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Resumo
Os transformadores elétricos que contêm no seu interior óleos dielétricos à base de
bifenila policloradas (PCBs), ao término da sua vida útil e ou por imposição legal,
devem ter sua destinação final em condições ambientalmente adequadas.
Esta dissertação irá discorrer sobre um estudo já realizado pelo seu autor, que deu
origem à unidade industrial Tecori, dedicada exclusivamente à descontaminação e
reciclagem de transformadores contaminados com PCBs, localizada na cidade de
Pindamonhangaba, SP, que vem operando desde 2001, devidamente licenciada
ambientalmente pelos órgãos responsáveis pelo controle ambiental.
Este trabalho basicamente foi desenvolvido em três etapas seqüenciais, a saber:
1ª Etapa: Comprovação dos ganhos: ambientais, econômicos e de saúde
ocupacional, da tecnologia de descontaminação com posterior reciclagem dos
metais, em comparação com a tradicional tecnologia de incineração em altas
temperaturas, com deposição das escórias metálicas em aterros controlados.
2ª Etapa: Trabalho de pesquisa para identificação da melhor tecnologia disponível
de descontaminação de transformadores contaminados com PCBs.
3ª Etapa: Estudos de engenharia de processo com vista à proposição de melhorias
nas tecnologias de descontaminação pesquisadas, e a introdução das mesmas na
implantação de uma Unidade de Destinação Final de Transformadores
contaminados com PCBs, dentro do conceito de “estado da arte” , em termos
ambientais, econômicos e de saúde ocupacional.
Esta dissertação tem como objetivo disponibilizar os conhecimentos advindos dos
trabalhos e estudos que levaram à implantação da Tecori, para que os mesmos
possam ser úteis ao desenvolvimento de tecnologias voltadas à preservação
ambiental, bem como contribuir para a formação de um banco de dados voltado para
o aprimoramento da tecnologia de descontaminação de transformadores elétricos
contaminados com PCBs.
Palavras chaves: Ascarél, Bifenila Policloradas (PCBs), descontaminação,
transformadores elétricos, contaminado com PCBs, destinação final, resíduos de
PCBs.

Abstract

Final destination of PCBs contaminated electrical transformers, through
a technology of decontamination and metallic components recycling: a
gain for the environment, for the occupational health and finance.
The electrical transformers contains Polychlorinated Biphenyls (PCBs), at the end of
their lifespan and or by legal imposing, must have theirs disposal in environmentally
appropriate conditions.
This thesis will be based upon the author’s previous research and study, which
resulted in an industrial unit named TECORI, located in Pindamonhangaba, SP. It
has been successfully operating since 2001and focusing entirely upon the
decontamination and recycling of PCBs contaminated transformers. The unit is fully
licensed by respective governmental organs responsible for the environmental
preservation.
This work has been divided into the following three stages:
First Stage: It shows the evident advantages for the environment, economy and
occupational health when using decontamination technology with the subsequent
recycling of metals, compared with the traditional technology of incineration at high
temperatures followed by the disposal of metal slag in controlled landfills.
Second Stage: Research has been conducted to identify the best available
technology for decontamination of electrical transformers contaminated with PCBs.
Third Stage: Studies of process engineering have been carried out with a view to
proposing technological improvement in decontamination and also to introducing it in
a unit for disposal of contaminated transformers within the system of “Stage of the Art
“in environment terns, economy and occupational health.
This thesis has the aim at making available the technical know-how acquired from
previous work and studies that led to set up TECORI. Moreover, the acquisition of
such Know-how can be very useful for developing technologies related to
environmental preservation, as well as contributing to a data base oriented towards
technological improvements for decontaminations of electrical transformers
contaminated by PCBs.
Key Words: Askarel, Polychlorinated Biphenyls (PCBs), decontamination, electrical
transformers, contaminated by PCBs, final disposal, PCBs waste.
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1- Introdução
Os transformadores elétricos, que contêm no seu interior óleos isolantes dielétricos à
base de PCBs (bifenila policloradas), ao término da sua vida útil, e/ou por
determinação legal, devem ter a sua destinação final realizada em condições
ambientalmente adequadas.
A obrigatoriedade da destinação final desse tipo de resíduo está baseada em
normas da ABNT e por um arcabouço de leis, decretos, resoluções e portarias
brasileiras, além de convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, como por
exemplo, a de Estocolmo, que trata da eliminação dos POPs (poluentes orgânicos
persistentes) nos quais os PCBs e as Dioxinas e Furanos, substâncias
potencialmente geradas a partir da oxidação dos PCBs, figuram entre os doze POPs
a serem eliminados até 2025.
Os PCBs apresentam um grande potencial poluidor ao meio ambiente, devido ao
seu elevado poder de dispersão no ar, solo e águas, e por não serem
biodegradáveis. Os PCBs são bioacumulativos, e foram comprovados
cientificamente, em testes laboratoriais, como substâncias cancerígenas para
animais. O relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 1987, publicado
pela agência internacional para pesquisa do câncer (Lyon – França), classifica os
PCBs como sendo do Grupo 2A – “provável cancerígeno humano” por não haver
comprovação epidemiológica.
Os transformadores elétricos são basicamente constituídos de materiais metálicos,
representando aproximadamente 60% do seu peso total, sendo os restantes 35%
subdivididos em 33% de óleo dielétrico e 2% de materiais celulósicos.
Tradicionalmente, a destinação final adotada para este tipo de resíduo industrial é a
destruição térmica em incineradores industriais de alto desempenho.
Este processo destrói virtualmente os contaminantes orgânicos (óleos dielétricos e
os materiais celulósicos impregnados com PCBs), depositando toda massa metálica
em aterro classe I (resíduos perigosos), como escória metálica, após passar pelo
primeiro estágio da incineração (forno rotativo), no qual os compostos orgânicos
contaminantes das superfícies metálicas são volatilizados e encaminhados para sua
destruição no segundo estágio da incineração (forno estático).
Essa escória metálica resultante do processo de incineração permanece nesses
aterros sem a possibilidade de reaproveitamento. No futuro, esses materiais poderão
ser caracterizados como um passivo ambiental, por não serem considerados
“resíduos últimos”, ou seja, resíduos não passíveis técnica e economicamente de
serem reaproveitados, quer seja pela sua reciclagem e/ou pela sua transformação
em substâncias não nocivas ao meio ambiente e a saúde humana, o que
efetivamente não é o caso dos metais constituintes dos transformadores elétricos.
Esta dissertação de mestrado irá discorrer sobre um trabalho já realizado, por seu
autor, quando implantou no Brasil uma Unidade de descontaminação de
transformadores contaminados com PCBs.
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Com este objetivo, os empreendedores deste investimento, previamente contrataram
o autor desta dissertação para desenvolver as seguintes questões;
a) Avaliar a tecnologia de descontaminação e reciclagem dos metais constituintes de
transformadores elétricos contaminados com PCBs, para efeito da sua destinação
final, em relação a tecnologia de incineração, no sentido de identificar ganhos
possíveis ganhos ambientais, econômicos e da saúde ocupacional.
b) Pesquisar e identificar a melhor tecnologia de descontaminação disponível para a
destinação final de transformadores elétricos contaminados com PCBs.
c) A partir da identificação da melhor tecnologia disponível, desenvolver estudos
para o seu aprimoramento com vistas a implantação de uma unidade industrial no
Brasil, voltada a destinação final de transformadores elétricos contaminados com
PCBs, de tal forma que a mesma possa ser considerada o “estado da arte” em
termos ambientais, econômicos e de saúde ocupacional.
Portanto, esta dissertação abordará as quatro fases distintas de todos os trabalhos
desenvolvidos, a saber;
1ª Fase: Estudo comparativo das tecnologias de destinação final de metais
contaminados com PCBs ( descontaminação x incineração ),
2ª Fase: Pesquisa para identificação da melhor tecnologia disponível para a
descontaminação de transformadores contaminados com PCBs,
3ª Fase: Estudos de engenharia de processo com vista à proposição de melhorias
nas tecnologias de descontaminação pesquisadas,
4ª Fase: Estudos de engenharia objetivando a implantação de uma Unidade de
Destinação Final de Transformadores contaminados com PCBs, dentro do conceito
de “estado da arte” , em termos ambientais, econômicos e de saúde ocupacional.
A dissertação irá discorrer, portanto, sobre uma análise crítica de processo de
seleção de tecnologia, concluído pelo seu autor, o qual deu origem à implantação da
unidade industrial Tecori, dedicada exclusivamente à descontaminação e reciclagem
de transformadores contaminados com PCBs, localizada na cidade de
Pindamonhangaba, SP, a qual vem operando desde 2001, devidamente licenciada
ambientalmente pelos órgãos de controle ambiental, especificamente Cetesb e
Ibama. O trabalho descrito nesta dissertação teve início em 1993 e foi concluído em
2000.
1.1 – Objetivo
O objetivo desta dissertação é contribuir na formação de um banco de dados para o
aprimoramento da tecnologia de descontaminação de transformadores elétricos
contaminados com PCBs.
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1.2 – Delimitação dos estudos
Os estudos se concentraram num primeiro estágio, em comprovar as vantagens e
desvantagens da tecnologia de descontaminação em comparação à tecnologia de
incineração, com vistas a destinação final de materiais metálicos contaminados com
PCBs, advindos de transformadores elétricos, sobre o ponto de vista teórico e
conceitual das respectivas tecnologias analisadas.
Esses estudos não entraram no mérito da questão dos padrões técnicos
estabelecidos pelas normas da ABNT e/ou deliberações dos órgãos ambientais que
licenciam e fiscalizam a atividade de incineração, e muito menos no questionamento
de ordem prática dos incineradores legalmente licenciados para esta atividade no
Brasil, uma vez que foi admitido que os incineradores em operação no Brasil
atendem às exigências legais.
Ainda dentro deste primeiro estágio dos estudos há de se destacar que, para efeito
de comparação entre a tecnologia de descontaminação e a de incineração, que
ambas são regidas por normas técnicas distintas, não se podendo comparar duas
tecnologias em bases diferentes de normas técnicas e padrões de desempenho
ambientais díspares, mas sim pelos seus resultados objetivos, tais como; impactos
ambientais, exposição dos operadores a substancias tóxicas, custos operacionais e
de investimento, como será demonstrado no item 5.
Com relação ao segundo estágio dos estudos, que visavam identificar a melhor
tecnologia de descontaminação disponível, os mesmos foram desenvolvidos de
forma objetiva, sem questionamentos das delimitações de ordem legal, normativa
e/ou de imposições do órgão de licenciamento ambiental. Todas as condicionantes
foram acatadas e incorporadas ao estudo sem questionamento.
Em especial, com relação às imposições e/ou exigências do órgão de licenciamento
ambiental ao qual o projeto da Tecori foi submetido, as mesmas foram, na sua
grande maioria, mais restritivas que as adotadas internacionalmente, o que
condicionou ao projeto a um elevado nível tecnológico.
Os estudos não questionaram os seguintes pontos:
Ì A obrigatoriedade da destinação final dos resíduos de PCBs, nas condições
estabelecidas pelas normas e leis brasileiras.
Ì Os parâmetros definidos pelas normas e legislação que tratam do assunto, e em
especial, os teores de PCBs que definem se um determinado material e/ou
substância é classificado como “resíduo de PCBs”.
Ì Os procedimentos e metodologias analíticas definidas pelas normas brasileiras,
para determinação dos teores de PCBs num determinado material e/ou substância,
bem como os níveis de detecção por elas definidos.
Ì Do potencial poluidor dos PCBs e dos seus resíduos ao meio ambiente.
Ì Das patologias desenvolvidas no homem decorrentes da exposição aos PCBs.
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Ì Os trabalhos partiram da premissa que os PCBs e os seus resíduos são
substâncias poluidoras e patogênicas.
Ì Os PCBs não devem ter contato com a biosfera de forma ampla e, mais
especificamente com o ser humano, nas mais variadas formas de exposição, quer
seja por inalação, absorção pelo contato dérmico, pela ingestão direta, ou indireta
por meio de alimentos e águas contaminadas.
Por último, duas delimitações de ordem tecnológica:
Ì A tecnologia de reclassificação de transformadores contaminados com PCBs, a
qual visa a descontamição dos transformadores para o seu reúso, mas não para a
sua destinação final.
Ì A tecnologia de descontaminação de óleos minerais contaminados com PCBs.
Essas duas tecnologias foram também avaliadas, visto que, a priori, não eram
conhecidas, e estão descritas no item 6.1. No entanto como não visam à destinação
final dos materiais sólidos impermeáveis dos transformadores contaminados com
PCBs, foram desconsideradas no decorrer dos estudos. No entanto, as mesmas
constam nesta dissertação para torná-la mais abrangente.
1.3- Estratégia adotada no desenvolvimento dos estudos
Como os estudos envolveram dois estágios distintos, ou seja, primeiramente uma
comparação da tecnologia de descontaminação com a de incineração, e num
segundo estágio, a identificação da melhor tecnologia de descontaminação
disponível, os mesmos serão apresentadas separadamente, como segue.
1.3.1 – Comparação das tecnologias de descontaminação e incineração
Considerando que existem vários tipos de tecnologias de incineração, bem como de
descontaminação de metais contaminados com PCBs, e que a princípio já se tinha a
informação que a tecnologia de descontaminação ser mais vantajosa que a de
incineração, faltando apenas sistematizar esta comparação, decidiu-se fazer uma
comparação conceitual dos dois processos, mas com utilização de dados reais e
práticos.
Com relação a tecnologia de incineração foi adotado como “processo tecnológico
conceitual” com as características comuns de uma série de incineradores que o
autor desta dissertação teve contato, os quais estão relacionados abaixo.
Portanto não se trata de uma escolha de um determinado incinerador sobre o qual
seria possível fazer toda uma referência bibliográfica nos moldes acadêmicos, mas
sem a devida consistência prática e real.
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E seguir, a relação de todos os incineradores em que o autor da dissertação teve
contato, quer seja como operador, em estágios, cursos, e visitas técnicas;
Ì Incineradores da Basf em Ludwigshafen – Alemanha
Ì Incinerador da Him em Biebsheim – Alemanha
Ì Central de incineração de Kezo – Suiça
Ì Central de incineração da Pec Tredi – Saint Vulbas – França
Ì Incinerador da Rhône-Poulenc da Usina de Pont-de-Claix – Grenoble – França
Ì Unidade de incineração da Rhône - Poulenc de Les Roches de Condrieu - França
Ì Central de incineração do Grupo Onyx em Limay - França
Ì Unidade de incineração da Elf-Atochem – Saint Auban - França
Ì Unidade de incineração da Rhône – Pouilenc de Rieme - Bélgica
Ì Central de incineração da AVR Chemie de Rotterdam – Holanda
Ì Incineradores da Cetrel do Polo de Camaçari / BA - Brasil
Ì Incinerador da Cinal do Polo Cloroquímico de Alagoas - Brasil
Ì Incinerador da Basf de Guaratinguetá / SP – Brasil
Ì Incinerador da Tribel em Belford Roxo / RJ – Brasil
Ì Incinerador da Usina Química da Rhodia de Cubatão / SP - Brasil
A partir das informações advindas dos contatos com os incineradores acima
relacionados, foi possível extrapolar um “incinerador conceitual”, com tecnologia
definida comum a todos, e respectivo custos de operação e de investimento.
A descrição da tecnologia de incineração, baseada num “incinerador conceitual”
encontra-se no item 5.1.
Com relação à tecnologia de descontaminação a ser adotada na comparação das
tecnologias voltadas a destinação final de metais contaminados com PCBs, foi
usado o mesmo critério da tecnologia de incineração, ou seja, foi adotado o mesmo
princípio básico e comum a todas as tecnologias de descontaminação.
A tecnologia “conceitual de descontaminação”, descrita no item 5.2, foi idealizada a
partir dos primeiros contatos com empresas exploradoras desta atividade, as quais
estão descritas no item 6.1.
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1.3.2 – Identificação da melhor tecnologia de descontaminação
Com o propósito de implantar uma unidade de descontaminação de transformadores
à PCBs no Brasil, buscou-se parceiros tecnológicos que desejassem de alguma
maneira participar desse projeto, e a partir desta busca, foram contatadas e visitadas
uma série de empresas que exploravam este tipo de atividade ao redor do mundo,
mais especificamente nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Espanha,
Itália e Bélgica.
Portanto, todas as informações foram obtidas em reuniões e visitas técnicas, nas
quais inicialmente as questões de desempenho e custos de investimento foram
abordadas, e num segundo momento as questões relativas aos processos
tecnológicos e de engenharia, o que dificultou muito os estudos na sua fase inicial.
De qualquer forma com as poucas informações tecnológicas disponibilizadas nas
reuniões, com as anotações das observações feitas durante as visitas às
instalações, das condicionantes dos respectivos licenciamentos ambientais e dos
estudos de processo desenvolvidos a partir desses dados, foi possível identificar as
melhores tecnologias, permitindo até o descarte de algumas tecnologias que se quer
atendiam as normas e legislação brasileira.
Num segundo momento, as empresas identificadas no grupo de “melhores
tecnologias”, ou não descartadas na primeira fase, foram informados da avaliação
feita e do potencial de se desenvolver uma parceria, conforme explicitado no
primeiro contato. Nesta ocasião, foram solicitadas informações complementares para
uma nova análise mais abrangente e consistente.
Algumas visitas foram refeitas, outros preferiram disponibilizar mais algumas
informações e poucos se restringiram às informações do primeiro contato,
principalmente pelo teor das perguntas que foram encaminhadas, as quais
provavelmente demonstraram um certo nível de conhecimento, e que supostamente
poderiam comprometer o sigilo dos seus processos tecnológicos.
A partir desta segunda rodada de informações e de novos estudos dos processos
avaliados foi possível eleger a “melhor“ tecnologia de descontaminação, pelo menos
num primeiro momento.
Somente após a escolha formal do parceiro tecnológico foi possível o acesso à sua
tecnologia, mediante, é claro, de um contrato de sigilo tecnológico. A partir do
entendimento desse processo tecnológico específico, foi possível consolidar e
extrapolar tudo aquilo que foi pesquisado nas demais empresas contatadas.
De posse das informações do parceiro tecnológico e da consolidação das
informações advindas das demais empresas visitas, foi possível promover as
melhorias no processo, partindo-se definitivamente para o novo processo Tecori
(Tecnologia Ecológica de Reciclagem Industrial Ltda.), de descontaminação de
transformadores, bem como o projeto de engenharia de todas as instalações
industriais que abrigaram este processo tecnológico.
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O grande desafio de todo o trabalho de pesquisa residiu na escassez de referências
bibliográficas dos processos tecnológicos de descontaminação, obviamente por se
tratar de segredos tecnológicos industriais, na maioria das vezes protegidas por
patentes.
Um segundo desafio no desenvolvimento da pesquisa foi a questão ética profissional
no que tange a espionagem industrial.
No item 2 – Revisão bibliográfica, a questão ética profissional será abordada
detalhadamente.
2- Revisão bibliográfica
A grande dificuldade para o desenvolvimento da pesquisa foi identificar as fontes de
informações, assim como, o acesso aos processos tecnológicos de
descontaminação, por serem todos de domínio privados e protegidos, por uma
questão estratégica de sigilo empresarial. Portanto, os processos tecnológicos
investigados na pesquisa não estão disponíveis na bibliografia e/ou em banco de
dados, como relatado no final do item 1.3.2
Dessa maneira, a revisão bibliográfica aqui apresentada terá apenas as informações
disponibilizadas pelos detentores das tecnologias de descontaminação de
transformadores contaminados com PCBs.
Serão listadas as principais empresas contatadas e visitadas, no entanto, seus
processos não poderão ser revelados, devido a uma questão contratual de sigilo
industrial e da ética profissional.
Para que a dissertação não ficasse revestida de total segredo e, portanto
discrepante de seu objetivo principal, ou seja, a divulgação das tecnologias que
contribuem para o desenvolvimento sustentável, as tecnologias identificadas e
analisadas na pesquisa serão apresentadas de forma conceitual, sem a revelação
de dados tecnológicos específicos dos seus processos de engenharia, não
comprometendo no entanto o objetivo da dissertação.
A farta bibliografia disponível a respeito da toxicidade dos PCBs, das suas
propriedades físicas, químicas e biológicas, dos seus efeitos nocivos à saúde
humana e ao meio ambiente de uma maneira geral, não foi objeto do trabalho, ponto
este claramente explicitado no item 1.2 – Delimitação dos estudos.
No entanto, os estudos de avaliação das tecnologias de descontaminação e de
incineração, bem como todos os trabalhos desenvolvidos que levam à implantação
da Tecori, partiram de algumas premissas e informações técnicas e científicas dos
PCBs, que estão explicitadas no próximo item, para que a presente dissertação
forneça o mínimo de informações para o perfeito entendimento do trabalho que se
está discorrendo.
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3 – Informações gerais a respeito dos PCBs
O resumo abaixo apresenta as principais propriedades e características das bifenilas
policloradas (PCBs), obtidas a partir das seguintes referências bibliográficas, que
estão relacionadas no final da dissertação: ABNT 8371,2005; ABNT 10.004,2004;
EPA-CRF-40,Part 761 ; ICS-UNIDO,1974; J.C.P Penteado et al,2001; M.S.M.
Mujeebar at al,2002; PNUMA,2002; USEPA, 1994.
As bifelinas policloradas (PCBs) são compostos organoclorados, obtidos em
misturas procedentes da destilação fracionada dos produtos da cloração catalítica
da bifenila, por meio do emprego do ferro. Essas misturas variam em propriedade e
consistência em função do grau de substituição do hidrogênio aromático pelo
halogênio, e oscilam entre fluidos mais ou menos viscosos e resinas de forte valor
aglutinante. A estrutura química geral de uma molécula de PCB é apresentada na
figura abaixo. As dez posições de substituição permitem um número máximo de 209
isômeros.
x Cl

y Cl

Fórmula empírica C12 H(10-x-y) Cl ( x+y) , com a restrição 1 ≤ x + y ≤ 10
Os produtos comercializados correspondem a misturas complexas de isômeros, nas
quais o conteúdo de cloro permite determinar as propriedades físicas particulares de
cada produto. A porcentagem de cloro está entre 21 a 68%, sendo os produtos mais
difundidos os que contêm:
-

42% de cloro (três átomos em média por molécula);
54% de cloro (cinco átomos em média por molécula);
60% de cloro (seis átomos em média por molécula).

As misturas de PCBs são geralmente inertes e são insolúveis em água, porém estes
se dissolvem com facilidade na maioria dos solventes orgânicos. As misturas
técnicas são conhecidas com diferentes denominações, segundo o fabricante e o
país de origem; porém, originalmente, empregou-se para todas elas o termo Ascarel.
Os ascaréis são compostos por uma mistura de bifenila policloradas e
triclorobenzeno (TCB), o que confere à mistura características adequadas de
viscosidade.
As características físicas e químicas que justificaram a ampla difusão da aplicação
dos PCBs como fluídos dielétricos em capacitores e transformadores são as
seguintes:
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-

Resistividade elétrica – aproximadamente o dobro se comparado a dos óleos
minerais.
Rigidez dielétrica superior a dos óleos minerais.
Capacidade calorífica elevada.
Viscosidade baixa e constante durante o envelhecimento do fluído.
Boa estabilidade química.
Inércia química frente aos materiais constituintes dos equipamentos elétricos.
Não inflamabilidade.
Baixo ponto de congelamento.
Pressão de vapor praticamente nula.
Características pouco higroscópicas.

As características mencionadas permitem aos PCBs desempenharem
vantajosamente as funções de isolamento elétrico e de eliminação de perdas
térmicas pelo efeito Joule e as correntes de Foucault. Por isso, a utilização dos
PCBs permite reduzir notavelmente o tamanho dos equipamentos que os contêm
(transformadores e capacitores ), ao permitir uma menor separação interna dos seus
componentes.
Apesar de suas excelentes propriedades técnicas e seu grande emprego, que se
generalizaram nos anos de 1930, os PCBs deixaram de ser fabricados em todo o
mundo a partir dos anos de 1970 devido à descoberta de evidências acerca de sua
toxicidade e da formação de compostos do tipo policlodibenzodioxinas (PCDD) e
policlorodibenzofuranos (PCDF) em caso de incêndio onde haja a presença dos
PCBs.
As propriedades físicas e químicas dos PCBs empregados industrialmente como
dielétricos, as quais variam segundo os isômeros, são apresentadas a seguir.
Propriedades físicas:
-

Densidade a 250C entre 1.3 a 1.5, variando segundo os compostos.
Viscosidade compreendida entre 1 e 48 cSt a 1000C.
Ponto de ebulição compreendido entre 300 e 400 0C
Ponto de congelamento entre –51 e 300C
Pressão de vapor muito fraca, inclusive a 1200C.
Condutividade térmica de aproximadamente 0,10 W m-1K-1
Calor específico entre 1,05 e 1,10 J g-1K-1.
Rigidez dielétrica a 250 0C de 50 KV.

Propriedades químicas:
-

Boa estabilidade térmica até 400 0C; a partir desta temperatura se decompõe
e emite gases muito tóxicos com elevado teor de cloro.
Ponto de ignição maior que 150 0C (praticamente não é combustível)
Solubilidade elevada em solventes orgânicos.
Pouco higroscópico, absorvendo no máximo 100 ppm de água.
Neutralidade química, com acidez a 0,01 mg KOH/g - Pyraleno.
Resistência aos ácidos.
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Além dessas propriedades que conferem aos PCBs seu emprego em equipamentos
elétricos, destacam as seguintes propriedades biológicas:
-

Não biodegradável
Bioacumulativo (bioacumulação em tecidos vegetais e animais).
Bacteriostaticidade (altamente persistente no meio ambiente).

O uso dos PCBs não está associado somente a equipamentos elétricos, mas
também a outras aplicações, com efeito, estima-se que 45% da produção dos PCBs
teve sua aplicação na indústria de tintas, adesivos, plásticos, lubrificantes, fluido
trocador de calor, como protetor de madeira contra cupins e até mesmo em hospitais
como, desinfetantes e agente anti-séptico em sabonetes.
A norma da ABNT, NBR 10.004 (2004) sobre resíduos sólidos classifica os materiais
sólidos contaminados com PCBs, procedentes de capacitores e transformadores,
como resíduo classe I, por apresentarem um constituinte classificado como perigoso
– bifenila policloradas – código F-100 (fluídos dielétricos, equipamentos, materiais e
resíduos contaminados com bifenila policloradas -PCB).
Segundo a norma no sub-item “f” do item 4.2.1.4 – Toxicidade: estabelece que um
resíduo é perigoso, entre outros parâmetros, se possuir substância em concentração
letal ao homem ou estudos do resíduo que demonstrem uma DL50 oral para ratos
menor que 50mg/kg ou DL50 inalação para ratos menor que 2ml/L ou uma DL50
dérmica para coelhos menor que 200mg/kg.
Portanto, segundo a NBR 10.004, uma substância é considerada tóxica quando sua
DL50 oral para ratos for menor que 50mg/kg.
Ao se comparar os dados da tabela 1 que se segue, o valor da DL50 definida pela
ABNT 10.004, com o pior caso (Aroclor 1221), que apresenta uma DL50 de
3980mg/kg, pode-se constatar que este resultado é 79,6 vezes superior ao limite
estabelecido pela referida norma.
Para o caso de DL50 dérmica para coelhos, tem-se um limite de toxicidade de
200mg/kg estabelecido pela NBR 10.004. Ainda comparando com os dados da
tabela 1, os piores casos apresentados são os do Aroclor 1242 e 1248, cuja DL50 é
de 790 a 1.270 mg/kg . Este resultado é 3,95 vezes superior ao limite estabelecido
pela norma.

Aroclor 1221
Aroclor 1232
Aroclor 1242
Aroclor 1248

DL50 oral/ratos
DL50 dérmica/coelhos
forma
DL50 mg/Kg de
forma
DL50 mg/Kg de
peso da cobaia
peso da cobaia
puro
3980
puro
2000 – 3170
puro
4470
puro
1260 - 2000
Tabela
1
–
Toxicidade
dos
PCBs
segundo
a
NIOSH
puro
8650
puro
790 – 1270
puro
11000
puro
790 - 1270

Tabela 1 - Toxicidade de alguns PCBs segundo a NIOSH.
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Segundo a classificação da ACGIH (Americam Conference of Government Industrial
Higienists) os PCBs são classificados como não tóxicos a levemente tóxicos.
Ainda em relação à toxicidade dos PCBs e o seu efeito na saúde humana, mesmo a
despeito da larga forma dispersiva da sua utilização, inclusive com contato direto,
durante muitos anos pelo homem, o relatório da OMS de 1987, publicado pela
agência internacional para pesquisa do Câncer (Lyon – França), classifica os PCBs
como sendo do Grupo 2A, provável cancerígeno humano, por considerar não haver
comprovação epidemiológica.
De uma forma conclusiva e prática, considerando as suspeitas da patogênicidade
dos PCBs, e que o mesmo é classificado pela ABNT e pelas normas internacionais
como resíduo perigoso, ele foi considerado nesse trabalho como uma substância
patogênica e danosa ao meio ambiente, mas dentro de uma visão realista, técnica e
científica para o desenvolvimento desta pesquisa.
4 – Normas e legislação aplicáveis
No desenvolvimento da pesquisa foram consideradas todas as leis e normas
referentes à destinação final dos resíduos de PCBs em vigor no Brasil, e
principalmente, as diretivas da comunidade européia.
As normas e leis dos Estados Unidos, já no início da pesquisa, mostravam-se muito
mais tolerantes do que as normas e as leis brasileiras, como por exemplo,
permitindo a queima de certos materiais contaminados com mais do que 50 ppm de
PCBs, sem tratamento dos gases, e até mesmo a disposição de transformadores
contaminados em aterros, razão pela qual, os estudos não foram direcionados com
base nos padrões legais e normativos norte-americanos.
Acreditando numa evolução das normas e da legislação brasileira, na direção
adotada pela comunidade européia, em especial na Directive 96/59/CE, de
16/09/1996, que trata da eliminação dos PCBs, focou-se o desenvolvimento da
pesquisa.
A escolha se mostrou correta tendo-se em vista a mais recente lei brasileira
referente aos PCBs, Lei 12 288, de 22/02/2006, válida para o Estado de São Paulo,
que se desenvolveu na mesma direção adotada pela comunidade européia,
distanciando-se da norte-americana.
Portaria Interministerial (MIC/MI/MME) No 19, de 29/01/81
É a lei brasileira semelhante ao que ocorreu na maioria dos países que proíbem a
fabricação e comercialização dos PCBs.
Define que os equipamentos à base de PCBs podem continuar em operação até o
final da sua vida útil, mas, não é permitido a troca do PCB, que só pode ser trocado
por outro tipo de óleo dielétrico.
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Permite o armazenamento ou a destruição, mas não define as condições para a
destinação final.
Instrução normativa SEMA/STC/CRS/ No 001, de 10/06/83
Disciplina as condições de: manuseio, armazenagem, transporte e primeiros
socorros referente aos PCBs e aos seus resíduos.
Trata-se de um documento com força legal.
Resolução CONAMA No 313, de 29/10/02 (revoga resolução CONAMA No 6, de
15/06/88)
Dispõe sobre o inventário nacional de resíduos sólidos industriais para controle de
estoques e/ou destino final de resíduos industriais, agrotóxicos e PCBs. Vejamos o
Artigo 3o:
As concessionárias de energia elétrica e empresas que possuam materiais e/ou
equipamentos contaminados com Bifenilas Policloradas – PCBs, deverão apresentar ao
órgão estadual de meio ambiente o inventário desses estoques, na forma e prazo a serem
definidos pelo IBAMA.

Até o presente momento o IBAMA não se manifestou a respeito do assunto.
Decreto No 875, de 19/07/93
Essa lei oficializa a aderência do Brasil à Convenção da Basiléia, de 22/03/89, que
trata do controle dos movimentos transfronteriços de resíduos perigosos e de seu
depósito entre os países signatários.
O artigo 4o, item 9 “a“ da Convenção da Basiléia define que a exportação de
resíduos somente poderá ser feita se o estado (país) de exportação não dispuser de
instalações adequadas para o tratamento e disposição final dos resíduos.

Lei 12.288, de 22/02/2006, do Estado de São Paulo
Trata-se da mais recente lei, válida para todo o Estado de São Paulo e discorre
sobre a obrigatoriedade da destinação final controlada dos resíduos de PCBs.
Algumas definições e determinações:
•
•
•
•

Resíduos de PCBs: qualquer material com teor de PCBs superior a 50mg/Kg
(50ppm)
Detentor de PCBs: qualquer pessoa física ou jurídica que utilize ou tenha sob
sua guarda PCBs, independentemente da sua origem
Destinação final: eliminação dos PCBs a níveis inferiores a 50ppm, em
unidades industriais licenciadas ambientalmente a partir de EIA/RIMA.
Proibição de entrada e saída de resíduos de PCBs no Estado de São Paulo
que não seja para sua destinação final segundo as definições desta Lei.

26

•
•

Proibição da comercialização de transformadores e seus óleos dielétricos sem
a comprovação laboratorial dos teores de PCBs inferiores a 50ppm
Proibição da regeneração das propriedades dielétricas dos óleos isolantes
com teores de PCBs superiores a 50ppm

A tabela 2 abaixo indica os prazos definidos pela Lei 12.288, para a eliminação dos
transformadores, capacitores e demais equipamentos elétricos contaminados com
PCB's
Até 2008

Até 2010

Todos os que estiverem
fora de operação, bem
como os demais
resíduos de PCBs.

Todos os que estiverem
em operação instalados
em logradouros
públicos.

Até 2020
Todos os demais que
não se enquadram
nas condições
anteriores.

Tabela 2 – Prazos da Lei 12 288 para eliminação dos resíduos de PCBs
A eliminação para todos os casos deverá ser proporcional ao volume de resíduos e
ao prazo para sua eliminação
Inventário a ser entregue ao órgão competente do Estado
Prazo de 180 dias é renovável a cada três anos a partir de 23/02/06
Norma ABNT NBR 13882, de 30/05/2005
Trata dos procedimentos de análise de líquidos isolantes elétricos – Determinação
do teor de PCBs.
Norma ABNT NBR 8371, de 30/05/2005
Descreve os ascaréis para transformadores e capacitores, suas características e
riscos e estabelece orientação para seu manuseio, acondicionamento, rotulagem,
armazenamento, transporte, procedimento para equipamentos em operação e a
eliminação dos PCBs e seus resíduos.
5 - Ganho ambiental, econômico e de saúde ocupacional da tecnologia
de descontaminação em relação à da incineração
Neste item serão abordadas as tecnologias de incineração e a de descontaminação,
nos seus respectivos “estados da arte”, por ocasião do início da pesquisa.
Trata-se, portanto, do primeiro tópico do trabalho, que é a avaliação das vantagens
da tecnologia de descontaminação sob o ponto de vista: ambiental, econômico e da
saúde ocupacional, em relação à de incineração, em se tratando da destinação final
de metais contaminados com PCBs.
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Esta avaliação fez-se necessária, para que, num segundo momento, a pesquisa
pudesse se concentrar de forma convincente, na identificação da melhor tecnologia
de descontaminação e nos estudos das suas melhorias, sempre focalizando os
potenciais ganhos: ambientais, econômicos e de saúde ocupacional, conforme
descrito na introdução desta dissertação.
Inicialmente, antes de se abordar especificamente as tecnologias propriamente
ditas, apresentamos abaixo o foco da questão do problema: que é a destinação final
dos transformadores elétricos que contêm no seu interior óleos dielétricos à base de
PCBs.
A figura 1 abaixo, indica dentro da linha tracejada, os materiais passíveis de
descontaminação.

33%

Óleo isolante

46%

15%

Bobinas de Cobre

29%
Laminas de FeSi

Parte ativa / núcleo
Transformador elétrico

2%

21%

Carcaça

Isoladores cerâmicos

Figura 1 – Esquema básico da composição dos transformadores
Portanto, a questão colocada pela pesquisa corresponde, aproximadamente, a 67%
do peso total do transformador, uma vez que os 33% restantes são representados
pelos óleos à base de PCBs, os quais ainda têm a incineração como a tecnologia
mais empregada e comprovadamente eficaz no meio técnico industrial, mesmo com
toda polêmica e controvérsia existente na sociedade e no meio acadêmico e
científico internacional.
É importante destacar que esse trabalho não entra nessa polêmica, o seu foco são
os metais dos transformadores contaminados e não a destruição e/ou destinação
final dos seus contaminantes, os PCBs.
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5.1 - Tecnologia de incineração
A tecnologia de incineração, que não é o foco deste trabalho, mas sim objeto de
comparação com a tecnologia de descontaminação, será apresentada de forma
genérica e conceitual conforme descrito no item 1.3.1, mas com todas suas
características e propriedades para que se possa lastrear uma efetiva comparação,
que conduza à uma avaliação consistente.
A figura 2 abaixo mostra esquematicamente um incinerador para destruição térmica
de resíduos industriais organoclorados; líquidos, sólidos e pastosos.
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Figura 2 – Esquema básico de um incinerador de resíduos perigosos
O processo de incineração das partes metálicas dos transformadores se inicia com a
remoção da parte ativa da carcaça, operação que pode ser mecanizada e/ou
manual. Feita a separação, a carcaça pode ser cortada em pedaços para introdução
no forno rotativo ou numa câmara fixa onde se processa a queima dos orgânicos
contaminantes.
O corte ou fragmentação da carcaça deve ser feito a frio, para evitar a exposição
dos operadores às dioxinas e furanos formadas no corte a quente. No entanto o
corte a quente, feito com maçarico é mais fácil e produtivo, sendo o mais utilizado.
Isto tudo sem considerar a intensa exposição dos operadores aos vapores de PCBs
e TCB.
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A parte ativa não pode ser introduzida inteira na câmara fixa de queima ou forno
rotativo, por ser compacta e não permitir a oxidação dos orgânicos no interior do
núcleo magnético.
Portanto, a parte ativa é totalmente desmontada e cortada em pedaços para
introdução no forno rotativo ou câmara fixa, no qual deverá permanecer por no
mínimo trinta minutos a uma temperatura mínima de 900oC. Nessa condição,
teoricamente, todo material orgânico contaminante dos metais deverá ser oxidado, o
que não acontece na prática se os metais não estiverem bem fragmentados, não
permitindo o contato do oxigênio com os PCBs, mesmo com excesso de oxigênio
exigido na saída dos gases na chaminé do incinerador.
Ao término do processo do forno rotativo, os metais teoricamente isentos de
contaminantes orgânicos, são vertidos num tanque de água, resfriados e,
posteriormente, retirados por uma esteira rolante e a seguir depositados em aterros
controlados classe I, como cinzas de incinerador, embora sejam escórias metálicas,
do mesmo modo que os metais processados na câmara fixa.
Assim, esse material permanece nesses aterros como resíduos Classe I, sem
qualquer reaproveitamento e representando um potencial passivo futuro, no caso da
legislação brasileira evoluir no sentido de apenas permitir a disposição nesses
aterros dos resíduos últimos, os não passíveis técnica e economicamente de serem
reaproveitados, o que não é o caso dos metais de transformadores.
Os gases de combustão do forno rotativo ou câmara fixa são encaminhados para
uma segunda câmara de combustão fixa, o forno de pós-combustão, e devem
permanecer em regime de alta turbulência a uma temperatura mínima de 1.200ºC,
com tempo de permanência mínimo de dois segundos, condição na qual toda a
dioxina e furados formados nos processos de combustão estarão totalmente
destruídos.
Na saída do forno de pós-combustão os gases são bruscamente resfriados num
absorvedor de energia ( Quench ), onde a temperatura dos gases é resfriada para
algo em torno de 66oC, em frações de segundo, numa velocidade superior à resíntese das dioxinas e furanos.
Os gases resfriados e absorvidos na água de resfriamento, entre outros compostos
formam ácido clorídrico diluído (HCl), o qual é neutralizado com soda cáustica
(NaOH), numa coluna de neutralização, formado o sal (NaCl) e água, que são, após
outros tratamentos, vertidos com efluente líquido num corpo receptor.
Os gases de combustão provenientes da coluna de neutralização, antes de serem
lançados na atmosfera, são encaminhados para um sistema de filtros manga ou um
precipitador eletrostático para retenção de particulados, com o objetivo de atender
aos padrões de emissão.
Em relação à polêmica sobre os incineradores industriais, pode-se dizer que se trata
de um equipamento de elevado poder de destruição térmica para compostos
orgânicos, em especial para os PCBs e demais compostos organoclorados, como se
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pode observar pelos principais parâmetros de desempenho e emissões, como os
listados abaixo e definidos pela norma ABNT NBR 11175 de julho de 1999:
EDR – Eficiência de Destruição e Remoção mínima de 99,999%.
Eficiência de combustão de 99,99%.
Excesso de oxigênio na saída dos gases na chaminé de 7%.
Eficiência de remoção (abatimento) de HCl de 99%.
SOx (medido como SO2) – 280 mg/Nm3, corrigido a 7% de O2.
NOx (medido como NO2) – 560 mg/Nm3, corrigido a 7% de O2.
Material particulado total de 70 mg/Nm3, corrigido a 7% de O2.
Emissão máxima de 0,1ηg/Nm3 de TEQ (dioxinas e furanos), não exigido pela norma
da ABNT, mas normalmente exigido pelos órgãos ambientais.
No entanto, mesmo se for considerada a eficiência dos incineradores industriais em
destruir compostos orgânicos, esses equipamentos apresentam uma série de
inconvenientes ou desvantagens, sobre vários aspectos, a saber:
 De ordem ambiental
Consumo de combustível de origem fóssil, portanto recurso não renovável.
Perda de calor considerável em trocas térmicas no resfriamento rápido (Quench), e
por irradiação e condução nos fornos, rotativo e de pós-combustão.
Emissão de gases, como o CO2 entre outros, contribuindo para o efeito estufa.
Emissão de efluentes líquidos, sólidos e gasosos.
Impossibilidade de reutilização dos metais.
 De ordem econômica
Investimento elevado.
Custos operacionais elevados.
Custos da utilização de aterros controlados, Classe I, devido uma quantidade
enorme de cinzas (escórias), equivalente a praticamente 90% do total de materiais
sólidos incinerados.
 De ordem técnica e operacional
Necessidade de sistemas rígidos de controle e segurança operacional.
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Destruição duvidosa dos PCBs, no caso de uma fragmentação não adequada, que
não permite o contato do oxigênio para a devida oxidação dos compostos
organoclorados, mesmo com a comprovação de excesso de oxigênio na saída da
chaminé.
Potencial de geração de passivos futuros (metais dispostos em aterro Classe I).
Finalmente há que se destacar que os incineradores industriais são construídos para
a incineração de uma mistura de resíduos e nunca exclusivamente para os PCBs.
Para efeito do cálculo comparativo de consumo de energia entre a incineração de
metais contaminados, com o do processo de descontaminação, foi considerando no
caso da incineração, somente a energia necessária para aquecer os distintos metais
constituintes dos transformadores de 22oC a 900oC, ou seja, na entrada e saída do
forno rotativo. Foram desconsideradas as perdas por irradiação, convecção e
condução no forno, bem como o calor necessário para aquecimento do respectivo ar
de combustão, face à brutal diferença de consumo energético com o processo de
descontaminação.
Para o cálculo da energia consumida em todo processo de descontaminação, foi
considerado um dado prático, real e superestimado, ou seja, o consumo total de
energia elétrica de uma das tecnologias de descontaminação pesquisadas com
potencial de ser adotada como a de melhor desempenho. Posteriormente estes
dados foram amplamente confirmados com o advento da implantação da Tecori.
5.2 – Tecnologia de descontaminação
A tecnologia de descontaminação básica de componentes metálicos de
transformador é a lavagem desses materiais num sistema fechado, no qual o
solvente de extração, normalmente o PCE (Percloroetileno - C2Cl4), que é
continuamente destilado, e re-circulado no sistema. No processo de destilação o
PCB é separado na base da coluna de destilação, que posteriormente será removido
e enviado para destruição térmica.
O PCE é largamente utilizado neste tipo de processo por ser um organoclorado,
como os PCBs, apresentando um elevado poder de absorção dos mesmos, e de
penetração nos interstícios metálicos impregnados com PCBs. O PCE possui uma
temperatura de evaporação muito inferior aos dos PCBs, permitindo uma fácil
separação em simples evaporadores. A larga utilização do PCE na
descontaminação de metais contaminados com PCBs é um dado real que comprova
a sua adequada utilização.
A figura 3 abaixo, exemplifica um processo genérico de descontaminação.
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Figura 3 – Fluxograma genérico do processo de descontaminação
A seguir serão descritas as principais etapas do processo genérico de
descontaminação.
1ª etapa: Separação mecanizada da carcaça da parte ativa (núcleo magnético) do
transformador.
2ª etapa: Consiste na introdução de lotes de matérias na autoclave de
descontaminação. Esses lotes precisam ser homogêneos, somente carcaças, ou
então parte ativas, visto que as carcaças e partes ativas demandam tempos distintos
de descontaminação. Afinal, uma bobina de cobre é muito mais compacta
(componente da parte ativa) e muito mais difícil de ser descontaminada no seu
interior do que uma carcaça.
3ª etapa: Fechada a autoclave com o material a ser descontaminado no seu interior,
o PCE que se encontra no reservatório de PCE limpo é bombeado e disperso via um
pulverizador, que faz uma primeira lavagem no material a ser descontaminado.
4ª etapa: O PCE contaminado com PCBs é enviado para um destilador, separando
na base da coluna os PCBs, e saindo pelo seu topo vapor de PCE, o qual é injetado
na autoclave.
5ª etapa: O vapor de PCE ao encontrar os metais na temperatura ambiente de
aproximadamente 200C, condensa e arrasta os PCBs. Como o vapor tem elevado
poder de penetração, ele consegue penetrar nos interstícios e fazer o arraste dos
PCBs pela condensação do PCE. O PCE condensado e contaminado com PCBs é
novamente enviado para sua separação no destilador, retornando na fase vapor
para a autoclave, e assim até que os metais atinjam a temperatura do vapor de PCE.
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6ª etapa: Atingida a temperatura de equilíbrio e não havendo mais condensação do
PCE, os materiais estão descontaminados e os vapores de PCE são enviados para
um condensador resfriado por um sistema de torre de resfriamento. Nessa etapa,
não há contato do PCE com a água de resfriamento.
7ª etapa: Consiste na transferência do PCE condensado para o reservatório de PCE
limpo, que ficará disponível para o próximo ciclo de descontaminação.
8ª etapa: Abertura da autoclave e retirada dos materiais, que são analisados.
Persistindo a contaminação,valores superiores a 50mgPCBs/kg de metal (50 ppm), o
material deve retornar para uma nova campanha de descontaminação, caso
contrário, está liberado para reciclagem.
9ª etapa: Consiste na separação dos papéis de isolamento dos fios de cobre
constituintes das bobinas, papel este que permanece contaminado com PCBs, com
teores da ordem de 1000ppm. Existem vários processos de segregação desses
papéis, desde a queima das bobinas numa simples fornalha, sem qualquer
tratamento dos gases de combustão, potencialmente contaminados com dioxinas e
furanos decorrente da oxidação parcial dos PCBs, até processos mecanizados de
separação metal x papel. Neste caso, os papéis contaminados são posteriormente
enviados para destruição térmica em incineradores apropriados.
De uma maneira geral, pode-se observar que o processo de descontaminação dos
metais provenientes dos transformadores apresenta alguns inconvenientes, tais
como:
A) Potencial de contato dos operadores com os materiais contaminados no processo
de separação carcaça x parte ativa e da parte ativa nos seus componentes.
B) Exposição dos operadores, mesmo quando protegidos com máscaras especiais,
ao vapor de PCBs, TCB e o solvente de extração PCE.
C) Na abertura da autoclave, quando se finda a campanha de descontaminação, ela
se encontra com vapores residuais de PCE que são lançados na atmosfera,
expondo, num primeiro grau, os operadores. Além dos aspectos das emissões
gasosas, há uma perda de PCE.
D) Alguns processos de separação dos papéis isolantes dos fios de cobre são
totalmente inadequados, principalmente quando esta operação é feita via queima
dos papéis sem qualquer controle das emissões.
E) Condições operacionais inadequadas, como o gotejamento dos equipamentos e
materiais desmontados ou separados antes da descontaminação promovendo uma
contaminação geral nos locais de trabalho, mesmo considerando que são locais
devidamente impermeabilizados.
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5.3 – Comparação das tecnologias de incineração x descontaminação
A tabela 3, abaixo, resume a avaliação comparativa dos principais parâmetros de
das duas tecnologias, em relação aos aspectos considerados pela pesquisa.

Aspectos

Parâmetros

Incineração

Descontaminação

Custos operacionais s/ depreciação
Provisão fechamento do Aterro
Receita – venda sucata metálica

R$ 42.000.000
2,8 R$/kg metal
sim
não

R$ 8.000.000
1,8 R$/kg metal
não
3,6 R$/kg metal

Reciclagem dos metais
Efluentes líquidos
Efluentes sólidos - escorias
Emissões gasosas
Consumo de energia
Uso de combustível – efeito estufa
Passivo ambiental – Aterro classe I

não
sim
sim
sim
mín.2.100 kJ/kg
sim
sim

sim
não
não
sim, mas reduzido
máx. 63 kJ/kg
não
não

Econômicos Investimento físico

Ambientais

Saúde
Ocupacional

Exposição dérmica aos PCBs
Exposição a inalação aos PCBs

sim e intensa
sim e intensa

sim, mas moderada
sim, mas moderada

Tabela 3 – Comparação das tecnologias: incineração x descontaminação
5.4 – Comentários
Como já comentado anteriormente, a análise comparativa das duas tecnologias,
somente faz sentido se feita sobre os seus aspectos práticos e reais, ou seja dos
seus resultados efetivos, visto tratar-se de tecnologias díspares.
No que tange aos aspectos econômicos apenas podemos concluir que os custos
operacionais reais da incineração são extremamente mais elevados do que os da
descontaminação, ainda mais agravado pelo fato que esta última tem um “custo
negativo” com a venda dos metais reciclados, principalmente em se considerando o
cobre.
Com relação ao investimento físico das duas tecnologias, a comparação fica
comprometida, visto que ninguém investiria num incinerador exclusivamente para
tratar transformadores contaminados com PCBs, o que é uma realidade, visto que
não existem incineradores dedicados exclusivamente para este fim. Portanto nesta
comparação de custos de investimento, deveria ser considerado uma cota parte do
investimento para a incineração de partes metálicas de transformadores, critério este
um tanto subjetivo.
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No entanto admitindo-se que 20% da capacidade do incinerador seria dedicada à
incineração de transformadores, o que é razoável tecnicamente e operacionalmente,
tem-se um valor da ordem de grandeza de uma instalação de descontaminação de
capacidade equivalente.
Quanto aos aspectos ambientais o processo de descontaminação é largamente mais
vantajoso do que o da incineração. Deve-se apenas ressaltar o aspecto das
emissões “gasosas reduzidas” no processo de descontaminação, em comparação
ao processo de incineração que efetivamente tem como característica a emissão
gasosa. O processo de descontaminação opera num sistema fechado sem qualquer
emissão gasosa, exceto por ocasião da abertura da câmara de descontaminação
para retirada dos materiais descontaminados, conforme explicado no item 5.2 “D”.
Finalmente com relação aos aspectos de saúde ocupacional, há uma grande
diferença a favor dos operadores de uma planta de descontaminação, visto que eles
ficam menos tempo expostos ao contato direto com os materiais contaminados, ao
passo que os operadores que fragmentam os transformadores se expõem o tempo
total da jornada de trabalho.
5.5 – Conclusões
Mesmo considerando alguns aspetos negativos da tecnologia de descontaminação,
principalmente no que tange à saúde ocupacional e as emissões atmosféricas, esta
tecnologia é largamente mais vantajosa sobre todos os aspectos do que a de
incineração, no que se refere à destinação final de resíduos sólidos impermeáveis
contaminados com PCBs.
6 - Melhorias introduzidas nas tecnologias de descontaminação
avaliadas pela pesquisa
A seguir serão apresentadas as principais tecnologias pesquisadas de uma forma
conceitual dos seus processos, como já foi dito em capítulos anteriores, por motivo
de ética profissional e de restrições contratuais assumidas durante os estudos, junto
aos detentores das respectivas tecnologias.
As visitas e o levantamento dos dados do processo de todas as empresas visitadas
tiveram início no ano de 1994, estendendo-se até 1998. Portanto, as informações
apresentadas nos itens seguintes datam dessa época, não constando que qualquer
outra tecnologia de descontaminação tenha sido desenvolvida até a conclusão dos
estudos descritos nesta dissertação.
A partir de 1998, os estudos se concentraram na avaliação da tecnologia que
apresentou melhores parâmetros de desempenho técnico, de saúde ocupacional, de
controle ambiental e de custos.
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6.1- Avaliação geral das tecnologias de descontaminação pesquisadas
As descrições das tecnologias avaliadas apresentadas a seguir, foram extraídas dos
catálogos das respectivas empresas e/ou elaboradas a partir das visitas que foram
feitas às instalações, podendo, portanto, em alguns casos apresentar pequenas
diferenças com a realidade, mas que de qualquer forma não compromete de
maneira alguma a concepção dos seus processos e tecnologias associadas.
6.1.1 – Tecnologia da USPCI – U.S. Pollution Control,Inc.
A seguir faremos uma apresentação geral da empresa, da sua tecnologia, dos
processos e por último, os comentários e conclusões.
6.1.1.1 – Apresentação da empresa
Subsidiária da empresa norte-americana, Union Pacific Corporation, na época com
mais de vinte anos de experiência na prestação de serviços voltados ao tratamento
e destinação final de resíduos industriais de uma maneira geral.
Praticamente atuando em todo território dos Estados Unidos, com plantas próprias
distribuídas nos principais estados industrializados do país A USPCI também opera
no Canadá por meio da sua subsidiária PPM Inc.
A USPCI oferece desde 1982, por intermédio da sua subsidiária PPM Inc, um
serviço completo de tratamento e disposição final de resíduos de PCBs, a saber:
● Descontaminação de óleo mineral contaminado com PCBs.
● Descontaminação e reciclagem de transformadores a PCBs.
● Reclassificação de transformadores a PCBs.
● Disposição final (aterro controlado) de resíduos sólidos de PCBs.
● Descontaminação, reciclagem e destruição de capacitores elétricos a PCBs.
● Incineração de resíduos de PCBs.
As unidades da USPCI visitadas foram as seguintes:
Ì 1875 Forges St. - Tucker / Georgia – Estados Unidos
Ì 167 East Highland Road – Twinsburg / Ohio - Estados Unidos
6.1.1.2 – Descrição da tecnologia e dos processos
Na atividade da descontaminação de materiais contaminados com PCBs, a USPCI
oferece 3 tecnologias:
¼ PPM Process – Descontaminação de óleos minerais com até 10.700ppm de
PCBs
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¼ Transcore Process – Descontaminação e reciclagem de transformadores com
fluído dielétrico contaminado com até 500ppm de PCBs
¼ Reclassificação de transformadores via PPM Process
PPM Process
O processo de descontaminação de óleos minerais contaminados com PCBs,
consiste basicamente na reação com sódios naftaleno, resultando em cloreto de
sódios (NaCl) e bisfenil.
Trata-se de uma reação exotérmica que exige um sistema seguro de controle,
principalmente pelo risco de explosão pelo contato do sódio naftaleno com a água
(umidade no óleo). Todo o sistema é inertizado com nitrogênio.
Este processo é clássico na descontaminação de óleos com produtos clorados e em
especial os PCBs, praticamente utilizados por todas as empresas que oferecem este
tipo de serviço.
Este processo, dependendo da tecnologia empregada, está limitado a um
determinado teor de PCBs no óleo a ser descontaminado, variando de 2.000ppm a
12.000ppm de PCBs, isto devido unicamente ao consumo do reagente, o sódio
naftaleno que tem custo elevado, bem como a necessidade de sistemas adicionais
de segurança por se tratar de uma reação exotérmica de difícil controle.
Basicamente, o processo clássico de descontaminação dos óleos minerais
contaminados com PCBs, são constituídos das seguintes fases:
1ª – Desumidificação do óleo via sistema termo-vácuo;
2ª – Reação do óleo desumidificado com sódio naftaleno, no qual o calor de reação
é utilizado no sistema termo-vácuo;
3ª – Centrifugação do óleo para separação do cloreto de sódio;
4ª – Filtração do óleo para retenção do cloreto de sódio não separado na fase
anterior.
Na saída desse processo tem-se óleo mineral com teor de PCBs inferior a 2ppm,
considerados pelas normas internacionais e brasileira, ABNT NBR 8371, como não
detectável e, portanto, considerado como óleo isento de PCBs, e como resíduos do
processo o cloreto de sódios e bisfenil.
Características básicas do PPM Process:
Nível máximo de contaminação de PCBs permitido no óleo a ser tratado= 10.700
ppm
Nível de descontaminação após tratamento < 2 ppm de PCBs
Capacidade de descontaminação em função do teor de PCBs, como por exemplo
6.300 litros /24 horas, para óleo com 10 700 ppm de PCBs, ou 25.200 litros/24
horas, para óleo com 500 ppm de PCBs.
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A unidade de processo pode ser fixa ou móvel. Tanto a unidade fixa como a móvel
são compactas, sendo a unidade fixa maior devido o sistema de tancagem.
A unidade móvel é transportada e opera em cima de uma carroceria de caminhão de
tamanho normal. O sistema móvel é utilizado para descontaminação de
transformadores que vão continuar em operação.
Segundo a USPCI a distribuição dos óleos minerais de transformadores
contaminados com PCBs nos Estados Uunidos, é a seguinte;
90% do total com menos do que 50ppm de PCBs
9% do total entre 50 e 500ppm
1% do total com mais de 500ppm
TRASNCORE Process
Trata-se de um processo de descontaminação e reciclagem de transformadores com
óleo mineral contaminado com até 500ppm de PCBs.
Os transformadores a óleo mineral com teor de PCBs superior a 500ppm e os
transformadores a PCBs, são drenados e dispostos em aterros controlados, sendo
que os líquidos drenados são incinerados nos próprios incineradores da USPCI.
Muito desses aterros controlados dos Estados Unidos se encontram nos desertos do
Texas.
O TRASNCORE Process consiste na desmontagem manual completa do
transformador e na separação de todos os componentes internos; celulósicos,
bobinas de cobre ou alumínio, núcleo magnético e outros materiais internos, que
posteriormente, são incinerados em um incinerador sem tratamento dos gases.
Após a incineração os materiais são vendidos como sucata, sem qualquer controle
do teor residual dos PCBs, visto que a legislação norte-americana, definida pela
EPA, não considera a carcaça e partes internas dos transformadores com óleo até
500ppm de PCBs, como resíduo de PCBs.
Quanto às carcaças dos transformadores, é feita uma limpeza mecânica, a qual não
se teve acesso, e posteriormente são vendidas, também sem qualquer controle.
Este é basicamente o Transcore Process, que, obviamente, é aprovado pela EPA,
conforme a licença que foi apresentada.
O incinerador no qual é feita a incineração acima descrita é composto de duas
câmeras estáticas, a primeira opera a aproximadamente 650oC e a segunda, de póscombustão, a 1.200oC, com dois segundos de permanência dos gases de
combustão, com um mínimo de 3% de oxigênio na saída da chaminé.
O forno de pós-combustão tem um sistema automático de proteção e controle do
processo, ao passo que na primeira câmara há um sistema de limitação da
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alimentação do gás combustível quando a temperatura atinge uma determinada
temperatura máxima pré-determinada de 800oC.
Esta elevação de temperatura é provocada pela combustão dos contaminantes, e é
por meio do acompanhamento da evolução dessa temperatura que se define o
tempo de permanência dos sólidos no interior da primeira câmara. Isto é, enquanto a
temperatura não retornar aos ~ 650oC significa que há material combustível e,
portanto, contaminante.
Reclassificação de transformadores via PPM Process
Esta reclassificação trata-se da descontaminação do transformador originalmente a
óleo mineral, via PPM Process, que durante sua vida sofreu uma contaminação de
até 10.700ppm de PCBs. Normalmente, esta contaminação ocorre em serviços de
manutenção, complementação do nível de óleo e/ou em processos de regeneração
das propriedades dielétricas dos óleos, em unidades de regeneração contaminadas.
A seguir a figura 4, fluxogrma geral de todo o Process USPCI de descontaminação
de transformadores.
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Figura 4 – Fluxograma geral do processo USPCI
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6.1.1.3 - Comentários e conclusões
Esse processo de destinação final legalmente explorado pela USPCI, já na ocasião
da visita não atendia às normas brasileiras e nem mesmo teria a aprovação de
qualquer órgão ambiental brasileiro, principalmente pela disposição de resíduos de
PCBs em aterros controlados.
A incineração de resíduos sólidos de PCBs sem tratamento dos gases de
combustão e sem qualquer controle, certamente não atenderia às exigências dos
órgãos de controle ambiental. Portanto, essa tecnologia da USPCI foi descartada
dos estudos para implantação de uma unidade
de descontaminação de
transformadores a PCBs no Brasil.
6.1.2 – Tecnologia da S. D. MYERS – The Transformer Consultants
Faremos agora uma apresentação geral da empresa, da sua tecnologia e os
comentários e conclusões.
6.1.2.1 – Apresentação da empresa
Empresa privada pertencente à família Myers, fundada em 1965 por Stanley D.
Myers, renomado consultor em transformadores elétricos. Localizada no número 180
South Av. Tallmagge, em Ohio, nos Estados Unidos.
A S. D. Myers foi a pioneira nos Estados Unidos e, provavelmente, no mundo a
oferecer uma gama de serviços voltados à descontaminação de equipamentos
elétricos e óleos isolantes contaminados com PCBs, serviços que foram
disponibilizados gradualmente a partir de 1982, com a aprovação da sua primeira
patente, a descontaminação de óleos minerais isolantes contaminados com PCBs.
No entanto, a tecnologia de descontaminação de equipamentos elétricos
contaminados com PCBs utilizada pela S. D. Myers, foco desta pesquisa, não sofreu
praticamente nenhuma evolução tecnológica nos últimos tempos.
O Processo da S. D. Myers de descontaminação de transformadores a PCBs e/ou
contaminados com PCBs é constituído de três processos independentes, mas
complementares:
¼ Processo MATERIAL RECOVERY® (MR®). Trata-se do processo de
descontaminação e reciclagem de transformadores com óleo isolante com menos do
que 450 ppm de PCBs.
¼ Processo RESOURCE RECOVERY® (RR®). É o processo de descontaminação
e reciclagem de transformadores com óleo isolante com mais do que 450 ppm de
PCBs, bem como transformadores à PCBs.
¼ Processo PCB GONE®. É o processo de descontaminação de óleos minerais
contaminados com até 5.000 ppm de PCBs.
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6.1.2.2 – Descrição da tecnologia e dos processos
A seguir, será apresentada a descrição das tecnologias desenvolvidas pala S. D.
Myers e no final, serão apresentados os fluxogramas resumidos de todos os
processos.
MATERIAL RECOVERY®
Esse processo, em linhas gerais, é semelhante ao processo de descontaminação da
USPCI por se tratar da descontaminação de transformadores com óleo mineral até
450ppm de PCBs.
A S. D. Myers adota como limite 450ppm e não 500ppm como previsto na legislação
norte-americana, apenas como medida de segurança no caso de erros ou
imprecisão nas amostragens e análises dos materiais tratados e descontaminados.
Os óleos drenados dos transformadores são enviados para descontaminação no
processo PCB GONE®, que será visto logo em seguida.
É facultado ao cliente decidir quanto ao processo a ser utilizado no caso do óleo
contaminado estar com menos do que 450ppm. Ou seja, o cliente pode optar pelo
processo RESOURCE RECOVERY® que se destina à descontaminação de
transformadores com óleos dielétricos com mais de 450ppm, no qual os níveis de
descontaminação são inferiores que o processo MR®.
RESOURCE RECOVERY®
Este processo se destina à descontaminação de transformadores a PCBs ou
transformadores contaminados com óleos minerais com mais do que 450ppm.
Portanto, este processo foi objeto de um estudo mais detalhado.
No RESOURCE RECOVERY®, o transformador é inicialmente drenado, e
dependendo do nível de contaminação de PCBs, é enviado para descontaminação
no processo PCB CONE® (até 5.000ppm de PCBs), ou então é enviado para
incineração quando se tratar de PCBs puros (Ascarél) e/ou óleos com mais do que
5.000ppm de PCBs.
Após a drenagem o transformador é lavado internamente com percloroetileno (C2Cl4)
por meio de um sistema fechado no qual o percloroetileno contaminado que sai do
transformador é enviado para um sistema de descontaminação, que nada mais é do
que uma destilação à vácuo.
O percloroetileno apenas com traços de PCBs retorna para o transformador e assim
por diante até que o seu nível de contaminação na saída do transformador atinja um
valor pré-determinado. Este processo demora de 12 a 48 horas dependendo do nível
de contaminação original do fluído dielétrico. Os PCBs recolhidos no fundo da
coluna de destilação são enviados para incineração em unidades de terceiros.
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Somente após a pré-lavagem o transformador é desmontado, mas permanece ainda
contaminado.
Esta operação é toda feita manualmente, e por se tratar de material contaminado, os
operadores usavam EPIs como luvas de vaqueta (não foi possível constatar se por
baixo dessas luvas eles usavam luvas de látex), em alguns locais máscara de
proteção para organoclorados, botas com biqueira de aço e macacão de
impermeável de Tyvek. Em toda a fábrica existia um sistema de simples exaustão
do ar, mas com emissão para o ambiente externo sem qualquer tratamento ou
sistema de controle. Em muitos postos de trabalho de desmontagem observou-se
ventiladores fazendo a dispersão dos contaminantes organoclorados voláteis
reinantes no ambiente de trabalho, certamente o PCE, TCB e PCBs. O fato é que
em todo o galpão industrial havia um forte odor de organoclorados.
As carcaças dos transformadores e buchas externas após a pré-lavagem são
novamente lavados num sistema de imersão em solvente, o PCE, com agitação
forçada, e só são liberados para a reciclagem quando o nível de descontaminação
for inferior a 10μg / 100cm2, conforme determina a norma da EPA. O PCE, solvente
da lavagem é descontaminado pelo sistema de destilação a vácuo e retorna ao
processo de lavagem. Este processo de lavagem por imersão utiliza um grande
volume de PCE, quando comparado com os demais processos, e é feito num
sistema aberto, pelo menos no momento em que se remove o transformador, após a
lavagem final.
As partes ativas do transformador, após a pré-lavagem, são totalmente separadas
manualmente por tipo ou categoria de material; papéis isolantes, madeiras, materiais
celulósicos, materiais cerâmicos, chapas de ferro silício, bobinas de cobre e demais
materiais metálicos. Os papéis, madeiras e demais materiais celulósicos são
enviados para destruição térmica em incineradores de terceiros, e os demais
materiais são totalmente desmontados, como uma total separação das chapas de
ferro silício e corte das bobinas de cobre. Essa operação é inteiramente manual,
com exceção do corte das bobinas de cobre.
Depois da separação os lotes de materiais segregados são introduzidos em
máquinas rotativas, similares a uma máquina de lavar roupa, de eixo horizontal, no
qual o PCE é novamente utilizado como solvente de extração e destilado
continuamente conforme anteriormente descrito. Esta lavagem é a quente
(aproximadamente 100oC) e à pressão atmosférica.
Antes das máquinas de lavagem serem abertas, todo solvente é evacuado, mas não
existe qualquer sistema de captação de vapores de PCE reinante no interior das
máquinas, o que acarreta, por ocasião da abertura das máquinas, um forte odor de
PCE.
O tempo de lavagem é diferente para cada tipo de material, dependendo obviamente
do grau de dificuldade de penetração do solvente. No entanto, o tempo de lavagem
para cada material é bem conhecido e pode variar de 12 a 72 horas.
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Antes de retirar todo material de cada lavador é feita uma amostragem que analisa o
nível de contaminação de PCBs. Os materiais somente são liberados (considerados
descontaminados ) quando é atingido um valor inferior a 10μg/100cm2.
Excetuando-se as bobinas de cobre, todos os outros materiais descontaminados são
diretamente vendidos separadamente; ferro silício, alumínio, latão e etc., sendo que
alguns materiais cerâmicos, não passíveis de reutilização, são dispostos em aterros
comuns.
As bobinas de cobre são trituradas e posteriormente enviadas a um equipamento
que faz a total separação do cobre e dos papéis isolantes. Os papéis são
incinerados como os demais materiais celulósicos.
A capacidade de descontaminação da massa sólida era de 16 mil toneladas por ano.
Eventuais melhorias introduzidas neste processo após 1992, não foram
incorporadas aos estudos comparativos das tecnologias de descontaminação
avaliadas.
Processo PCB GONE®
É um processo de descontaminação de óleo mineral semelhante ao PPM Process,
que também utiliza sódio naftaleno como reagente de descontaminação, razão pela
qual, não merece mais detalhes do que já foi relatado no processo PPM Process.
Embora o nível máximo de descontaminação admissível pelo processo ser de
10.000ppm de PCBs no óleo, a S. D. Myers, por uma questão econômica, há um
limite de 5.000ppm de PCBs, para uma unidade fixa e 3.300ppm para uma unidade
móvel.
Para um melhor entendimento de todos os processos da S. D. Myers que envolvem
a descontaminação de transformadores contaminados com PCBs, seguem as
figuras 5, 6 e 7 as quais englobam os processos MR®, RR® e o PCB GONE®.
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Figura 5 – Fluxograma geral do processo S D Myers
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Figura 6 – Fluxograma geral do processo RR® da S D Myers
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Figura 7 - Fluxograma geral do processo MR® da S D Myers
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6.1.2.3 - Comentários e conclusões
Sem dúvida a tecnologia da S. D. Myers, que foi apresentada em 1992, e aqui
relatada, por se tratar de umas das pioneiras neste tipo de atividade, apresenta uma
série de inconvenientes e desvantagens em relação às demais tecnologias
avaliadas, notadamente as européias e em especial as francesas, que por sinal
datam da mesma época da S. D. Myers.
Conceitualmente a tecnologia desenvolvida pela S. D. Myers, tem como base um
processo ou conceito mecânico de descontaminação muito diferente das empresas
européias, quase todas oriundas da indústria química e/ou de tratamento de
resíduos industriais, que têm uma vocação técnica para trabalhar com produtos
químicos e seus efeitos ao meio ambiente e saúde ocupacional, o que não ocorreu
com a S. D. Myers, originária do setor de manutenção elétrica.
Em resumo, a tecnologia RR® apresenta uma série de inconvenientes, tanto técnico
operacional, de custos, de exploração, de controle dos efluentes gasosos e,
principalmente, no quesito saúde ocupacional, explicados a seguir:
● Uso excessivo de PCE, o que provoca um elevado potencial de geração de seus
vapores.
● Contato intenso dos operadores com materiais contaminados, mesmo que
protegidos, o que requer procedimentos operacionais de controle rigorosos e difíceis
de serem observados no dia-a-dia.
● Inexistência de sistema de exaustão e tratamento de vapores de PCE de uma
maneira geral e, principalmente, na abertura das máquinas de lavar com PCE, que
trabalham a aproximadamente 100oC.
● Muitas operações, embora simples, mas que provocam uma movimentação
excessiva de materiais contaminados na unidade.
● Tempo para se processar toda a descontaminação é muito longo, até 72 horas, se
comparado com outras tecnologias que requerem um tempo máximo de 16 horas.
● Pode-se observar, pelos dados que foram disponibilizados, que o custo
operacional dessa tecnologia é bem mais elevado do que as demais analisadas,
mesmo se considerar o provável custo de amortização inferior das outras, porque
certamente, requerer um investimento físico inferior ao das demais tecnologias, que
são bem mais sofisticadas.
Sem dúvida, que a tecnologia da S. D. Myers tem seus méritos e, certamente, paga
o preço de ter sido uma das pioneiras, servindo como base de informação para o
desenvolvimento de melhorias e de outros processos, exatamente o que se fez a
partir desse estudo.
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6.1.3 – Tecnologia da ENSR Operation
Passaremos a seguir a uma apresentação geral da empresa, da sua tecnologia e
finalmente aos comentários e conclusões.
6.1.3.1 – Apresentação da Empresa
Empresa localizada no número 1.700 Gatway Blvd., SE – Canton / Ohio – Estados
Unidos, pertencente na época à American NuKEM Copporation, que por sua vez
tinha o seu controle acionário da RWE da Alemanha.
A American NuKEM Corporation, por meio das suas subsidiárias, oferecia há mais
de 22 anos uma vasta gama de serviços voltados ao meio ambiente, empregando
mais de 2.000 pessoas alocadas em mais de trinta escritórios e plantas industriais
nos Estados Unidos.
A American NuKEM na época da visita, vinha de uma série de fusões e
incorporações de algumas empresas, dentre elas a SUNOHAIO, adquirida da Wast
Manegement Inc., a maior empresa norte-americana no tratamento e disposição final
de resíduos, que se ocupava, exclusivamente, do “PCB Service”, que após a
incorporação passou a se chamar de ENSR Operation.
Uma das subsidiárias da American NuKEM, a Thermal KEM, na Carolina do Sul e a
Thermal KEM, Carolina do Norte, dedicavam-se, entre outras atividades, à
incineração de PCBs.
6.1.3.2 – Descrição da tecnologia e dos processos
A ENSR Operation oferecia um serviço de reclassificação de transformadores e de
descontaminação de óleos minerais e de silicone contaminados com PCBs,
tecnologia voltada à reutilização dos transformadores que apresentavam condições
operacionais, e não para sua destinação final, objeto desta pesquisa.
No entanto, consideramos pertinente conhecer essa tecnologia, visto que de certa
forma, também descontaminava os transformadores.
O transformador a PCBs ou contendo óleo isolante contaminado com mais do que a
50ppm, era considerado nos Estados Unidos como “reclassificado”, isto é não PCBs,
quando o seu óleo isolante após tratamento não apresentasse teores de PCBs
superiores a 50ppm, durante num período de 6 meses.
São os seguintes processos oferecidos pela ENSR:
¼ SYSTEM 50 – Processo de reclassificação de transformador a PCBs e/ou
transformadores contaminados com PCBs com mais do que 500ppm.
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¼ PCBX – Processo de descontaminação de óleos minerais com até 14.000ppm de
PCBs.
¼ SILTREX 50 – Processo de reclassificação de transformador a óleo de silicone
contaminado com PCBs acima de 500ppm.
Processo SYSTEM 50
Trata-se de um processo de substituição do PCB ou óleo mineral contaminado com
PCBs, por um solvente, o TranClene, que na verdade, é um percloroetileno com
qualidades dielétricas.
Os fluídos drenados são enviados para a incineração em uma das unidades do
Grupo da ENSR.
O processo é feito no campo e em operação. Inicialmente o transformador é
desligado e passa por uma rápida manutenção, que troca os retentores de borracha
resistente ao percloroetileno e para receber o novo fluído dielétrico, o próprio
TransClene.
Feita a substituição do fluído dielétrico o transformador é acoplado à unidade móvel
de descontaminação e energizado. Esta unidade móvel é um pequeno equipamento
que permanece operando 24 horas por dia com o transformador em operação.
O Processo SYSTEM 50, empregado nesta unidade móvel, nada mais é do que um
destilador cuja fonte de alimentação é a energia elétrica.
Dependendo do nível de contaminação dos internos do transformador o tempo de
operação do processo SYSTEM 50 pode variar em média de três a nove meses,
quando se tratar de transformadores a óleo mineral contaminado, ou de 12 a 15
meses quando se tratar de transformadores originalmente a PCBs.
Neste processo o nível de descontaminação nos primeiros sete a quinze dias é
rápido, algo em torno de 90% do nível original obtido no TransClene após início das
operações de descontaminação. A partir do nível de contaminação em torno de 100
a 300ppm a velocidade de descontaminação é fortemente reduzida.
O transformador é considerado pela EPA como reclassificado, se após o término do
processo de descontaminação, operar no mínimo noventa dias sem apresentar
níveis de PCBs superiores a 50ppm.
Na época, a ENSR dava garantia de reclassificação do transformador para toda sua
vida útil, por meio da reinstalação da unidade móvel toda vez que os níveis de PCBs
superavam o limite de 50ppm.
Embora este processo de reclassificação esteja normalizado e legalizado nos
Estados Unidos e em alguns países da comunidade européia, há muita controvérsia
sobre essa tecnologia, principalmente quando utilizada em transformadores
originalmente a PCBs. Nestes casos, eles permanecem com os papéis isolantes das
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bobinas, madeiras estruturais e demais componentes internos celulósicos
impregnados de PCBs, que ao longo do tempo vão se desprendendo e
recontaminando o óleo.
Por este fato, a ENSR oferecia um contrato de manutenção de garantia de
reclassificação por meio da reinstalação da unidade de descontaminação.
Processo PCBX Process
Como já dito anteriormente, este processo é destinado à descontaminação de óleos
minerais com níveis de PCB de até 14.000ppm.
O processo é baseado na reação dos compostos clorados contidos no óleo com
sódio naftaleno, já descrito anteriormente.
Tanto a instalação fixa como a móvel, numa primeira análise de uma visita que não
durou mais do que uma hora, deixaram a impressão de um processo muito
complicado, com pouca automação, além de uma unidade bem maior que as demais
avaliadas.
Processo SILTREX 50
Esse é um processo recentemente desenvolvido pela ENSR, destinado à
reclassificação de transformadores a óleo de silicone contaminado com PCBs.
Dessa tecnologia nada foi revelado, nem se quer permitiram uma visita.
A seguir a figura 8 mostra as tecnologias da ENSR para melhor entendimento dos
processos descritos.
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Figura 8 - Fluxograma geral do processo ENSR
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6.1.3.3 – Comentários e conclusões
A tecnologia da ENSR, oferecida nos seus três processos, não é aplicável para a
descontaminação de transformadores com o objetivo de promover a sua destinação
final, portanto, está fora dos objetivos da pesquisa.
6.1.4 – Tecnologia da PEC TREDI – EMC Service
Faremos uma apresentação geral da empresa, da sua tecnologia e, por último
faremos os comentários e conclusões.
6.1.4.1 – Apresentação da empresa
A PEC TREDI é uma empresa pertencente à uma Divisão da EMC Service, filial
100% do Grupo EMC (Entreprise Minière Chimique), de capital francês.
Atualmente a PEC TREDI pertence ao Grupo Sechè, também de capital francês.
A EMC Services, por meio da Division PEC TREDI, atuava há mais de vinte anos na
área de tratamento de resíduos industriais, ocupando uma posição de destaque no
ramo de atividade, não somente na França mas em toda a Europa, principalmente,
no que se diz a respeito ao desenvolvimento e exploração de unidades de
incineração de resíduos perigosos e em especial os PCBs.
Possuía oito incineradores industriais implantados em quatro centros de tratamento;
St. Vulbas, Strasbourg, Salaise e em Mitry, todos na França, com capacidade total
de incineração de 187 mil toneladas por ano.
A PEC TREDI foi a empresa mais completa que foi contatada no que se refere ao
tratamento, à reciclagem e à destinação final dos resíduos de PCBs.
No entanto, não oferecia os serviços de descontaminação de óleos minerais
contaminados com PCBs e nem a reclassificação de transformadores, certamente
por possuir incinerador para destruir os óleos contaminados, com custos marginais,
considerando esses óleos como combustível e não atuarem em serviços de
manutenção de transformadores elétricos.
A unidade visitada foi a Central de St. Vulbas, próximo de Lyon, onde são
processados os resíduos de PCBs. A unidade conta com as seguintes instalações:
Ì dois incineradores com capacidade total de destruição de 30 mil toneladas por ano
de resíduos líquidos, sólidos e pastosos contaminados com PCBs e demais
organoclorados de uma maneira geral.
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Ì nove autoclaves com capacidade total de descontaminação de 16 mil toneladas por
ano de equipamento elétricos contaminados com PCBs.
Na ocasião da visita, trabalhávamos para a Rhodia S.A., filial do Grupo Rhône
Poulenc, maior empresa do setor químico e têxtil da França. Naquela época a
Rhône Poulenc gozava de um excelente relacionamento com o Grupo EMC, o que
facilitou na obtenção das informações tecnológicas, de processos de engenharia,
bem como da exploração desse tipo de atividade. Este fato em muito contribuiu para
o melhor entendimento das tecnologias até então avaliadas.
6.1.4.2 – Descrição da tecnologia e dos processos
A primeira fase do processo de descontaminação dos transformadores consiste na
análise dos óleos isolantes e na pesagem dos equipamentos para posterior
drenagem e definição da alternativa tecnológica de destinação final.
Os transformadores com óleos minerais com menos do que 50ppm de PCBs são
considerados não contaminados (naquela época, para a legislação francesa o limite
era de 100ppm), o óleo pode ser vendido como combustível ou utilizado no próprio
incinerador como combustível, se assim for conveniente.
A critério dos clientes, os transformadores classificados como não PCBs, podem ser
enviados para a linha de processamento dos transformadores considerados
contaminados com PCBs.
Os transformadores classificados como contaminados, óleo com teor de PCBs
superior a 50ppm, após drenados ficam numa área de gotejamento, que nada mais
é que uma grande bacia com piso de grade perfurada na sua parte superior no qual
os transformadores são depositados e os fluídos ficam gotejando através dessa
grade de piso, ficando contidos na referida bacia. As carcaças são perfuradas para
permitir este gotejamento.
Os óleos drenados dos transformadores, bem como os segregados no gotejamento,
são diretamente enviados para destruição nos incineradores.
Após um período de gotejamento de dois a três dias, os transformadores sofrem um
processo de separação da parte ativa (núcleo magnético) da carcaça.
As carcaças segregadas são enviadas para as autoclaves de descontaminação que
operam na pressão atmosférica, usando o PCE a aproximadamente 120oC , como
solvente de extração, que é continuamente destilado num sistema a vácuo, e retorna
para um novo ciclo de lavagem, obedecendo ao processo clássico de
descontaminação.
Os internos, parte ativa, são descontaminados separadamente no mesmo tipo de
autoclave, mas em número maior de ciclos, chegando a 72 horas de
descontaminação.
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As carcaças após a descontaminação são recicladas ou então vendidas.
A parte ativa, após a descontaminação, é desmontada e separada manualmente por
tipo de material. Os materiais recicláveis são vendidos separadamente. Somente no
caso das bobinas de cobre, para que haja total eliminação dos papéis e vernizes de
isolamento, é feita uma queima num forno comum, sendo que os gases de
combustão são enviados para um forno de pós-combustão do incinerador.
Os materiais celulósicos, segregados das partes ativas, são enviados para o
incinerador de resíduos sólidos, e as cerâmicas, para aterro comum.
Toda a instalação é feita com diques e há um sistema de exaustão e tratamento dos
gases que entra em operação quando é detectado um certo nível de contaminação
no ambiente. Durante as duas visitas feitas, em ocasiões distintas, havia fortes
odores de produtos clorados e em nenhuma ocasião foi visto o referido sistema
entrar em operação.
O nível de descontaminação declarado pela PEC TREDI é de menos do que 3ppm,
base massa metálica. Na licença oficial do governo francês, de 1/06/90, o limite
máximo está fixado em 100ppm.
A seguir a figura 9 mostrando de forma geral a tecnologia da PEC TREDI.
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Figura 9 - Fluxograma geral do processo da PEC TREDI
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6.1.4.3 - Comentários e conclusões
Sem dúvida a tecnologia utilizada pela PEC TREDI, quando comparada com as
tecnologias já apresentadas, em todos os aspectos, apresenta um desempenho
consideravelmente melhor, quer seja pelo baixo contato humano com os resíduos,
quer seja pelo processo simples e otimizado e pelos baixos volumes de PCE
envolvido.
O fato da PEC TREDI dispor de um incinerador junto à planta de descontaminação
em muito contribui para uma boa gestão dos resíduos a serem incinerados e a
possibilidade de usar o forno de pós-combustão para o encaminhamento de vapores
de organoclorados presentes nas instalações.
A tecnologia desenvolvida pela PEC TREDI, serviu de base para o desenvolvimento
das demais tecnologias que serão a seguir apresentadas, todas introduzindo
algumas melhorias.
6.1.5 – Tecnologia da Laborde & Kupfer - Repelec
Passaremos a seguir a uma apresentação geral da empresa, da sua tecnologia e
dos comentários e conclusões.
6.1.5.1 – Apresentação da empresa
A Laborde & Kupfer – Repelec, situada no número 225, avenue de Pressencé,
Vénissieux – Lyon, na França , pertencia ao Crupo Gec Alsthom, que tinha uma
licença exclusiva para o uso da tecnologia da SEA MARCONI da Itália
6.1.5.2 – Descrição da tecnologia e dos processos
A tecnologia da SEA MARCONI destina-se ao processo de descontaminação de
óleos minerais de transformadores originalmente não PCBs, mas que durante a sua
vida útil sofreram de uma contaminação por PCBs. Basicamente, trata-se de um
processo de reclassificação de transformadores, mas limitado ao nível máximo de
contaminação de 600ppm de PCBs.
A tecnologia de descontaminação é via reação com sódio naftaleno, utilizada pela
USPCI, S. D. Myers e ENSR, operando unicamente com unidades móveis bem
compactas (4x2,2x1,2m) pesando algo em torno de duas toneladas.
O nível de contaminação mínimo do óleo após a descontaminação é de 20ppm, visto
que abaixo de 50ppm pode-se considerar que o equipamento não está contaminado.
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6.1.5.3 - Comentários e conclusões
A tecnologia da SEA MARCONI, não se aplica à destinação final de transformadores
a PCBs, estando portanto, fora do foco desta pesquisa.
A Gec Alsthom justifica a limitação máxima de 600ppm de PCBs no óleo a ser
descontaminado, pelo fato de que normalmente os óleos contidos em
transformadores com níveis superiores a 600ppm, quando descontaminados e
mantidos nos transformadores, após longos períodos voltava a apresentar teores de
PCBs superiores a 50ppm.
6.1.6 – Tecnologia GEP – Generale D’Extraction du Pyralene
A seguir, veremos uma apresentação geral da empresa, da sua tecnologia e os
comentários e conclusões.
6.1.6.1 – Apresentação da empresa
A GEP, uma empresa de capital francês, está localizada no número 28, rue Pierre
Sémard- 3800 , em Grenoble, França.
A GEP dedica-se exclusivamente à destinação final dos transformadores
contaminados com PCBs. A tecnologia empregada, segundo o que foi informado,
está protegida por uma patente de origem italiana. No entanto, esta tecnologia
assemelha-se muito ao processo da PEC TREDI. Existiam alguns funcionários da
GEP que trabalharam para a PEC TERDI.
6.1.6.2 – Descrição da tecnologia e dos processos
Como já foi mencionado, a tecnologia da GEP muito se semelha à da PEC TREDI,
ao menos na forma física e no tamanho da autoclave, cujas dimensões reduzidas
limita o tratamento somente para transformadores pequenos e alguns de médio
porte.
Um outro ponto de grande diferença entre a TREDI e a GEP está na metodologia de
trabalho e na organização das operações da GEP, que sem dúvida nenhuma, são
superiores à da TREDI, o que proporciona uma melhor condição de trabalho
principalmente, nos aspectos de higiene e segurança.
Como na TREDI, o prédio coberto da GEP, onde se processa a descontaminação, é
todo dicado e há um sistema de aspiração e tratamento dos vapores de solventes
que entra em operação automaticamente quando a autoclave é aberta.
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Sucintamente, o processo de descontaminação da GEP começa pela pesagem do
equipamento e a drenagem dos PCBs ou óleos contaminados, enviados para
incineração na TREDI. Depois, o transformador permanece no mínimo um dia
gotejando dentro da própria carcaça numa área apropriada para isso.
Tanto a drenagem inicial como a posterior ao gotejamento é feita por meio de um
sistema de transferência a vácuo, introduzindo-se uma lança até o fundo do
transformador.
Em seguida, é feita a separação da parte ativa da caraça, operação manual com
auxílio de uma talha e/ou um pórtico.
A carcaça é novamente esgotada e enviada para a autoclave de descontaminação,
onde permanece um dia no processo de lavagem de um único ciclo. A seguir, a
carcaça é enviada para uma área de espera, até que se tenha a confirmação dos
laudos analíticos para liberação da venda.
O núcleo por sua vez permanece numa sala especial de gotejamento por dois ou
três dias. Antes de ser enviado para a autoclave os parafusos são soltos permitindo
uma melhor penetração do solvente. O núcleo permanece na autoclave durante três
dias com quatro ciclos de lavagem por dia.
Quanto ao processo específico da autoclave, ou seja, os ciclos de lavagem, pouca
informação foi disponibilizada, nada mais do que consta nos catálogos comerciais,
semelhantemente ao que as demais empresas visitadas fizeram.
A autoclave tinha a forma quadrada e alimentada por cima na vertical, ao passo que
as autoclaves da TREDI tinham forma cilíndrica e a alimentação dos
transformadores era na horizontal, e utilizavam de carrinhos sobre rodas metálicas.
O solvente de extração utilizado é o PCE, como nos demais processos, mas com
uma diferença importante no que tange ao volume de solvente utilizado, bem inferior
aos demais processos aqui analisados.
A parte ativa ao sair da autoclave vai para uma área de desmontagem manual, no
qual são separados todos os seus componentes.
O núcleo magnético (FeSi) e seus parafusos são vendidos em conjunto; papéis e
madeiras são incinerados na TREDI; as porcelanas são enviadas para aterro
comum; e os enrolamentos de cobre e bobinas são vendidas sem a remoção do
papel isolante que permanece contaminado com mais do que 50ppm.
O controle do nível de descontaminação é feito por amostragem, ou seja, não é feita
uma amostragem para cada tipo de material. É retirada uma amostra das chapas de
FeSi do núcleo magnético, e se confirmado o nível de descontaminação todo o
conjunto, é liberado.
A seguir a figura 10 mostra de forma geral o processo da GEP.
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Figura 10 - Fluxograma geral do processo da GEP
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6.1.6.3- Comentários e conclusões
A tecnologia e processos desenvolvidos pela GEP apresentam, sem dúvida alguma,
uma evolução das demais tecnologias de descontaminação até aqui avaliadas,
certamente por se tratar do aprimoramento de uma tecnologia.
Isto ficou evidenciado pelos baixos volumes de solventes empregados no processo e
pela disposição dos equipamentos, como, alimentação da cuba pela vertical
evitando-se gotejamento pela fábrica e pelo lay out como um todo, que permite um
trabalho mais racionalizado, com segmentação das áreas contaminadas das não
contaminadas, da circulação das pessoas e outros aspectos de organização da
produção.
A questão organizacional da GEP, sem dúvida foi o seu diferencial, sendo de se
destacar o procedimento de exaustão e tratamento dos vapores de solventes por
ocasião da abertura da autoclave.
Por outro lado apresentou pontos falhos com excessivas áreas de gotejamento que
provocam vapores indesejáveis, mesmo áreas confinadas. Outro ponto falho é a
questão da amostragem. Hoje sabemos, após 6 anos de operação da Tecori, que o
grau de descontaminação de um fio de cobre de uma bobina é totalmente diferente
de uma chapa de ferro silício, não sendo representativa uma única amostragem de
um dos componentes da parte ativa para extrapolar para as demais partes.
Por último, a questão da venda das bobinas de cobre sem a retirada dos papéis
isolantes que, como já foi afirmado anteriormente,permanecem contaminadas com
níveis de PCBs de 500 a 2.000 ppm, apresentando riscos para quem for manipular
este material, ou mesmo para a sua queima, na qual certamente haverá formação
de dioxinas e furanos.
6.1.7 – Tecnologia APROCHIM S.A.
Passaremos a seguir a uma apresentação geral da empresa, da sua tecnologia e
finalmente aos comentários e conclusões.
6.1.7.1 – Apresentação da empresa
A APROCHIM é uma empresa de capital francês pertencente ao Grupo CHIMIREC ,
também de capital francês, que se dedica ao tratamento e destinação final de
resíduos industriais.
A planta da APROCHIM está localizada na cidade de Grés-en-Bouére, na região
sudoeste da França.
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De todas as empresas visitadas e apresentadas até o momento a APROCHIM é a
mais recente, dedicando-se à descontaminação de transformadores e capacitores a
PCBs, para fins de destinação final e a descontaminação de óleos minerais
contaminados com PCBs limitado a 300ppm de contaminação de PCBs, sendo o
seu limite de descontaminação um pouco inferior a 50ppm. Portanto, este processo
não foi avaliado.
A tecnologia da APROCHIM foi a mesma utilizada na implantação da unidade
Tecori.
Inicialmente, na primeira visita às instalações da APROCHIM, muito pouco foi
disponibilizado de informações, mas com base nas visitas anteriores e avaliação das
tecnologias utilizadas, foi relativamente fácil perceber que a Tecnologia da
APROCHIM representava um avanço em relação às demais.
Somente após a decisão pela tecnologia da APROCHIM e firmado um protocolo de
entendimento com vistas à implantação de uma unidade de descontaminação no
Brasil, utilizando a sua tecnologia, bem como assinado um contrato de sigilo
tecnológico foi possível ter acesso a todas as informações da sua tecnologia.
Embora obtivemos detalhes específicos da tecnologia da APROCHIM, elas serão
apresentadas nos mesmos moldes das demais, para que não se viole os acordos
assinados.
6.1.7.2 – Descrição da tecnologia e dos processos
A tecnologia da APROCHIM foi desenvolvida pelo M. Patrick Sépulcre, engenheiro
químico, de origem francesa, que trabalhou na TREDI e GEP, e portanto, um
profundo conhecedor desses processos.
A tecnologia desenvolvida pela APROCHIM muito se aproxima à da GEP, mas com
alguns diferenciais, exatamente nos seus pontos fracos: Os transformadores
chegavam à unidade da Aprochim drenados.
Na ocasião da primeira visita fazia-se uma pré-lavagem interna do transformador
com PCE na fase líquida, que era continuamente destilado, condensado e recirculado no transformador até que o teor de PCBs no solvente apresentasse valor
inferior a 1.000ppm.
Essa pré-lavagem, posteriormente, foi abolida, por se mostrar ineficiente quanto se
tratando de todo o processo de descontaminação, elevando os custos e tornando a
operação apenas mais complexa. O objetivo original era diminuir a exposição dos
operadores no momento da desmontagem, ou melhor, da separação da carcaça da
parte ativa, operação mecanizada e, portanto, com baixo potencial de contato
humano. Na verdade, a pré-lavagem acabava expondo muito mais os operadores,
por ocasião da abertura do transformador com vapores de PCE. Posteriormente, o
transformador passou a ser drenado na unidade da Aprochim.
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A seguir, a parte ativa é sacada da carcaça por uma ponte rolante, sem maiores
contatos dos operadores com os materiais contaminados. Tanto as partes ativas
como as carcaças, que são viradas com a parte superior para baixo, permanecem
gotejando em bandejas metálicas durante um ou dois dias, dependendo muito da
disponibilidade da máquina de descontaminação.
Enquanto as partes ativas permanecem gotejando têm os seus parafusos e barras
de travamento do núcleo magnético afrouxados para permitir uma melhor
penetração do solvente de extração, o PCE.
Após as operações iniciais, são feitas cargas homogêneas de carcaças ou de partes
ativas, visto que os tempos de descontaminação são totalmente distintos, sendo um
ciclo de uma hora para as carcaças e dezesseis ciclos para as partes ativas que
podem demorar até dezesseis horas.
O autoclave de descontaminação trabalha à pressão atmosférica e é comandada por
um PLC, sendo todo processo automatizado. A autoclave é basicamente a mesma
utilizada pela GEP, só que com dimensões um pouco maiores.
A abertura da autoclave é feita sem que haja um sistema local de aspiração de
vapores de solvente, mas toda a nave industrial é provida de um sistema de
exaustão e tratamento do ar lançado na atmosfera, que utiliza carvão ativado para
retenção de produtos organoclorados. O sistema opera de forma continua e
independentemente do processo.
Retirados os materiais da autoclave, eles são amostrados, a carcaça, as chapas de
FeSi e os fios de cobre da bobina, e somente são liberados para a desmontagem
manual, se apresentarem teores de PCBs inferiores a 50ppm, o que certamente é
um ganho do lado da saúde ocupacional dos operadores, que somente manipulam
materiais descontaminados, com exceção dos materiais celulósicos.
No caso específico das bobinas de cobre, que têm os seus fios envoltos em papel
isolante, que permanecem contaminados, são enviados a um triturador e, a seguir,
para uma máquina rotativa conhecida como Tromel, que faz a separação do papel
do cobre. Esse papel é aspirado para o interior de um ciclone, ficando depositado na
sua parte inferior, sendo que o pó de papel fica retido num filtro manga e o ar de
arraste é encaminhado para o sistema geral de exaustão da fábrica, e portanto,
tratado.
Os papéis, madeiras e demais sólidos permeáveis, não passíveis de
descontaminação, bem como os PCBs e demais líquidos contaminados, são
enviados para incineração em incineradores de terceiros.
Toda fábrica é dicada e muito bem planejada em termos de lay out, permitindo uma
racionalização dos serviços.
Toda água da chuva incidente no pátio de manobras dos caminhões que fazem o
transporte dos resíduos, é coletada separadamente e enviada para uma bacia de
retenção. Caso esta água venha apresentar contaminação de PCBs, PCE e TCB
acima dos valores determinados pela agência ambiental local, elas deverão ser
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descontaminadas com carvão ativo ou incineradas, dependendo do grau de
contaminação.
As cerâmicas, sem valor comercial, são enviadas para aterro comum.
A seguir a figura 11 mostrando o processo original da Aprochim.

Transformador a PCB
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Pré-lavagem
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Bobinas Cobre / Alumínio
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Figura 11 - Fluxograma geral do processo da Aprochim
6.1.7.3 - Comentários e conclusões
Pelo exposto na descrição da tecnologia, fica fácil de se apontar a tecnologia da
APROCHIM como a mais adequada, se comparado com as demais avaliadas,
principalmente, no que se refere à saúde ocupacional e à preservação ambiental no
entorno da unidade industrial da APROCHIM.
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No entanto, foram observados alguns pontos que poderiam sofrer melhorias,
melhorias estas estudadas e implantadas na unidade da Tecori e descritas no item
6.3.
6.1.8 – Tecnologia Watco
A seguir uma apresentação geral da empresa, sua tecnologia e os comentários e
conclusões.
6.1.8.1 – Apresentação da empresa
A Watco era uma empresa pertencente ao Grupo FABRICON, que por sua vez
pertencia à TRACTEBEL, também de origem francesa por ser uma subsidiária do
Grupo SUEZ, um dos maiores grupos franceses voltados aos serviços para o meio
ambiente. Atualmente a Watco pertence à SUEZ, localizada em Grimbergen,
Westvaart Dijk, 97 - Bélgica.
6.1.8.2 – Descrição da tecnologia e dos processos
A tecnologia Watco destina-se à descontaminação e reciclagem de transformadores
e capacitores contaminados com PCBs, objetivando a destinação final.
Essa foi a última empresa a ser visitada, inclusive em companhia do presidente e
diretor geral da APROCHIM, M. Didier Routa e o seu diretor técnico, M. Patrick
Sépulcre, por ocasião da inauguração da unidade.
Durante a visita de inauguração da unidade Watco, obviamente não foram
fornecidas maiores informações por se tratar de concorrentes, mas foi possível
identificar todas as fases do processo, o que permitiu evoluir em novas proposições
no estudo de engenharia de processo do projeto da planta da Tecori.
Em se tratando de uma planta totalmente nova, ficou difícil de avaliar seus pontos
fracos, como: odores de solventes, áreas contaminadas e demais problemas que se
revelam somente no dia-a-dia da exploração de uma atividade deste tipo.
A unidade era toda dicada e possuía um sistema de aspiração e tratamento do ar do
galpão industrial, no entanto, não dispunha de bacia de contenção de água de chuva
como acontece com a Aprochim.
O processo inicia-se pela drenagem dos transformadores e envio dos PCBs para
incineração. Num segundo momento é injetado o PCE (na fase líquida) no
transformador, que recircula num sistema de destilação, e que aparentemente
operava a pressão atmosférica, retornando ao transformador. Os PCBs extraídos na
destilação são segregados e enviados para incineração.
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No processo de lavagem a carcaça depois de separada da parte ativa é enviada
para reciclagem, certamente depois de comprovada a sua descontaminação. O
tempo necessário para esta descontaminação e a primeira lavagem da parte ativa
não foram revelados.
A parte ativa, após sofrer a pré-descontaminação, certamente apenas superficial das
partes externas, é separada manualmente, sendo as madeiras e papéis isolantes
enviados para incineração.
As placas de FeSi são trituradas, e posteriormente, enviadas em cestas para uma
autoclave de descontaminação que opera com PCE na fase líquida e aquecida.
As bobinas de cobre são trituradas num outro triturador, e depois passam por um
sistema de separação papel x cobre, do qual não tivemos acesso. O cobre, depois
de separado do papel, é colocado em um cesto e enviado para a autoclave de
descontaminação. O PCE utilizado na autoclave é continuamente destilado e recircula para a autoclave.
O tempo de descontaminação dos materiais não foi informado.
A seguir a figura 12 mostrando a tecnologia da Watco.

Figura 12 - Fluxograma geral do processo da Watco
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6.1.8.3 - Comentários e conclusões
Pelo que foi possível observar em uma rápida visita à unidade, algo em torno de
vinte minutos, observou-se que do lado da saúde ocupacional há um intenso contato
humano com os materiais contaminados, visto que a pré-descontaminação acontece
nas superfícies dos materiais manipulados como as madeiras e papéis.
O principio desta tecnologia certamente está em provocar um intenso contato dos
metais com o solvente, PCE, e para tanto, promovem a fragmentação (trituração)
dos metais, para uma posterior lavagem com PCE na fase líquida, que por sua vez,
tem um poder de penetração inferior ao da fase vapor. Fica aqui uma dúvida sobre o
que é melhor: fragmentar tudo, com custos elevados da trituração de todos os
metais, e descontaminá-los com PCE na fase líquida, ou promover a
descontaminação sem a fragmentação dos metais e submetê-los ao PCE na fase
vapor.
A opinião dos técnicos concorrentes da Watco, presentes à inauguração, é de que o
processo clássico de descontaminação na fase vapor é o mais adequado.
6.2 - Identificação da tecnologia com melhor desempenho
Para identificação da tecnologia com melhor desempenho, com base nos dados
fornecidos pelas empresas visitadas, nas observações e constatações feitas durante
as visitas, bem como nos estudos desenvolvidos a partir dessas informações, foi
estabelecido um critério de escolha, baseado em cinco parâmetros, a saber:
1- Aplicabilidade da tecnologia na destinação final dos transformadores
contaminados com PCBs. – Foi adotado como parâmetro limitante, tipo “passa não
passa” . Obviamente, que se a tecnologia avaliada não é aplicável ao objeto do
estudo a mesma deverá ser eliminada da comparação com as demais.
2- Conformidade da tecnologia com a legislação e normas brasileiras – Parâmetro
também considerado limitante. Se a tecnologia não atende aos requisitos normativos
e legais onde se pretende utilizá-la, não faz o menor sentido considerá-la.
Os demais parâmetros foram determinados pela terceira meta do trabalho, que seria
a implantação do Projeto da Tecori, voltada à descontaminação de transformadores
contaminados com PCBs dentro do conceito do “estado da arte” em termos
ambientais, econômicos e da saúde ocupacional.
3- Controle e preservação do meio ambiente. Este parâmetro refere-se aos impactos
ambientais potenciais das tecnologias avaliadas, no que se refere aos seus
efluentes gasosos, líquidos e sólidos, bem como seus respectivos sistemas de
controle.
4- Saúde ocupacional, no que se refere ao potencial de exposição dos operadores a
produtos organoclorados e seus respectivos sistemas de controle.
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5- Aspectos econômicos, no que se refere ao investimento e custos operacionais,
aspectos determinantes para a viabilidade econômica do empreendimento, bem
como da sua competitividade.
A seguir, é apresentada a Tabela 4, com um resumo dos principais parâmetros
analisados.
Tecnologias
avaliadas

Parâmetro 1
Aplicação da
tecnologia

Parâmetro 2
Conformidade
leis e normas

Parâmetro 3
Controle
ambiental

Parâmetro 4
Saúde
ocupacional

Parâmetro 5
Econômico

USPCI

Tecnologia
não atende

Tecnologia
não atende

Eliminados pelos Eliminado pelos
parâmetros 1 e 2 parâmetros 1 e 2

Eliminados pelos
parâmetros 1 e 2

S. D. Myers

Tecnologia
atende

Tecnologia
atende

Inexistência de
Contato intenso
sistema tratados operadores
mento de gases com PCBs
e águas pluviais Lay out ruim

Consumo elevado de PCE
Investimento alto

ENSR

Tecnologia
não atende

Pec Tredi Tecnologia
atende

Labord &
Kupfer
GEP

Tecnologia
atende

Aprochim

Watco

Tecnologia
não atende

Tecnologia
atende

Tecnologia
atende

Tecnologia
não atende
Tecnologia
atende

Tecnologia
não atende
Tecnologia
atende

Tecnologia
atende

Tecnologia
atende

Eliminados pelos Eliminado pelos Eliminados pelos
parâmetros 1 e 2 parâmetros 1 e 2 parâmetros 1 e 2
Bons controles
Exaustão de ar
Contenção águas
pluviais

Odor de solventes
organoclorados
Movimentação de
materiais contaminados intensa

Bom desempenho
de consumo PCE
Investimento alto
, necessidade de
incinerar bobinas

Eliminados pelos Eliminado pelos Eliminados pelos
parâmetros 1 e 2 parâmetros 1 e 2 parâmetros 1 e 2
Bons controles
Muitas áreas com Baixo custo de
Ausência da
gotejamento
investimento
contenção águas Lay out otimizado Baixo consumo
pluviais
Aspiração na
autoclave
Bons controles
Exaustão e tratamento do ar do
galpão.
Não há exaustão
na autoclave
Sistema pouco
avaliado

Baixo contato dos Baixo custo de
operadores c/ PCB investimento
Lay out otimizado Baixo consumo

Lay out otimizado Baixa eficiência
Aparentemente
Investimento alto
muito contato dos Custo operacional
operadores com
mais elevado
materiais c/ PCBs

Tabela 4 – Resumo das tecnologias de descontaminação avaliadas
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6.2.1 – Comentários
As tecnologias da USPCI, ENSR e da Labord & Kupfer foram desconsideradas
duplamente por não atenderem aos requisitos de aplicabilidade da tecnologia ao
objetivo que se pretendia, bem como pelo não atendimento dos aspectos legais e
normativos.
Dentre as demais tecnologias que permaneceram em análise, a da S.D. Myers é a
que se apresentou com menor competitividade, obviamente pela sua obsolescência,
com reflexos extremamente negativos nos quesitos; ambiental, econômico, e de
saúde ocupacional, conforme descrito no item que apresentou a mesma.
A tecnologia da Watco foi abortada por não apresentar informações com o mínimo
de detalhes para uma análise mais consistente. A partir da análise que foi possível
ser feita, somada aos pareceres não formais de especialistas desta área, concluiuse que a mesma apresentava indícios de custos operacionais e de investimentos
mais elevados que as demais, bem como uma série de dúvidas no que tange ao
controle das emissões atmosféricas e da saúde ocupacional dos operadores.
Das três tecnologias restantes, Pec Tredi, GEP e da Aprochim apresentam
processos muito semelhantes, sendo que cada uma representa uma evolução à
anterior, na seqüência aqui apresentada.
A tecnologia da Pec Tredi, por ser a mais antiga e precursora das demais,
apresentava basicamente três inconvenientes a mais que as demais, a saber;
problemas no que tange à saúde ocupacional, investimento mais elevado e a
necessidade de se incinerar as bobinas de cobre para destruição dos papéis
isolantes que permanecem contaminados, mesmo após o processo de
descontaminação, como nas demais tecnologias avaliadas.
Entre a tecnologia da GEP e da Aprochim, muito semelhantes, optou-se pela da
Aprochim por apresentar alguns aspectos ligados ao controle ambiental e à saúde
ocupacional mais positivos do que a da GEP.
6.2.2 – Conclusões
Considerando tudo o que foi possível de ser analisado e avaliado, concluiu-se que a
melhor tecnologia para descontaminação de transformadores contaminados com
PCBs seria a da Aprochim S.A.
A partir de um melhor conhecimento da tecnologia da Aprochim, concluiu-se que
seria possível implementar melhorias na mesma, tornando-a ainda mais adequada
aos parâmetros: ambientais, de saúde ocupacional. Além do mais, a Aprochim
mostrou vontade de participar de um projeto conjunto no Brasil, bem como
competência técnica para ajudar na evolução da sua tecnologia, o que efetivamente
ocorreu no projeto da Tecori.
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6.3 - Melhorias desenvolvidas na tecnologia adotada
Em função de tudo que foi pesquisado, analisado e estudado durante seis anos, e
em confronto com a legislação brasileira e sua provável evolução, e ainda mais com
as condicionantes que certamente a Cetesb iria impor ao projeto da Tecori, decidiuse por algumas melhorias.
Estas melhorias não se restringiram somente ao processo tecnológico da
descontaminação, mas também ao projeto das instalações industriais, ao lay out de
uma maneira geral, bem como aos sistemas de proteção e controle ambiental.
6.3.1 – Melhorias no processo tecnológico
No que tange especificamente à
desenvolvidas as seguintes melhorias:

tecnologia

da

descontaminação

foram

a) Operar todo o sistema de descontaminação a vácuo, com o objetivo de garantir a
não emanação de vapores de produtos organoclorados (PCE, TCB e PCBs) na
ocorrência de qualquer falha de vedação de todo o sistema. Ou seja, havendo
problemas de vedação ocorrerá entrada de ar no sistema e nunca a saída de
vapores indesejáveis.
Ainda mais, introduziu-se um duplo sistema de segurança para o desligamento total
do conjunto de descontaminação, com a atuação de um pressostato (perda do
vácuo – aumento da pressão) e por conseqüência o aumento da temperatura do
PCE na autoclave através de um termostato.
Vale ressaltar que o fato de se operar a vácuo, e não à pressão atmosférica, como
no processo original da Aprochim, há uma pequena perda de eficiência na
descontaminação por se trabalhar a uma temperatura de vapor de PCE um pouco
inferior, refletindo numa menor penetração do mesmo nos interstícios metálicos.
Outro ponto negativo de se operar a vácuo, é a necessidade de reforços adicionais
nos vasos de pressão, notadamente na autoclave de descontaminação que tem
formas retangulares, por uma questão de otimização do espaço para
acondicionamento dos transformadores. A foto 1 a seguir, mostra em primeiro plano
a autoclave de descontaminação.
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Foto 1- Autoclave de descontaminação
b) Para resolver a questão da emanação de vapores de PCE, por ocasião da
abertura da autoclave, prejudiciais à saúde ocupacional, a perda de solvente e a
saturação dos filtros de carvão ativo (quando a instalação é provida de um sistema
de aspiração e tratamento), decidiu-se pela instalação de um trocador de calor à
jusante da autoclave. Este trocador de calor, resfriado com água a 2ºC , recebe todo
o vapor de solvente reinante no equipamento, e passa juntamente com o ar que
entra na autoclave, salientando-se que esse ar é necessário para equilibrar as
pressões, permitindo a abertura da autoclave.
Este sistema, além de praticamente eliminar a emanação de vapores de PCE,
permite a sua recuperação. Tal modificação permitiu a redução de aproximadamente
50% da perda de PCE em todo o sistema, que era originalmente em torno de 2% da
massa metálica tratada. Atualmente, a perda é de algo em torno de 1% da massa
metálica tratada, a qual se dá apenas na destilação, etapa na qual se separam os
PCBs do PCE, simplesmente por uma questão da eficiência do destilador. A foto 2
mostra à esquerda o trocador de calor no qual é feito a condensação do PCE antes
da abertura da autoclave de descontaminação.

Foto 2 – Unidade de recuperação de solvente
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c) Automação total do sistema: O conjunto de descontaminação original da
tecnologia Aprochim era automatizado através de um PLC, ao passo que os
equipamentos das utilidades, necessárias ao processo, não eram. No projeto da
Tecori todos os equipamentos de utilidades (máquina frigorífica, água gelada,
compressores de ar, máquina de fluído térmico, destilação, torre de resfriamento e o
ventilador de exaustão do ar do galpão industrial) são controlados via um segundo
PLC, interligado ao PLC do conjunto de descontaminação.
A foto 3 mostra a sala de controle de todo o processo, com vista ao fundo, através
de uma parece de vidro, o piso aspirado e todos os equipamentos do processo de
descontaminação.

Foto 3 – Sala de controle
6.3.2 – Melhorias nas instalações industriais
Foram introduzidas várias melhorias nas instalações como um todo, visando um
melhor controle dos aspectos ambientais e da saúde ocupacional.
Essas melhorias partiram do princípio de reduzir ao máximo, se a eliminação não for
possível, dos pontos vulneráveis com potencialidade de causar danos ao meio
ambiente e à saúde ocupacional, ao invés de atuar somente no controle. A seguir,
uma breve descrição das melhorias:
a) O galpão industrial onde são recebidos e processados os resíduos de PCBs, e
expedidos os materiais descontaminados, foi concebido com um lay out, que obriga
uma seqüência lógica das operações, como mostra a figura 13 abaixo. Este lay out,
além de permitir uma melhor racionalização de todo o processo, evitando-se recirculação de materiais nas distintas áreas, evita por completo a necessidade da
entrada de pessoas no galpão que não sejam exclusivamente os operadores do
processo. A planta da fábrica mostrada na figura 14, e na seqüência, a foto 4
evidenciam essas melhorias.
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Recebimento
dos resíduos
Área de recebimento dos
transformadores e óleos
de PCBs

Envio para
incineração
Área de estocagem de PCBs
extraídos no processo + PCBs
drenados dos transformadores

Área de separação das
carcaças e partes ativas

Autoclave de
Descontaminação
se contaminado

Área de desmontagem
da parte ativa

Área de espera dos
resultados dos laudos
de descontaminação

Conjunto de separação
cobre x papel

Área de expedição de materiais
descontaminados

papéis

venda dos metais
para reciclagem

Figura 13 – Esquema geral da movimentação interna na Tecori
b) Segregação física do acesso dos caminhões que entram e saem da unidade
transportando resíduos de PCBs dos caminhões que retiram os materiais
descontaminados para reciclagem, diminuindo a área de coleta de águas pluviais
que potencialmente poderão ser contaminadas, no caso de um acidente com
vazamentos de PCBs dos caminhões que fazem o transporte de resíduos, tornando
menor a bacia de contenção de águas pluviais, bem como a instalação de
tratamento das águas no caso da sua contaminação..
c) Instalação de um prédio para abrigar todos equipamentos de utilidades, contíguo
mas fora do galpão industrial, no sentido de eliminar a entrada do pessoal de
manutenção desses equipamentos no galpão industrial.
d) Implantação de um prédio de apoio contíguo ao galpão industrial, por onde
entram e saem os operadores, passando pelos vestiários e duchas. Este prédio na
sua parte superior, tem uma sala para recepcionar visitantes, onde há uma parede
de vidro que permite a visão total da parte interna do galpão industrial, eliminando
assim, a circulação de pessoas nas áreas de processamento.
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Prédio de apoio

Pátio de entrada de resíduos
Saída metais descontaminados

Área de expedição de
metais descontaminados

Área do processo de
descontaminação

Área de recebimento
e expedição de resíduos

Prédio de utilidades
Figura 14 – Planta da fábrica

75

Foto 4 – Vista interna do galpão industrial
e) Todo piso do galpão industrial é triplamente impermeabilizado, conforme o
esquema mostrado na figura 15 abaixo. Todo o galpão industrial é dicado e
separado internamente por diques, com o objetivo de isolar a área de recebimento e
expedição de resíduos, da área de descontaminação e da área de expedição de
materiais descontaminados. Todos os equipamentos com potencial de vazamentos
foram instalados suspensos e em áreas dicadas.
Tinta epox e/ou acabamento
com micro-sílica
Manta de PEAD
2mm, duplamente
soldada

120mm de
concreto
150mm de
concreto
500mm de
argila,K=10-7

Figura 15 – Desenho esquemático da impermeabilização do piso da fábrica
Independentemente desse sistema de impermeabilização, por determinação do
EIA/RIMA do empreendimento, são feitas amostragens das águas de três poços
piezométricos, um a montante e dois a jusante do lençol freático, no sentido de
identificar a presença dos PCBs, o que nunca ocorreu, obviamente pelo sistema
eficiente de impermeabilização adotado.
f) Na área de separação das carcaças das partes ativas, optou-se por fazer um piso
suspenso de grades metálicas, numa área dicada, permitindo um gotejamento
confinado das partes separadas. Entre o piso de grades e o piso de concreto,
mostrado na Figura 15, introduziu-se uma rede de tubulações, tipo “espinha de
peixe” que aspira os vapores dos PCBs e TCB, os quais são enviados para o
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sistema de exaustão e tratamento do ar da unidade industrial. Esse sistema, não
elimina por completo a exposição dos operadores à inalação desses vapores, mas
permite uma redução da sua concentração. Independentemente dessa aspiração, na
área do piso grade aspirado, os operadores são obrigados a usar máscaras de
respiração para retenção de solventes clorados. As fotos 5 e 6 mostram o operador
devidamente protegido por EPIs, trabalhando sobre o piso grade aspirado.

Foto 5 – Piso aspirado - separação
da carcaça x parte ativa

Foto 6 – Operador sobre o piso
aspirado, protegido com EPIs

g) Foi implantado um sistema geral de exaustão e tratamento de todo o galpão
industrial, com algumas aspirações localizadas na quais podem ocorrer emissões
fugitivas de vapores clorados, além do piso grade aspirado, têm-se: a saída da
bomba de vácuo, a saída do ar introduzido na autoclave para permitir sua abertura e
condensação dos vapores de PCE e o ar de arraste que faz a separação de papel e
do cobre. A foto 7 mostra o piso grade aspirado e o coletor de aspiração.

Foto 7 – Coletor de aspiração do “piso grade” aspirado
Todo ar aspirado pelo sistema de exaustão é encaminhado inicialmente para um
sistema de filtros de tecido (foto 8) para retenção de particulados reinantes no ar
atmosférico que entra no galpão industrial (não há geração de particulados no
processo), no sentido de se evitar a colmatagem dos filtros de carvão ativado
instalados à jusante (foto 9), que fazem a retenção dos vapores de PCE, TCB e dos
PCBs. Na saída do ar do filtro de carvão ativo são feitas amostragens e análises
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para verificação da saturação. A foto 10 mostra a sonda de amostragem dos gases
de exaustão.

Foto10 – Exaustão do ar

Foto 9 – Filtro de carvão

Foto 8 – Filtro de tecido

Abaixo segue tabela 5 com uma comparação dos valores limites da emissão
atmosféricas estabelecidos no EIA/RIMA e os valores máximos identificados em seis
amostragens realizadas do ar lançado na atmosfera pelo sistema de exaustão e
tratamento descrito.
Limites das emissões
EIA/RIMA - μg/m3
PCB
TCB
PCE

1.000
5.000
50.000

Valores máximos
medidos- μg/m3
15
1.785
30.974

Tabela 5- Limites de emissões e valores máximos medidos
Os métodos empregados na amostragem foram os definidos pela CETESB - Cia. de
Tecnologia de Saneamento Ambiental e da “EPA - Environmental Protection
Agency”, listados a seguir:
CETESB L9.221 Determinação dos pontos de amostragem.
CETESB L9.222 Determinação da velocidade e vazão dos gases.
CETESB L9.223 Determinação da massa molecular seca e do excesso de ar do
fluxo gasoso.
CETESB L9.224 Determinação da umidade dos efluentes.
CETESB L9.225 Determinação de material particulado em dutos e chaminés de
fontes estacionárias.
USEPA 0010

“Modifield Method 5 Sampling Train”.

USEPA 0030

“Volatile Organic Sampling Train”.

Todas as amostragens foram acompanhadas por técnicos da CETESB.
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Os detalhes técnicos da amostragem e das análises, são mostrados na Tabela 6 a
seguir, onde os parâmetros “VOC’s” e “Semi-VOCs” correspondem respectivamente
aos Compostos Orgânicos Voláteis e Compostos Orgânicos semi – Voláteis.

Parâmetros

VOC´s

Semi-VOC´s

Métodos de Coleta

EPA Method 0030/0031
(VOST)

CETESB L9.232
EPA Method 0010

Equipamento

Método de Análise
EPA Method 5041A Dessorção
Térmica / Cromatografia

Utilizado
Coleta utilizando Sistema
VOST

Gasosa
EPA Method 8270C
Cromatografia de Massa

Sistema para Coleta

(GC-MS)

Isocinética

Tabela 6 – Métodos de coleta e análises das emissões gasosas
No estudo de dispersão apresentado no EIA/RIMA do empreendimento, foram
determinadas curvas de isoconcentração dos organoclorados em questão, sendo
identificados pelo programa de simulação, os pontos de maior concentração,
conforme a tabela 7 abaixo, que compara com os valores reais obtidos pelo mesmo
critério de dispersão do EIA/RIMA.
Concentração máxima
EIA/RIMA - μg/m3
PCB
TCB
PCE

8,3 x 10-3
20,0
21,0

Concentração máxima
extrapolada - μg/m3
0,2 x 10-3
0,005
0,144

Tabela 7 – Limites máximos após dispersão e valores máximos medidos
A metodologia utilizada na modelagem da dispersão dos poluentes foi baseada nas
recomendações constantes no CFR 40 – Code of Federal Regulation, title 40:
Protection of Environment, part 266 – Standarts for tha Management of Specific
Hazardous Waste and Specific Types of Hazardous Waste Management Facilities.
Os estudos da dispersão atmosférica dos poluentes em questão obedeceram aos
seguintes procedimentos;
 Procedimento “Screening” para o caso de não disponibilidade de dados
meteorológicos adequados para o estudo de dispersão refinado ( 3 ou 5 anos de
dados meteorológicos horários ). Neste caso, utiliza-se a referência “Screening
Procedures for Estimating the Air Quality Impact of Stationary Sources, Revised –
EPA – 454/R – 92-019, outubro de 1992.
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 Aplicação do modelo ISCST – Industrial Source Complex Short Term, USEPA,
para determinação da concentração anual de poluentes, considerando a pior
condição meteorológica para dispersão.
 Comparação com os limites de qualidade do ar constantes no apêndice IV e V da
parte 266 ( RAC e RSD )
O software utilizado foi o ISCView da Lakes Environmental Consultants Inc.,
baseado no modelo de dispersão ISCST3 da USEPA.
f) Com relação ao conforto térmico dos operadores que executam operações que
exigem a roupa de proteção impermeável a produtos organoclorados, e que não
favorecem a transpiração, situação a ser agravada pelas temperaturas médias
reinantes na região onde foi implantada a Tecori, decidiu-se pela edificação do
galpão industrial com pé direito de 14 metros com sub-forro de material isolante
térmico, ao passo que fisicamente seriam necessários 9 metros.
g) Foi construído um sistema de captação e tratamento da água de chuva incidente
no pátio de entrada e saída de caminhões com cargas de resíduos de PCBs, para
atender à condição da ocorrência simultânea de um acidente com vazamento de
PCBs e precipitação pluviométrica. A bacia de contenção foi projetada para reter até
2 horas da água de chuva na condição de máxima precipitação investigada nos
últimos 20 anos que antecederam a implantação desta bacia.
O sistema de tratamento, em caso de contaminação das águas de chuva a acima
dos limites impostos no EIA/RIMA do empreendimento ( PCBs > 0,1 ppb, TCB > 5,0
ppb e PCE > 2,5 ppb ) é composto de um sistema de 3 filtros de carvão podendo
serem ligados em série, sendo um reserva no caso do primeiro filtro apresentar
saturação. Existe ainda um filtro de areia a montante desses filtros no sentido de se
evitar a colmatação dos mesmos por materiais particulados. No caso de saturação
desses filtros, os elementos de filtração deverão ser incinerados.
h) Controle fitossanitário. Embora não se trate de uma melhoria nas instalações
propriamente dita, mas sim de um sistema de monitoramento da contaminação
superficial dos solos e vegetação no entorno da Tecori.
Este monitoramento, que é reportado à Cetesb anualmente, além do seu objetivo
principal de monitorar uma eventual contaminação do entorno da Tecori com PCBs,
tem como objetivo proteger a mesma quanto a denúncias infundadas e ou
exploração da sua imagem por terceiros por qualquer motivo que seja.
O sistema de monitoramento fitossanitário é constituído de 7 pontos de amostragem
de solo e gramíneas para determinação do teor de PCBs, sendo 2 pontos dentro do
terreno onde está implantada a Tecori, 4 pontos no seu entorno variando a
distâncias de 500 a 1.500 metros, a partir da divisa do seu terreno, e mais um ( 1 )
ponto na Estação Agrícola de Pindamonhangaba, distante aproximadamente 15 km,
e considerado como “ponto branco”.
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Nos 6 anos de operação da Tecori, nunca foi detectada presença de PCBs, nos 7
pontos de monitoramento, tanto do solo como nas gramíneas, dentro do limite de
quantificação aceito pela Cetesb de 0,01 mg/kg.
i) Monitoramento das águas subterrâneas. Este monitoramento é uma exigência
legal e acompanhada trimestralmente pela Cetesb. O monitoramento é feito a partir
de 3 poços piezométricos, sendo 1 a montante e 2 a jusante do lençol freático. A
semelhança do monitoramento fitossanitário, nunca foi detectada a presença de
PCBs nas águas subterrâneas, dentro do limite de quantificação aceito pela Cetesb
de 0,001μg/litro.
Esta exigência foi feita na concessão da Licença de Instalação, ocasião em que não
se tinha definido o tipo de impermeabilização do piso da unidade industrial.
Considerando a solução adotada para a impermeabilização do piso, descrita no item
6.3.2 “e”, pode-se concluir que tecnicamente é impossível que ocorra qualquer
contaminação do lençol freático por PCBs.
7 – Outros aspectos relevantes para obtenção do licenciamento
ambiental e implantação da unidade industrial da Tecori
Paralelamente aos trabalhos desenvolvidos para se definir a “melhor tecnologia”, e
estudos de melhorias a serem nela introduzidos, uma outra série de ações foram
necessárias para se atingir o objetivo do trabalho descrito nesta dissertação. A
seguir serão apresentadas as principais ações desenvolvidas.
7.1 – Processo de transferência de tecnologia
A estratégia adotada para o processo de transferência da tecnologia de
descontaminação, foi de suma importância para a perfeita implantação da Tecori.
Estratégia esta, que partiu do principio básico de não se comprar a tecnologia, mas
sim, envolver o seu detentor no investimento como acionista, dando em
contrapartida a possibilidade da sua expansão exclusiva no Brasil, com potencial de
expansão em toda América Latina.
Outra contrapartida oferecida pelos investidores brasileiros, foi o envolvimento
administrativo e técnico de brasileiros, que conhecem as imposições legais e
normativas locais, das demandas administrativas para o Licenciamento Ambiental e
a dos demais órgãos da administração pública, do conhecimento do mercado de
tratamento de resíduos em geral, entre outras particularidades do Brasil. Esta
contrapartida foi considerada pelas partes envolvidas como sendo equivalente à
cessão da tecnologia sem custos para o projeto, que o tornou mais competitivo.
Definida a tecnologia da Aprochim S.A. como sendo a mais recomendada, o primeiro
passo para a transferência da sua tecnologia foi a assinatura de um Protocolo de
Intenção em que as partes se comprometeram mutuamente na exclusividade para o
desenvolvimento do projeto Tecori.
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O referido Protocolo de Intenções, com prazo de validade definido, estabelecia as
respectivas obrigações das partes, o escopo dos serviços a serem desenvolvidos, e
nomeava um coordenador geral para os estudos preliminares definidos neste
protocolo. O coordenador escolhido e contratado pelas partes foi o autor desta
dissertação.
Em paralelo a este protocolo, o Coordenador assinou um termo de confidencialidade
da tecnologia da Aprochim, responsabilizando-se pelas informações tecnológicas
por ela disponibilizadas, inclusive junto a terceiros que viessem a ter contato com a
mesma.
O princípio básico deste protocolo foi abrir um diálogo formal e aberto entre as
partes, com prazo determinado, para se estabelecer todos os contornos que
deveriam reger o “acordo de cotistas” controladores da Tecori, estabelecendo
também a decisão de avançar ou abortar o projeto.
Decidido pelo investimento, passou-se objetivamente ao processo de transferência
da tecnologia, o qual seguiu as seguintes etapas:
Etapa 1 – Tomada de conhecimento do processo tecnológico
 Contratação de um engenheiro de processos com efetiva formação e
conhecimento de processos de transferência de tecnologia.
 O Gerente Técnico da Aprochim, que desenvolveu o seu processo, foi nomeado
como interlocutor técnico da mesma.
 O coordenador geral do projeto juntamente com o engenheiro de processos
permaneceram aproximadamente 2 meses na França nas instalações da Aprochim
juntamente com o seu Gerente técnico, revendo todo o seu projeto original, bem
como coletando dados reais de operação.
Etapa 2 – Desenvolvimento da engenharia de processo
 O engenheiro de processo e o coordenador, de volta ao Brasil, fizeram uma
reavaliação das condicionantes normativas e legais brasileiras, bem como
assumiram algumas hipóteses de condicionantes a serem impostas pelo órgão de
controle ambiental para o licenciamento do projeto.
 A partir das condicionantes assumidas para o licenciamento ambiental e as
informações obtidas junto a Aprochim, foi elaborado um projeto de processo de
engenharia completo, o qual foi submetido ao Gerente técnico da Aprochim, que por
sua vez fez as suas considerações, e posteriormente deu a devida aprovação.
Etapa 3 – Projeto Básico de Engenharia
 Todo o projeto básico foi desenvolvido no Brasil, pelo engenheiro de processo e o
coordenador geral, juntamente com uma pequena equipe de projetistas.
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 Concluído o projeto básico, o mesmo foi levado para França e submetido à
avaliação do Gerente técnico da Aprochim, bem como a alguns fornecedores de
equipamentos, principalmente o fabricante do conjunto de descontaminação para
que este emitisse seu parecer quanto as melhorias propostas pelos engenheiros
brasileiros, principalmente quanto à questão de operar o equipamento a vácuo, e da
introdução do sistema de recuperação de PCE por condensação, na fase anterior à
abertura da câmara de desscontaminação.
 Os engenheiros brasileiros permaneceram na França revisando todo o projeto
básico até obter o “de acordo” final do Gerente técnico da Aprochim e do
Coordenador geral do projeto, que assumiram solidariamente esta responsabilidade.
Portanto a transferência da tecnologia não ocorreu numa única direção, mas sim de
forma consensual entre as partes envolvidas.
 Terminada esta fase, fizeram-se os últimos ajustes no EIA/RIMA, o qual foi na
seqüência protocolado na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
para sua manifestação.
Etapa 4 – Projeto de Detalhamento
Esta etapa somente ocorreu após a aprovação do EIA/RIMA e a emissão da
respectiva Licença de Instalação, que por sua vez veio acompanhada de uma série
de exigências a serem atendidas pelo projeto.
 Foram realizados novos estudos de engenharia básica para adequação do projeto
às condicionantes da Licença de instalação.
 Obtenção novamente do “de acordo” consensual dos responsáveis pelo projeto,
referente às alterações propostas para adequação do projeto as exigências impostas
pelo órgão licenciador, a Cetesb.
 Somente a partir desta fase que se deu o desenvolvimento do Projeto de
Detalhamento. O Coordenador geral do projeto, sempre assistido pelo engenheiro
de processo, contratou uma equipe de engenheiros e projetistas, todos brasileiros,
que passaram ao desenvolvimento do projeto de detalhamento.
 Em paralelo ao projeto de detalhamento, deu-se início às especificações técnicas
de todos os equipamentos, sendo que os equipamentos específicos do processo de
descontaminação, todos de fabricação francesa, foram especificados e aprovados
consensualmente pelo Gerente técnico da Aprochim e pelo Coordenador Geral do
projeto.
 Todos os diligenciamentos e acompanhamentos da fabricação dos equipamentos
de processo, bem como os respectivos testes, foram presenciados e aprovados pela
dupla, Gerente técnico e Coordenador Geral.
 Concluído o Projeto de Detalhamento, o mesmo novamente foi analisado e
aprovado pela dupla responsável, que desde o início dos trabalhos estiveram
diretamente envolvidos.
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7.1.1 – Análise crítica do processo de transferência de tecnologia
A avaliação crítica que pode ser feita a todo o processo de transferência de
tecnologia foi a reciclagem excessiva dos projetos, intrinsecamente ligada à questão
do licenciamento ambiental que afetou em grande parte o processo, visto que a as
condicionantes e exigências impostas no licenciamento ambiental, não estão
expressas nas leis e normas brasileiras, provocando uma reciclagem de trabalho
considerável.
A questão a ser bem analisada é o momento em que se deve protocolar o EIA/RIMA
e o seu nível de detalhamento.
De um lado, se o mesmo é apresentado com base somente num estudo de
processo, para que as condicionantes sejam definidas de início, eliminado-se a
reciclagem dos projetos, corre-se o risco de se incorrer em inúmeros
questionamentos que poderão até comprometer sua aprovação, ou exigências
desmedidas que poderão tecnicamente e/ou economicamente inviabilizar o projeto.
Por outro lado, se adotada a estratégia do Projeto Tecori, de somente se submeter o
EIA/RIMA numa fase anterior ao projeto de detalhamento, fica-se exposto a varias
reciclagens, desde o projeto de engenharia até o básico. Concluímos que a
estratégia adotada, embora mais trabalhosa, ainda seja a mais adequada por
minimizar os riscos do projeto como um todo.
Vale ainda destacar que em todo o processo de transferência da tecnologia
identificamos alguns pontos que foram considerados como fundamentais para
obtenção de bons resultados neste tipo de trabalho, a saber;
a) Envolver o detentor da tecnologia de alguma forma no investimento, ou seja,
conseguir seu comprometimento efetivo, e não tê-lo como um simples
“vendedor” de tecnologia.
b) Definir claramente e formalmente toda a gestão do processo de transferência
de tecnologia explicitando: quem faz o que, e em que prazo, nomeando os
responsáveis das partes envolvidas.
c) Manter a mesma equipe de coordenação durante todo o processo, no sentido
de se evitar reciclagens e perda de informações.
d) Os responsáveis pelo projeto de transferência da tecnologia devem estar
envolvidos até a partida da unidade.
e) Todas as decisões e aprovações devem ser consensuais, de um lado por
quem transfere, e de outro, por quem recebe e vai explorar a tecnologia.
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7.2 – Comunicação com vistas ao Licenciamento Ambiental
Este item também pode ser apontado como fundamental para o sucesso do projeto,
visto que a aprovação do EIA/RIMA e conseqüentemente a emissão da Licença de
Instalação do empreendimento estão condicionadas à audiências públicas, onde na
maioria das vezes, a desinformação e os interesses políticos e pessoais se
sobrepõem à técnica e à razão.
A estratégia adotada nos trabalhos que antecederam o protocolo do EIA/RIMA foram
os seguintes, mas não exaustivamente;
a) Adotar a melhor tecnologia possível principalmente no quesito ambiental
b) Absoluto domínio do que se pretende fazer, sobre o ponto de vista técnico e
legal, não somente para atender à demanda dos que vivem no entorno do
empreendimento, mas também aos técnicos dos órgãos responsáveis pelo
licenciamento ambiental.
c) Pró-atividade na comunicação, antecipando-se aos fatos que podem causar
polêmica.
d) Sempre responder às questões com toda clareza e com informações
sustentáveis. Nunca mentir.
e) Ao responder questionamentos, absoluta concentração no foco da mesma, sem
maiores explicações que podem confundir e gerar novos questionamentos,
principalmente quando as perguntas partem de leigos em assuntos técnicos.
f) Não houve qualquer envolvimento dos empreendedores com a política
partidária local. Sempre foi adotada uma postura técnica.
g) Num determinado momento houve a necessidade de envolvimento com o
Poder Executivo e Legislativo local, para a respectiva proposição e aprovação
de uma da lei que permitiu a doação do terreno onde foi instalada a Tecori
Ambos os Poderes foram convencidos das vantagens trazidas à comunidade
do entorno do empreendimento.
h) Houve em certo momento do convencimento das autoridades locais à
necessidade de convidá-los para conhecer uma planta semelhante na França.
Esta visita aconteceu, e o convite foi público, com todas as despesas pagas
pelos empreendedores. O Convite foi feito ao Prefeito e ao Presidente da
Câmara dos Vereadores de Pindamonhangaba, na ocasião de partidos políticos
opostos.
i) Todas as audiências públicas formalmente convocadas para a avaliação do
projeto não tiveram a presença de qualquer pessoa, visto que antecipadamente
e pró-ativamente já se tinha exposto todo o projeto, por ocasião da
apresentação do mesmo na Câmara de Vereadores que aprovaram a lei de
doação do terreno.
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8 – Resultados esperados
Os resultados finais esperados dos trabalhos desenvolvidos foram definidos pelos
empreendedores que investiram neste projeto, a saber:
 Disponibilizar uma Unidade de Destinação Final de transformador a PCBs, no
Brasil e em especial no Estado de São Paulo, onde as exigências ambientais são
mais restritivas.
Com relação a este quesito os resultados foram plenamente atingidos, visto que os
trabalhos desenvolvidos culminaram com implantação da unidade industrial Tecori
(Tecnologia Ecológica de Reciclagem Industrial Ltda.), localizada no Distrito
Industrial Dutra da cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, no final
do ano de 2001. A foto 11 abaixo mostra a vista aérea da empresa.

Foto 11 – Vista aérea da unidade industrial da Tecori
 Que a Unidade de Destinação Final de transformadores a ser implantada pudesse
representar o “estado da arte” em termos de tecnologia de descontaminação de
transformadores contaminados com PCBs, sob o ponto de vista: ambiental,
econômico e de saúde ocupacional.
Com relação a este quesito, que pode ter critérios distintos de avaliação e até
mesmo alguma subjetividade na sua avaliação, pode-se apenas afirmar de forma
objetiva e concreta, que a referida Unidade passou pelas seguintes avaliações:
√ O parecer técnico do EIA/RIMA da unidade Tecori – CPRN/DAIA N0 025/2000,
emitido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que
classificou como virtualmente ausentes os impactos ambientais decorrentes das
atividades operacionais da Tecori (Anexo A)
√ O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Consema)
aprovou, por unanimidade dos seus Conselheiros, a implantação do projeto Tecori
(Deliberação CONSEMA 06/2000), sem qualquer ressalva de ordem técnica e
ambiental, um fato inédito em se tratando de uma unidade industrial de tratamento
de resíduos industriais e ainda mais em se tratando de PCBs (Anexo B)
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√ A unidade industrial Tecori recebeu a Licença de Funcionamento CETESB, No
3000940. (Anexo C)
 Capacidade instalada de tratamento de 2.500 t/ano de transformadores
contaminados com PCBs, com possibilidade de expansão para 5.000 t/ano.
A capacidade específica da instalação de 7 t/dia, equivalente a 2.500 t/360 dias, foi
plenamente atingida durante os testes de partida da unidade.
No entanto durante os 6 anos em que a mesma foi disponibilizada no mercado,
nunca operou na sua capacidade máxima, unicamente por uma questão de
demanda da sociedade, que carece de uma conscientização para o correto e
necessário descarte deste tipo de resíduos. Carece também de uma atuação mais
firme dos órgãos de controle ambiental, do Ministério Público, em especial ao
cumprimento da recente Lei 12.288 de 22/02/2006, específica do estado de São
Paulo, que estabelece prazos para a destinação final de transformadores a PCBs.
 Atender a todas as exigências e condicionantes ambientais expressas no seu
licenciamento ambiental, bem como às referentes à sua exploração.
Com relação a este quesito a Tecori, até a presente data, não recebeu qualquer auto
de infração da CETESB, ou de qualquer outro órgão de controle ambiental, bem
como qualquer reclamação de terceiros do entorno do empreendimento.
Neste quesito há de se destacar que o nível máximo residual de PCBs nos metais,
após tratamento, de 50 mg/kg, para que os mesmos não sejam classificados como
resíduos de PCBs, segundo a norma ABNT NBR 8371 e a Lei 12.288, foi largamente
satisfeita, sendo que em aproximadamente 95% dos metais tratados na Tecori ao
longo dos 6 anos de operação, apresentaram teor médio de PCBs de 1,0 mg/kg ±
0,2 mg/kg, portanto muito inferior aos 50 mg/kg.
 Investimento máximo desejado de USD 2.800.000,00
Este quesito não foi atendido plenamente. O custo real de implantação da Tecori
ficou em USD 3.400.000,00, sendo gasto USD 2.800.000,00 nas instalações físicas
e equipamentos, e USD 600.000,00 referentes a custos pré-operacionais (estudos
de engenharia, consultoria, elaboração do EIA/RIMA, despesas com viagens,
contratações e treinamento de funcionários )
Há de se destacar, que todo o investimento financeiro do Projeto da Tecori foi
bancado por investidores franceses, portanto em Euros, que eram convertidos em
Dólares e estes em Reais.
Estudos financeiros demonstraram que ao se desconsiderar os efeitos cambiais, o
Projeto teria custado algo em torno de USD 3.100.000,00, ou seja ~ 11% acima do
valor esperado pelos investidores, mas dentro da precisão do orçamento elaborado
na consolidação do estudo de engenharia de processo que indicava um valor de
USD 2.800.000,00 -20% + 40%.
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9 – Conclusões
Os dados relativos à comparação da tecnologia de incineração com a tecnologia de
descontaminação apresentados no item 5, evidenciam que a tecnologia de
descontaminação é a mais adequada sob o ponto de vista ambiental, econômico e
de saúde ocupacional, principalmente pelo fato de permitir a reciclagem dos metais
contaminados, o que não ocorre quando os mesmos são incinerados. Um outro
aspecto ressaltado na comparação das tecnologias é quanto ao fato da tecnologia
de descontaminação se desenvolver em circuito fechado, minimizando as emissões
atmosféricas, o que não ocorre no caso da incineração, que além das emissões
atmosféricas, gera efluentes líquidos e sólidos.
Nosso objetivo inicial, de implantar uma unidade industrial que pudesse representar
o “estado da arte” em termos de tecnologia de descontaminação de transformadores
contaminados com PCBs, foi alcançado, o que ficou plenamente evidenciado pelas
melhorias introduzidas tanto na tecnologia de descontaminação, quanto nas
instalações industriais, descritas respectivamente nos itens 6.3.1 e 6.3.2., bem como
pelos pareceres e demais documentos emitidos pelos órgãos governamentais
responsáveis pelo licenciamento ambiental do empreendimento Tecori,
apresentados nos Anexos A, B e C.
Finalmente, foi atingido também o principal objetivo desta dissertação, ou seja,
contribuir para a formação de um banco de dados para o aprimoramento da
tecnologia de descontaminação de transformadores elétricos contaminados com
PCBs.
Esta conclusão está consubstanciada no fato de que há uma escassez de
bibliografia sobre as tecnologias de descontaminação de metais contaminados com
PCBs, sendo este o grande desafio no desenvolvimento dos estudos que levaram à
implantação da Tecori, estudos que exigiram um trabalho prático de pesquisa
dessas tecnologias descritas e avaliadas no item 6.1.
Com a disponibilização das informações advindas desta dissertação, ficam como
sugestão para trabalhos futuros os seguintes itens:
9 Desenvolvimento de tecnologias para descontaminação e reciclagem de metais e
ou outros materiais sólidos impermeáveis contaminados com substâncias
organocloradas, tais como: Hexaclorobenzeno, Pentaclorofenol, Pentaclorobenzeno,
Hexaclorobutadieno, Dioxinas , Furanos e demais compostos organoclorados que
conferem aos materiais sólidos que os contêm, a caracterização de resíduos
perigoso, conforme a norma ABNT NBR 10 004;
9 Descontaminação e reutilização de transformadores elétricos que tiveram o seu
óleo isolante de base mineral, contaminados com PCBs durante os processos de
regeneração das suas propriedades dielétricas;
9 Reciclagem do alumínio constituinte dos capacitores elétricos impregnados com
PCBs.
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