). No Brasil, tradicionalmente, o município detém a competência
sobre a gestão dos resíduos sólidos produzidos em seu território (GUIZARD et al., 2006).
Ressalta-se, no entanto, que esta responsabilidade não se estende aos resíduos industriais,
resíduos de serviço de saúde e resíduos de construção civil, cuja responsabilidade é do
gerador (outro princípio básico do gerenciamento de resíduos no país).
No início da década de 80, não havia exigência específica por parte dos órgãos ambientais
para impermeabilização da área do aterro. Bastava haver no local solo argiloso, natural ou
artificialmente transportado.
Algumas empresas que optavam por impermeabilizar o local do aterro o faziam com mantas
de PVC flexível. Posteriormente, na década de 90, este revestimento foi proibido, devido ao
surgimento das mantas de polietileno de alta densidade (PEAD), que possuíam maior
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resistência mecânica e a solventes orgânicos, além de possuir sistema de solda para união de
partes, mais fácil de ser controlado (FURTADO, 2005).
A partir de então, os órgãos ambientais passaram a exigir que os aterros obedecessem a uma
série de exigências para receber as licenças ambientais necessárias para sua operação. Em São
Paulo, a CETESB define a forma aceitável de disposição dos resíduos, licencia e inspeciona
os aterros existentes, estejam eles sob responsabilidade dos municípios ou particulares. Além
disso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou duas normas orientativas para o
projeto, execução, funcionamento e fechamento dos aterros para resíduos industriais
perigosos. Embora as normas ABNT sejam de adoção voluntária, muitas vezes, elas são
incorporadas por legislações ou por atos administrativos do órgão ambiental ganhando, assim,
compulsoriedade.

5.2 Legislações e Normas Aplicáveis no Estado de São Paulo
O Brasil possui atualmente uma legislação bastante extensa sobre a destinação de resíduos em
aterros, conforme descrito a seguir (GOMES, 2004):
a) Resolução CONAMA N° 01, de 23 de janeiro de 1986: estabelece as diretrizes gerais
para a implementação da Avaliação de Impacto Ambiental e relaciona os aterros
sanitários e aterros de resíduos industriais como atividades que necessitam de
licenciamento ambiental instruído com Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
b) Deliberação CONSEMA 20/90: estabelece os critérios de exigência de EIA/RIMA
para os sistemas de disposição final de resíduos sólidos.
c) Resolução SMA 42/94: define que o processo de licenciamento de aterros, a exemplo
de outros tipos de empreendimentos, pode ser iniciado com a apresentação do
Relatório Ambiental Preliminar (RAP). Por meio da análise do RAP, o
empreendimento pode ser aprovado, recebendo as licenças ambientais. Caso o
resultado da análise conclua que o empreendimento é causador de impactos ambientais
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de maior significância, é exigida a apresentação do EIA e respectivo RIMA, que se
constituem em estudos mais complexos.
d) Resolução SMA 51/97: dispensa de licenciamento instruído de RAP, os aterros que
operam com uma quantidade igual ou inferior a 10 t/dia, desde que não localizados em
áreas de interesse ambiental. Atendidas as condições de dispensa, o interessado deverá
solicitar a Licença de Instalação (LI) junto à CETESB, que se incumbirá de proceder
ao licenciamento em conjunto com o Departamento Estadual de Proteção de Recursos
Naturais (DEPRN) e, quando for o caso, com o Departamento de Uso do Solo
Metropolitano (DUSM). Para os aterros que operam com uma quantidade entre 10 e
25 t/dia, o interessado deverá solicitar o licenciamento junto à CETESB e o processo,
instruído com o Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE), deverá ser
enviado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SMA), para manifestação do
Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental (DAIA) quanto à necessidade ou
não de elaboração do respectivo RAP. Para os aterros que operam com quantidades
superiores a 25 t/dia, o processo de licenciamento deverá seguir os critérios
estabelecidos pela Resolução SMA 42/94. Um resumo destas diretrizes pode ser
encontrado no Quadro 2.
Capacidade de recebimento de resíduos na unidade
Até 10 t/dia

Instrumentos e procedimentos
Solicitação de licença, via CETESB

De 10 a 25 t/dia

Solicitação de licença com MCE, via
CETESB, que consultará o DAIA/SMA

De 25 a 100 t/dia

Apresentação de RAP, via CETESB,
podendo ser exigida apresentação de
EIA/RIMA

Acima de 100 t/dia

Apresentação de EIA/RIMA, via
DAIA/SMA

Quadro 2 - Diretrizes a serem observadas no licenciamento de aterros.
Fonte: Gomes (2004).
e) Resolução CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997: define que estão sujeitos
ao licenciamento ambiental o tratamento e destinação de resíduos sólidos, e ainda, que
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cabe ao órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento
não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definir
os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.
Além disso, a ABNT publicou uma série de normas que regulamentam os projetos de aterros
específicos para cada tipo de resíduo, conforme mostrado no Quadro 3.
Número da Norma

Título da Norma

NBR 8418

Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos

NBR 10157

Aterros de resíduos perigosos - critérios para projeto, implantação e operação

NBR 13986

Aterros de resíduos não-perigosos - critérios para projeto, implantação e
operação

Quadro 3 - Normas da ABNT para projetos de aterros de resíduos industriais.
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2006).

5.3 O Aterro de Resíduos Industriais Perigosos
Neste item são apresentadas as principais exigências ambientais em termos de requisitos
operacionais em aterros de resíduos industriais perigosos, conforme preconiza a NBR 10157
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1987).

5.3.1 Condições Gerais
Para assegurar o projeto, instalação e operação adequados de um aterro de resíduos perigosos,
as seguintes exigências devem ser obedecidas:
a) Critérios para localização: o local dever ser escolhido de modo que o impacto
ambiental causado pela instalação do aterro seja minimizado, a aceitação pela
população seja máxima, esteja de acordo com o zoneamento da região e possa ser
utilizado por um longo período, necessitando de um mínimo de obras para o início da
operação. Além disso, devem ser observados fatores relacionados à topografia,
geologia, recursos hídricos, vegetação, acessos, tamanho disponível e vida útil, custos
e distância mínima a núcleos populacionais.
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b) Isolamento e sinalização: o aterro que recebe resíduos perigosos deve possuir cerca
circundando por completo a área em operação, portão para controlar acesso ao local,
sinalização nas entradas e cercas com os dizeres “Perigo - Não Entre” e cerca viva ao
redor da instalação, quando os aspectos relativos à vizinhança, como ventos
dominantes e estética, assim o exigirem.
c) Acessos: todos os acessos (internos ou externos) devem ser protegidos, executados e
mantidos de modo a permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas.
d) Iluminação e força: o local deve possuir iluminação e força de modo a permitir uma
ação emergencial em qualquer horário, além de permitir o uso imediato de diversos
equipamentos.
e) Comunicação: o local deve possuir sistema de comunicação interno e externo, para,
pelo menos, permitir o seu uso em ações de emergência.
f) Análise de resíduos: não é permitido iniciar o recebimento de resíduos sem que este
tenha sido previamente analisado para determinação de suas propriedades físicas e
químicas, pois isso determina o seu correto manuseio na disposição. O
empreendimento deve possuir plano rotineiro de amostragem e análise de resíduos
(descrição do resíduo quanto ao seu aspecto geral e identificação do processo gerador,
parâmetros que serão analisados, método de amostragem, freqüência de análise,
caracterização e incompatibilidade do resíduo), para monitoramento da qualidade dos
resíduos que chegam. Os aterros devem possuir laboratório para a realização de testes
expeditos.
g) Treinamento: devem contemplar a forma de operação da instalação e os
procedimentos a serem tomados em casos de emergência. Além disso, deve ser feito
um registro contendo uma descrição do programa de treinamento realizado para cada
indivíduo na instalação.
h) Material carreado pelo vento: para os locais onde existe a possibilidade de
carreamento de materiais pelo vento, o aterro deve ser operado de forma a eliminar
este tipo de problema.
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5.3.2 Requisitos para Proteção das Águas Subterrâneas
Os seguintes aspectos devem ser observados:
a) Monitoramento das águas subterrâneas: os poços de monitoramento devem ser em
número suficiente, instalados adequadamente de forma que as amostras retiradas
representem a qualidade da água existente no aqüífero mais alto da área do aterro. O
empreendimento deve ser monitorado durante a sua vida útil e no pós-fechamento
(caso algum padrão estabelecido seja excedido, o proprietário estará obrigado a
recuperar a qualidade do aqüífero contaminado). O programa de monitoramento deve
indicar os parâmetros a serem monitorados, estabelecer e citar os procedimentos para
coleta, preservação e análise das amostras, estabelecer valores naturais para todos os
parâmetros do programa, prever freqüência de pelo menos quatro vezes ao ano, em
cada poço, durante o período de vida ativa da instalação, registro do nível do lençol
freático a cada coleta realizada, e determinar a velocidade e a direção do escoamento
do aqüífero freático.
b) Impermeabilização do aterro, drenagens e tratamento do líquido percolado: a camada
impermeabilizante deve ser construída com materiais cujas propriedades químicas
sejam compatíveis com o resíduo, com suficiente espessura e resistência, de modo a
evitar rupturas, e deve ser instalada sobre fundação capaz de suportá-la e cobrir toda a
área, de modo que os resíduos ou o líquido percolado não entrem em contato com o
solo natural. O sistema de drenagem para a coleta e remoção do líquido percolado do
aterro deve ser instalado imediatamente acima da impermeabilização; não deve
permitir a formação de lâmina de percolado superior a 30 cm sobre a
impermeabilização e deve ser projetado de forma a não entupir durante o período de
vida útil e pós-fechamento do aterro. O sistema de tratamento de líquido percolado do
aterro deve ser projetado de modo que seus efluentes atendam aos padrões de emissão
e garantam a qualidade do corpo receptor e ter os efluentes monitorados pelo menos
quatro vezes ao ano. O aterro deve possuir um sistema de desvio de águas superficiais
da área do aterro capaz de suportar uma chuva de 25 anos de período de retorno, o
qual deve ser monitorado regularmente. Sob o sistema artificial de impermeabilização
inferior deve haver um sistema de detecção de vazamento de percolado. Todo o
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sistema de impermeabilização artificial deve ser testado quanto ao seu desempenho
durante a vida útil do aterro.
A Figura 1 apresenta o perfil típico de um aterro para resíduos perigosos. Cabe ressaltar que o
aterro representado na figura apresenta duas camadas de geomembrana de PEAD. Isto ocorre
com freqüência no Brasil, pois a norma estabelece que o aterro deve ser executado em áreas
onde haja predominância no subsolo de material com coeficiente de permeabilidade inferior a
5,0x10-5 cm/s, e dificilmente esta condição é atingida nos solos brasileiros devido às suas
características naturais. Para oferecer uma maior proteção, é colocada, então, uma segunda
camada de geomembrana de PEAD.

Figura 1 - Perfil típico de um aterro para resíduos perigosos.
Fonte: Essencis Soluções Ambientais (2006).

5.3.3 Segurança do Aterro
O aterro de resíduos industriais perigosos deve ser operado e mantido de forma a minimizar a
possibilidade de fogo, explosão ou derramamento/vazamento de resíduos perigosos ou
substâncias perigosas no ar, água superficial ou solo, que possam constituir ameaça à saúde
humana ou ao meio ambiente. Os seguintes aspectos devem ser observados:
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a) Segregação: resíduos ou substâncias incompatíveis não devem ser colocadas em
contato.
b) Plano de emergência: a instalação deve possuir um plano de emergência, que
determinará as ações a serem tomadas em casos de emergência, de modo a minimizar
ou restringir os possíveis efeitos danosos decorrentes. Deve ser designado um
coordenador de emergência e a instalação deve ser equipada e manter adequadamente
todos os equipamentos de segurança necessários aos tipos de emergência possíveis de
ocorrer.

5.3.4 Procedimento para Registro da Operação
O registro de operação deve abranger:
a) Controle da operação: a instalação deve possuir um registro do controle de sua
operação, que deve ser mantido até o fim de sua vida útil, incluindo o período de pósfechamento.
b) Conteúdo do registro: o registro deve conter a descrição e quantidade de cada resíduo
perigoso recebido, data de sua disposição, local onde foi disposto, número de
manifesto, registro das análises e inspeções realizadas, incidentes ocorridos e
respectivas datas, dados do monitoramento das águas superficiais e subterrâneas e, se
for o caso, dos efluentes gasosos gerados.
c) Relatório anual: deve ser preparado relatório anual contendo a quantidade de resíduos
não-perigosos recebida no ano e a acumulada, a descrição do tipo, e do tratamento de
cada resíduo perigoso, por gerador, e os dados relativos ao monitoramento das águas
superficiais e subterrâneas e, se for o caso, dos efluentes gasosos gerados.

5.3.5 Condições Gerais de Operação
Os seguintes aspectos adicionais são aplicáveis ao período de operação:
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a) Recebimento de materiais reativos e inflamáveis: não devem ser aceitos no aterro,
exceto se previamente tratados (neutralização, diluição, absorção, etc.) de modo que
não mais apresentem as características de reatividade ou inflamabilidade.
b) Disposição de resíduos líquidos: resíduos com menos de 15 % de sólidos totais (em
massa) não podem ser dispostos diretamente em aterros, por não suportarem cobertura.
Também a co-disposição desses resíduos, em célula específica com outros resíduos,
deve ser cuidadosamente estudada, de modo a evitar o extravasamento do aterro ou a
geração excessiva de líquidos percolados. Atualmente os aterros não aceitam, para
disposição, resíduos que contenham líquidos livres.
c) Disposição de embalagens: as embalagens vazias devem ser reduzidas a um volume
mínimo possível; embalagens íntegras, somente quando, no mínimo, 90 % de sua
capacidade estiver preenchida pelo resíduo.
d) Emissões gasosas: o aterro deve ser projetado de modo a minimizar as emissões
gasosas não tratadas e promover a dispersão das eventuais emanações.

5.3.6 Plano de Encerramento e Cuidados para Fechamento de Aterro
Os seguintes aspectos devem ser observados:
a) Objetivos do plano de encerramento: minimizar a necessidade de manutenção futura e
minimizar ou evitar a liberação de líquido percolado contaminado e/ou gases.
b) Plano de encerramento: deve descrever os métodos e as etapas a serem seguidas no
fechamento total ou parcial do aterro, o projeto e construção da cobertura final, a data
aproximada do início das atividades de encerramento, estimativa dos tipos e da
quantidade de resíduos que estarão presentes no aterro quando encerrado, usos
programados para a área do aterro após seu fechamento, monitoramento das águas
após o término de suas operações, atividade de manutenção da área, forma e provisão
dos recursos financeiros necessários para a execução das tarefas previstas neste plano.
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c) Atividades pós-encerramento do aterro: monitoramento das águas subterrâneas por um
período de 20 anos após o fechamento do aterro; manutenção dos sistemas de
drenagem e de detecção de vazamento de líquido percolado, até o término de sua
geração; manutenção da cobertura, de modo a corrigir rachaduras ou erosão;
manutenção do sistema de tratamento de líquido percolado, se existente, até o término
da geração desse líquido ou até que esse líquido atenda aos padrões legais de emissão;
e manutenção do sistema de coleta de gases, até que não seja mais notada a sua
produção. Pode, ainda, ser exigido do responsável pela área a manutenção do
isolamento do local, caso exista risco de acidente para pessoas ou animais com acesso
a ela.

5.4 Levantamento de Custos
Para a apuração dos custos envolvidos na destinação final de resíduos em aterros industriais,
conforme destacado no Capítulo 3, foi considerada apenas a hipótese de destinação em aterro
de terceiros.
Antes, porém, cabe destacar que o custo da destinação de resíduos industriais perigosos em
um ARIP decorre dos seguintes fatores:
a) Projeto

conceitual:

considerar

os

aspectos

preconizados

na

NBR

10157

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1987).
O projeto conceitual consiste em avaliar o local de instalação e o design mais se
adequados aos diferentes tipos de resíduos a serem recebidos, objetivando minimizar
os impactos ambientais negativos, aumentar a vida útil do empreendimento, e
proporcionar viabilidade técnica e econômica, entre outros aspectos.
Vale salientar que o suporte técnico para obtenção das licenças ambientais junto ao
Órgão de Controle faz parte do serviço prestado.
b) Projeto executivo e construção: após o projeto conceitual ter sido aprovado (sendo
obtida a Licença Ambiental Prévia - LP), devem ser produzidos todos os desenhos e
descritivos necessários, além dos quantitativos unitários e planilhas de estimativas de
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preços para subsidiar a construção do aterro projetado, bem como todos os detalhes
construtivos para a solicitação de Licença Ambiental de Instalação - LI e para a
execução de todas as estruturas da obra.
Em particular, deve-se prever a coleta e tratamento dos efluentes gasosos e líquidos.
Também deve ser previsto o projeto de fechamento, quando da conclusão da vida útil
do aterro, bem como estabelecidos e descritos todos os monitoramentos que deverão
ser realizados durante a operação e após o fechamento do empreendimento.
Após a construção do aterro, e antes de seu funcionamento, deve ser solicitada a
Licença Ambiental de Operação - LO.
c) Operação do aterro industrial: para esta etapa, a equipe de pessoal e equipamentos
devem ser dimensionados, visando otimizar a operação.
Visando o aperfeiçoamento técnico e ou conscientização ambiental devem ser
elaborados procedimentos e instruções operacionais, bem como treinamentos
rotineiros de toda a equipe operacional e palestras aos funcionários da empresa.
Preferencialmente, todos os procedimentos e instruções operacionais devem estar
inseridos no contexto de um sistema de gestão ambiental, seja ou não certificado com
base na NBR ISO 14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2004), de modo a equilibrar a prevenção à poluição, proteção ambiental e aspectos
sócio-econômicos com as demais atividades desenvolvidas no empreendimento.
Para ilustrar o custo de instalação, manutenção e fechamento um aterro industrial serão
considerados os elementos descritos anteriormente para uma vida útil de 10 anos e volume de
45000 m3. Neste contexto, têm-se os custos (valores estimados com ano base 2005) conforme
descritos a seguir.
a) Fase de implantação.
Os custos desta etapa se dividem nos seguintes componentes:

42

-

Aquisição de área: variável conforme a localidade. Prevê-se uma necessidade de cerca
de 6000 m2.

-

Implantação: R$ 1.800.000,00, abrangendo estudos, projeto e investimentos na
construção do aterro propriamente dito (R$ 1.400.000,00) e da estação de tratamento
de efluentes (R$ 400.000,00).

-

Encerramento: R$ 900.000,00, abrangendo a cobertura final após a conclusão e a
manutenção do aterro.

Distribuindo-se os custos citados em um preço mensal ao longo dos 10 anos (vida útil do
aterro), tem-se R$ 22.500,00/mês.
b) Fase de operação.
Os custos desta etapa são compostos principalmente de: mão-de-obra, transporte interno,
equipamentos mecanizados (caminhões, retro-escavadeiras, compactadores etc.), melhorias
nos acessos e manutenção das drenagens, monitoramento ambiental e geotécnico, consultoria,
tratamento do percolado, entre outros. Estima-se um gasto mensal de R$ 45.000,00/mês.
c) Fase de manutenção.
Este custo diz respeito às análises do monitoramento ambiental e geotécnico, tratamento de
percolado, vigilância e manutenção ao longo de 20 anos, que é o tempo previsto para
monitoramento pós-encerramento. O valor considerado foi de R$ 1.620.000,00, o qual
transportado para um valor mensal, ao longo de 10 anos, resulta em R$ 13.500,00/mês.
Deste modo, considerando-se os custos mensais das fases de implantação, operação e pósfechamento, tem-se o preço total de R$ 81.000,00/mês.
Para estimar o custo envolvido na destinação de resíduos industriais em empresas prestadoras
de serviços de ARIP, não foram considerados os custos para transporte, uma vez que estes são
os mesmos para o caso da destinação por meio de co-processamento.
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Foram definidos, para efeito de levantamento de custos, três resíduos industriais perigosos
típicos, os quais tanto podem ser destinados a aterros industriais, como para co-processamento
em fornos de clínquer, sendo eles: solo contaminado, EPI contaminado e borra de tinta.
O levantamento foi efetuado junto a quatro empresas que atuam no setor de destinação de
resíduos industriais, no mês de setembro de 2006, sendo duas delas da RMSP, uma da cidade
do Rio de Janeiro - RJ e outra de Salvador - BA, e os dados obtidos encontram-se
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Custos de disposição final em aterros de resíduos industriais perigosos.
CUSTO DE DESTINAÇÃO (R$ / t)

EMPRESA

Solo Contaminado

EPI Contaminado

Borra de Tinta

ARIP A

200,00

250,00

210,00

ARIP B

175,00

175,00

175,00

ARIP C

300,00

350,00

*

ARIP D

215,00

215,00

215,00

ARIP: Aterro de Resíduos Industriais Perigosos
* A empresa não trabalha com este tipo de resíduos.
Fonte: Elaborado pelo Autor

5.5 Áreas Contaminadas Devido a Aterros de Resíduos Industriais Perigosos
Inúmeros casos de contaminação de áreas próximas a antigos aterros para resíduos industriais
perigosos são hoje de conhecimento público, tanto no Brasil como em diversos países.
Um dos casos mundialmente mais conhecidos é o de Love Canal, em Niagara Falls, nos
Estados Unidos. No Brasil, o mais grave e o maior deles é o caso do aterro Mantovani,
localizado no município de Santo Antônio de Posse, no Estado de São Paulo.
Para demonstrar os custos de descontaminação para as empresas que depositaram resíduos
industriais perigosos em aterros que geraram áreas contaminadas, serão descritos a seguir os
casos de Love Canal e do aterro Mantovani.
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5.5.1 O Caso de Love Canal
No norte dos EUA, em Niagara Falls, no final do século XIX, um industrial chamado
William Love decidiu ligar os lagos Erie e Ontário por um canal, chamado então de Love
Canal, de modo a aproveitar a eletricidade gerada pela passagem da água, resultante da
diferença de cotas entre os dois lagos.
No entanto, a possibilidade de transporte de energia elétrica, resultante do desenvolvimento
da tecnologia da corrente alternada, ocasionou o abandono do empreendimento, que já
contava com duas secções realizadas, com cerca de quatrocentos metros de comprimento
cada. A partir de 1930, essas escavações começaram a ser usadas como depósitos de produtos
químicos, por uma empresa que produzia plásticos, pesticidas e soda cáustica, a Hooker
Chemical (WENTZ, 1995).
No fim dos anos 40, diversas companhias utilizavam o Love Canal para deposição de
produtos químicos e cinzas volantes. O exército americano também depositou ali grandes
quantidades de restos de armamento biológico e resíduos variados. Em 1952, o canal foi
encerrado e selado com terra, pela empresa proprietária.
No ano seguinte, foi decidido construir na área uma escola, e, apesar dos avisos feitos pela
empresa, os responsáveis locais seguiram com o projeto. O terreno do Love Canal foi cedido à
comunidade do Niagara por um preço simbólico de um dólar, e começaram a ser construídas
mais casas junto à escola. Sobre o aterro foi construído um parque e o local foi sendo
progressivamente habitado. A Figura 2 apresenta uma foto aérea do Love Canal já aterrado,
com as construções sobre o mesmo e ao seu redor.
Com o passar do tempo, foram detectados vários problemas no local, tais como infiltrações de
produtos corrosivos em canalizações, piscinas etc. Em 1958, ocorreram os primeiros casos de
crianças nascidas com deformidades. Em 1976, começaram a aparecer nos quintais de muitas
casas, afloramentos de produtos químicos. Em 1977, as autoridades reconheceram que o local
apresentava odores desagradáveis, mas não admitiram que a situação fosse perigosa para a
saúde pública. Estes fatos ocorrem depois de terem sido detectados vapores de diversas
substâncias tóxicas, além de ter sido verificado um número anormal de abortos espontâneos:
250 vezes acima da taxa normal.
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Escola

Love
Canal

Figura 2 - Foto aérea do Love Canal (em vermelho), destacando a escola (em azul).
Fonte: University at Buffalo (2006).
Finalmente, em 1978, a escola foi encerrada e, devido a uma intervenção federal, 237 famílias
foram evacuadas do local. Muitas destas pessoas sofriam de fadiga permanente, insônias,
irritações de pele, náuseas, vertigens e paralisia. Em 1980, foi divulgado um estudo em que se
evidenciavam os resultados da exposição aos produtos químicos sobre os cromossomos dos
habitantes da área. O presidente Carter ordenou a evacuação de 700 famílias da área de Love
Canal, mas as autoridades locais não só se opuseram à evacuação, como se recusaram a
indenizar as vítimas, até que o Governo Federal garantisse a verba necessária para o
pagamento da desastrosa política municipal que incentivara a ocupação do local.
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A empresa que procedera à deposição dos resíduos, a Hooker Chemical, demonstrou que não
houve descuido e tampouco a tecnologia empregada na deposição dos resíduos desrespeitava
as normas e exigências relativas à disposição em aterro de resíduos industriais existentes na
época (1940 a 1952). Só depois de uma longa batalha jurídica os residentes foram
indenizados. A intervenção para confinar os resíduos do Love Canal custou mais de 150
milhões de dólares, tendo terminado em 1990 (COMISSÃO CIENTÍFICA INDEPENDENTE
DE CONTROLO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA CO-INCINERAÇÃO, 2000).

5.5.2 O Caso do Aterro Mantovani
A área ocupada pelo Aterro Mantovani é uma das maiores áreas contaminadas registradas na
CETESB, órgão ambiental responsável pelo Estado de São Paulo. Dados atuais apontam a
existência confirmada de aproximadamente 326 mil toneladas de resíduos industriais no local
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2004).
O aterro Mantovani localiza-se no município de Santo Antônio de Posse, região de Campinas,
no Estado de São Paulo. Encontra-se em área rural, com vizinhança constituída de sítios, onde
moravam aproximadamente 35 pessoas. A Figura 3 mostra uma vista da área do Aterro
Mantovani.
O aterro teve suas atividades iniciadas em 1977 e encerradas em 1987, por exigência da
CETESB. Operaram no local dois aterros de resíduos industriais: o Aterro Mantovani e a
CETRIN, que receberam resíduos de cerca de 75 (setenta e cinco) empresas localizadas nos
estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, sendo muitas delas multinacionais.
A CETESB mantém, desde 1986, o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas e
superficiais da região próxima aos aterros. Em 2001, o monitoramento executado pela
CETESB evidenciou a contaminação do poço de abastecimento de água de um dos sítios
vizinhos.
O proprietário dos aterros foi condenado, em 1995, pela Justiça, a pagar indenização pelo
dano ambiental. O valor desta indenização foi arbitrado em R$ 90 milhões.
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Figura 3 - Vista da área do Aterro Mantovani.
Fonte: Químicos Unificados (2005).
Até o ano de 2000, a CETESB concentrou suas ações administrativas sobre o proprietário dos
empreendimentos. Porém, como este alegava não dispor de recursos financeiros para a
execução das medidas necessárias ao diagnóstico e remediação da área, em 2000 a CETESB e
o Ministério Público Estadual decidiram convocar as empresas que haviam depositado
resíduos no local para assumir sua parcela de responsabilidade sobre a contaminação.
Em 2001, a CETESB autuou as empresas que utilizaram o Aterro Mantovani, exigindo a
adoção de medidas para a solução do problema, uma vez que o proprietário dos
empreendimentos não reunia condições para resolvê-lo sozinho.
Em setembro de 2001, o Ministério Público Estadual, apoiado tecnicamente pela CETESB,
firmou Termo de Compromisso com quarenta e oito grupos empresariais para realizar a
avaliação ambiental da área e implementar obras emergenciais quanto aos seus aspectos
críticos, incluindo o fornecimento de água potável para os sítios vizinhos, sob risco de
contaminação, e a contenção do problema à área já contaminada. O custo aproximado destas
primeiras medidas foi de R$ 2,8 milhões.
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Em audiência pública realizada na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, o
proprietário da área declarou haver depositado resíduos em outras áreas do Sítio Pirapitingui,
além daquelas que já haviam sido identificadas anteriormente. Por esta razão, em 4 de
dezembro de 2001 a CETESB investigou o local, confirmando a presença de tambores e
resíduos enterrados, além da existência de resíduos industriais a céu aberto. Estes pontos
localizam-se na porção leste da propriedade, fora da área anteriormente identificada como
Aterro Industrial Mantovani S/C Ltda. e CETRIN, incluída no Termo de Compromisso.
A constatação resultou em nova aplicação de Auto de Infração Imposição de Penalidade de
Multa contra Valdemar Mantovani, e foi exigida a apresentação de proposta de investigação
detalhada da nova área contaminada identificada, assim como a apresentação da proposta para
sua recuperação, acompanhada de cronograma de execução.
No mesmo ano, foi identificada também a existência de resíduos sólidos industriais enterrados
na área próxima à empresa Rebrasoil - Re-refinadora Brasileira de Óleos Lubrificantes Ltda.,
do mesmo proprietário e localizada no mesmo sítio, o que resultou no cancelamento da
Licença de Operação a Título Precário dessa empresa e na aplicação das penalidades de
advertência e multa. Atualmente, a Rebrasoil está com suas atividades paralisadas e continua
a apresentar pendências ambientais e a ser autuada pela CETESB.
Em função do novo cenário, foi discutida a possibilidade de extensão do diagnóstico
ambiental inicialmente previsto no Termo de Compromisso, de modo a realizar investigação
detalhada de maneira integrada de toda a área, o que só foi consolidado no Segundo
Aditamento ao Termo de Compromisso, firmado em 25 de novembro de 2003.
Em 29 de outubro de 2004, a empresa responsável pelos trabalhos de investigação e
monitoramento ambiental apresentou à CETESB e ao Ministério Público Estadual o relatório
denominado "Projeto Integrado de Remediação das Áreas dos Aterros Mantovani/CETRIN e
Leste". Este documento permitiu o conhecimento detalhado da área total da contaminação.
Com base no diagnóstico, a Agência Ambiental concluiu que o impacto do aterro era local e
não atingira o Ribeirão Pirapitingui. Porém, recomendou a imediata implantação de nova
barreira hidráulica, na face noroeste da pluma, de forma a evitar seu avanço em direção ao
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corpo d'água, preservando inclusive as captações de água para abastecimento público
localizadas a jusante da área contaminada.
A CETESB defende também a implementação de ações para a completa remoção, destinação
adequada dos resíduos e a implementação de medidas de descontaminação das águas
subterrâneas, para a recuperação da área. A agência ambiental entende que a solução
escolhida pela empresa responsável pela investigação do local, que sugere a remoção parcial
dos resíduos da área e manutenção confinada do restante dos contaminantes não se sustenta. A
conclusão do parecer da CETESB é que a alternativa apresentada deveria considerar questões
relativas à definição do uso do solo, de competência municipal e a criação de uma figura
jurídica para se responsabilizar pelas ações perenes, além de implicar na necessidade de
caução financeira para garantir sua execução.
Estudo da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (ABETRE), feito a
pedido da Prefeitura de Santo Antonio de Posse, calculou os custos da remoção total entre R$ 155
milhões e R$ 173 milhões (SANT’ANNA, 2006).

No caso do Aterro Mantovani, apesar de a população de entorno ser composta por poucos
indivíduos,

as

conseqüências

para

aquelas

pessoas

foram

bastante

graves.

Na região hoje vivem apenas 26 pessoas, e o número de queixas de doenças é elevado, algumas
recorrentes, como dores nas pernas e de cabeça e problemas de circulação Em levantamento dos
óbitos na região, nos últimos 30 anos, que é o tempo de existência do aterro, constatou-se seis
mortes por câncer, índice elevado, considerando-se que a população circunvizinha manteve-se em
torno de 35 pessoas no período.
Moradores lembram que, quando crianças, brincavam no aterro de correr em cima das borras para
ver até onde se afundavam. Houve um caso de um morador que, por recomendação médica, teve
de se mudar do sítio em que vivia ao lado do aterro, depois do diagnóstico de mieloma (câncer
nos ossos) múltiplo, e da realização de transfusão de medula. Ocorreram também casos de aborto
e o nascimento de crianças com bronquite alérgica e anemia. Todos os poços artesianos da região
foram lacrados em 2003, e as empresas foram obrigadas a passar a pagar pelo fornecimento de
água mineral para beber e água potável para tomar banho, lavar roupa, etc.
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Por enquanto, nenhum destes casos de doenças ou mortes foi oficialmente ligado à
contaminação gerada pelo Aterro Mantovani, mas também essas correlações não foram
definitivamente descartadas.
Isso representa um outro importantíssimo fator de custo que não foi analisado na presente
pesquisa, mas que é bastante real para as empresas envolvidas no caso de contaminação
provocada por um aterro de resíduos, como o caso do Aterro Mantovani: os processos de
responsabilidade civil, visando à reparação de danos e prejuízos sofridos pela população
afetada.
A Figura 4 mostra um exemplo de propaganda ambientalmente negativa para empresas que
têm seus nomes relacionados a casos de contaminação ambiental. A fotografia foi obtida em
uma estrada de acesso, próximo à entrada do Aterro Mantovani. É um prejuízo dificilmente
mensurável, mas não desprezível.

Figura 4 - Placa localizada próximo à entrada do Aterro Mantovani
Fonte: Foto do autor (2006).
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CAPÍTULO 6
6 CO-PROCESSAMENTO EM FORNOS DE CLÍNQUER

Este Capítulo contém a descrição dos aspectos relativos ao co-processamento de resíduos
industriais perigosos em fornos de clínquer e os respectivos custos envolvidos.

6.1 A Fabricação de Cimento
Para que se possa contextualizar o co-processamento de resíduos em fornos de clínquer, será
efetuada uma breve explanação inicial sobre o processo de fabricação de cimento, conforme
descrito pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CIMENTO PORTLAND, 2006).
As principais matérias-primas do cimento, o calcário e a argila, são materiais naturais. Sua
extração pode ocorrer em jazidas subterrâneas ou a céu-aberto (situação mais comum no
Brasil). Em ambos os casos, são necessários planos de gerenciamento de exploração mineral
visando à preservação do meio ambiente.
O calcário extraído é transportado até a instalação de britagem, onde é reduzido a dimensões
adequadas para o processo industrial. Neste tratamento, grande parte de suas impurezas é
eliminada. A argila extraída, por possuir consistência menos rígida, não passa por esta etapa.
O calcário e a argila são estocados separadamente. Para se obter uma composição ideal das
matérias-primas, uma mistura precisa e rigorosa é realizada: é a pré-homogeneização. Os
materiais são dispostos horizontalmente em camadas sucessivas e, depois, retomados
perpendicularmente, de modo a se obter composição constante. Em seguida, as matériasprimas são dosadas e finamente moídas, de modo a atingir granulometria inferior a
200 micrometros (μm). A mistura crua, devidamente dosada e com a finura adequada,
conhecida como “farinha”, deve ter a sua homogeneização assegurada para permitir a perfeita
combinação dos elementos formadores do clínquer. A homogeneização é executada em silos
verticais de grande porte, por meio de processos pneumáticos e por gravidade.
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Dos silos de homogeneização, a farinha é introduzida no forno, passando antes por préaquecedores (ou pré-calcinadores), os quais aproveitam o calor dos gases provenientes do
forno e promovem o aquecimento inicial das matérias-primas. No forno rotativo, constituído
de um cilindro de aço revestido por tijolos refratários, de comprimento entre 50 m e 150 m e
diâmetro de aproximadamente 6 m, a mistura é calcinada até aproximadamente 1500 ºC (as
chamas atingem a temperatura de 2000 °C), resultando no clínquer, produto de aspecto de
bolotas escuras, cujos tamanhos variam de 5 mm a 40 mm de diâmetro.
Um resfriador promove a redução da temperatura, até aproximadamente 80 ºC, assim que o
clínquer sai do forno. A clinquerização se completa nesta etapa, ocorrendo uma série de
reações químicas que influenciarão a resistência mecânica do cimento nas primeiras idades, o
calor de hidratação, o inicio de pega e a estabilidade química dos compostos. O clínquer é
armazenado em silos.
Com as diversas adições de compostos ao clínquer - materiais como gesso, cinzas volantes,
escória de alto forno, micro-sílica, pozolana natural e o próprio calcário - têm-se os diversos
tipos de cimento portland. As substâncias adicionadas são estocadas separadamente, antes de
entrarem no moinho de cimento, onde são moídas juntamente com o clínquer, resultando no
cimento tal como se apresenta para uso.
Após sua fabricação, o cimento é direcionado, por vias pneumáticas ou mecânicas, para silos
de estocagem. Após os ensaios finais de qualidade, o cimento é expedido para os pontos de
consumo, tanto a granel como em sacos de 50 kg e 25 kg.
A Figura 5 apresenta um esquema do processo de fabricação do cimento, para o caso dos
fornos de via seca.
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Figura 5 - Esquema do processo de fabricação do cimento via seca.
Fonte: Maringolo (2001).

6.2 Histórico do Co-Processamento no Brasil e no Mundo
Os princípios da utilização de resíduos industriais em fornos de clínquer diferem um pouco do
que se entende atualmente por co-processamento. No início, escórias de alto forno e cinzas
volantes eram utilizadas, em substituição ao clínquer, na composição final do cimento,
visando obter melhorias nas propriedades finais deste. O co-processamento de resíduos tal
qual se entende hoje, por sua vez, preconiza a substituição energética ou de matérias-primas,
visando a economia de recursos naturais não-renováveis.
As primeiras experiências de co-processamento de resíduos em fornos de clínquer realizadas
com sucesso datam da década de 70 (KIHARA, 1999). De 1974 a 1976, a fábrica de cimento
Saint Lawrence, no Canadá, realizou uma série de testes para avaliar a eficiência da
destruição de resíduos clorados em fornos de via úmida. Já na Europa, em 1978, a empresa
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Ciment Français realizou, na França, os primeiros testes de queima de resíduos clorados,
seguida pela fábrica Stora-Vika, na Suécia. Em 1979, o grupo Lafarge iniciou suas atividades
de co-processamento na fábrica de Paulding, nos Estados Unidos.
A partir da década de 1980, e mais fortemente, no final do século passado, a possibilidade de
as fábricas de cimento realizarem o co-processamento foi se consolidando como um fator
estratégico importante para a manutenção da competitividade nesse mercado. Além disso, esta
experiência tem proporcionado considerável economia energética para as indústrias, aumento
da vida útil de jazidas naturais e minimização de passivos ambientais (YAMAMOTO et al.,
1997).
A produção de cimento está entre os processos industriais que mais demandam energia, o que
determina o alto custo de produção. Resíduos aproveitados como fontes alternativas de
energia substituem combustíveis fósseis não-renováveis, como é o caso do carvão, utilizado
no processo de produção de cimento. A substituição de uma fração de combustível
convencional, ainda que pequena, reduz significativamente os custos de produção.
Em 1990, das 111 fábricas de cimento dos Estados Unidos, 30 já utilizavam resíduos
industriais como combustível alternativo. O co-processamento de resíduos em fornos de
clínquer teve significativo avanço na Europa e Estados Unidos, nos últimos 15 anos, quando
foram consolidados a tecnologia e os padrões de operação e de emissão atmosférica
(MURGIA, 2003).
No Brasil, as atividades de co-processamento passaram a ser mais utilizadas no final dos anos
70 e início dos anos 80, como resultado da crise mundial do petróleo e conseqüente aumento
do preço de seus derivados. Na ocasião, o governo federal brasileiro criou um programa para
reduzir o consumo energético e promover a substituição destes derivados, convocando todo o
setor produtivo do País, iniciando pela indústria cimenteira, uma vez que esta respondia por
um dos mais elevados consumos energéticos. Foi lavrado então o “Protocolo do Cimento”, em
1979, com duração de 5 anos (BARRETO; MARCIANO, 1985).
A partir de então, o desempenho energético do setor passou a ser monitorado anualmente pela
ABCP. Ao final do período de vigência do Protocolo do Cimento, em 1984, as empresas do
setor cimenteiro haviam atingido um índice de aproximadamente 90 % de substituição de óleo
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combustível por combustíveis alternativos nacionais, entre eles carvão mineral e vegetal, gás
natural, coque de petróleo, pneus usados, palha de arroz, cavaco de madeira e lenha e casca de
babaçu e de dendê (BARRETO; MARCIANO, 1985). A Figura 6 apresenta a estrutura de
consumo energético da indústria cimenteira no Brasil nos últimos 35 anos.

Figura 6 - Estrutura do consumo energético no setor cimenteiro.
Fonte: Brasil (2004).
Com a indústria cimenteira nacional já tecnologicamente preparada e o enfoque na questão
dos resíduos sólidos, no início dos anos 90, as indústrias cimenteiras passaram, então, a
praticar o co-processamento de resíduos em fornos de clínquer, tendo iniciado suas atividades
no Estado de São Paulo e posteriormente no Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e
Minas

Gerais

(CAVALCANTI,

PROCESSAMENTO, 1998).

1996;

CO-PROCESSAMENTO,

1995;

CO-
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6.3 Legislações e Normas Aplicáveis no Estado de São Paulo
A necessidade de legislar e criar normas aplicáveis à atividade de co-processamento no Brasil
surgiu na década de 90, juntamente com o início desta atividade no País, conforme destacado
no item 7.2.
Sob o patrocínio de um programa de cooperação técnica do governo alemão (por intermédio
da GTZ - Agência Alemã para Cooperação Técnica, do alemão, Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit), os órgãos ambientais dos estados de Minas Gerais (Fundação Estadual do
Meio Ambiente, FEAM), Paraná (Instituto Ambiental do Paraná, IAP), Rio de Janeiro
(Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, FEEMA), Rio Grande do Sul
(Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Röessler, FEPAM) e São Paulo
(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB) uniram-se para criar e
definir parâmetros técnicos para a atividade de co-processamento em fornos de clínquer em
seus estados (BRITO; ALVES, 1995). Os procedimentos para a queima de resíduos
industriais em fornos de clínquer foram publicados em 1998, para os estados de São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná (SÃO PAULO, 1998; MINAS GERAIS, 1998, RIO
DE JANEIRO, 1998; PARANÁ, 1998), e em 1999, para o estado do Rio Grande do Sul (RIO
GRANDE DO SUL, 1999).
A primeira manifestação de caráter nacional para a uniformização das informações relativas
ao co-processamento em fornos de clínquer deu-se em 1999, por meio da Resolução
CONAMA 264 (BRASIL, 1999). Complementarmente à Resolução CONAMA 264, em
2002, o Conselho Nacional de Meio Ambiente emitiu a Resolução CONAMA 316, que limita
a emissão de dioxinas e furanos no co-processamento (BRASIL, 2002).

6.4 O Co-processamento de Resíduos em Fornos de Clínquer
Neste item são apresentadas as principais exigências ambientais em termos de requisitos
operacionais em sistemas de co-processamento de resíduos industriais perigosos em fornos de
clínquer.
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6.4.1 Conceito
Co-processamento é o aproveitamento do processo de produção de clínquer para a destinação
de resíduos industriais, ali utilizados como substitutos parciais de matéria-prima e/ou de
combustível (BRASIL, 1999). A Figura 7 apresenta os pontos onde o resíduo é adicionado
durante o processo de fabricação do cimento.

Como
matéria-prima

Pontos de Alimentação

Como
Combustível

Figura 7 - Estrutura do consumo energético no setor cimenteiro.
Fonte: Lemarchand (2004).
No co-processamento, os resíduos (uma variedade de componentes orgânicos e ou
inorgânicos) são expostos às condições do processo de clinquerização, de modo a se obter a
destruição térmica dos seus componentes orgânicos e a incorporação da fração inorgânica. As
condições do processo de clinquerização, consideradas equivalentes ou superiores às adotadas
para a destruição de resíduos perigosos (MANTUS, 1992; MOORE, 1995; OTTOBONI et al.,
1998), fazem com que fornos de clinquerização sejam dispositivos térmicos adequados para o
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tratamento de resíduos, conforme descrito a seguir (MANTUS, 1992; MOORE, 1995;
LEMARCHAND, 1999; MARQUES, 1993; BRITO e ALVES, 1995):
a) Altas temperaturas e tempo de residência.
A temperatura dos sólidos, necessária para a produção de clínquer, é de aproximadamente
1480 ºC no interior do forno. Para que os sólidos atinjam esta temperatura, é necessário que as
chamas estejam a pelo menos 1930 ºC. Com isso, o perfil de temperatura dentro do forno
rotativo, combinado à velocidade dos gases no seu interior, proporciona um tempo de
residência de mais de 3 segundos a temperaturas iguais ou superiores a 1200 ºC, somando-se a
isso o alto contato entre sólidos e gases. Estas condições, fundamentais para a produção de
cimento, são superiores à temperatura do gás e tempo de residência usualmente adotado para
destruição de componentes orgânicos, mesmo aqueles de destruição mais difícil, inclusive
quando comparadas às condições operacionais de incineradores industriais para destruição de
resíduos perigosos.
A Figura 8 apresenta um perfil de temperatura típico em fornos de clínquer com préaquecedor e calcinador.

------- temperatura do gás

⎯⎯ temperatura do material sólido

Figura 8 - Perfil de temperatura típico em fornos de clínquer com pré-aquecedor e précalcinador.
Fonte: U.S. Environmental Protection Agency (2006).
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b) Ambiente alcalino natural.
O ambiente de queima produzido dentro do forno rotativo, por conta das matérias-primas
utilizadas, é naturalmente alcalino, atuando como neutralizador natural dos gases ácidos, que
podem eventualmente ser produzidos nas reações de combustão, tais como SO2 e HCl. A
calcinação do carbonato de cálcio produz cal, que é o mesmo material neutralizador
usualmente utilizado em incineradores de resíduos perigosos. Além da cal, o processo de
produção de clínquer gera ainda outros componentes alcalinos, como óxido de magnésio.
Desta forma, na medida em que os gases ácidos são gerados no interior do forno, eles são
imediatamente neutralizados pelo material alcalino do próprio forno.
c) Alta turbulência.
Dá-se o nome de turbulência ao fenômeno que promove a mistura do oxigênio com o
combustível, de modo a proporcionar uma combustão mais eficiente. Turbulência,
temperatura e tempo de residência são os três fatores cuja ação conjunta determina a eficácia
do processo de destruição térmica. Em fornos de cimento, a turbulência, expressa em número
de Reynolds (relação entre as forças inerciais e de viscosidade do fluxo), é maior do que
100000, contra 10000 usualmente encontrada em incineradores industriais, o que significa
maior eficiência de destruição dos compostos orgânicos.
d) Processo sem geração de cinzas.
O único subproduto gerado no processo de fabricação do cimento é o pó do forno de clínquer,
constituído basicamente por matérias-primas, como o calcário e a cal. Por este motivo, todo o
pó é reciclado e realimentado ao forno juntamente com a farinha, formando um sistema
fechado.
e) Estabilidade térmica.
Devido ao porte e à capacidade de retenção de calor do forno, não ocorrem variações rápidas
e significativas da temperatura. A operação é estável e uniforme, e conta com sistema de
interrupção automática do fluxo de resíduos, em caso de falhas nas condições operacionais.
Por conta disso, no caso de alguma perturbação no processo, os resíduos orgânicos, ainda
assim, serão destruídos adequadamente.
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f) Equipamento de despoeiramento de alta eficiência.
O processo de fabricação do cimento gera diversos gases (CO, CO2, SOx, NOx, HCl, HF),
vapores de metais pesados (Pb, Hg, Cd, Cr, etc.), óxidos metálicos (Ni, Fe, Co, etc.) e
material particulado. As partículas que não retornam ao forno são capturadas por sistemas de
controle de poluição, como filtros de manga e precipitadores eletrostáticos, que possuem
eficiência de até 99,95 %.
g) Carga de resíduo.
A alimentação típica de matérias-primas no processo de fabricação de cimento é da ordem de
100 t/h. A carga de resíduos usualmente utilizada é menor que 5 % da alimentação, o que
significa de 2 a 3 t/h. Para efeito de comparação, um incinerador industrial típico tem
capacidade para queimar de 0,1 a 0,15 t/h.
h) Incorporação das cinzas pelo clínquer, sem comprometimento das propriedades do
cimento.
Todas as cinzas geradas no interior do forno, a partir da queima dos resíduos, são
incorporadas ao clínquer. Isto ocorre sem que haja o comprometimento das propriedades
físicas deste e, conseqüentemente, do cimento.

6.4.2 Tipos de resíduos utilizados
Em princípio, todo resíduo cuja composição física (incorporação como matéria-prima) ou
poder calorífico (incorporação como combustível alternativo) enquadra-se nas condições do
processo de fabricação de cimento, presta-se ao co-processamento. Na prática, porém, devido
a questões financeiras (custo para co-processamento) ou legais, uma vez que as
regulamentações exigem que o co-processamento agregue valor aos resíduos, usualmente são
utilizados aqueles classificados como perigosos ou não-perigosos não-inertes, segundo a
norma NBR 10004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). Para a
utilização como substituição energética, por exemplo, o resíduo deve possuir, no mínimo,
uma quantidade de energia significativa de 2775 kcal/kg (5000 BTU/lb ou 11620 kJ/kg), na
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base seca (SÃO PAULO, 1998; MINAS GERAIS, 1998; RIO DE JANEIRO, 1998; RIO
GRANDE DO SUL, 1999; PARANÁ, 1998).
Como exemplos de resíduos normalmente utilizados em atividades de co-processamento,
podem ser citados:
a) Solventes da indústria química e petroquímica (não-halogenados ou halogenados);
b) sobras de destilação, torta de filtração e auxiliares de filtros;
c) catalisadores usados;
d) óleos usados e emulsões;
e) serragem de madeira, cascas de arroz e outros resíduos agrícolas;
f) borras de tintas;
g) pneus;
h) coque (carvão de pedra), pó de grafite, carvão ativo contaminado;
i) plásticos, resinas, colas, látex, produtos fotográficos;
j) resíduos de áreas impactadas (solos e areias contaminadas);
k) embalagens contaminadas e materiais similares.
Por outro lado, não são admitidos para co-processamento (BRASIL, 1999 e BRASIL, 2002):
a) Resíduos domiciliares brutos;
b) resíduos de serviço de saúde;
c) resíduos radioativos;
d) resíduos explosivos;
e) resíduos organoclorados (PCBs);
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f) pesticidas ou agrotóxicos organoclorados;
g) resíduos com dioxinas e furanos.
Do ponto de vista operacional, para o encaminhamento de resíduos ao forno devem ser
observadas as seguintes condições:
a) Características reológicas: os resíduos devem possuir características reológicas, isto é,
granulometria e viscosidade, que permitam seu transporte até os pontos de inserção no
processo.
b) Restrição quanto ao teor de cloro: o teor de cloro deve ser limitado, para minimizar a
formação de gases ácidos no forno e, conseqüentemente, o surgimento de sais
alcalinos, os quais podem induzir a formação de blocos que obstruem parcialmente o
forno, interferindo no processo e a própria fabricação de cimento. A definição deste
limite, específico para cada caso, depende da experiência da equipe técnica na
operação do forno, dos balanços de massa e dos testes de queima. A legislação
ambiental não estabelece limites para o volume de cloro alimentado no forno.
c) Restrição quanto ao teor de metais: os metais, em grande parte incorporados ao
clínquer, podem afetar a qualidade do cimento. A taxa de alimentação desses
elementos deve, por conseguinte, ser controlada.
Do ponto de vista ambiental, além da origem devem ser observadas as características dos
resíduos co-processados. Os resíduos devem ser compatíveis com a destinação pretendida,
respeitando os seguintes aspectos:
a) Teor de poluente no resíduo: o teor de poluentes no resíduo e a taxa de alimentação no
forno devem ser balanceados para impedir que as emissões atmosféricas decorrentes
do co-processamento ultrapassem os limites estabelecidos no artigo 28 da Resolução
CONAMA 264 (BRASIL, 1999).
b) Resíduos altamente reativos: devem ser evitados, para impedir a ocorrência de
explosões e riscos aos operadores.
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c) Resíduos altamente ácidos ou básicos: devem ser evitados para que não ocorram
acidentes operacionais ou eventuais explosões, decorrentes do contato entre resíduos
incompatíveis.

6.4.3 Caracterização no recebimento e processamento dos resíduos
Para dar maior flexibilidade ao processo, as unidades de co-processamento possuem um
sofisticado sistema de controle e caracterização dos resíduos aceitos para posterior
beneficiamento, por meio da mistura de duas ou mais matrizes, para ajuste das propriedades
físico-químicas, obtendo-se uma formulação denominada “blend”, do inglês “mistura”. Os
resíduos recebidos na planta de co-processamento usualmente seguem duas rotas básicas,
indicadas na Figura 9. Dependendo do seu poder calorífico (PCI) e/ou das propriedades
reológicas (granulometria e viscosidade), o resíduo será utilizado diretamente ou beneficiado,
adequando-se ao processo.
Recepção de
resíduos

Aceitação dos
resíduos

Armazenamento

Preparação de
resíduos

Não

PCI e/ou
granulometria
corretos?

Sim

Sistema de
alimentação

Co-processamento

Figura 9 - Fluxo de resíduos no processo de clinquerização.
Fonte: Ambiterra Tecnologia de Meio Ambiente Ltda. (2002).
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6.4.4 Destruição térmica de resíduos
Uma das preocupações relativas à atividade de co-processamento consiste em demonstrar que
o processo é adequado para a destruição térmica de resíduos.
Para comprovar a destruição térmica, a Resolução CONAMA 264 (BRASIL, 1999) estabelece
que a Eficiência de Destruição e Remoção (EDR) para os fornos de produção de clínquer seja
de no mínimo de 99,99 % para o principal composto orgânico perigoso (PCOP) presente no
resíduo.
A seleção do PCOP para o teste de queima baseia-se no grau de dificuldade de destruição dos
constituintes orgânicos presentes no resíduo. O PCOP selecionado deve ter grau de
dificuldade de queima no mínimo igual àquele dos outros compostos orgânicos presentes no
resíduo.
A massa emitida de PCOP é calculada por meio da multiplicação da concentração do PCOP
no gás emitido pelo forno pela vazão na chaminé. Os valores medidos in loco são inseridos na
Equação 1:
EDR = (1 - M chaminé / M alimentada) x 100

(Equação 1)

sendo:
EDR = Eficiência de Destruição e Remoção;
M chaminé = massa de PCOP selecionado, emitida pelo forno, medida na chaminé;
M alimentada = massa de PCOP selecionado, alimentada ao forno, presente no resíduo.
A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomenda, para a seleção do PCOP, a
relação apresentada no apêndice D do documento “Guidance on Setting Permit Conditions
and Reporting Trial Burn Results” (U. S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,
1989). A lista “Principal Hazardous Organic Constituent Thermal Stability Index”, do
documento citado, ordena de modo decrescente os PCOPs, do mais estável, isto é, mais difícil
de ser termicamente destruído, ao menos estável.
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Se o EDR do sistema de co-processamento for maior ou igual a 99,99 %, o critério de
eficiência de destruição e remoção foi atendido. Este critério representa nível de risco, para a
exposição individual máxima (MEI, em inglês), menor que 1 em 100000 e protege dos riscos
atribuídos às emissões de compostos orgânicos dos resíduos presentes em todos os cenários
considerados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U. S.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1989).

6.4.5 Emissões atmosféricas
O co-processamento em fábricas de cimento, de modo geral, não acrescenta concentrações
significativas de poluentes atmosféricos àquelas emitidas pela produção ordinária de cimento,
sem a queima de resíduos (RAMOS; SILVA, 1999).
Outro benefício importante oriundo do co-processamento é a diminuição dos gases causadores
do efeito estufa. Isto ocorre pois muitos resíduos que anteriormente eram destinados por meio
da incineração, hoje são destinados por meio do co-processamento em fornos de clínquer. Ou
seja, se antes as duas tecnologias contribuíam com emissões de efluentes gasosos, hoje as
emissões provenientes dos fornos de clínquer contemplam, em parte, as emissões produzidas
pelos incineradores. Além disso, há ainda uma economia significativa do consumo de
combustíveis fósseis no processo de fabricação do cimento, conforme ilustrado na Figura 10.
Ainda assim, metais e compostos orgânicos podem, eventualmente, apresentar concentrações
relativamente elevadas, já que estão presentes na maior parte nos resíduos industriais. Os
metais, por exemplo, não são destruídos em processos de combustão. Em geral, mais de 99 %
dos metais presentes no resíduo são incorporados ao clínquer e o restante, menos de 1%, é
emitido para a atmosfera. Os metais que possuem maior potencial de volatilização são o tálio
e o mercúrio, seguidos pelos semivoláteis, cádmio e chumbo.
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CO2
SO2
NOx

CO2
SO2
NOx

RESÍ
DUO

COMBUSTÍVEIS
FÓSSEIS

INCINERAÇÃO +

FORNO DE
CIMENTO

CO2
SO2
NOx

CO2
SO2
NOx

RESÍ COMB.
DUO FÓSSEIS
CO-PROCESSAMENTO

Figura 10 - Redução dos gases de efeito estufa.
Fonte: Maringolo (2004).

O Quadro 4 apresenta as emissões máximas permitidas pela Resolução CONAMA 264
(BRASIL, 1999).
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Poluente
Material Particulado

Limites Máximos Permitidos
70 mg/Nm3 corrigido a 11 % de O2 (base seca)

SOx

A critério do órgão ambiental

NOx

A critério do órgão ambiental

HCl

1,8 kg/h ou 99 % de destruição

HF

5 mg/Nm3 corrigido a 7 % de O2 (base seca)

THC (expresso como
propano)

20 ppmv corrigido a 7 % de O2 (base seca), em termos de
média horária e que não seja ultrapassado o limite superior
de CO de 500 ppmv corrigido a 7 % de O2.

Mercúrio

0,05 mg/Nm3 corrigido a 7 % de O2 (base seca)

Chumbo

0,35 mg/Nm3 corrigido a 7 % de O2 (base seca)

Cádmio

0,10 mg/Nm3 corrigido a 7 % de O2 (base seca)

Tálio

0,10 mg/Nm3 corrigido a 7 % de O2 (base seca)

(As+Be+Co+Ni+Se+Te)

1,4 mg/Nm3 corrigido a 7 % de O2 (base seca)

(As+Be+Co+Cr+Cu+Mn+
7,0 mg/Nm3 corrigido a 7 % de O2 (base seca)
Ni+Pb+Sb+Se+Sn+Te+Zn)
CO

100 ppmv corrigido a 7 % de O2 (base seca), média horária,
pode ser excedido desde que os valores de THC não
excedam 20 ppmv em termos de média horária e não exceda
o limite superior de 500 ppmv de CO a 7 % de O2.

Principal Composto
Eficiência de Destruição e Remoção (EDR) = 99,99 %
Orgânico Perigoso (PCOP)
Quadro 4 - Limites máximos de emissões de efluentes gasosos no co-processamento.
Fonte: Brasil (1999).

6.4.6 Equipamento de controle de poluição
O equipamento de controle de poluição (ECP) usualmente utilizado no co-processamento é o
precipitador eletrostático.
Os gases provenientes do forno passam pela torre de condicionamento para o ajuste da
resistividade do pó e posterior tratamento no precipitador eletrostático. Os gases saem da torre
de condicionamento com uma temperatura inferior a 150 ºC.
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Para controlar as condições operacionais deste tipo de ECP, geralmente são monitorados
continuamente (i) a temperatura dos gases na entrada e na saída do ECP, (ii) o funcionamento
do soprador que alimenta o ECP, por meio da medição da pressão interna do sistema, e (iii) a
porcentagem de corrente no equipamento.

6.4.7 Controle contínuo do processo
Deve-se manter o monitoramento contínuo do processo para controlar a destruição dos
resíduos e emissão de poluentes. A Figura 11 apresenta uma sala de operação típica das
indústrias cimenteiras, utilizada para monitorar o processo 24 horas/dia.

Figura 11 - Sala de controle de uma indústria cimenteira.
Fonte: Busato (2004).
A atividade de controle contínuo do processo envolve:
a) Controle do processo no forno e pré-calcinador.
O controle do processo de queima no forno e no pré-calcinador é contínuo, monitorado por
sensores e analisadores. Os controles típicos utilizados no co-processamento são apresentados
nas Tabelas 2 e 3.
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Tabela 2 - Controle da combustão nos fornos de clínquer.
Parâmetro

Ponto de Monitoramento

Função

CO (%)

Acompanhar a qualidade da
Caixa de fumaça na saída dos
combustão. Valor operacional =
gases do forno
0,02 % CO

NOx (ppm)

Caixa de fumaça na saída dos Acompanhar a corrente de ar no
gases do forno
sistema

O2 (%)

Caixa de fumaça na saída dos Acompanhar o teor de oxigênio no
gases do forno
forno

Temperatura dos
gases (°C)

Caixa de fumaça e no fim do
Acompanhar as temperaturas dos
forno, antes de o material entrar
gases no início e no fim do forno
no resfriador

Pressão no forno
(Pf)

Caixa de fumaça na saída dos Acompanhar e controlar a pressão
gases do forno
interna no forno

Taxas alimentação
de farinha (t/h)

No sistema de dosagem de Acompanhar e controlar as taxas de
farinha ao pré-aquecedor/forno. alimentação

Taxas alimentação
de combustível
(t/h)

No sistema de dosagem de
Acompanhar e controlar as taxas de
combustível ao queimador do
alimentação
forno

Taxa alimentação
de resíduos (t/h)

No sistema de alimentação de Acompanhar e controlar a taxa de
resíduos
alimentação

Fonte: Ambiterra Tecnologia de Meio Ambiente Ltda. (2002).
Tabela 3 - Controle da combustão no pré-calcinador.
Parâmetro

Ponto de Monitoramento

Função

Temperatura dos
gases (°C)

Acompanhar as temperaturas dos
Nos dutos de entrada e saída de
gases no início e fim do prématerial
calcinador

Pressão (P)

Nos dutos de entrada e saída de Acompanhar e controlar a pressão
material
interna no pré-calcinador

Taxas alimentação No sistema de dosagem de
Acompanhar e controlar as taxas
combustível ao queimador do préde combustível
de alimentação
calcinador
(t/h)
Taxa alimentação
de resíduos (t/h)

No sistema de alimentação de Acompanhar e controlar a taxa de
resíduos
alimentação

Fonte: Ambiterra Tecnologia de Meio Ambiente Ltda. (2002).
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b) Controle das emissões.
Os gases emitidos pelo processo de clinquerização, que são tratados pelo ECP, são
monitorados continuamente por meio dos sensores e analisadores.
A Tabela 4 relaciona os principais monitoramentos contínuos necessários em relação aos
gases emitidos.
Tabela 4 - Monitoramento contínuo dos gases em fornos de clínquer.
Parâmetro

Ponto de Monitoramento

Função

CO (%)

Duto anterior
arrefecimento

à

torre

de Proteção do precipitador
qualidade da emissão

THC (ppm)

Duto anterior
arrefecimento

à

torre

de Acompanhar o nível de destruição
térmica

Opacímetro

Na chaminé depois do ECP

O2 (%)

Duto
antes
arrefecimento

Temperatura dos
gases (°C)

Entrada e saída do precipitador.

da

torre

e

Acompanhar o teor de MP nos
gases
de Acompanhar o teor de oxigênio
nos gases
Acompanhar a temperatura dos
gases

Fonte: Ambiterra Tecnologia de Meio Ambiente Ltda. (2002).

6.5 Levantamento de Custos
Para estimar o custo envolvido na destinação de resíduos industriais por meio de coprocessamento em fornos de clínquer, não foram considerados os custos para transporte, uma
vez que estes são os mesmos para o caso da destinação em aterro.
Conforme destacado no item 5.4, foram definidos, para efeito de levantamento de custos, três
resíduos industriais perigosos típicos, os quais tanto podem ser destinados a aterros
industriais, como para co-processamento em fornos de clínquer: solo contaminado, EPI
contaminado e borra de tinta.
O levantamento foi efetuado junto a quatro empresas que atuam no setor de destinação de
resíduos industriais, no mês de setembro de 2006, sendo duas delas da RMSP, uma da cidade
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do Rio de Janeiro - RJ e outra de Salvador - BA, e os dados obtidos encontram-se
apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Custos de co-processamento de RIP em fornos de clínquer.
CUSTO DE DESTINAÇÃO (R$ / t)

EMPRESA

Solo Contaminado

EPI Contaminado

Borra de Tinta

C-P A

335,00

800,00

350,00

C-P B

300,00

600,00

300,00

C-P C

350,00

500,00

350,00

C-P D

550,00

550,00

550,00

C-P: Co-Processador
Fonte: Elaborado pelo Autor
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CAPÍTULO 7
7 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DESTINAÇÃO EM ATERROS INDUSTRIAIS
E CO-PROCESSAMENTO
Este Capítulo contém a análise comparativa das tecnologias de Aterro de Resíduos Industriais
Perigosos e de Co-Processamento em Fornos de Clínquer quanto a critérios ambientais e
financeiros.

7.1 Critérios Ambientais
Para a comparação entre a destinação por aterro de resíduos industriais perigosos e por coprocessamento, foram utilizados os seguintes critérios:
a) Impactos na implantação do empreendimento.
b) Impactos na operação para as pessoas envolvidas.
c) Impactos na desativação do empreendimento.
d) Limitações quanto aos resíduos recebidos.
e) Geração de efluentes líquidos.
f) Geração de efluentes gasosos.
g) Capacidade de destruição dos resíduos.
h) Confiabilidade dos componentes do sistema.
i) Qualidade das tecnologias de monitoramento.
j) Utilização de recursos naturais.
k) Geração de passivos ambientais.
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A comparação foi feita com emprego da matriz representada na Tabela 6, na qual estão
descritas as características de cada uma das tecnologias em análise ante os critérios
comparativos citados.
Tabela 6 - Matriz comparativa de critérios ambientais da destinação de resíduos em ARIP e
por co-processamento em fornos de clínquer.
Critério Comparativo

Aterro Industrial Classe I

Co-processamento

a) Impactos na implantação
do empreendimento

Impactos consideráveis, que devem
ser compensados

Não há, utiliza unidades já
existentes

b) Impactos na operação para
as pessoas envolvidas

Constante manipulação de resíduos
por pessoas, em todas as etapas do
processo

Manipulação de resíduos por
pessoas somente na etapa de
“blendagem”

Área com constante risco de
acidentes

Volta a utilizar recursos naturais,
como combustíveis fósseis e
matérias-primas

Poucas limitações, porém possui
restrições para resíduos líquidos e
resíduos com elevado teor de óleo

Muitas limitações, porém permite a
destruição de resíduos líquidos e
resíduos com elevado teor de óleo

c)

Impactos na desativação do
empreendimento

d) Limitações quanto aos
resíduos recebidos
e)

Geração de efluentes
líquidos

Percolado

Não há resíduo líquido

f)

Geração de efluentes
gasosos

Gases nocivos. Não há padrão para
emissões

CO2 e emissões dentro dos padrões
estabelecidos em legislação

g) Capacidade de destruição
dos resíduos

Não há. Persiste coresponsabilidade

Resíduo destruído de modo
imediato. Cessa coresponsabilidade do gerador

h) Confiabilidade dos
componentes do sistema

Há dúvidas sobre a vida útil dos
componentes do aterro, tais como a
manta de PEAD e os drenos

Alto grau de confiabilidade

i)

Qualidade das tecnologias
de monitoramento

Tecnologia de monitoramento de
água subterrânea não é eficiente.
Elevado tempo de resposta para
detecção

Alta tecnologia envolvida e
monitoramento on-line e em tempo
real

j)

Utilização de recursos
naturais

Consumo de solo para cobertura
dos resíduos

Proporciona a economia de
recursos naturais, como
combustíveis fósseis e matériasprimas.

Alta probabilidade. Inúmeros casos
conhecidos

Baixa probabilidade. Sem casos
conhecidos

k) Geração de passivos
ambientais

Fonte: Elaborado pelo Autor
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7.2 Critérios Financeiros
Conforme mencionado nos capítulos anteriores, para efeito de comparação do critério
financeiro, será considerado apenas o custo praticado para a destinação propriamente dita,
excluindo-se os custos referentes ao transporte (ou frete), pois estes são comuns a ambas as
tecnologias, uma vez que a hipótese de destinação em aterro próprio não será considerada.
Além disso, os custos de transporte sofrem grande variação em função da distância entre o
gerador e o local de destinação final, seja ela aterro ou co-processamento.
Com base nas premissas citadas, foram então levantados os custos referentes à destinação em
aterro de resíduos industriais perigosos e por meio de co-processamento em fornos de
clínquer, para os resíduos: solo contaminado, EPI contaminado e borra de tinta. Os valores
obtidos junto às quatro empresas são apresentados na Tabela 7
Tabela 7 - Matriz comparativa de custos para a destinação dos resíduos em ARIP e por meio
de co-processamento em fornos de clínquer.
CUSTO DE DESTINAÇÃO (R$ / t)
EMPRESA

Solo Contaminado

EPI Contaminado

Borra de Tinta

Aterro

Co-Processamento

Aterro

Co-Processamento

Aterro

Co-Processamento

ARIP A

200,00

-

250,00

-

210,00

-

ARIP B

175,00

-

175,00

-

175,00

-

ARIP C

300,00

-

350,00

-

*

-

ARIP D

215,00

-

215,00

-

215,00

-

C-P A

-

335,00

-

800,00

-

350,00

C-P B

-

300,00

-

600,00

-

300,00

C-P C

-

350,00

-

500,00

-

350,00

C-P D

-

550,00

-

550,00

-

550,00

ARIP: Aterro de Resíduos Industriais Perigosos

C-P: Co-Processador

* A empresa não trabalha com este tipo de resíduos.
Fonte: Elaborado pelo Autor
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A Figura 12 apresenta os custos médios obtidos para a destinação dos resíduos.

Custos Médios para a Destinação dos Resíduos
R$/t
700,00

612,50

600,00
500,00
400,00
300,00

387,50

383,75
247,50

222,50

200,00

200,00

100,00
0,00
Solo Contaminado

EPI Contaminado

Aterro

Borra de Tinta

Co-processamento

Figura 12 - Custos médios para a destinação dos resíduos.
Fonte: Elaborado pelo Autor

Apresenta-se, a seguir, a comparação entre as tecnologias, pelo critério financeiro, desta vez
considerando-se os elevados custos para empresas que destinaram seus resíduos para um
aterro industrial que é causador de uma área contaminada.
Primeiramente foram simulados os valores gastos por duas empresas, para a destinação dos
seus resíduos industriais perigosos ao longo de um período especificado, sendo que a
EMPRESA A destina os resíduos em aterros para resíduos perigosos, e a EMPRESA B
destina os resíduos por meio de co-processamento em fornos de clínquer. Para efeito da
simulação, foram utilizados os custos médios de destinação obtidos para as tecnologias no
item 7.1.
Em seguida, foram estimados os valores correspondentes às diferenças entre os montantes
gastos pelas duas empresas para a destinação dos resíduos a cada ano. Para obter-se um valor
único referente à diferença entre os gastos das duas empresas ao longo do período
especificado, foi considerado que o valor economizado a cada ano era colocado em um
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investimento hipotético, com rendimento anual 14,25 %, que é o valor oficial para a taxa selic
anual com mês base de setembro de 2006, segundo o Banco Central do Brasil (2006). Desta
maneira, obtém-se o valor correspondente à diferença entre o que as duas empresas investiram
para a destinação dos seus resíduos ao longo do período especificado.
Por último, o montante correspondente a esta diferença foi comparado aos valores gastos por
empresas que destinaram seus resíduos em aterro industrial causador de uma área
contaminada.
Não foram consideradas aqui as variações de preço das duas tecnologias ao longo do tempo,
os prejuízos para a imagem das empresas envolvidas em casos conhecidos de contaminação
de áreas nem os custos adicionais provenientes de ações de responsabilidade civil, para
reparação de danos sofridos pelas pessoas afetadas pela contaminação.
a) Período considerado na simulação.
O período de tempo adotado para a simulação foi determinado utilizando-se como base o
período de tempo de funcionamento do Aterro Mantovani, que foi de aproximadamente 10
anos (1977 a 1987).
b) Quantidade de resíduos considerada na simulação.
A quantidade de resíduos a ser destinada pelas empresas A e B, na simulação realizada, foi
definida com base na quantidade total estimada de resíduos depositados pelas 75 empresas no
Aterro Mantovani. Para tal, dividiu-se a quantidade total depositada pelo número de empresas
envolvidas, chegando-se a um valor médio de 4347 toneladas de resíduos para cada uma das
empresas, ao longo de 10 anos. Este valor foi então dividido entre os 3 tipos de resíduos
considerados no levantamento de custos de destinação, apresentado no item 7.1, e distribuído
ao longo do período considerado. Os custos obtidos para a geração anual de cada um dos
resíduos, bem como os custos para a destinação de cada um deles, são apresentados na Tabela
8.
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Tabela 8 - Geração e custos anuais de destinação para as empresas A e B.
Geração

Custo para

Custo Anual

Anual (t/ano)

Destinação (R$/t)

(R$)

Solo Contaminado

250

222,50

55.625,00

EPI Contaminado

85

247,50

21.037,50

Borra de Tinta

100

200,00

20.000,00

Solo Contaminado

250

383,75

95.937,50

EPI Contaminado

85

612,50

52.062,50

Borra de Tinta

100

387,50

38.750,00

Tipo de Resíduo

Empresa A
Aterro

Empresa B
Co-processamento

Fonte: Elaborado pelo Autor
A Figura 13 apresenta os custos anuais de destinação dos resíduos para as empresas A e B,
bem como a diferença entre eles.

Milhares R$

Custos Anuais para a Destinação de Resíduos
(Cenário sem Contaminação)

200
180
39

160
140

Diferença ~ R$ 90 mil/ano

120

52

100
20

80

21

60

96

40
56

20
0

Empresa A - Aterro
Solo Contaminado

Empresa B - Co-processamento
EPI

Borra

Figura 13 - Comparação entre os custos anuais de destinação dos resíduos para as empresas
A e B.
Fonte: Elaborado pelo Autor
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c) Simulação para a destinação de resíduos por um período de 10 anos.
A Tabela 9 apresenta a simulação dos valores gastos pelas empresas A e B para a destinação
de seus resíduos por um período de 10 anos.
Os valores obtidos para as diferenças dos montantes gastos pelas empresas A e B a cada ano
foram colocados em um investimento hipotético, de modo a poder totalizá-los em um valor
único e atual. A diferença total entre o que foi gasto pelas empresas ao longo de 10 anos
corresponde a R$ 2.014.676,00, que representa a quantia “economizada” pela empresa A, uma
vez que os valores médios para a destinação de resíduos em ARIP são inferiores quando
comparados aos praticados para a destinação por meio de co-processamento em fornos de
clínquer. A Figura 14 apresenta os valores economizados pela empresa A, obtidos por meio
da simulação.
Valor Economizado pela Empresa A
(Cenário sem Contaminação)

Milhões R$

2,2

2,01
Valor Total Economizado = R$ 2.014.676,00

2,0
1,8

1,67

1,6

Taxa de Rendimento Anual = 14,25%

1,4

1,37

1,2

1,11

1,0

0,88

0,8

0,68

0,6
0,51

0,4

0,35

0,2

0,10 0,22

0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Anos

Figura 14 - Valor “economizado” pela empresa A, que destinou seus resíduos em aterro, ao
longo de 10 anos.
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Tabela 9 - Simulação dos valores gastos com a destinação de resíduos para as empresas A e B.

Tipos de
Resíduos

Geração
anual

Custo para

Valores gastos para a destinação de resíduos

Destinação

Ano 01

Ano 02

Ano 03

Ano 04

Ano 05

Ano 06

Ano 07

Ano 08

Ano 09

Ano 10

Gerados

(t/ano)

(R$/t)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

Solo Contaminado

250

222,50

55.625,00

55.625,00

55.625,00

55.625,00

55.625,00

55.625,00

55.625,00

55.625,00

55.625,00

55.625,00

EMPRESA A

EPI

85

247,50

21.037,50

21.037,50

21.037,50

21.037,50

21.037,50

21.037,50

21.037,50

21.037,50

21.037,50

21.037,50

Aterro

Borra

100

200,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Sub Total

435

-

96.662,50

96.662,50

96.662,50

96.662,50

96.662,50

96.662,50

96.662,50

96.662,50

96.662,50

96.662,50

Solo Contaminado

250

383,75

95.937,50

95.937,50

95.937,50

95.937,50

95.937,50

95.937,50

95.937,50

95.937,50

95.937,50

95.937,50

EMPRESA B

EPI

85

612,50

52.062,50

52.062,50

52.062,50

52.062,50

52.062,50

52.062,50

52.062,50

52.062,50

52.062,50

52.062,50

Co-processamento

Borra

100

387,50

38.750,00

38.750,00

38.750,00

38.750,00

38.750,00

38.750,00

38.750,00

38.750,00

38.750,00

38.750,00

Sub Total

435

-

186.750,00

186.750,00

186.750,00

186.750,00

186.750,00

186.750,00

186.750,00

186.750,00

186.750,00

186.750,00

Diferença entre os

Diferença anual

90.087,50

90.087,50

90.087,50

90.087,50

90.087,50

90.087,50

90.087,50

90.087,50

90.087,50

90.087,50

valores gastos

Valor Acumulado

102.924,97

220.516,75

354.865,35

508.358,63

683.724,71

884.080,44

1.112.986,88

1.374.512,48

1.673.305,47

2.014.676,47

Fonte: Elaborado pelo Autor
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d) Comparação entre o valor obtido na simulação com os valores gastos por empresas que
destinaram seus resíduos em aterro industrial causador de área contaminada.
O valor que foi “economizado”, num primeiro momento, pela Empresa A, foi comparado ao
valor estimado que empresas que destinaram seus resíduos no Aterro Mantovani, causador de
área contaminada, teriam que pagar para a recuperação das áreas impactadas e correta
destinação dos mesmos. Conforme mencionado anteriormente, não foram considerados aqui
outros prejuízos para as empresas como, por exemplo, aqueles proveniente da ligação de seus
nomes com casos de graves acidentes ambientais.
Considerando-se que aproximadamente 75 empresas depositaram seus resíduos no local, e
não levando em consideração a quantidade nem o grau de periculosidade dos resíduos
depositados por elas, chega-se a um valor estimado de aproximadamente R$ 2,5 milhões /
empresa somente para a remoção dos resíduos ali dispostos. Considerando-se, ainda, que todo
o material depositado no Aterro Mantovani (326 mil toneladas de resíduos) deverá ser
destinado corretamente, seja por meio de co-processamento ou incineração, o valor para a
destinação dos resíduos poderia atingir de R$ 1,6 (todos os resíduos destinados por meio de
co-processamento) a R$ 6 milhões (todos os resíduos destinados por meio de incineração) por
empresa. Para tal estimativa foi considerado um valor reduzido em relação ao custo praticado
no mercado atualmente, por conta das quantidades de resíduos envolvidas. Deste modo, o
custo total para as empresas envolvidas, somando-se os custos de remoção e destinação
correta dos resíduos, seria de cerca de R$ 6,4 milhões / empresa.
Comparando-se o valor estimado acima com o valor “economizado” pela Empresa B, na
simulação inicialmente efetuada, pode-se perceber que, caso a empresa B tenha que arcar com
os custos da recuperação de um problema ambiental futuro, o valor a princípio
“economizado” é insuficiente. A Figura 15 apresenta a comparação destes valores,
considerando-se 3 cenários distintos para a destinação dos resíduos.
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Comparação do Valor "Economizado" com Custos de ARIP
Causador de Área Contaminada (Cenário com Contaminação)
Milhões R$

10

Custo para destinação

9
8
7

Resíduos: 4.350 t
Incineração : 1.400,00 R$/t
Co-Processamento: 369,00 R$/t

6

6,09

5

3,84

4

1,60

3
2
1

2,01

2,55

2,55

remoção

remoção

2,55

0

economizado

50% incineração + 100% co-processamento
50% co-processamento

remoção
100% incineração

Figura 15 - Comparação do valor “economizado” com custos de ARIP causador de área
contaminada.
Fonte: Elaborado pelo Autor

Além do gasto superior, deve-se considerar que o desembolso não-planejado e em prazo não
muito extenso pode ser algo bastante problemático no cenário competitivo atual, para muitas
empresas no Estado.
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CAPÍTULO 8
8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A avaliação das características dos processos de Aterro de Resíduos Industriais Perigosos e do
Co-Processamento em Fornos de Clínquer é fundamental para comparar as tecnologias.
O aterro é a maneira mais antiga para a destinação de resíduos de que se tem conhecimento. A
princípio, isso poderia levar à conclusão de que é porque ela é eficiente. Porém, esse viés não
é verdadeiro. De fato, enviam-se resíduos para aterro principalmente por causa da questão
financeira, pois este possui custo de destinação extremamente baixo, a curto prazo. Porém, em
face dos casos, cada vez mais numerosos, de contaminação de áreas utilizadas para a
disposição de resíduos, com custos elevados que podem atingir as empresas usuárias de
aterro, essas afirmações de que a tecnologia de disposição de resíduos em aterros seja
eficiente e de baixo custo está cada vez mais se demonstrando falsa.
Em contraposição, a destinação de resíduos por meio do co-processamento em fornos de
clínquer consiste em uma forma de destinação de resíduo bastante recente e com alta
tecnologia envolvida. Devido a isso e ao mercado ainda restrito, é uma tecnologia com custo
mais elevado, a curto prazo, quando comparado ao aterro. Porém, as técnicas de controle
envolvidas no processo produtivo, além do fato de possibilitar a destruição definitiva do
resíduo, tornam-na extremamente superior do ponto de vista ambiental.
Um importante fator na comparação aterro industrial versus co-processamento surge quando
se avalia a questão a longo prazo, considerando-se as perspectivas dos casos de aterros para
resíduos perigosos que acabaram por ocasionar a contaminação das áreas e vizinhanças em
que foram instalados. O aterro é uma tecnologia menos confiável, informação esta
comprovada pelos inúmeros casos de contaminação conhecidos, e de controles menos
efetivos, uma vez que a identificação de falhas, como por exemplo, rupturas na
impermeabilização ou contaminação do solo, é demorada e muitas vezes dificilmente
detectável. Por este motivo, são causadores de problemas ambientais de correções complexas
e onerosas. Para o caso dos resíduos industriais perigosos a questão é ainda mais grave. A
disposição em aterro industrial não propicia a estabilização ou inertização dos resíduos com o
decorrer dos anos, mantendo-se, portanto, suas características de periculosidade praticamente
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intactas. Em contrapartida, as estruturas de contenção e controle têm a tendência de se
deteriorarem (ALLEN, 2001). O aterro industrial tem a tendência natural de falhar; tratandose de um projeto com vício intrínseco, sendo apenas uma questão de tempo para que o dano
ocorra.
Neste contexto o custo somente para a descontaminação das áreas afetadas já torna, em alguns
casos, a tecnologia mais cara que o co-processamento em fornos de clínquer. Porém, esse não
é o único prejuízo sofrido pela empresa. Têm-se ainda os custos para a destinação correta dos
resíduos removidos, e outras inúmeras conseqüências adicionais, das quais se pode destacar o
impacto negativo para a população humana afetada, além da perda de capital-prestígio, devido
à associação de seu nome com áreas contaminadas por resíduos industriais perigosos.
Os custos atuais para a destinação de resíduos por meio de co-processamento, em curto prazo,
são superiores quando comparados aos custos para a disposição de resíduos em aterros. Isto se
deve ao fato de o co-processamento ser uma técnica mais recente para a destinação de
resíduos, possuir sofisticadas tecnologias de processo, controle e análise de emissões e do
clínquer produzido, além dos investimentos necessários para a adequação de um fábrica de
cimento para a realização do co-processamento, que envolve desde a construção de galpão
para o armazenamento e aquisição de equipamentos para o processamento dos resíduos, até
adaptações no processo produtivo. Existe ainda uma perda comprovada de produtividade do
forno de clínquer devido à realização do co-processamento. Porém, a tendência futura é a
aproximação dos custos destas duas técnicas, uma vez que o custo do co-processamento tende
a diminuir, principalmente pelo aumento de escala da sua utilização e amortização dos
investimentos iniciais, enquanto que o custo do aterro tende a aumentar, devido à falta de
espaço para a construção e encarecimento dos materiais envolvidos em sua execução. Somase a isso, ainda, a tendência mundial para a valorização e favorecimento de tecnologias que
promovam o reaproveitamento do resíduo (co-processamento), que se contrapõe à idéia do
aterro, que no lugar de incentivar a “reciclagem” do resíduo, contribui na “poluição” do local
onde é depositado e na sua circunvizinhança.
A longo prazo, ficou demonstrado que, caso o aterro para resíduos industriais perigosos seja
causador de áreas contaminadas, o montante a princípio “economizado” por meio da
utilização desta tecnologia mais barata, é insuficiente para cobrir as despesas necessárias para
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a remoção dos resíduos e remediação das áreas, além dos custos para se dar destinação correta
aos resíduos removidos.
O prejuízo para as empresas, decorrente da perda de capital-prestígio, devido à associação de
seus nomes com áreas contaminadas por resíduos industriais perigosos, também pode atingir
grandes proporções. Hoje, é cada vez mais valorizado o que se denomina de “selo verde”, ou
seja, o compromisso das companhias para com a preservação do meio ambiente. Isto não só
valoriza ou desvaloriza uma empresa, mas também é determinante, dependendo do segmento
de mercado em que atua, para a solidificação ou rejeição de suas relações comerciais com o
cliente. Empresas que apresentam problemas ambientais, muitas vezes, são desqualificadas
por seus clientes, que deixam de se utilizar de seus produtos ou serviços. Estes clientes podem
ser outras empresas, ou também o próprio consumidor final, que, cada vez mais conscientes
da problemática ambiental mundial, passam a exigir que as indústrias que colocam seus
produtos em lojas e supermercados respeitem o meio ambiente.
Outro aspecto importantíssimo em relação aos custos que podem incidir sobre as empresas
envolvidas com a contaminação provocada por aterro para os quais enviaram seus resíduos
perigosos diz respeito às ações de responsabilidade civil, para reparação de danos sofridos. O
próprio caso do Love Canal mostra que isto pode acontecer e, caso ocorra, resultam em
pagamentos de indenizações de grande monta. Cabe destacar, nesse aspecto, que a Lei de
Crimes Ambientais cita “danos e possibilidade de danos”. Da mesma forma, deve-se
esclarecer que os danos sofridos não se referem somente a agravos diretos à saúde (morte,
doenças), mas podem incluir aspectos diversos como desvalorização imobiliária, perdas de
atividade para o município e impactos psicológicos para a população afetada. Este é um
campo ainda pouco explorado no Brasil, mas já começa a haver uma mobilização dos
escritórios de advocacia e advogados, no sentido de preencher esta lacuna do Direito
brasileiro.
No Brasil, no âmbito Federal, a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei No 6938 de 1981
(BRASIL, 1981), por meio do princípio da “responsabilidade objetiva” (responsabilidade
independente de culpa), estabelece que o poluidor seja obrigado, independente da existência
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por
sua atividade (LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE, 2006).
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As tendências mundiais, no que diz respeito à destinação de resíduos em aterros ou por meio
de co-processamento em fornos de clínquer, tanto do ponto de vista comercial, por meio da
avaliação do posicionamento das empresas, como do ponto de vista governamental, por meio
da avaliação de legislação pertinente, apontam para a priorização de tecnologias
ambientalmente sustentáveis, como é o caso do co-processamento em fornos de clínquer.
A União Européia, por meio das diretivas para gerenciamento de resíduos, institui uma
hierarquia para o seu tratamento, em ordem decrescente de prioridade: prevenção, reuso,
reciclagem, outros tipos de recuperação, como por exemplo, recuperação energética, e, por
último, o aterro (DIJKGRAAF; VOLLEBERGH, 2004; UNIÃO EUROPÉIA, 1975). Além
disso, preconiza que os resíduos devam ser tratados o mais próximo possível da fonte
geradora, de modo a minimizar riscos no transporte, e define o princípio de poluidor-pagador,
onde o gerador é responsável pelo tratamento dos resíduos e pela recuperação e remediação
de áreas contaminadas.
Outra diretiva européia, relativa à disposição de resíduos em aterros, (UNIÃO EUROPÉIA,
1999) antes mesmo de definir os critérios para disposição, expressa a preferência pela
prevenção, reciclagem e valorização dos resíduos, bem como a utilização como recuperação
energética, a fim de poupar recursos naturais e limitar a utilização dos solos. A diretiva
menciona ainda que os resíduos perigosos, antes de serem dispostos, devem ser tratados para
diminuição da periculosidade; que, por conta dos custos mais baixos praticados pelos aterros,
pode haver um direcionamento preferencial para este tipo de tecnologia, criando assim uma
séria ameaça potencial para o ambiente; que, para os resíduos perigosos, a decisão de, se estes
podem ou não ser depositados em aterros, deve ser tomada caso a caso; e que fica proibida a
diluição ou mistura de resíduos que tenha por único objetivo torná-los conformes com os
critérios de aceitação, bem como a disposição de resíduos explosivos, corrosivos, oxidantes e
muito inflamáveis ou inflamáveis.
A legislação francesa estabelece que a empresa deva, em primeiro lugar, evitar a geração de
resíduo e que, caso haja geração, deva-se primeiramente tentar o reaproveitamento do mesmo,
recuperando a matéria-prima. No caso de haver a necessidade de se tratar o resíduo fora da
empresa, deve-se antes buscar um tratamento que possibilite uma valorização térmica; e, em
último lugar, deve-se utilizar o aterro (GROSZEK, 1998).
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Na Holanda, as tarifas praticadas para a destinação em aterro são, por decreto, niveladas às
tarifas praticadas para a destruição térmica dos resíduos, de modo a não haver influência do
fator custo na decisão final do gerador (VERHOEF; DIJKEMA; REUTER, 2000).
A Agência de Controle da Poluição dos Estados Unidos, a USEPA, estabeleceu em 1984,
dentro do regulamento do RCRA, um programa denominado “Land Disposal Restrictions
(LDR)”, ou seja, restrições para disposição no solo (U. S. ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 2006). Este programa visa a minimização do potencial de risco
ambiental que seria resultante da destinação de resíduos perigosos no solo. Para isso, este
regulamento estabelece a exigência de tratamentos específicos dependendo do tipo e
característica da periculosidade de cada resíduo, de modo que a sua eventual destinação no
solo possa ser considerada segura. Este programa lista os padrões de tratamento baseados em
tecnologias, os quais devem ser alcançados antes que um resíduo perigoso seja encaminhado
para disposição no solo (40 CFR - Code of Federal Regulations Part 268). Estes padrões
ajudam a minimizar os riscos ao meio ambiente e à saúde humana, em curto e longo prazo,
beneficiando as comunidades onde estão localizados os aterros de resíduos perigosos.
No Brasil, algumas empresas já incorporaram esta tendência. Aterros industriais clássicos
estão evoluindo para o conceito de Central de Tratamento de Resíduos, onde uma série de
tratamentos é incorporada ao resíduo antes de sua disposição final.
A Política Estadual de Resíduos Sólidos (SÃO PAULO, 2006) prevê, como um de seus
princípios, “a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos que leve em consideração as
variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública”. Fica
claro nesta passagem que a destinação de resíduos deve contemplar a análise de diversos
parâmetros, que não somente o custo.
Além disso, a Política fala ainda em “promover e exigir a recuperação das áreas degradadas
ou contaminadas por gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos” e que “os responsáveis
pela degradação ou contaminação de áreas em decorrência de suas atividades econômicas, de
acidentes ambientais ou pela disposição de resíduos sólidos, deverão promover a sua
recuperação ou remediação”. Ou seja, a tendência é de que as empresas que depositaram seus
resíduos em aterros causadores de áreas contaminadas sejam de fato responsabilizadas por
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seus atos e tenham que arcar com os custos para a remediação da área, além de ter que prover
a correta destinação para os resíduos removidos.
Fica claro aqui, que a tomada de decisão, por parte das empresas, sobre a maneira pela qual
destinarão seus resíduos, não depende somente de fatores simples, como por exemplo,
analisar em curto prazo qual a solução mais barata. Esta decisão deve considerar diversos
aspectos, tais como: o horizonte de tempo a ser considerado; a sustentabilidade, segurança e
confiabilidade das tecnologias escolhidas; as tendências futuras, no que diz respeito a custo
das tecnologias, exigências da sociedade e legislações; e possíveis conseqüências, como a
perda de capital-prestígio e elevados custos não planejados, caso venha a ter problemas
ambientais. Ou seja, é necessário que os responsáveis pela tomada de decisão sobre a
destinação de resíduos, dentro das empresas, possuam bom conhecimento sobre o assunto,
pois, somente entendendo e avaliando a dinâmica entre os aspectos acima descritos, será
possível tomar a decisão correta e optar pela melhor tecnologia disponível para a destinação
dos resíduos.
A questão do custo para o transporte de resíduos não foi abordada neste trabalho, pois, apesar
de representar parte dos custos envolvidos na destinação, não está relacionado diretamente aos
custos das tecnologias, cuja comparação era um dos objetivos propostos. O custo do
transporte varia em função da distância entre o gerador e o local onde será feita a destinação,
seja ela em ARIP ou por meio de co-processamento. Existem hoje, no Estado de São Paulo,
somente três aterros licenciados para receber resíduos industriais perigosos, e uma cimenteira
licenciada para o co-processamento de resíduos. Por este motivo, dependendo da localização
do gerador, fica mais barato enviar o resíduo para destinação fora do estado de São Paulo,
causando impacto no custo para a destinação. Além disso, deve-se considerar a taxa para o
licenciamento junto aos órgãos ambientais, que é a mesmo para as duas tecnologias, mas que
também varia de um estado para outro. Por conta destas variantes, e de modo a evitar que isso
viesse a interferir ou influenciar no comparativo entre os custos praticados para as diferentes
tecnologias, optou-se por considerar nos cálculos somente o custo relativo exclusivamente à
disposição em ARIP ou ao co-processamento em fornos de clínquer.
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CAPÍTULO 9
9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A questão dos resíduos, tanto na ótica da geração como da destinação, é atualmente uma das
grandes preocupações do homem, uma vez que a destinação inadequada destes resulta na
contaminação da água, do solo e do ar. Diante desta problemática, antes de mais nada, é
fundamental enfatizar a necessidade da não geração de resíduos perigosos, ou, caso isso não
seja possível, minimizar a quantidade gerada.
Por ser uma tecnologia menos confiável e não possuir formas de controle efetivas, o custo
para a disposição de resíduos industriais perigosos em aterros é o menor de todos, quando
comparado com as demais tecnologias para a destinação de resíduos. Porém, quando se
consideram os valores elevados gastos por empresas que depositaram seus resíduos em aterros
que causaram a contaminação de áreas, a tecnologia passa então a ser uma das mais caras.
A destinação de resíduos por meio do co-processamento em fornos de clínquer apresenta
investimento inicial mais alto quando comparado à destinação em aterros, porém, por ser
ambientalmente mais segura do que esta, a longo prazo ela pode tornar-se muito mais barata e
isenta de qualquer risco. A comparação das duas tecnologias, do ponto de vista ambiental,
evidencia a superioridade do co-processamento em relação ao aterro.
O que precisa ficar claro para as empresas que destinam seus resíduos perigosos é que um
processo ambientalmente superior possui maior custo agregado inicial, mas é justamente isto
que vai garantir que ela não venha a ter problemas futuros. É preciso deixar de olhar somente
para o momento presente e olhar adiante, pois o que parece economia em curto prazo pode
desdobrar-se em custos elevadíssimos em uma ou duas décadas. Empresas cujo horizonte
perspectivo seja compatível com esse tempo devem considerar fortemente uma postura mais
sustentável em relação à disposição de seus resíduos perigosos.
A comparação das duas tecnologias do ponto de vista financeiro, a longo prazo, evidencia
novamente a vantagem do co-processamento em relação ao aterro. Valores gastos, a longo
prazo, por empresas que destinaram seus resíduos em aterros causadores de áreas
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contaminadas, chegam a ser quatro vezes maiores do que aqueles gastos por empresas que
destinaram seus resíduos por meio de co-processamento.
Os aterros, mesmo que especialmente projetados para resíduos perigosos, impactam a
ocupação do solo ao requererem áreas próprias e perenes. Aumenta-se o passivo ambiental na
medida em que são continuamente alimentados. Por apenas adiar um problema, uma vez que
os resíduos não são descaracterizados nem definitivamente eliminados, os aterros apresentam
risco permanente de contaminação do solo e das águas subterrâneas, além de representarem
potenciais focos de riscos à saúde pública (LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE,
2006). O co-processamento, por sua vez, não causa impacto em relação à sua utilização,
elimina definitivamente o resíduo e conseqüente geração de passivos ambientais,
minimizando riscos ao ambiente e à saúde pública.
As tendências mundiais caminham para a diminuição progressiva do uso de aterro, dando
lugar a tecnologias que valorizem o resíduo e possibilitem sua reciclagem como energia /
matéria-prima, como o caso do co-processamento.
Os aspectos anteriormente citados indicam, com clareza, que os ARIP são altamente
suscetíveis a falhas, em longo prazo, e continuar utilizando-os quando está disponível uma
alternativa técnica e economicamente viável é, portanto, quase uma atividade de degradação
consciente.
Enfatiza-se, com este trabalho, a importância da inclusão na legislação brasileira de
instrumentos seguindo os moldes europeus, como os que vêm sendo adotados na França e na
Holanda, que propiciam sustentabilidade por meio da hierarquização das destinações e do
estabelecimento de custos competitivos entre as tecnologias de destinação. Além disso,
sugere-se que os envolvidos com os sistemas de gestão / certificação ambiental, com a ISO
14000, sejam mais críticos em relação à destinação de resíduos em aterros industriais, para os
casos de resíduos que possuam melhor tecnologia disponível para destinação. A prática da
escolha da melhor tecnologia disponível para a destinação de resíduos deve ser incentivada,
de modo a qualificar de maneira diferenciada e destacada as empresas que assim o fizerem.
Como recomendação para estudos adicionais, os seguintes temas são sugeridos:
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a) Como quantificar o prejuízo de imagem e mercado sofrido por empresas envolvidas
com problemas ambientais?
b) Como diminuir os custos do co-processamento de resíduos em fornos de clínquer?
c) Qual a significância dos impactos negativos no co-processamento em fornos de
clínquer?
d) Como garantir a rastreabilidade dos resíduos quando co-processados, de modo a poder
relacionar algum acidente da construção civil à utilização de “cimento coprocessado”?
e) Como otimizar controles ambientais em ARIP?
f) Como partilhar a responsabilização financeira para empresas solidariamente
envolvidas em casos de contaminação ambiental?
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