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RESUMO

O sansionamento em agosto de 2010 da Lei Federal no 12.305, instituindo a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), foi um marco inicial para eliminar de vez os
inadequados lixões. Mas não é apenas da eliminação dos lixões que a PNRS trata.
Ela contempla a necessidade de reduzir, reciclar, melhorar as práticas industriais
com a aplicação de conceitos de Produção mais Limpa (P+L), além de priorizar o
tratamento à disposição final. Este trabalho foi constituído na forma de um guia com
base na avaliação da situação atual e das informações disponíveis sobre resíduos
sólidos no Brasil. Ele servirá de consulta sobre o levantamento de dados acerca da
geração, do modelo de gestão envolvendo a coleta, a existência ou não de triagem,
de reuso, de reciclagem e de transbordos, bem como dos principais destinos no
Brasil, em comparação com alguns outros países, em especial, os da União
Europeia e os Estados Unidos, destacando as diferenças observadas, apresentando
exemplos aplicáveis para o reuso, a reciclagem e o tratamento de resíduos, tais
como a compostagem, a digestão anaeróbia e os processos térmicos. É destacada a
necessidade de adequações para o atendimento da PNRS e a implantação de
soluções hoje ainda inexistentes ou insuficientes, como é o caso de mais de 50%
dos Resíduos Infectantes gerados no Serviço de Saúde (RSS); ou para os Resíduos
da Construção Civil (RCC), que ainda representam um grave problema de
disposição irregular; quase tanto quanto os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), com a
necessidade de encerramento dos lixões e aterros controlados e a construção de
aterros sanitários com o tratamento de biogás e chorume, estes também detalhados
no presente trabalho; ou os Resíduos Industriais (RI), que necessitam de mais
controle quanto à geração e destino, trazendo exemplos aplicados em outros países.
É ainda abordada a Logística Reversa, com seu status atual e possibilidades futuras,
haja vista se tratar de importante mecanismo da PNRS.

Palavras Chaves: PNRS; reciclagem; tratamento térmico; aterros; biogás; chorume.

ABSTRACT

The Federal Law 12,305 sanctioned in August 2010, establishing the National Policy
on Solid Waste (NPSW), was a starting point to eliminate the inappropriate dumps in
soil without protection. But it is not only the elimination of dumps that justifies NPSW.
It addresses the need to reduce, recycle, improve industrial practices by applying
concepts of Cleaner Production (CP), and prioritize treatment for final disposal. This
paper, prepared as a guide, was contextualized based on the assessment of the
current situation and the information available about solid waste in Brazil. It can be
consulted to known the data survey about the generation, management model
involving the collection, the existence of sorting system, reuse, recycling and
transfers, as well as main destinations in Brazil, compared to some other countries, in
particular the European Union and the United States. The differences observed,
presenting examples applicable to the reuse, recycling and treatment waste, such as
composting, anaerobic digestion and thermal processes are discussed. It is focused
the need for adaptations to attend the NPSW and develop solutions that today is still
inadequate or insufficient, as is the case of more than 50% of the infectious waste
generated from the Health Service, or for the Civil Construction Waste, which still
represent a serious problem with irregular disposal, almost as much as the Municipal
Solid Waste, where the main point is to close the inappropriate dumps and construct
landfills with biogas and leachate treatment, these parts also detailed in this work, or
for the Industrial Waste, that needs more control during their generation and
destination, bringing some examples from other countries. It is discussed the
Reverse Logistics with its current status and future possibilities, considering that it is
an important mechanism of NPSW.

Key words: NPSW, recycling, thermal treatment, landfills, biogas, leachate.
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1

INTRODUÇÃO
A clássica e danosa solução de dispor resíduos sólidos urbanos (RSU) em lixões

ainda era utilizada em 2011 por 41,94% dos municípios brasileiros, de acordo a
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2012).
Essa expressiva parcela de municípios que ainda considera os lixões um mal
necessário, a despeito das críticas de ambientalistas, das comunidades que cercam
esses locais por serem exemplos de degradação ambiental e social pela presença
de catadores disputando com urubus os meios para sua subsistência, não mais
poderá optar por um planejamento espontâneo para reverter o cenário, só alterado
antes de agosto de 2010 por força de alguma ação para encerramento das
atividades nesses locais, geralmente através de um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), como mostra a Foto 1.

Foto 1: Destinação inadequada de resíduos
Fonte: San Martin, E. (2011)

Apesar de uma melhora observada nos últimos 12 anos, pois segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), em 1999 63,6% dos
municípios utilizavam lixões e apenas 32,2% faziam disposição em aterros
adequados (13,8% sanitários e 18,4% aterros controlados), a situação está longe do
que determina a PNRS: a erradicação dos lixões até agosto de 2014.
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A Lei no 12.305, que estabelece a PNRS (Brasil, 2010), foi sancionada em 02 de
agosto de 2010, após longos 20 anos de constantes revisões e foi regulamentada
pelo decreto no 7.404, de 23 de dezembro de 2010 (Brasil, 2010). A aprovação
dessa lei e a criação dos mecanismos para sua aplicação, como o Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), são os passos definitivos para
a extinção desses lixões, estabelecendo o prazo para encerramento e remediação
dessas áreas, com destaque no prazo de entrega dos PMGIRS (agosto/12) e da
eliminação dos lixões (agosto/14), conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Principais marcos a serem cumpridos pelos municípios
Fonte: Adaptada pela autora de Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo
(SELUR) e a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP, 2011).

Mas não é simplesmente da erradicação de lixões até agosto de 2014, conforme
estipulado em seu artigo 54º que a PNRS trata e sim, de um conjunto de medidas
que devem integrar como pontos principais, os planos integrados de gestão de
resíduos sólidos, priorizando a não geração, o reuso, a reciclagem, a logística
reversa, a implantação de tratamentos, a criação de aterros sanitários para
disposição final dos rejeitos que não tiverem meios viáveis técnica e/ou
economicamente de destino, a educação ambiental e a profissionalização de
catadores (Brasil, 2010).
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A PNRS desencadeia um chamamento para a responsabilidade na conservação
adequada do meio ambiente: a sociedade civil para o consumo consciente, pois é
quem contribui com o maior percentual de resíduos, os governos federal, estadual e
municipal que devem regulamentar, controlar ou implantar os planos de gestão de
resíduos mencionados anteriormente, segundo o que tange a cada uma dessas
esferas; as indústrias, para que exercitem a análise do ciclo de vida de seus
produtos e busquem medidas para minimizar os resíduos, bem como diminuir sua
periculosidade e instituir medidas voltadas à logística reversa. Ou seja, nesse papel,
todos possuem responsabilidades, pois o problema é gerado e deve ser resolvido
por todos.
Para implantação da PNRS (Brasil 2010), grandes desafios devem ser
superados, dentre eles, a falta de informações adequadas acerca da geração e
destino dos resíduos definidos no artigo 13º, conforme será ilustrado ao longo da
revisão bibliográfica, bem como a ausência de marcos importantes e de
penalizações para outros itens que não o encerramento de lixões.
É de fundamental importância definir adequadamente que tipo de coleta será
feita, se segregada ou não, bem como qual a logística de transporte deve ser usada
para os resíduos, sejam eles urbanos, industriais, da construção civil, ou de
quaisquer outras das 9 origens descritas em seu artigo 13º, pois dessas definições
depende a viabilidade do processo, uma vez que os recursos gastos no transporte
podem tornar a operação tão onerosa, que o reaproveitamento não seja interessante
do ponto de vista financeiro. Sobre esse tema, o presente trabalho apresenta uma
comparação sobre os custos atuais e perspectivas futuras.
A seguir, são apresentados alguns tópicos relevantes que a PNRS (Brasil, 2010)
apresenta:


O vínculo com outras normas e leis, como a lei no 11.445 (Brasil, 2007) sobre
Saneamento Básico, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional
do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e
do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(SINMETRO).
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Definições importantes para mostrar o rumo que sua aplicação deve trilhar, como
a da destinação final ambientalmente adequada, incluindo a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a disposição
final ambientalmente adequada, que é definida como a distribuição ordenada de
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, evitando assim
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e minimizando os impactos
ambientais adversos.



O conceito de rejeitos como sendo os resíduos sólidos que, depois de esgotadas
todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que
não a disposição final ambientalmente adequada.



No artigo 7º, quinze objetivos que dependem entre outros, de políticas e
campanhas de educação ambiental, fomento a iniciativas de proteção e
instrumentos de controle na geração industrial, a inserção dos catadores, além
da necessidade de definir a forma de integração entre esses setores e os
governos federal, estadual e municipal.
A partir do artigo 14 da PNRS (Brasil, 2010) é abordada a necessidade de

elaborar planos para os resíduos sólidos, o Nacional, os Estaduais, os municipais e
os de gerenciamento de resíduos sólidos:


O Plano Nacional de Resíduos sólidos previsto em seu artigo 15º, mantém
estreita relação com os Planos Nacionais de Mudanças do Clima (PNMC), de
Recursos Hídricos (PNRH), de Saneamento Básico (PLANSAB) e o Plano de
Ação de Produção e Consumo Sustentável (PPCS). Entretanto, este plano
deveria ter sido apresentado em versão preliminar em 180 dias, mas esse
continua sendo o status até o momento, tendo sido a última edição divulgada em
fevereiro/2012, quando deveria ter ocorrido até junho/2011 segundo artigo 47 do
Decreto no. 7.404 (Brasil, 2010).
Esse Plano deveria trazer o diagnóstico da situação atual, propor cenários, traçar
metas de redução, reutilização e reciclagem, aproveitamento energético de
gases, eliminação e recuperação de lixões, elaborar programas, projetos e ações
para o atendimento das metas, criar normas buscando acesso aos recursos da
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união e medidas visando incentivar a gestão regionalizada, dar diretrizes ao
planejamento e demais atividades de gestão, para a disposição final de rejeitos e
criar meios para controle e fiscalização. Alguns pontos importantes não foram
atendidos, como será discutido no capítulo 9.
Sua hierarquia com os outros planos das esferas estaduais e municipais, que por
sua vez permitem acesso aos recursos da união, está representada na Figura 2.

PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Planos Estaduais de Resíduos Sólidos
Planos
Planos
Planos Microrregionais e
Municipais Intermunicipais
de Regiões
Metropolitanas
Planos de Gerenciamento de R$
Figura 2: Hierarquia dos planos de resíduos sólidos
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012)



O artigo 16º trata da elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS)
e é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão
destes, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade, sendo priorizados os
que instituírem microrregiões para integrar a organização, o planejamento e a
execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos
sólidos, que devem abranger atividades de coleta seletiva, recuperação e
reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão
de resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde,
agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades
microrregionais.



O artigo 17º apresenta o conteúdo mínimo do PERS, similar ao nacional, mas
considerando não só o estado, como também as regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, nesse caso com a participação dos
Municípios envolvidos e não excluindo nem substituindo qualquer das
prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei, assim como
utilizando instrumentos de planejamento territorial, especialmente o zoneamento
ecológico-econômico e o zoneamento costeiro para avaliar zonas favoráveis para

22

a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição
final de rejeitos e localizar áreas degradadas em razão de disposição inadequada
objeto de recuperação ambiental.


O artigo 18º trata do PMGIRS, com priorização do acesso aos recursos aos que
optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos
sólidos, incluídas a elaboração e implementação de plano intermunicipal,
mencionado no plano estadual, bem como os que implantarem a coleta seletiva
com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa
renda.
Segundo o indicado no Guia de Orientação para adequação dos Municípios à
PNRS do SELUR e da ABLP (2011), para a efetividade de um Plano Municipal de
Resíduos Sólidos, o município deve iniciar o trabalho com um diagnóstico
operacional, incluindo a quantidade coletada, a gravimetria do RSU gerado, a
área de influência da coleta, a população atendida, entre outros.
Em seguida, deve pontuar a estrutura operacional existente, como distâncias
entre geração e ponto de destino, incluindo transbordos, centrais de triagem,
cooperativas de catadores, aterros e outros aparatos, verificando, além das
distâncias e quantidades a serem movimentadas, a capacidade de recebimento
destes locais. Deve também se situar quanto às inovações ou adequações que
precisa empreender para atender à PNRS e avaliar o custo/benefício das
alternativas.
A partir desse ponto, deve realizar um diagnóstico financeiro, do quanto é gasto
com o Sistema Limpeza Urbana (SLU) atual, seja proveniente do orçamento
municipal ou taxas específicas e apurar as formas de arrecadação. Deve também
detalhar o custo dos modelos operacionais selecionados e a viabilidade dos
modelos operacionais: prestação de serviço/ contrato – Concessão, Consórcio
Intermunicipal, Participação Público-Privado (PPP). Nessa etapa deve também
verificar se necessita de outros incentivos financeiros, como recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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Em sequência a esse item, deverá verificar a conformidade legal do modelo
segundo o que prescreve o Decreto-Lei no 201 (Brasil, 1967) sobre as
Responsabilidade dos Prefeitos e dos Vereadores. Se necessário, deve proceder
à adequação legal. Da etapa de diagnóstico, passa-se ao planejamento e
implementação.
Importante lembrar que a gestão da coleta e transporte dos RSU são de
responsabilidade do município, já dos resíduos comerciais, dos RI, RCC e RSS
são do gerador, segundo ressalta o Guia de Orientação para adequação dos
Municípios à PNRS do SELUR e da ABLP (2011).


O artigo 19º especifica o conteúdo mínimo, passando também por roteiro
parecido com os planos nacional e estadual, como o diagnóstico, identificação de
áreas favoráveis para disposição de rejeitos, identificação da possibilidade de
consórcio entre municípios com a melhor escala econômica, sistema de cálculo
para prestação de serviços de limpeza urbana, identificação dos geradores
sujeitos ao Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos PGRS (artigo 20º) ou
ao sistema de LR (artigo 33º.), definição de indicadores de desempenho, regras
de transporte, entre várias outras. Nesse artigo se destacam a educação
ambiental e a integração com catadores e associações.



Os PGRS, descritos no artigo 20º dessa lei são voltados aos RI, aos RSS e aos
RCC, além de outras origens descritas no artigo 13º excetuando-se o RSU,
devem informar os procedimentos operacionais relativos às etapas de
gerenciamento dos resíduos e devem levar em conta o destino a ser dado. No
caso do RCC, segundo o Artigo 9º da Resolução CONAMA no 448 (Brasil, 2012),
o PGRCC deverá contemplar cinco atividades distintas, as quais são a
Caracterização, Triagem, Acondicionamento, Transporte e Destinação dos
resíduos, cujo objetivo é estabelecer procedimentos necessários para o manejo e
destinação ambientalmente adequada. Esse item, também será discutido no
capítulo 9.



Para o RSS, Ventura (2012) diz que a área de saúde deve elaborar um plano de
gestão com a previsão de estratégias/diretrizes futuras para minimizar da
geração, o reuso e reciclagem dos materiais, considerando a redução da geração
de gases, iniciativas de logística reversa, priorização dos resíduos sólidos mais
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significativos quanto ao potencial de contaminação e à geração de impactos
ambientais adversos aos recursos naturais, rede de instalações para todos os
tipos de resíduos. Atender principalmente às diretrizes da Agenda Ambiental da
Administração Pública (A3P), a qual visa à incorporação de critérios
socioambientais na administração pública.


Com relação ao PGRCC do grande gerador, Campos (2012) alega que apenas
25 a 30% seriam dessa fonte, sendo o restante, ou 70 a 75%, proveniente de
pequenas reformas e serviços de construção. Esse aspecto é considerado
também no artigo 16, § 3o da PNRS (Brasil, 2010), quando fala sobre os Planos
Estaduais de Resíduos Sólidos,

mas ressaltando que,

respeitada a

responsabilidade dos geradores, as microrregiões devem abranger a gestão de
resíduos de construção civil.
Vários guias e manuais orientativos foram produzidos, alguns deles antes
mesmo do sansionamento da PNRS. Em sua maioria, eles fornecem um roteiro
detalhado, com destaque para “Guia de orientação para adequação dos Municípios
à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)” e “Planos de Gestão de Resíduos
Sólidos: Manual de Orientação apoiando a Implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos”, além das outras referências podem ser verificadas no Quadro 1.
Mesmo que o prazo de entrega dos Planos Estadual e Municipal já tenha
expirado em 02/08/2012, pois segundo o artigo 55º da PNRS (Brasil, 2010) eram 2
anos contados a partir de sua de publicação, o não cumprimento do prazo por parte
de 90% dos municípios (Coutinho, 2012) mostra que muitos municípios necessitam
de orientação, razão pela qual é apresentado o Quadro 1.
Esse atraso na entrega dos planos pode desencadear uma prorrogação de
prazo pelo governo para uma das únicas metas com prazo bem definido: o
encerramento dos lixões até agosto/2014.
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INSTITUIÇÕES
ENVOLVIDAS

TÍTULO

Plano Nacional de
Resíduos Sólidos:
Instituto de Pesquisa
diagnóstico dos
Econômica Aplicada resíduos urbanos,
IPEA
agrosilvopastoris e a
questão dos catadores
Plano Nacional De
Resíduos Sólidos
Planos de Gestão de
Resíduos Sólidos:
Manual de Orientação
apoiando a
Implementação da
Política Nacional de
Resíduos Sólidos: Do
Nacional ao Local

REGIÃO

DISPONÍVEL EM

Minas Gerais

Secretaria de
Assuntos
Estratégicos da
(2012)
Presidência da
República

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stor
ies/PDFs/comunicado/120425_comunic
adoipea0145.pdf

MMA

Brasil

MMA (2011)

http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_p
ublicacao/253_publicacao02022012041
757.pdf

MMA - ICLEI

Brasil

http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_a
MMA - ICLEI (2012)rquivos/manual_de_residuos_solidos30
03_182.pdf

Manual de Gestão
Ambiental de Resíduos Denan, Unicentro Campus
Paraná
Sólidos na Construção Irati
Civil

Guia de orientação
para adequação dos
Municípios à Política
Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS)
Residuos Sólidos:
Manual de Boas
Práticas no
Planejamento

AUTOR

http://www.unicentro.br/graduacao/deam
b/semana_estudos/pdf_09/PROGRAMA
%20DE%20GERENCIAMENTO%20DE
PEDROSO, K.;
%20RES%CDDUOS%20S%D3LIDOS
CERUTI, F. (2009)
%20URBANOS%20UMA%20PROPOS
TA%20PARA%20PEQUENOS%20MU
NIC%CDPIOS%20BRASI.pdf

PwC, SELUR, ABLP

São Paulo

PwC, SELUR,
ABLP (2011)

http://creaweb.creapr.org.br/WebCrea/biblioteca_virtual/do
wnloads/cartilhaResiduos_baixa.pdf

ISWA, Abrelpe

São Paulo

ISWA, Abrelpe
(2013)

http://www.abrelpe.org.br/manual_apres
entacao.cfm

Cartilha para
Gerenciamento de
Resíduos para a
Construção Civil

Sindusco-MG, Prefeitura
de Belo Horizonte, SENAIMinas Gerais
MG, Empresas Privadas e
Profissionais Autônomos

CUNHA (2005)

http://www.cacambasolympia.com.br/Sin
duscon%20MG.pdf

Gestão Ambiental dos
Resíduos da
Construção Civil – A
Experiência do
Sinduscon-SP

Sinduscon-SP, Obra
Limpa e Informações e
Técnicas em Construção
Civil

PINTO (2005)

http://www.gerenciamento.ufba.br/Downl
oads/Manual_Residuos_Solidos.pdf

São Paulo

SENAI-SE, SENAIGestão de Resíduos na DN,SEBRAE-SE,
Sergipe
Construção Civil
COMPETIR e SindusconSE
Manual de Gestão
Ambiental de Resíduos Coopercon-CE, SENAICeará
Sólidos na Construção CE e FIEC-CE
Civil
Guia para Elaboração
de Projeto de
Gerenciamento de
CREA-PR
Paraná
Resíduos da
Construção Civil

http://www.cepam.sp.gov.br/arquivos/sis
BARRETO(2005) nama/meio_ambiente_em_temas/sindu
scon3_ma.pdf
NOVAES;
MOURÃO (2008)

http://www.sindusconpa.org.br/arquivos/
File/manual-residuos-solidos.pdf

http://creaweb.creaLIMA; LIMA (2009) pr.org.br/WebCrea/biblioteca_virtual/do
wnloads/cartilhaResiduos_baixa.pdf

Quadro 1: Alguns roteiros para auxiliar na elaboração dos planos de resíduo sólido
Fonte: pesquisa da autora nos Sítios indicados no documento e para RCC, Brum e Hippert (2012).
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Com relação ao RSU, este trabalho contempla a geração, a composição
gravimétrica, a coleta, a transferência de resíduos, a triagem e o reuso/reciclagem
no Brasil e em outros países, em especial União Europeia e Estados Unidos da
América (EUA).
Dos resíduos secos, foram avaliados o plástico e a polêmica das sacolas
plásticas; os metais; o vidro e o papel/papelão, com exemplos aplicáveis a cada um
deles e o valor médio de mercado atual para tais recicláveis, com abordagem sobre
a polêmica das sacolas plásticas.
Sobre a coleta seletiva, é ressaltado que se torna imprescindível a sua
estruturação e da triagem, foram ilustradas usinas automatizadas e o trabalho de
cooperativa de catadores.
Para a disposição final, foram abordados os aterros sanitários e para resíduos
não perigosos, destacando o projeto, o sistema de impermeabilização e a operação,
a instrumentação geotécnica de controle de estabilidade e exemplos de tratamento
de chorume e de biogás.
Para os tratamentos, foram considerados os processos térmicos e biológicos.
Dos processos térmicos, foram exemplificados Fornos de Grelha (Grate Firing),
Câmara de combustão fluidizada (Fluidized bed combustion - FBC), Forno Rotativo
(Rotary Kiln), Pirólise e Gaseificação, assim uma breve avaliação das vantagens e
desvantagens de processos térmicos.
Para os tratamentos biológicos, foram consideradas a compostagem e digestão
anaeróbia.
Em cada abordagem, foi feita a comparação entre os dados coletados para o
Brasil e para os países mencionados no texto. No caso dos processos térmicos, foi
destacado o fato dos incineradores existentes atualmente no Brasil não serem
aplicados para RSU.
Para o RSS, é feita uma explanação sobre os grupos de resíduos dessa
categoria e a regulamentação destes, com as informações disponíveis sobre
geração e tratamento atuais no Brasil e algumas outras disponíveis no Mundo.
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Com relação ao RCC, foram apresentados a geração estimada, as classes de
RCC, alguns processos de reciclagem e os principais destinos dados aos reciclados,
com exemplos e regulamentação.
Sobre o RI, são abordados, além da geração estimada e tratamentos ou
disposição dadas no Brasil, temas como a Tecnologia Limpa, redução de volume e
periculosidade, o incentivo à indústria da reciclagem, todos importantes para que o
segmento industrial atenda plenamente os objetivos da PNRS.
São fornecidos alguns exemplos de reciclagem de resíduos industriais, tais
como:


Reuso de laminados de resina poliéster reforçada com fibra de vidro.



Emprego de escórias de aciaria elétrica como adição a concretos.
Por fim, são apresentadas opções de tratamento, conforme a categoria, sendo

detalhados

alguns

tópicos

acerca

do

aterro

para

resíduos

perigosos

e

resumidamente, condições de pré-tratamento e coprocessamento.
Outro tema tratado nesse trabalho é a Logística Reversa (LR), definida na PNRS
(Brasil, 2010) no Artigo 3º, inciso XII:
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;

Os resíduos abordados para a LR são os de agrotóxicos, incluindo suas
embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e
embalagens; lâmpadas florescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e
os produtos eletroeletrônicos e seus componentes, descritos no artigo 33º da lei nº
12.305 (Brasil, 2010), para os quais há obrigação de estruturar e implementar SLR,
com o retorno dos produtos após o uso, feito pela cadeia envolvendo os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes.
Segundo Fernandez (2012), para a implantação da logística reversa, é
necessário o acordo setorial, onde se estabeleça a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos e a partir do conhecimento da realidade de cada
região, planejar metas e ações eficazes. Por se tratar de um tema de gestão, que
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demanda da finalização de acordos setoriais, a abordagem dada a esse tema é
focada nos potenciais para os principais resíduos definidos nesta.
Destaca-se que para os agrotóxicos, pneus e óleos, já existem processos bem
desenvolvidos, que requerem apenas alguns ajustes e formalização dos acordos
setoriais e aprimorar o sistema para o último item, com relação às embalagens. Já
os demais grupos, mesmo alguns tendo regulamentação, como para as pilhas e
baterias que já existem programas e o acordo setorial, mas ainda precisa de
aprimoramento para atingir metas quantitativas mais significativas. Quanto às
Lâmpadas e Resíduos eletro-eletrônicos, os acordos setoriais ainda não estão
finalizados. Há outros grupos em discussão, fora das tipologias descritas, mas que
não serão tratados neste trabalho.
Com relação à EA, a PNRS traz em seu artigo 19º o que segue:
“X - programas e ações de educação ambiental que promovam
a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de
resíduos sólidos” (Brasil, 2010).
O artigo acima se refere ao PMGIRS e, portanto, é de incumbência dos
municípios promoverem ações com a finalidade de educar a população, ao mesmo
tempo em que se adequa para atender ao que a PNRS determina.
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2

OBJETIVOS
Os objetivos da pesquisa foram subdivididos em geral e específicos.

2.1

Objetivo geral
Avaliar o cenário atual no Brasil para os resíduos sólidos urbanos (RSU), os

resíduos industriais (RI), os provenientes do serviço de saúde (RSS) e da construção
civil (RCC), comparando com as alternativas utilizadas em países indicados ao longo
do trabalho, em especial da União Europeia e Estados Unidos, para auxiliar na
busca de alternativas que se traduzam em melhoria da gestão desses resíduos no
Brasil e no cumprindo das premissas estipuladas na PNRS para eles.
2.2

Objetivos específicos
a. Estimar a geração dos RSU,RI, RSS e RCC no Brasil a partir de levantamento
bibliográfico atual;
b. Discutir os sistemas de coleta atual dos RSU e abordar alternativas de coleta
seletiva;
c. Avaliar as estações de transbordo como elementos importantes de gestão
integrada de resíduos;
d. Apresentar comparativamente os processos de tratamento envolvendo
compostagem, digestão anaeróbia, tratamento térmico e aterros, indicando
vantagens e desvantagens;
e. Destacar os principais cuidados para a implantação e operação de aterros,
abordando potenciais tratamentos para líquidos percolados e biogás;
f. Verificar a situação atual da Logística Reversa quanto aos acordos setoriais e
o que já existe de ações;
g. Analisar criticamente a meta e objetivos da PNRS.
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3

MÉTODO
Para atender aos objetivos propostos, a dissertação foi desenvolvida com o

método de pesquisa descritiva do panorama atual, baseado em revisão bibliográfica
e na experiência pessoal da autora, que trabalha no desenvolvimento técnico, em
implantação e gestão de operações para tratamento de resíduos desde 1998,
observando a dificuldade de obter informações

consistentes que pudessem ser

utilizadas como base para propostas de melhoria, em especial pela dispersão,
superficialidade ou ausência de informações sobre o real cenário brasileiro e sua
comparação com a experiência consolidada em alguns países mais desenvolvidos
nesse tema.
O Quadro 2 resume as principais referências de dados utilizadas, além daquelas
já apresentadas no Quadro 1.
Referência

EEA, 2009

EEA, 2012

sobre Documento
U
n
i
ã
o
E
u
r
o
p
é
i
a

EPA, 2002
EPA, 2011
EPA, 2013

E
U
A

IBGE, 2000
IBGE, 2010
IBGE, 2011
IBGE, 2012
Abrelpe, 2010
Abrelpe, 2011
Abrelpe, 2012

B
r
a
s
i
l

Alguns Subtítulos/temas relacionados

Directiva 1999/31/CE com alterações
Diverting waste from landfill - Effectiveness of
Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do
waste management policies. In the European Union Conselho
Diverting waste from landfill - Effectiveness of waste
in EEA Report No 7, Copenhagen. EEA, 2009.
management policies
Municipal waste generated per capita in 2001 and 2010
(geração per capita e em toneladas totais,
população/país)
Development of municipal waste management in the EUdiversas tabelas, dados e gráficos sobre resíduos: 27, 1995–2010 (destino dado - aterro, incineração,
http://www.eea.europa.eu/data-andreciclagem, compostagem, etc)
maps/find/global#b_start=100&c6=waste
Trade in selected waste materials to and from the EU,
2011
Hazardous waste generation in the EU, 1997–2009
Treatment of hazardous waste exported from EU
Member States 2001, 2003, 2005, 2007 and 2009
Waste Transfer Stations: A Manual for DecisionEstação de transferência de resíduos
Making
Municipal Solid Waste Generation, Recycling, and
Disposal in the United States
Clean Air Act, disponível em
http://epa.gov/air/caa/index.html
Censo Demográfico 2000
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008
Estimativas da População Residente no Brasil e
Unidades da Federação com data de Referência
em 1º de Julho de 2011
População do Brasil
Panorama nacional de resíduos sólidos 2009
Panorama nacional de resíduos sólidos 2010
Panorama nacional de resíduos sólidos 2011

Dados sobre geração, gravimetria e destino, envolvendo
triagem, reciclagem tratamento e disposição final
Informações sobre controle de emissões

Dados sobre geração, gravimetria e destino, envolvendo
triagem, reciclagem tratamento e disposição final

Dados sobre geração, gravimetria e destino, envolvendo
triagem, reciclagem tratamento e disposição final

Abrelpe, 2013

Atlas Brasileiro de Emissões de GEE e Potencial
Geração e tratamento de metano
Energético na destinação de resíduos sólidos

Abrelpe e
Plastivida, 2012

Caderno Informativo sobre Recuperação
Energética de Resíduos Sólidos Urbanos

Processos térmicos e Emissões de gases

Quadro 2: Principais fontes de dados sobre geração e tratamento de resíduos
Fonte: elaborado pela autora (2013)
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Os capítulos 4 a 8, Revisão Bibliográfica, discorrem sobre os seguintes temas
centrais:


Capítulo 4: Resíduo Sólido Urbano (RSU)



Capítulo 5: Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)



Capítulo 6: Resíduos de Construção Civil (RCC)



Capítulo 7: Resíduos Sólidos Industriais (RI)



Capítulo 8: A logística reversa (LR) e a educação ambiental (EA) – Capítulo 8
No Capítulo 9, Análise e Discussões, é feito um confronto entre o que define a

PNRS e os tópicos tratados nos capítulos 4 a 8 e uma conexão entre a realidade
atual e a prevista pós 2014, utilizando, quando aplicável, o que se aplica em países
da Europa, alguns da Ásia e os Estados Unidos.
A Conclusão se encontra no Capítulo 10.
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4

RESÍDUO SÓLIDO URBANO (RSU)
O artigo 13º da PNRS (Brasil, 2010) define o RSU em sua alínea “c”, como

sendo

os englobados nas alíneas “a” resíduos domiciliares: os originários de

atividades domésticas em residências urbanas e “b” resíduos de limpeza urbana: os
originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de
limpeza urbana.
Para o planejamento e gestão do RSU ser corretamente efetuado, há uma
dependência direta da caracterização adequada do cenário atual no Brasil quanto à
geração, composição, o que há de aparato municipal para coleta, seletiva ou não, as
estações de transferência ou transbordo, triagem,

reciclagem, tratamentos e

disposição final. A insuficiência dessas informações dificulta a busca por
oportunidades de melhoria e o dimensionamento das novas soluções que deveriam
integrar os planos da gestão do RSU, pode acarretar a inviabilidade do
planejamento.
Outra questão relevante é comparar soluções de sucesso aplicadas em alguns
países no mundo, avaliando sua viabilidade para o cenário de nosso País. Dessa
forma, os itens a seguir buscam subsidiar tais premissas.
4.1

Geração de RSU
Como em praticamente todas as origens, a insuficiência das informações é

preponderante, mas foram selecionadas as melhores estimativas existentes.
4.1.1 No Brasil
Foram consideradas como fontes confiáveis as informações tabuladas pela
ABRELPE em seu Panorama Nacional de Resíduos Sólidos para 2011 (ABRELPE,
2012) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012) em seu Plano Nacional de
Resíduos Sólidos (MMA, 2012).
Os dados resumidos na Tabela 1 foram coletados pela ABRELPE (2012)
através de pesquisa realizada em 400 municípios no ano de 2011, 7% dos 5.565
municípios brasileiros, mas representando 51% da população total do país. Segundo
a ABRELPE, os dados compilados foram aplicados aos índices de urbanização da
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Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios – PNAD e com base nos dados
do IBGE (2010).
No levantamento da ABRELPE (2012), obteve-se a proporção de 382
kg/hab/ano, o que equivale a 1,05 kg/hab/dia de RSU gerado e a versão de
Fevereiro/2012 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012), esse número é
estimado em 1,10 kg/hab/dia, portanto, apresentando 5% de divergência entre as
fontes consideradas.
Tabela 1: Síntese da geração e coleta de RSU no Brasil em 2011

Região
Norte
Nordeste
Centro-oeste
Sudeste
Sul
População Total

População
urbana 2011
11.833.104
39.154.163
12.655.100
75.252.119
23.424.082
162.318.568

Resíduos urbanos em
toneladas - 2011
gerados (*)

coletados

4.515.192
14.940.168
4.828.843
28.714.170
8.937.995
61.936.368

3.554.202
12.217.568
4.498.286
29.266.629
5.997.715
55.534.400

Participação
regional nos
resíduos
coletados
6,4%
22,0%
8,1%
52,7%
10,8%
100,0%

* cálculado com base na geração média de 382 kg/hab/ano versus a população urbana da região
Fonte: ABRELPE (2012)

Dentre as informações obtidas e compiladas na Tabela 1, chega-se a um déficit
de coleta para cerca de 10% dos resíduos urbanos gerados.
4.1.2 Em outros países (citados ao longo do texto)
A Tabela 2 foi gerada utilizando o período de 2005 a 2009 e extraída do sítio da
European Environment Agency (EEA, 2012), considerando na compilação dos dados
sobre geração total em toneladas/ano com a população, resultando na taxa de
geração média em kg/habitante/ano para 2009 e a média em kg/habitante/ano obtida
pelo total do setor versus a população total deste.
Nota-se que para a área mais populosa, a European Union (EU)-15 com 65,2%
do total, a geração média de resíduos é 551 kg/habitante/ano, 44% superior ao
apontado na Tabela 1 para o Brasil (382 kg/habitante/ano). Considerando toda
população da União Europeia, a geração ainda é 29% superior à verificada no Brasil,
ou 493 kg/habitante/ano.
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Tabela 2: Toneladas de RSU na Europa de 2005 a 2009 e geração anual per capita em 2009.
ÁREA / PAÍS
EU-15
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
United Kingdom
EU-12
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Hungary
Latvia
Lithuania
Malta
Poland
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Candidate countries
Turkey
EFTA
Iceland
Norway
Switzerland
West Balkans
Albania
Bosnia and Herzegovina
Croatia
FYR of Macedonia
Kosovo under resolution
1244 of the UN Security
Council
Montenegro
Serbia
TOTAL

2005

2006

2007
toneladas

2008

2009
kg/hab População

216.516.533 220.036.753 221.923.105 221.036.115 218.640.144

%
pop.

551

397.069.857

65,2%

5.084.798

5.399.423

4.947.270

4.993.819

4.943.878

591

8.365.275

1,4%

5.019.258

5.094.664

5.259.722

5.237.177

5.279.485

489

10.796.493

1,8%

3.988.702

4.023.581

4.314.536

4.559.705

4.587.494

831

5.520.450

0,9%

2.507.634

2.601.536

2.676.092

2.768.281

2.562.658

480

5.338.871

0,9%

33.390.664

34.002.420

34.657.615

34.790.015

34.530.360

535

64.542.729

10,6%

46.595.223

46.460.318

47.879.029

48.362.847

48.076.654

587

81.902.307

13,4%

4.852.433

4.927.619

5.003.165

5.079.166

5.156.221

457

11.282.760

1,9%

3.040.897

3.382.711

3.398.406

3.226.323

2.951.820

662

4.458.942

0,7%

31.647.803

32.535.707

32.537.658

32.488.873

32.504.057

540

60.192.698

9,9%

312.586

322.811

333.595

340.589

348.946

701

497.783

0,1%

10.183.598

10.167.275

10.304.087

10.262.050

10.100.067

611

16.530.388

2,7%

4.747.241

4.900.551

4.964.701

5.470.543

5.496.993

517

10.632.482

1,7%

25.691.701

26.205.166

26.164.425

25.328.978

25.112.001

547

45.908.594

7,5%

4.343.224

4.503.930

4.720.415

4.729.674

4.481.884

482

9.298.515

1,5%

35.110.771

35.509.040

34.762.390

33.398.075

32.507.626

526

61.801.570

10,1%

37.367.266

37.997.945

37.524.640

38.122.916

37.629.819

364

103.333.785

17,0%

3.676.453

3.549.248

3.316.678

3.613.489

3.565.012

470

7.585.131

1,2%

553.190

570.914

586.415

608.286

620.009

775

800.011

0,1%

2.958.154

3.039.664

3.027.909

3.179.422

3.313.948

316

10.487.178

1,7%

586.898

536.075

602.411

524.204

463.734

346

1.340.271

0,2%

4.650.137

4.713.401

4.595.491

4.557.337

4.309.740

430

10.022.650

1,6%

715.459

942.635

860.366

752.343

753.115

334

2.254.834

0,4%

1.287.193

1.327.086

1.353.623

1.370.111

1.205.544

361

3.339.456

0,5%

186.169

190.199

186.936

187.025

178.016

430

413.991

0,1%

12.174.777

12.243.347

12.274.820

12.200.243

12.055.907

316

38.151.603

6,3%

8.177.792

8.397.602

8.166.265

8.433.340

8.506.239

396

21.480.401

3,5%

1.556.843

1.622.814

1.667.771

1.773.373

1.744.786

322

5.418.590

0,9%

844.200

864.960

885.956

923.741

913.772

448

2.039.669

0,3%

31.348.272

30.064.247

30.369.648

28.420.671

28.023.251

389

72.039.206

11,8%

31.348.272

30.064.247

30.369.648

28.420.671

28.023.251

389

72.039.206

11,8%

8.596.740

9.192.239

9.523.720

8.179.516

7.927.581

615

12.891.056

2,1%

154.645

173.219

176.202

176.165

176.448

554

318.499

0,1%

3.510.441

3.696.203

3.882.300

2.336.424

2.283.987

473

4.828.726

0,8%

4.931.653

5.322.817

5.465.218

5.666.927

5.467.145

706

7.743.831

1,3%

3.650.378

5.677.988

6.666.987

7.532.325

8.032.979

23.649.479

3,9%

622400

722729

722731

762353

852360

340
267

3.193.900

0,5%

1006216

981602

1218320

1367097

1493060

389

3.842.566

0,6%

1449381

1654105

1718697

1788311

1743211

394

4.429.000

0,7%

572381

589552

607239

713564

725976

354

2.050.671

0,3%

330000

351000

405000

186

2.181.000

183372

290

631.535

0,1%

1730000
2070000
2550000
2630000
297.479.187 302.969.171 306.008.101 303.291.543 300.253.773

359
493

7.320.807
608.983.383

1,2%
100,0%

0,4%

Fonte: Adaptado pela autora a partir de EEA (2012)

Se levarmos em consideração outras regiões, segundo o agrupamento proposto
por Hoornweg e Bhada-Tata (2012), a média de geração compilada na Tabela 3 por
região se situa em 1,19 kg/habitante/dia. A população utilizada na projeção é apenas
a urbana, como no cálculo feito para o Brasil e mencionado no subitem “a”, variando
de 1,05 a 1,10 kg/habitante/dia, segundo a fonte utilizada.
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Tabela 3: Geração diária per capita, população e geração total por dia.
Geração de resíduos
em kg/hab/dia

África (AFR)

Leste da Ásia e
Pacífico (EAP)

Organização
Oriente Médio e
Ásia Oriental e América Latina e
Norte da África p/Cooperação e
Central (ECA)
Caribe (LAC)
Desenvolv.
(MENA)
Econômico

Sul da Ásia
(SAR)

TOTAL

Limite inferior

0.09

0,44

0,29

0,11

0,16

1,10

0,12

Limite Superior

3,00

4,30

2,10

14*

5,70

3,70

5,10

Média

0,65

0,95

1,10

1,10

1,10

2,20

0,45

Pop. Urbana em
milhões

260,00

777,00

227,00

399,00

162,00

729,00

426,00

2.980,00

RSU (tons/dia)

169.119,00

738.958,00

254.389,00

437.545,00

173.545,00

1.566.286,00

192.410,00

3.532.252,00

kg/hab/dia médio

1,19

Fonte: adaptado de Hoornweg e Bhada-Tata (2012)

O Quadro 3 indica os países que compõem a divisão da Tabela 3. As cores
utilizadas separam os países de cada região por faixa de renda. Convém destacar
que os países de alta renda representam 46% de toda a geração de resíduos
sólidos. Aqueles sem nenhum destaque não foram contemplados na avaliação.
Organização para
a Cooperação e
África (AFR)
Desenvolvimento
Econômico
(OCDE)
Angola
Brunei DarussalamAlbânia
Antigua e Barbuba Argélia
Andorra
Camboja
Armênia
Argentina
Bahrain
Austrália
Benin
China
Bielorrússia
Bahamas
Egito, Rep. Árabe Áustria
Botswana
Fiji
Bulgária
Barbados
Irã
Rep. Bélgica
Burkina Faso
Burundi
Hong Kong
Croácia
Belize
Iraque
Canadá
Camarões
Indonésia
Chipre
Bolívia
Israel
República Checa
Cabo Verde
Laos
Estônia
Brasil
Jordânia
Dinamarca
Re.Africana CentralMacau, China
Geórgia
Chile
Kuwait
Finlândia
Chad
Malásia
Letônia
Colômbia
Líbano
França
Comoros
Ilhas Marshall
Lituânia
Costa Rica
Malta
Alemanha
Rep. Dem. CongoMongólia
Macedónia, ARJ Cuba
Marrocos
Grécia
Congo
Mianmar
Polônia
Dominica
Omã
Hungria
Cote d'Ivoire
Filipinas
Romênia
República Dominicana
Qatar
Islândia
Eritreia
Singapura
Rússia
Equador
Arábia Saudita
Irlanda
Etiópia
Ilhas Salomão
Sérvia
El Salvador
Síria e Rep. Árabe Itália
Gabão
Tailândia
Eslovênia
Granada
Tunísia
Japão
Gâmbia
Tonga
Tajiquistão
Guatemala
Emirados Árabes Unidos
Coreia do Sul
Gana
Vanuatu
Turquia
Guiana
Cisjordânia e GazaLuxemburgo
Guiné
Vietnã
Turcomenistão
Haiti
Mônaco
Quênia
Honduras
Holanda
Lesoto
Jamaica
Nova Zelândia
Libéria
México
Noruega
Madagascar
Nicarágua
Portugal
Malawi
Panamá
Rep. Eslovaca
Mali
Paraguai
Espanha
Mauritânia
Peru
Suécia
Maurício
St. Kitts e Nevis
Suíça
Moçambique
St. Lucia
Reino Unido
Namíbia;
São Vicente e
Estados Unidos
Granadinas
Niger
Suriname
Nigéria
Uruguai
Ruanda
Trinidad e Tobago
S.Tomé e Principe
Venezuela, RB
Senegal
Seychelles
Serra Leoa
África do Sul
Geração de RSU
Sudão
com relação ao
Legenda
Suazilândia
Tanzânia
total
Togo
Baixa Renda
6%
Uganda
Rendimento Médio Inferior
29%
Zâmbia
Rendimento Médio Superior
19%
Zimbábue
Alta Renda
46%
Leste da Ásia e
Pacífico (EAP)

Ásia Oriental e
Central (ECA)

América Latina e
Caribe (LAC)

Oriente Médio e
Norte da África
(MENA)

Quadro 3: Países que compõem as regiões do estudo
Fonte: adaptado pela autora de Hoornweg e Bhada-Tata (2012)

Sul da Ásia (SAR)

Bangladesh
Butão
Índia
Maldivas
Nepal
Paquistão
Sri Lanka
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O estudo de Hoornweg e Bhada-Tata (2012) foi feito para o Banco Mundial,
discutindo as mudanças da urbanização do planeta e o que isso significa para os
países desenvolvidos na próxima década, buscando uma melhor compreensão dos
elementos centrais do problema, como a geração por faixa de renda, o tipo de
solução aplicada, o custo dos serviços de limpeza urbana, entre outros.
4.2

Composição gravimétrica
Além da quantidade, outra informação importante para elaboração dos planos de

gestão de resíduos é a composição do RSU.
4.2.1 No Brasil
A Figura 3 resume a composição do RSU no Brasil e se baseia nos dados
compilados para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA, 2012).

Figura 3: Composição gravimétrica do RSU no Brasil
Fonte: MMA (2012).

Para avaliar o potencial de coleta seletiva, a Tabela 4 resume as informações
compiladas segundo fontes discriminadas na sequência.
Tabela 4: Composição gravimétrica do RSU no Brasil e Estados Unidos (EUA)
Brasil 2011 (ABRELPE)
Toneladas
toneladas
Gravimetria,
taxa de
geradas/
geradas no ano IBGE (2010) recuperação
dia
Geração de resíduos
61.936.368
100,0%
Coleta realizada
55.534.440
89,7%
249.860
Matéria orgânica (I)
28.544.702
51,4%
84.040
Metais, exceto alumínio (II)
1.277.292
2,3%
46,0%
16.900
Latas de Alumínio (III)
333.207
0,6%
97,6%
3.410
Papel, papelão e Tetra-Pak (IV)
7.275.012
13,1%
46,0%
71.310
Plásticos (V)
7.497.149
13,5%
19,5%
31.040
Vidro (VI)
1.332.827
2,4%
47,0%
11.530
Outros resíduos (VII)
9.274.251
16,7%
31.630

Fontes ABRELPE (2012), Fagury, T. (2012) e EPA (2011)

(VIII) EUA 2010
%

100,0%
33,6%
6,8%
1,4%
28,5%
12,4%
4,6%
12,7%

taxa de
recuperação

27,0%
33,8%
19,9%
63,0%
8,0%
4,6%
15,0%
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Os dados coletados da Tabela 4 estão sendo apresentados para ilustrar o
grande potencial de melhoria para os programas de coleta seletiva, mesmo que de
entrega voluntária ou o recolhimento feito por catadores, já que se somando as
frações dos resíduos secos, como metais, papéis, papelão, plásticos e vidro, são
31,9%, mesmo que parte desses não permita reciclagem, como os papéis de uso
sanitário.
A taxa de recuperação se refere ao registro do retorno de material reciclado
versus o que foi produzido.
As toneladas e gravimetria foram baseadas em informações da ABRELPE
(2012) para o Brasil e da EPA (2011) para os EUA.
A seguir, são feitos alguns esclarecimentos acerca dos dados utilizados, em
especial da taxa de recuperação.
I.

Para os EUA, matéria orgânica inclui os restos de alimentos, resíduos de
jardins e madeira, geralmente medidos separadamente naquele país.

II.

Segundo Fagury (2012), em 2011 foram

recicladas no Brasil 280.000

toneladas de aço de embalagens, o que corresponde a 46% do total produzido.
Não há informações precisas sobre outros metais.
Interessante destacar

que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA,

2012), utilizando fontes diversas de pesquisa indicados naquele documento,
em especial a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), aponta para
o ano de 2008 (IBGE, 2010) a reciclagem de 9.817,8 milhões de toneladas de
metais, contra os 1.277,2 milhões de toneladas estimados para os resíduos
metálicos verificados na gravimetria média dos resíduos em 2011. O Plano
destaca que apenas 0,7% dos resíduos reciclados foram provenientes da
coleta formal e que a quantidade total reciclada incluiria os resíduos de préconsumo (gerados no processo produtivo) e os da coleta seletiva informal,
realizada por catadores autônomos dispersos pela cidade e não é contabilizada
pelos órgãos municipais, pois esses resíduos são vendidos para os sucateiros
que comercializam diretamente com as indústrias. Essa divergência de
informações é comentada no capítulo 9.

38

III.

Segundo a Associação Brasileira de Alumínio (ABAL), em 2010 foram
recicladas 240 mil toneladas de latas de alumínio, das 439 mil totais
(envolvendo outras formas de uso). O percentual de retorno das latas de
alumínio corresponde a 97,6% do que foi descartado. Se levada em
consideração a produção versus a reciclagem, o retorno seria de 33,8% em
2010, lembrando que o alumínio tem usos em esquadrias, utensílios
domésticos, entre outros, não descartáveis.

IV.

A taxa de recuperação de papel, papelão e Tetrapak, foi baseada no ano de
2009, segundo a Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA);

V.

Segundo o Instituto Sócio Ambiental dos Plásticos (PLASTIVIDA, 2010), a
capacidade total instalada de recicladores mecânicos de plásticos é de 1459
mil toneladas (corresponde a 19% do potencial gerado em 2011). Outras
tecnologias deveriam ser aplicadas para otimizar o retorno de percentual mais
significativo (81% restantes);

VI.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Vidro (ABIVIDRO), em 2008
47% do vidro produzido (retornáveis ou one-way) foi reciclado;

VII.

Quanto aos “Outros Resíduos”, não há informações para a reciclagem destes

VIII.

As toneladas geradas nos EUA se referem ao ano de 2010 e foram
quantificadas por dia. A fonte foi o EPA (2011).

4.2.2 Em outros países (citados ao longo do texto)
Segundo o The World Bank (2012), atualmente no mundo são

cerca de 3

bilhões de habitantes, gerando 1,2 kg por pessoa por dia, com cerca de 1,3 bilhões
de toneladas geradas por ano. No relatório produzido, afirma-se que o resíduo mal
administrado tem um enorme impacto sobre a saúde, o meio ambiente local e global
e economia, resulta no total em custos mais elevados do que o que teria custado
para gerir os resíduos adequadamente desde o princípio.
A Tabela 4 apresenta a comparação percentual gravimétrica de resíduos nos
EUA e vale destacar que a diferença de escala diz respeito apenas ao fato de que
os dados no Brasil foram utilizados em toneladas / ano. Na mesma base, os EUA
geravam em 2010 cerca de 250 mil toneladas/dia (EPA, 2011) enquanto que no em
2008 no Brasil, segundo a PNSB, eram geradas 183 mil toneladas/dia (IBGE, 2010).
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Mesmo com o descompasso de 2 anos, é possível observar que a geração no
Brasil é apenas 26% inferior à geração de RSU nos EUA,

enquanto que a

população é 39% inferior, pois com base no censo de julho/2011 (Index Mundi,
2012), eram cerca de 314 milhões de habitantes nos EUA, enquanto que no Brasil,
no mesmo ano, eram 192 milhões de habitantes (IBGE, 2011), dos quais 162
milhões viviam em cidades. Da Tabela 4 é também possível observar a diferença
significativa entre os percentuais de recicláveis como os metais, o papel/papelão e
vidro, sendo muito mais representativos nos EUA, enquanto que os orgânicos são
inferiores. Informações desse tipo são fundamentais para a escolha de soluções de
tratamento e reaproveitamento que possam ser desenvolvidas.
Para outros países, algumas abordagens, como a de Chalmin e Gaillochet
(2009), que realizaram um estudo mais apurado do que se tratava esse mercado de
resíduos no mundo para a Veolia Environmental Services, com sede em Paris na
França, indicando a proporção de resíduos variando segundo a renda per capita,
resumidos na Figura 4, contendo gráficos ilustrando a variação observada por eles.
Observa-se que os percentuais encontrados para os Países de alta renda guardam
grande aproximação com as informações para os EUA da Tabela 4.
Tal estudo, desenvolvido através da CyclOpe, um dos mais respeitados
institutos de pesquisa da Europa, trouxe um mapeamento abrangente da situação
dos resíduos no mundo e seus resultados que foram posteriormente utilizados como
base para muitos outros trabalhos desenvolvidos no setor.

Figura 4: Composição de RSU pela renda per capita
Fonte: Traduzida para o português pela autora a partir de Chalmin e Gaillochet (2009)
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4.3

Coleta
Tendo como base o conhecimento da gravimetria dos resíduos gerados, é

possível estabelecer o procedimento mais adequado de coleta a ser aplicado a cada
localidade por meio dos planos municipais ou intermunicipais propostos e seu
posterior envio a segregação, reciclagem, tratamento ou disposição final.
De acordo com Fuzaro e Ribeiro (2008), há várias formas de segregação e
coleta seletiva. No caso da segregação, pode ser feito um único lote com diferentes
materiais recicláveis, que seguirão posteriormente para um processo de triagem
onde ocorrerá a separação, ou a separação por tipo já na residência do próprio
gerador. De acordo com os autores, essa segunda forma de separação é pouco
adotada devido às dificuldades de participação da comunidade. A coleta seletiva
pode ser feita com remoção porta-á-porta ou em postos de entrega voluntária.
Eles ressaltam que, sem a segregação mesmo que parcial dos resíduos na fonte
ocorre a deterioração, parcial ou total, de várias das suas frações recicláveis. Por
exemplo, o papel e o papelão se desfazem com a umidade, tornando-se
inaproveitáveis, assim como sacos e outras embalagens sujam-se em contato com
matéria orgânica, perdendo valor; os recipientes de vidro e latas enchem-se com
outros materiais, dificultando sua seleção. Também a mistura de determinados
materiais à matéria orgânica, como pilhas, cacos, tampinhas e restos de
equipamentos eletrônicos pode piorar significativamente a qualidade do composto
orgânico produzido.
Um programa de coleta seletiva bem estruturado, pode fazer a coleta do
reciclável (resíduo seco) em dia diferente dos resíduos úmidos (ou o lixo comum).
Essa coleta em dias alternados gera o aumento de custos, pois a logística para a
coleta aumenta. Por serem secos, a coleta pode se concentrar em apenas 1 dia por
semana, uma vez que não exalam odores, nem geram líquidos.
Ainda segundo Fuzaro e Ribeiro (2008), deve-se evitar o caminhão compactador
para diminuir a mistura realizada dentro destes, o que dificultaria a triagem, bem
como utilizar veículos tipo “gaiola” para otimizar o processo, dada a baixa densidade
dos resíduos. Existem vários modelos de veículos que podem ser utilizados para tal,
como o da Foto 2 abaixo, mas outras formas mais simples podem ser utilizadas para
estes resíduos, desonerando a operação.

41

Foto 2: Veículo para coleta de recicláveis
Fonte: Gomes, E. (2010)

4.3.1 No Brasil
Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012), 98% dos
domicílios urbanos do país são cobertos por coleta pública e apesar de haver a
menção de iniciativas de coleta seletiva declaradas em 2008 por 18% dos
municípios, onde 579 mil toneladas teriam sido recicladas, a geração de RSU no
Brasil seria de 52.933,3 mil toneladas naquele ano (ABRELPE, 2010). Isso se traduz
em pouco mais de 1% do total e reforça o fato de que a maioria da coleta seletiva
atual é ainda baseada na entrega voluntária, sendo o serviço de coleta domiciliar
feito substancialmente por meio de caminhões compactadores, com o recolhimento
feito pelos coletores que acompanham os veículos, sem qualquer tipo de
segregação.
Segundo pesquisa realizada pelo Compromisso Empresarial para a Reciclagem
(CEMPRE, 2012), a estruturação da coleta seletiva é muito mais onerosa que a
praticada atualmente, sendo os custos médios da coleta seletiva na faixa de R$
424,00 por tonelada (US$ 212,00), enquanto que a coleta convencional se situaria
na faixa dos R$ 95,00 por tonelada (US$ 47,50). Segundo o CEMPRE, em 2012,
766 municípios (14% do total) teriam desenvolvido programas de coleta seletiva de
materiais recicláveis, 86% localizados no Sul e Sudeste. Esses municípios atendem
a cerca de 27 milhões de habitantes, ou 14% da população total do país.
Com relação ao número de municípios apontados acima, observa-se uma
grande disparidade entre as pesquisas disponíveis sobre o tema, mesmo que
provenientes de fontes reconhecidamente idôneas que se utilizam de métodos
estatísticos e procedimentos bem definidos e declarados. Esse item será discutido
novamente no capítulo 9.
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Exemplo disso é a quantidade de municípios com coleta seletiva da PNSB
(IBGE, 2010) resumida na Tabela 5, onde em 2008, ano da pesquisa, 994
municípios (ou 18% do total de 5.565 municípios do país) contariam esse serviço,
enquanto que o CEMPRE (2012) obteve para 2008, através da pesquisa Ciclosoft,
que apenas 405 municípios praticavam essa coleta, 40% do informado pelo IBGE.
Tabela 5: Municípios que praticavam algum tipo de coleta seletiva no Brasil em 2008
Abrangência da coleta seletiva no município (%)
Exclusivamente
Grandes Regiões Municípios
Toda a área urbana alguns bairros da
Bairros
Todo o município
Outras áreas
da sede municipal
área urbana
selecionados
e Unidades da com coleta
municipal
Federação
seletiva
Relativo
Relativo
Relativo
Relativo
Relativo
Absoluto
Absoluto
Absoluto
Absoluto
Absoluto
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

Norte
Nordeste
Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Centro-Oeste
Brasil

21
80
408
155
8
22
223
454
190
98
166
31
994

1
30
132
44
3
8
77
209
65
66
78
5
377

4,8
37,5
32,4
28,4
37,5
36,4
34,5
46,0
34,2
67,3
47,0
16,1
37,9

10
22
167
67
2
6
92
185
94
20
71
15
399

47,6
27,5
40,9
43,2
25,0
27,3
41,3
40,7
49,5
20,4
42,8
48,4
40,1

4
6
51
20
1
6
24
16
5
4
7
3
80

19,0
7,5
12,5
12,9
12,5
27,3
10,8
3,5
2,6
4,1
4,2
9,7
8,0

5
14
45
21
2
1
21
32
21
5
6
6
102

23,8
17,5
11,0
13,5
25,0
4,5
9,4
7,0
11,1
5,1
3,6
19,4
10,3

1
8
13
3
0
1
9
12
5
3
4
2
36

4,8
10,0
3,2
1,9
0,0
4,5
4,0
2,6
2,6
3,1
2,4
6,5
3,6

Fonte: Tabela 127 PNSB -2008 (IBGE, 2010)

Outro exemplo sobre o mesmo tema pode ser dado na comparação para o ano
de 2010 entre a pesquisa Ciclosoft (CEMPRE, 2012), apontando

iniciativas de

reciclagem em 443 municípios (8% do total), enquanto que a pesquisa realizada no
Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil em 2010 (ABRELPE, 2011), informando
que 3.205 municípios (57,6% do total), realizariam a reciclagem em seus municípios
no mesmo ano. Nota-se que não há vínculo quantitativo em nenhuma dessas
pesquisas e não se podem dizer exatamente quão significativas são tais ações.
Essa divergência de dados mostra a necessidade do estabelecimento de um
padrão qualitativo e quantitativo com relação aos resíduos coletados seletivamente,
destacando os efetivamente reciclados e os rejeitos que foram enviados para a
disposição final, comparando-os ao potencial de reciclagem existente nos RSU, que
totalizam 31,9% entre plásticos, papel e papelão, vidro e metais apontados na
Tabela 4, ou cerca de 17,7 milhões de toneladas (ABRELPE, 2012), onde é
apresentada a gravimetria média do RSU no país em 2011, mesmo lembrando que
parte desses resíduos não seriam recicláveis, como o papel de uso sanitário e
alguns resíduos sem potencial técnico ou economicamente viáveis para reciclagem.
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Com relação à forma de coleta, o modelo tradicional feito com compactadores
com coletores efetuando o recolhimento do resíduo porta a porta

vem sendo

lentamente adaptado em grandes centros urbanos para a modalidade de coleta
conteneirizada,

mecanizada,

que

segundo

Machado

(2011),

em

especial

conteinerizações subterrâneas, são as que mais trazem benefícios, em termos de
saúde e higiene, por eliminar o risco do lixo ser jogado de um lado para o outro,
evitando

o entupimento de bueiros nas chuvas, por inibir a ação de eventuais

depredações e corte das embalagens tradicionais (sacos de lixo) por vândalos e
animais, ações que espalham os dejetos pela cidade, reduzindo também a
proliferação de pestes e vetores, além dos fortes odores.
O sistema modifica completamente o que existe hoje, deixando as cidades
muito mais limpas visualmente, e preservando o meio ambiente da poluição
material e visual, permitindo e incentivando a coleta seletiva e, oferecendo
uma grande solução para as cidades e seus condomínios residenciais e
empresariais. (Machado, 2011)

A foto 3 ilustra o tipo de coleta realizada nesse modelo mecanizado. A
centralização da lixeira coletora instalada ao nível do solo proporciona uma melhor
ocupação do container no subsolo.

Foto 3: Coleta conteneirizada
Fonte: Adaptada pela autora do vídeo Sotkon (2012)

4.3.2 Em outros países
A realidade mundial está mais associada à renda per capita, podendo se
equiparar países em estágios parecidos, como o estudo de Chalmin e Gaillochet
(2009), informando que nos países em desenvolvimento, geralmente é de
responsabilidade dos municípios, como no Brasil, com os mesmos problemas de
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eficiência em vários âmbitos, como gestão e supervisão inadequada, veículos de
transporte e rotas não racionais e altamente diversificadas, com tempos de viagem
não são ajustados, a capacidade da maioria dos centros de transferência insuficiente
e as próprias estações de transferência geralmente não atendem.
Segundo Chalmin e Gaillochet (2009), o setor privado, juntamente com as ONGs
e o setor informal, podem apresentar soluções eficientes e menos onerosas que as
praticadas pela municipalidade.
De acordo com a EEA (2009), as diretrizes para a União Europeia (UE) são
minimamente a coleta separada dos resíduos biodegradáveis e os recicláveis, com
os resíduos não recicláveis e rejeitos seguindo para incineração no fluxo de energia.
Os aterros seriam usados para a disposição de escórias e cinzas e não mais para o
RSU, como anteriormente. A Figura 5 ilustra o sistema de coleta e os destinos
propostos.

Figura 5: Política do sistema de gestão de resíduos e os objetivos de aterro.
Fonte: adaptada pela autora de EEA, Report no. 7 (2009)
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Mas segundo Seoane (2012), há um crescimento de soluções como o sistema
pneumático, inicialmente implantado em Barcelona na Espanha em 1992, mas
atualmente já implantado em outros locais, como a Escandinávia, a Alemanha, os
Estados Unidos e o Japão.
O sistema consiste em depositar os resíduos já segregados nos coletores
instalados nas vias e/ou edifícios, são conectados a uma tubulação subterrânea
equipada com sensores que detectam quando estão cheios e acionam o vácuo que
efetua sua sucção até as centrais de coleta, que devem ficar a uma distância de até
2 km, onde os materiais são separados e compactados em contêineres estanques,
para destinação final.
Ainda segundo Seoane (2012), Barcelona conta atualmente com 42 km de rede
de tubulação subterrânea e oito centrais de coleta com capacidade de 20 mil t/ano e
2,1 mil pontos de entrada (coletores) espalhados pela cidade separam os resíduos
em quatro frações: orgânico, vidro, papel e plástico, atendendo uma população de
413 mil habitantes. A Figura 6 representa o modelo mencionado.

Figura 6: Estrutura de tubulação pneumática transporte de resíduos
Fonte: Seoane (2012)

Entre as vantagens apontadas, estão a coleta e transporte automatizados, com
eliminação do trabalho de coleta manual de lixo, o descarte do uso de caminhões,
com redução de consumo de combustível e de emissões atmosféricas, também o
favorecimento ao trânsito urbano, além da melhoria estética e higiênica do ambiente
urbano com eliminação do mau cheiro resultante da exposição de sacos de lixo em
espaço público, o conforto aos usuários pela possibilidade de disposição de lixo 24
horas por dia, 365 dias por ano, o incentivo à reciclagem de materiais em larga
escala e a organização e infraestrutura para devida destinação final.
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4.4

Transferência de resíduos (transbordo)
Para que haja efetividade no processo entre a coleta, a triagem, o tratamento e a

disposição final, torna-se imprescindível a implantação de mais estações de
transbordo, onde possa ser feita inclusive a segregação para reciclagem.
Mesmo a PNRS (Brasil, 2010) não se referindo diretamente às estações de
transferência ou transbordo, segundo a agência ambiental americana EPA (2002),
uma Estação de Transferência de resíduos é um importante recurso para o sistema
de gerenciamento total de resíduos, funcionando como a ligação entre a coleta
domiciliar e o ponto de destino. A transferência é feita dos caminhões coletores,
geralmente compactadores, para carretas com capacidade até 3 vezes maior. Com
isso, os coletores tem seu uso otimizado e o transporte até o destino é menos
oneroso.
4.4.1 No Brasil
O cenário atual no Brasil não tem claramente definida a quantidade de
transbordos em operação, bem como a real necessidade para atender à PNRS, já
que requer uma tabulação das soluções apontadas a partir da definição de uma
logística definida nos PMGIRS ou nos planos Intermunicipais, o que está claro que
não será cumprido em curto espaço de tempo, haja vista a falta de entrega da
maioria desses planos e por consequência, a falta de tabulação. Mesmo tendo esse
cenário, são apresentadas a seguir algumas informações para auxiliar na
compreensão do tema e de alternativas existentes no país.
Segundo Costa (2004), naquele ano estavam em operação 16 estações de
transbordo e outras 6 estavam desativadas pelas condições precárias de operação.
Ressalta que são unidades para atender populações de mais de 1 milhão de
habitantes, geralmente funcionando 24 horas/dia e 15 delas percorriam distâncias
superiores a 41 km. Nessas áreas apontadas por ela, não há separação de resíduos
e a relação mínima de transferência é 1:2, ou seja, cada veículo que recebe a
transferência transporta no mínimo 2 viagens dos caminhões de coleta, com uma
redução no transporte a partir do transbordo de 55 a 73%.
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Costa (2004) informa que as estações de transbordo no Brasil começaram a ser
implantadas em 1950 e foram motivadas pelo crescimento das cidades e o
distanciamento dos locais de destino.
Visando reduzir os custos, uma vez que o veículo coletor transportando não é
um modelo eficaz, faz-se necessário o levantamento adequado de dados e
informações, para permitir a projeção da demanda com um horizonte de crescimento
de 10 a 20 anos, seguindo para o dimensionamento e a verificação da localização
mais adequada, levando em conta o ponto de geração e o de destino. Em seguida
deve ser feita a análise da viabilidade econômica da implantação e, em caso
positivo, selecionar as alternativas, projetar, implantar e iniciar a operação.
Como dados a serem coletados, os principais é o mapa da cidade, a população
atual, a geração de resíduos, a frequência e horários de coletas, o horário de
funcionamento, entre outros. Com esses dados, deve ser feito o cálculo de
quantidade de veículos que chegam ao transbordo, levando-se em consideração o
tempo do ciclo de coleta e posteriormente determinar a quantidade de veículos que
transportará os resíduos para seu destino. Essas áreas podem concentrar também
as operações de segregação de materiais para reciclagem.
Além da falta de atualização nas informações, de acordo com a ABLP (2011), o
modelo de consórcios intermunicipais pode ser otimizado por meio da construção de
áreas de transbordo, de forma tal que é fundamental fazer a tabulação dos PMGIRS
e avaliar a situação de uma forma integrada, como sugere a Figura 7.

Figura 7: Transferência de resíduos para disposição final
Fonte: Adaptado de ABLP (2011)
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A partir do levantamento de Costa (2004), foram implantadas várias unidades de
transferência, dentre elas algumas de grande porte, como a de Belo Horizonte/MG,
bem como foi reformada a unidade de Ponte Pequena em São Paulo/SP (2012).
As Fotos ilustradas na Figura 8 são um exemplo de instalações recentes.

Figura 8: Modelos de transbordos implantados em algumas cidades do país.
Fonte: indicada nas Fotos

Nas Fotos da Figura 9 é ilustrado o modelo de transbordo implantado na Ponte
Pequena, no município de São Paulo/SP, onde os veículos compactadores
descarregam os resíduos em um fosso, a partir do qual escavadeiras hidráulicas os
movimentam para a abertura que permite a transferência às carretas posicionadas
no nível inferior.
Com esse modelo, são minimizados os riscos de vazamento de chorume, bem
como é possível conter um volume considerável de resíduos sem que haja
problemas com o ciclo de coleta. Além disso, não há espalhamento significativo de
materiais e o que cai no piso é facilmente removido.
A área opera com pressão negativa, de forma tal que o ambiente possa passar
por filtros e reter o odor para evitar incômodo à população vizinha.
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Figura 9: Transbordo Ponte Pequena
Fonte: Adaptada pela autora com fotos do Sítio da Prefeitura do Município de São Paulo (2012)

4.4.2 Em outros países
Nos EUA, a EPA informa que o ponto de equilíbrio, segundo seus estudos,
ocorre a distâncias superiores a 35 milhas, ou cerca de 56 quilômetros. Para tal
conclusão, utilizou os custos apresentados na Tabela 6.
Tabela 6: Custos em dólares para definição do ponto de equilíbrio do transbordo

Custos médios
Terreno, construção e operação
Caminhão transportando diretamente para o aterro ou destino
Transporte da estação de transferência para o destino
Transporte rodoviário (direta ou transferência transportar)dólares por milhas

$ / ton.
10,0
7,0
21,0
3,0

Fonte: Adaptado de EPA (2002)

Segundo o modelo americano, distâncias inferiores seriam mais eficazes e
econômicas se fossem enviadas diretamente ao destino.
Nesse tópico é feita a comparação entre Portugal e o Brasil, destacando que
mesmo tendo havido o crescimento em Estações de Transferência nos últimos anos,
levando-se em consideração as dimensões continentais do Brasil com uma extensão
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territorial de 8.514.876,599 km2 (IBGE, 2011) e a extensão territorial de Portugal, de
92.389 km² (ou cerca de 1% da área do Brasil), de acordo com Francisco (2012),
havia 73 estações de transferência em operação naquele país em 2009.
As informações referentes a Portugal provêm do Ministério do Ambido
Ordenamento do Território, através da Agência Portuguesa do Ambiente (MAOTAPA, 2009) e lá são mostrados todos os destinos considerados para o país,
conforme Tabela 7.
Tabela 7: Estrutura de atendimento para o tratamento de resíduos em Portugal
Região

Norte

Centro

Lisboa e
Vale do
Tejo

Alentejo

Infra-estrutura
Aterro
Valorização Orgânica
Valorização Energética (Incineração)
Estações de Transferência
Estações de Triagem
Ecocentros
Ecopontos (396 hab/ponto)
Aterro
Valorização Orgânica
Estações de Transferência
Estações de Triagem
Ecocentros
Ecopontos (304 hab/ponto)
Aterro
Valorização Orgânica
Valorização Energética (Incineração)
Estações de Transferência
Estações de Triagem
Ecocentros
Ecopontos (324 hab/ponto)
Aterro
Valorização Orgânica
Estações de Transferência
Estações de Triagem
Ecocentros
Ecopontos (288 hab/ponto)

Previstos Construção Exploração
5
0
13
2
1
2
1
17
2
11
67
8693
2
7
4
1
22
2
5
51
6465
1
6
2
2
3
1
15
6
1
30
10911
6
2
1
19
5
29
2650

Total
18
5
1
17
13
67
8693
9
5
22
7
51
6465
7
7
1
15
6
31
10911
6
3
19
5
29
2650

Fonte: Adaptado pela autora de MAOT-APA (2009)

4.5

Triagem
A triagem será mais ou menos produtiva de acordo com a segregação na origem

e esta depende tanto de educação ambiental, como de aparatos da municipalidade
ou das indústrias, se for essa a origem destes.
Dos materiais recebidos da coleta, sem qualquer segregação, selecionados na
fonte ou apenas segregando os recicláveis dos não recicláveis (ou úmidos e secos),
se o plano elaborado for voltado substancialmente à reciclagem, ainda é necessário
passar por complementação em sistemas de triagem, seja ela manual ou
mecanizada, ou seja, para um processo adequado de reciclagem, etapas
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complementares de triagem devem ser feitas, mesmo que haja separação seletiva,
uma vez que alguns processos demandam separação específica, como os plásticos,
por exemplo, onde há uma diversidade de tipos que devem seguir isoladamente
para o processo de reciclagem. Também há os metais não ferrosos, que não são
atraídos por ímã, dependendo de uma etapa manual de segregação.
O Quadro 4 mostra os materiais com potencial de reciclagem dos RSU:
material recurso natural

matériaquantidade
prima
1 tonelada de papel reciclado
evita o corte de 15 a 20

papel

Floresta /
Árvore
Ronovável

Madeira
economiza 50% de energia
elétrica e 10 mil m3 de água.

Bauxita+SideritaAlumínio
Peperita
Ferro
Magnetita+FerroAço
Carbono+Cupirita
Cobre
Não-Renováveis

metal

Petróleo
plástico

Nafta
Não-Renovável

vidro

1 tonelada de alumínio reciclado
evita a extração de 5 tons. de
minério. 100 toneladas de aço
reciclado poupam 27 kWh de
em. elétrica e 5 árvores usadas
como carvão no processamento
de minério de ferro.

100 toneladas de plástico
reciclado
evitam a extração de 1 tonelada
de petróleo.

Sílica,
1 tonelada de vidro reciclado
Areia
barrílica,
evita a extração de 1,3 tonelada
Não-Renovável feldspato,
de areia.
calcário

Reciclável

Não-reciclável

jornais e revistas
etiquetas adesivas
folhas de caderno
papel carbono e celofane
formulários de computador
fita crepe
caixas em geral
papéis sanitários
aparas de papel
papéis metalizados
fotocópias
papéis parafinados
envelopes
papéis plastificados
rascunhos
guardanapos
cartazes velhos
bitucas de cigarro
papel de fax
fotografias
folha-de-flandres
clips
tampinha de garrafa
grampos
latas de óleo,leite em pó,conservasesponjas de aço
latas de refrigerante, cerveja e sucotachinhas
alumínio
pregos
canos
embalagens metálicas de
congelados
canos e tubos
sacos
CDs
disquetes
cabos de panela
embalagens de margarina e
tomadas
produtos de limpeza
embalagens PET: refrigerante,
suco e óleo de cozinha
plásticos em geral
recipientes em geral
espelhos
garrafas
vidros planos e cristais
copos
cerâmicas e porcelanas
tubos de TVs e computadores

Quadro 4: Materiais recicláveis e a economia de recursos naturais
Fonte: Adaptado pela autora de Coelho et al (2008)

Os materiais recicláveis possuem símbolos próprios, como ilustrado na Figura
10 e mesmo sendo o mesmo símbolo para os plásticos, cada número corresponde a
um tipo diferente, facilitando a correta separação.

Figura 10: Símbolos de reciclagem para resíduos diversos
Fonte: Malaspina, 2010

52

4.5.1 No Brasil
O cenário de triagem e reciclagem é de difícil identificação, como já mencionado
nos itens 4.1.1 e 4.2.1, em especial pela inconsistência dos dados existentes para a
realidade atual brasileira, situação identificada na elaboração do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos (MMA, 2012). Se a coleta seletiva fosse feita apenas para papel,
papelão, vidro, plástico e metal (resíduos secos), ainda deveriam ser tratados mais
de 31% da geração de RSU, pela composição média do lixo no Brasil, representada
na Figura 3.
Mesmo sem informações adequadas, o processo de triagem no Brasil é
predominantemente manual, efetuado pelos catadores e cooperativas. A Foto 4
ilustra um cenário típico dos dias atuais, garantindo a existência das cooperativas o
sustento dos catadores (MMA, 2012).

Foto 4: Catador de PET
Fonte: Fernandes, 2011

Para estar em consonância com o que determina o artigo 18 da PNRS (Brasil,
2010), o aparato municipal deve considerar implantação da coleta seletiva com a
participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.
Além disso, deve ser abordadas de forma consistente inclusão e capacitação
dos catadores que hoje atuam de forma clandestina e degradante, para, então,
tornar a reciclagem ambiental, social e financeiramente sustentável.
Os catadores são mencionados em vários artigos na PNRS (Brasil, 2010), como
aqueles que falam dos objetivos (art. 7º) dos planos de resíduos sólidos (art. 14º), do
plano nacional (art. 15º), do estadual (art. 17º), do municipal (art. 18º - Elaboração e
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19º - Conteúdo mínimo) e o de gerenciamento de resíduos (art. 21º), assim como na
logística reversa (art. 33º), na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos (art. 36º), nas linhas de financiamento (art. 42º), nos incentivos fiscais (art.
44º) e finalmente, o artigo 50º que não obsta a atuação de associações de
catadores, mesmo na falta de regulamentação para o inciso 3º do artigo 21.
Em todos esses artigos, a palavra de ordem é a criação de metas para inclusão
social e emancipação de catadores, integração em ações que envolvam a
responsabilidade compartilhada, a formação de parcerias, inclusive por parte das
indústrias e serviços (art. 21º), a criação de linhas de financiamento para atender
prioritariamente a implantação de infra-estrutura física e aquisição de equipamentos
para cooperativas e associações de catadores em especial, como mostra a Foto 5.

Foto 5: Triagem manual em Cooperativa de catadores
Fonte: Brasil (2012)

Como forma de inclusão dos catadores, o Decreto lei no 7.619 (Brasil, 2011)
determina as condições necessárias para que as empresas tenham acesso à
redução de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de resíduos
sólidos a serem utilizados como matérias-primas ou produtos intermediários para
fabricação de seus produtos e que sejam proveniente de cooperativas que tenham,
no mínimo, 20 cooperados. Os descontos no imposto variam de acordo com o tipo e
a quantidade de resíduos sólidos usados no produto final. Plásticos e vidros
proporcionarão uma redução de 50%, enquanto que para papéis, ferro ou aço é de
30% e para cobre, alumínio, níquel e zinco são de 10%. É obrigatória a emissão da
nota fiscal e o valor descontado, deve ser registrado na nota emitida pela empresa
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que adquiriu os resíduos da reciclagem e o desconto só será concedido se o produto
final não estiver isento suspenso ou imune IPI.
O Quadro 5 resume as leis, decretos e instruções que abordam os recicláveis e
os catadores, as últimas, vinculadas à PNRS.
Lei / Decreto

Objeto
Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e
DECRETO 5.940, DE
entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte
2006
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.
Dispensa de licitação na contratação da coleta, processamento e
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis,
em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por
LEI 11.445, de JANEIRO
associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas
DE 2007
físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores
de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com
as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.
Dispensa de licitação na contratação da coleta, processamento e
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis,
em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por
LEI 11.445, de JANEIRO
associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas
DE 2007
físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores
de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com
as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA MPOG Nº
1, DE 19 DE JANEIRO
DE 2010.

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens,contratação de serviços ou obras pela Administração Pública
Federal direta,autárquica e fundacional e dá outras providências.

Os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de dezembro de 2014,
a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição de resíduos sólidos utilizados como matérias-primas ou
LEI Nº 12.375, de
produtos intermediários na fabricação de seus produtos. Somente
DEZEMBRO DE 2010,
poderá ser usufruído se os resíduos sólidos forem adquiridos diretamente
Art. 5º e Art. 6º
de cooperativa de catadores de materiais recicláveis com número
mínimo de cooperados pessoas físicas definido em ato do Poder
Executivo, ficando vedada, neste caso, a participação de pessoas
LEI 12.305, DE 2 DE
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de
AGOSTO DE 2010
12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a
DECRETO Nº 7.404, DE Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da
23 DE DEZEMBRO DE Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a
2010
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras
providências
Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial para
DECRETO Nº 7.405, DE Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e
23 DE DEZEMBRO DE Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de
2010.
Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua
organização e funcionamento, e dá outras providências.
Quadro 5: Resumo de leis referentes a reciclados e catadores
Fonte: MMA (2012)
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4.5.2 Em outros países
Assim como a coleta, a triagem ocorre segundo o desenvolvimento do próprio
país e sua renda per capita, mas também, baseado na gestão integrada dos
resíduos feita em cada local. Segundo a EEA (2009), se o destino for a incineração,
não há necessidade de triagem, como ilustra a Figura 5 do subitem 4.4.3.
Em países desenvolvidos, prevalece a triagem mecanizada. A estrutura conta
com elevado nível de automação, inclusive separando plásticos por cor, como será
detalhado no item específico para reciclagem de plásticos (imagem 3 da Figura 11
abaixo).

Figura 11: Triagem mecanizada em Dijon - França
Fonte: a autora (2009, 2010)

4.6

Reuso e reciclagem
Segundo a PNRS (Brasil, 2010), a reutilização (ou reuso) é o processo de

aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou
físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos
competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA. Já a reciclagem é o
processo de transformação dos resíduos sólidos que envolvem a alteração de suas
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, para transformá-los em insumos
ou novos produtos.
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Segundo Modak (2011), quatro fatores impulsionam o crescimento do mercado
de resíduos reciclados:
1) O aumento global no volume e na variedade dos resíduos gerados;
2) Aumento da consciência política acerca da necessidade de uma melhor
gestão de resíduos no contexto de se evitar os riscos ecológicos e de saúde e
alterações climáticas;
3) Urbanização nas economias emergentes, que normalmente é acompanhado
com um interesse crescente em um ambiente de melhor qualidade de vida, incluindo
melhor gestão de resíduos;
4) O desenvolvimento da educação formal e informal o comércio de matériasprimas secundárias recuperados a partir de resíduos.
Efetuar a reciclagem traz economia ambiental em vários âmbitos, como os
resumidos para alguns materiais na Tabela 8.
Tabela 8: Alguns parâmetros de Economia ambiental com reciclados.
Reciclado Indicador
Economia de bauxita decorrente da reciclagem
Alumínio
Economia de energia elétrica na produção através da reciclagem
Economia de energia elétrica através da reciclagem
Papel
Economia de matéria-prima
Economia de água
Produção de papel reciclado
Economia de energia elétrica obtida com a reciclagem
Plástico
Economia de petróleo

Economia ambiental
5 ton de bauxita/ton. de alumínio
16,9 mil kWh/t
3,51 mil kWh/t
20 árvores /tonelada
29.202 litros/t
1,2 t de papel usado= 1 t de papel reciclado
5,3 mil kWh/t
500 kg/t

Fonte: Hisatugo, Marçal Jr. (2007)

No aspecto financeiro, a realidade não é tão óbvia e é sujeita à oscilação da
economia. As vantagens econômicas de utilizar material reciclável são o principal
fator de alavancagem desse processo. Como exemplo; Nunes, Silva e Nigro (2007)
mencionam que naquele ano, enquanto a resina virgem de PET custava R$ 4,5 o
quilo, o PET reciclado (lavado e moído) saia a R$ 1,5 o quilo, valor médio ainda
aplicável atualmente, como pode ser visto no Quadro 6.
Esse aspecto de valorização desta resina evidencia o incremento na reciclagem
deste tipo de plástico, como pode ser observado na Figura 13 do item 4.6.1.
O Quadro 6 foi obtido no sítio do CEMPRE (2013) e mostra os preços praticados
em janeiro e fevereiro de 2013 para resíduos reciclados em vários estados.
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Quadro 6: Preço R$/ton. material reciclado em jan-fev/13: P=Prensado e L=Limpo
Fonte: CEMPRE (2013)

A seguir são apresentados maiores detalhes sobre quantidade utilizada, o que
normalmente se faz em termos de reuso e reciclagem para os grupos plásticos,
metais (aço e alumínio), vidro e papel/papelão.
4.6.1 Plásticos
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Plástico (ABIPLAST, 2012), em
2010 a produção mundial de plásticos foi de 265 milhões de toneladas, tendo sido
produzidas 6,5 milhões de toneladas no Brasil nesse mesmo ano. A divisão mundial
para plásticos está representada no gráfico da Figura 12.

Figura 12: Plásticos produzidos no mundo em 2010.
Fonte: adaptada da Abiplast (2012)
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De acordo com a tabulação feita pela ABRELPE (2012) e ilustrada na Tabela 4,
os plásticos já representam 13,5% da composição gravimétrica média dos RSU no
Brasil.
A Figura 13 se refere à quantidade e tipo de plásticos reciclados apurados pelo
monitoramento do Índice de Reciclagem Mecânica de Plástico no Brasil (IRmP) em
2010, após segregação e reciclagem.

Figura 13: Plásticos reciclados consumidos no Brasil em 2010
Fonte: PLASTIVIDA, 2011

A Figura 14 se refere aos usos dados aos reciclados por setor.

Figura 14: Mercado consumidor de plásticos reciclados 2011
Fonte: PLASTIVIDA, 2012
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A PLASTIVIDA (2012) informa que em 2011, 68% do resíduo plástico reciclado
era proveniente de pós-consumo e apenas 32% era oriundo das aparas da indústria.
Num contexto mundial, a reciclagem mecânica no Brasil em 2011 foi de 21,7%,
quando a média na Europa em 2010 foi de 24,7%.
Havia também uma ociosidade de 37% na capacidade instalada nas
recicladoras em 2011 e alguns entraves podem afetar o avanço da reciclagem, como
o aumento do preço do reciclado frente à resina virgem, o alto custo de insumos
como a energia elétrica, a sujidade e má separação, a informalidade das empresas,
sendo que apenas 22% possuem Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
entre outros (PLASTIVIDA, 2012).
De acordo com Pinto (2010), os polímeros podem ser classificados quanto ao
comportamento térmico em termoplásticos e termofixos.
4.6.1.1 Termoplásticos:
Permitem a fusão por aquecimento e, após resfriamento, podem ser novamente
moldados, ou reprocessados várias vezes. São os mais largamente utilizados, como
o polietileno de baixa densidade (PEBD), o polietileno de alta densidade (PEAD), o
policloreto de vinila (PVC), o poliestireno (PS), o polipropileno (PP), o polietileno
tereftalato (PET), os poliamidas - nylon (PA), entre outros. Pela trabalhabilidade,
esses resíduos são abordados nos Quadros 7 e 8, pois são potencialmente
recicláveis.
Quanto ao reprocessamento, pode ser feito com ou sem separação pelo tipo de
resina, sendo a reciclagem mecânica a forma mais comum.
4.6.1.2 Reciclagem mecânica
Pinto (2010) ressalta que a reciclagem mecânica pode ser subdivida segundo a
origem, em reciclagem primária e secundária:


Reciclagem

primária

ou

pré-consumo:

geralmente

aparas

e

peças

defeituosas, que são moídas e reaproveitadas no próprio processo, tendo a
mesma qualidade dos artefatos produzidos com resina virgem.
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Reciclagem secundária ou pós-consumo: consiste no reaproveitamento dos
rejeitos

plásticos

encontrados

no

lixo,

que

devem ser

tratados

e

reprocessados.
Segundo o Instituto Socioambiental dos Plásticos (Plastivida, 2012), as etapas
básicas da reciclagem mecânica são:


Separação:

Por tipo de resina, de acordo com a identificação ou com o aspecto visual.
Nesta etapa são separados também rótulos de materiais diferentes, tampas de
garrafas e produtos compostos por mais de um tipo de

plástico, embalagens

metalizadas, grampos, etc. Por ser uma etapa geralmente manual, a

eficiência

depende diretamente da prática das pessoas que executam esta tarefa.
Outro fator determinante da qualidade é a fonte do material a ser separado,
sendo que aquele

oriundo da coleta seletiva é mais limpo.

Para facilitar a

identificação, foi estabelecido na norma NBR no 13.230 da Associação Brasileira de
normas Técnicas (ABNT, 2008) a codificação de produtos plásticos, ilustrado na
Figura 10 e nos Quadros 7 e 8. Segundo Mano e Bonelli (1994), outra forma de
separação pode ser pela diferença de propriedades físicas, como a densidade
(sendo que em água alguns flutuam e outros afundam), tensão superficial,
solubilidade, características elétricas.
Santos (2009), fala sobre a triagem automática, que consiste na identificação do
material com base na reflexão ou transmissão de dado tipo de radiação emitida por
sensores e sua separação com recurso a atuadores. Estes sistemas são capazes de
separar objetos com base na composição e/ou cor do material, calibre e forma.
Apesar de não ser necessária a fragmentação do material é necessário ter em
atenção que no caso de peças que sejam constituídas por mais de um material, caso
das tampas e dos rótulos das garrafas de bebidas, que são geralmente feitos num
material diferente do da própria garrafa. Informa ainda que muitos equipamentos
funcionam com base na técnica de espectroscopia de infravermelho próximo, que
consiste na exposição dos objetos radiação Near Infra Red (NIR). Tendo em conta
que cada tipo de plástico absorve a luz de uma forma característica, detectada pelos
sensores, quando a radiação infravermelha é refletida pela superfície do plástico,
são medidas as bandas de absorção de infravermelha características do plástico
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Estas medições são depois comparadas com espectros de referência para
determinação do tipo de polímero. A Foto 6 mostra a separação efetuada.

Foto 6: Redwave - Near Infra Red (NIR) para triagem de plásticos
Fonte: Direct Industry (2012)

Após a separação por diferentes tipos de plásticos, são efetuadas as seguintes
atividades:


Moagem: Fragmentar em pequenas partes.



Lavagem: Para a retirada dos contaminantes. É necessário que a água de
lavagem receba um tratamento para a sua reutilização ou emissão como
efluente.



Aglutinação:

Além de completar a secagem, o material é compactado,

reduzindo-se assim o volume que será enviado à extrusora. O atrito dos
fragmentos contra a parede do equipamento rotativo provoca elevação da
temperatura, levando à formação de uma massa plástica. O

aglutinador

também é utilizado para incorporação de aditivos - como cargas, pigmentos e
lubrificantes.


Extrusão: A extrusora funde e torna a massa plástica homogênea. Na saída
da extrusora, encontra-se o cabeçote, do qual sai um "espaguete" contínuo,
que é resfriado com água. Em seguida, o "espaguete" é picotado em um
granulador e transformado em pellet (grãos plásticos).

No caso de não haver a separação, Pinto (2010) informa que o resultado são
produtos de baixa qualidade, muitas vezes não aproveitáveis, embora para o
CEMPRE (2012), atualmente é possível o processamento de polímeros, misturados
ou não, entre os mais de 40 existentes no mercado. Exemplo: madeira plástica, feita
com a mistura de vários plásticos reciclados.
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A Tabela 9 informa quantidade de empresas e tonelagem processada que
participaram do monitoramento do IRmP (2010):
Tabela 9: Empresas de reciclagem mecânica de plástico e produção

Região
Norte
Centro-oeste
Nordeste
Sul
Sudeste

Nº de
Participação
Tonelagem
empresas
(%)
4
31
69
176
458

10.484
23.827
104.841
243.993
569.952

1%
4%
9%
24%
62%

Fonte: adaptado de PLASTIVIDA (2011).

A Figura 15 ilustra as etapas de reciclagem mecânica mencionadas.

Figura 15: Processo mecânico de reciclagem de plásticos
Fonte: Adaptada pela autora de MENNOPAR (2012)

4.6.1.3 Reciclagem química ou terciária
Segundo o Instituto Socioambiental dos Plásticos (PLASTIVIDA, 2012), a
reciclagem química reprocessa plásticos transformando-os em petroquímicos
básicos: monômeros ou misturas de hidrocarbonetos que servem como matériaprima, em refinarias ou centrais petroquímicas, para a obtenção de produtos nobres
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de elevada qualidade, cujo objetivo é a recuperação dos componentes químicos
individuais para serem reutilizados como produtos químicos ou para a produção de
novos plásticos. Também permite tratar mistura de plásticos, reduzindo custos de
pré-tratamento, custos de coleta e seleção. Além disso, permite produzir plásticos
novos com a mesma qualidade de um polímero original. Os principais processos
para tal reciclagem, abordados abaixo, sendo a gaseificação e a pirólise melhor
abordadas no final do capítulo:


Hidrogenação:

As cadeias são quebradas mediante o tratamento com

hidrogênio e calor, gerando produtos capazes de serem processados em
refinarias.


Gaseificação: Os plásticos são aquecidos com ar ou oxigênio, gerando-se
gás de síntese contendo monóxido de carbono e hidrogênio.



Quimólise: Consiste na quebra parcial ou total dos plásticos em monômeros
na presença de glicol/metanol e água.



Pirólise:

É a quebra das moléculas pela ação do calor na ausência de

oxigênio. Este processo gera frações de hidrocarbonetos capazes de serem
processados em refinarias.
4.6.1.4 Reciclagem quaternária ou energética
A Reciclagem Energética ou incineração com recuperação de energia é a
tecnologia que transforma lixo urbano em energia elétrica e térmica, aproveitando o
alto poder calorífico contido nos plásticos para uso como combustível.
Essa solução também é aplicável a outros resíduos, como o RSU e o RSS. A
Figura 16 ilustra a síntese do fluxo de material neste processo.

Figura 16: Reciclagem energética de plásticos
Fonte: Portal São Francisco (2012).
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Os Quadros 7 e 8 resumem os principais tipos principais de plásticos produzidos
e seus usos potenciais como reciclados.

Quadro 7: PET, PEAD, PVC e PEBD: aplicações, principais características e produtos da reciclagem.
Fontes: Pinto (2010) e as indicadas no Quadro.
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Nome, símbolo e
Características

Usos primários

Produtos fabricados com plásticos reciclados
Também se aplica o processamento mecânico e há a mesma exclusão quanto
ao uso para produtos alimentícios e farmacêuticos mencionada para outras
resinas.

Embalagens para alimentos,
Polipropileno PP:
como exemplos tampas de
Conserva aroma,
refrigerante, potes para freezer
inquebrável,
e garrafões de água mineral e
transparente, brilhante,
industriais, exemplo de
rígido e resistente a
cosméticos, produtos têxteis,
mudanças de
como fibras para tapetes e
temperatura. Elevada
cordas.Também são utilizados
resistência química e a
em produtos hospitalares
solventes, fácil
descartáveis, tubos para água
moldagem e coloração, quente, autopeças, fibras para
mas tem maior
tapetes, fraldas, absorventes
sensibilidade à luz UV e
higiênicos, entre outros.
agentes de oxidação,
sofrendo degradação
com maior facilidade.

Poliestireno PS: As
PSAI - confecção de
principais características
brinquedos e utensílios
do PS são a
domésticos. Peças para
impermeabilidade,
automóveis, aparelhos
rigidez, leveza e
eletroeletrônicos, ar
transparência, dando o
condicionado, gabinetes de
nome de poliestireno
aparelhos domésticos e
cristal. Quando
eletrônicos e outros onde a
modificado com algum
resistência a temperaturas
elastômero aumenta sua
mais elevadas pode ser
resistência ao impacto e
necessária, usa-se o
ao ser colorido perde a poliestireno resistente ao calor. transparência. Passa a
EPS (Isopor ) - recipientes e
ser conhecido como
embalagens. E como protetor
poliestireno de alto
impacto (PSAI ou HIPS). anti-impacto para embalagens
de equipamentos, pois pode
Quando utiliza agentes
ser moldado obtendo-se as
expansores dando a
mais variadas formas.
forma de grãos aerados poliestireno expandido EPS, funciona como
isolante térmico ou
embalagens

Fonte da figura: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE / ES (1999)
Na forma de PE cristal o reuso é bastante comum e segue as mesmas restrições
que o PEBD. Já na forma resistente ao calor, embora tenha características
semelhantes ao PS cristal, tem sua processabilidade diminuída devido ao peso
molecular mais elevado. Na forma de isopor o reuso é dificultado pela
necessidade de uma boa logística de transporte para viabilizar a operação, dado
o fato de ser expandido e volumoso. Segundo o instituto Plastivida (2012), o EPS
pode se reutilizado para vários fins, desde revestimento para o isolamento
térmico e acústico na construção civil à repactuação do produto para fazer
réguas escolares. As fotos abaixo são produto da reciclagem mecânica do EPS.

®

Outros: Exemplos - nylon
ou poliamidas (PA),
acrilonitrilo butadieno
estireno (ABS) e
policarbonato (PC) e os
provenientes de misturas
de resinas.

Fonte: Michaltchuk (2007)

Peças para automóvel,
chinelos, pneus, acessórios
desportivos e náuticos,
plásticos especiais e de
Geralmente aplicáveis os mesmos processos.
engenharia,
CDs,electrodomésticos, corpos
de computadores, etc

Quadro 8: PP, PS e outros: aplicações, principais características e produtos da reciclagem.
Fontes: Pinto (2010) e as indicadas no Quadro.

4.6.1.5 Termofixos (ou termorrígidos)
Segundo Amaral et al (2011), os termofixos são usados para fabricação de
telhas transparentes, cobertura de telefones públicos (orelhões) e em inúmeras
peças utilizadas na mecânica em geral, especialmente na indústria automobilística.
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De acordo com Pinto (2010), uma vez moldados, não permitem mais a
possibilidade de fusão e se decompõem quando reaquecidos. Como exemplos,
temos o baquelite, ou polifenol, o poliuretano (PU) e o poliacetato de etileno vinil
(EVA), o melamina-formaldeído, uréia-formaldeído,

poliéster insaturado, resina

epóxi, silicone e outros.
Esses materiais não podem ser novamente moldados, mas depois de moídos,
podem ser usados na elaboração de outros artefatos, ou incorporados às
composições de outros plásticos. A seguir são apresentadas algumas alternativas de
reciclagem de Termofixos:


Reciclagem do baquelite: Amaral et al (2011) aborda a reciclagem do
baquelite, um polímero tridimensional que se presta muito bem à fabricação
de objetos moldados, tais como cabos de panelas, tomadas, plugues, além de
ser utilizada na fabricação de tintas, vernizes, colas para madeira e pode ser
incorporado como sucata, já reticulado e micronizado, como carga na
fabricação de compostos de PVC (termoplástico) com o objetivo reduzir os
seus impactos ambientais e viabilizar o campo de aplicação desses resíduos
no mercado de produtos plásticos.



Reciclagem de Poliuretano (PU): produzido a partir de poliol e Isocianato do
tipo Metil Difenil Isocianato (MDI), se forma uma espuma rígida muito usada
como isolante térmico. Kossaka (2004) sugere alguns reusos e reciclagem
para o PU e mesmo tendo focado seu trabalho em espuma de PU removida
de refrigeradores, podendo ainda conter traços do Clorofluorcarbono-11
(CFC11) que era utilizado nos refrigeradores antigos, as aplicações sugeridas
por ele se adéquam também ao PU proveniente de outras fontes:
 Isolamento térmico e acústico em estufas, lajes, forros, banheiras, câmara
frigoríficas, entre outros, pois a faixa de utilização seria de -50º. C a
+130º. C, podendo suportar até 250º. C em curtos intervalos de tempo.
Ele sugere o uso das peças cortadas em formato regular sejam fixadas
mecanicamente ou coladas à superfície que se pretende isolar e
posteriormente, protegê-las com um revestimento em chapas de madeira,
alumínio, plástico, alvenaria ou outro.
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 Produção de artesanato e modelagem, pois podem ser esculpidos,
colados, pintados e receber acabamento com massa plástica, gesso e
tintas.
 Moagem até 1 a 2 cm, umedecer com água em spray e impregnar os
flocos com uma mistura de poliol e isocianato numa proporção de 40% em
massa do material reciclado, remodelando o material como um novo
produto.
 Adição de até 10% em massa na forma de grânulos e 5% em massa na
forma de pós para fabricação de blocos para construção civil, produzindo
material mais leve, segundo Lima (2003) apud Kossaka (2004).
 Moagem a 125 mícrons para mistura a poliol, segundo o Kossaka (2004),
até a faixa de 10% em massa para não degradar as propriedades de
espuma rígida e capacidade de isolamento térmico, evitando também
prejudicar o equipamento de bombeamento e injeção da espuma.
 Painel de vácuo com espuma PU reciclada se processa com a moagem, a
compactação do pó a uma densidade de 190 quilogramas (kg)/metro3
(m3), colocação em pacotes de poliéster aluminizado onde se aplica
vácuo e o pacote é lacrado e usado para ser isolante térmico em novos
refrigeradores e congeladores, dispostos entre as paredes destes no qual
se injeta a espuma de poliuretano.
 Moagem e utilização para limpeza de óleo derramado, podendo, ambos,
ser utilizados como combustível em incineradores com geração de
energia ou em fornos siderúrgicos. A capacidade calorífica da espuma é
de 24 a 30 megajoules (MJ)/kg. Geralmente o envio direto do PU para uso
como combustível ocorre após compressão em forma de briquetes para
aumentar sua densidade acima de 300 kg/m3.
 Pirólise: Segundo Isopa (2003) após serem moídos e peletizados, são
aquecidos numa atmosfera inerte a 700 / 800º. C e pressões de 3,14 Bar,
rompendo as ligações e obtendo-se gases e hidrocarbonetos para
processamento na indústria petroquímica.
 Reciclagem química, que segundo Kossaka (2004) serve para reciclar
polímeros por poliadição e condensação, processos de glicólise como o
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single-phase que produz uma mistura de polióis diferentes dos originais e
o slipt-phase que segundo Huntsman Polyurethanes e Du Vergier Ltd
(2003) apud Kossaka (2004) produz polióis de alta qualidade a partir de
resíduos de PU. No Split-phase, o processamento se faz com a moagem,
peletização, colocação no reator com dietileno glicol, aquecimento a 200º.
C por 3 horas a uma pressão de 4 bar, obtendo-se duas fases, a superior
sendo uma mistura de poliol, dietileno glicol e diamino difenil metano.
Separando o poliol flexível. Do dietileno glicol, pode ser produzido poliol
para espumas rígidas e semi-rígidas.


Reciclagem de poliacetato de etileno Vinil (EVA):

Segundo Bezerra (2002) e Melo et al (2002), é possível agregar até 70% de
resíduo de EVA como agregado leve atingindo o valor mínimo de resistência à
compressão de 2,50 MPa.
Segundo Polari Filho (2003) tendo as aparas de EVA baixa massa específica,
grande capacidade de se deformar, boas características acústicas e térmicas,
estável, inerte e não suscetível a fungos, pode ser desenvolvido, a partir delas, um
tipo de bloco que permita associar à função de vedação, conforto térmico e a leveza,
como agregado sintético leve, em compósitos cimentícios, para produção de blocos
vazados de vedação sem função estrutural. A Foto 7 ilustra os elementos
produzidos.

Foto 7: Elementos não estruturais com EVA
Fonte: Polari Filho (2003)

Segundo Pimentel et al (2004) o agregado sintético leve de EVA é obtido a partir
da trituração das aparas em um moinho de facas rotativas para obter a
granulometria de diâmetro máximo 9,5 mm, seguindo de peneira rotativa com malha
circular com aberturas de 10 mm de diâmetro.
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Deve-se inicialmente imergir o agregado em água por 30 minutos para evitar que
absorva a água da mistura posterior. O preparo do compósito utilizou o traço 1:3
(cimento: agregados) apresentando um teor de incorporação de 70% de agregado
de EVA no volume total dos agregados (natural + artificial), conforme dados
publicados por Bezerra (2002). O compósito resultou em um bloco (9 cm x 19 cm x
39 cm) com 5,57 kg de massa.
Pimentel et al (2004) prepararam 3 corpos de provas de tamanhos diferentes,
buscando o melhor aproveitamento possível, evitando cortes e dificuldades no
transporte das peças. Chegaram à versão com dimensões de 9 cm x 34 cm x 59 cm.
Em seguida, compararam o peso da amostra com tais dimensões com um bloco
convencional de concreto e um de EVA com as mesmas medidas, conforme Figura
17.

Figura 17: Comparação de peso entre blocos de medidas ou materiais diferentes
Fonte: Adaptado de Pimentel et al (2004)

Nota-se pelo resultado que o bloco preparado com o compósito tem
aproximadamente o mesmo peso, mas é 2,7 vezes maior. Além da leveza, aumenta
a agilidade da obra e podem ser agregados os outros benefícios, como o isolamento
térmico, entre outros.
Para outros resíduos do grupo de termofixos como fibra de vidro e resina epóxi,
Amaral et al (2011) informam que pesquisas tem sido feitas para aplicar para sua
incorporação ao cimento Portland como substituto parcial para o cascalho na
elaboração de peças em concreto. Segundo eles, os primeiros estudos, realizados
em um fabricante de aerogeradores da região de Sorocaba, demonstraram que,
apesar de haver certa perda da resistência mecânica, as peças resultantes são mais
leves e apresentam propriedades aceitáveis para a fabricação de partes em concreto
não estrutural.
4.6.1.6 A polêmica das sacolas plásticas
Para coibir o desperdício e danos ambientais, as sacolas plásticas deveriam
deixar de ser fornecidas gratuitamente nos supermercados em boa parte do país,
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como no Rio de Janeiro, onde desde julho/2010 entrou em vigor da Lei Estadual nº
5.502 de 2009 (Rio de Janeiro, 2009).
Em São Paulo o assunto ainda continua polêmico, como o acordo firmado entre
a Associação Paulista de Supermercados (APAS), a Prefeitura de São Paulo e o
governo do Estado de suspender a distribuição gratuita de sacolas plásticas a partir
de 25/01/2012 (Diário do Comércio, 2012). Posteriormente sua regulamentação
dependia de um parecer do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que uma
liminar publicada no Diário de Justiça em 30/06/2011 derrubou a lei municipal nº
15.374 de 18/05/2011 da Cidade de São Paulo (O Globo, 2011), concedida pelo
desembargador Luiz Pantaleão, determinando que a Câmara Municipal de São
Paulo e a Prefeitura apresentem em 30 dias mais informações sobre a referida lei.
Segundo Ota (2012) em setembro deste ano os supermercados foram novamente
dispensados de fornecerem as sacolas de graça, podendo cobrar R$ 0,59 pela
unidade reutilizável. Já no Rio Grande do Sul, ela informa que existe uma lei que
obriga o fornecimento gratuito da embalagem.
Este é apenas um exemplo do cenário que ocorre igualmente em outros
estados, como Belo Horizonte, onde a proibição de distribuição gratuita se deu em
abril de 2011, tendo sido proibida a venda em agosto de 2012 e segundo Bahiense
(2012), a demanda de saco de lixo nessa cidade aumentou entre 35 e 40% desde a
proibição das sacolas plásticas, elevando os preços em até 400%.
“Algo vai entrar no lugar para transportar o lixo da calçada para a coleta
ou o aterro. Vai ser o saco de lixo vendido em supermercado. As
pessoas vão gastar mais” (BAHIENSE, 2012).
Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e Rural de
Bauru (EMDURB, 2012), na primeira semana de análises após o fim das sacolas,
observou-se um aumento considerável de resíduos acondicionados em caixas de
papelão, o que gerou problemas após as chuvas que caíram nos últimos dias, e que
molharam os recipientes, causando transtornos na hora do recolhimento do material.
“As moscas sumiram, pois o lixo orgânico é embalado nas sacolas
plásticas; com o seu banimento, veremos lixo pelas ruas ou em caixas
de papelão” (Giosa, 2012).
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Segundo pesquisa da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS, 2011),
81% dos gaúchos são contrários à substituição das sacolas. As argumentações
contra são principalmente a facilidade e praticidade, além do custo e da necessidade
de conscientizar para o uso correto, ao invés de proibir a distribuição e também,
porque usariam como saco de lixo, entre outros. Já as argumentações a favor se
voltam a evitar a poluição, diminuir o acúmulo de sujeira, entupimento de bueiros,
entre outros.
Já a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis
(ABIEF, 2009) informa que, em uma pesquisa realizada com 600 consumidores pelo
Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) no final de 2007 e
posteriormente atualizada em junho de 2009, 71% dos entrevistados consideram as
sacolas plásticas uma forma ideal para transportar suas compras e 100% a
reutilizam tanto no descarte do lixo doméstico, dispensando a compra de sacos para
esse fim, quanto em outras finalidades (embalar roupas molhadas, guarda-chuva e
etc.), conforme Tabela 10.
Tabela 10: Usos para sacolas plásticas

Usos de sacolas plásticas
Como saco de lixo
no banheiro
na cozinha
na pia
no quintal
para recolher sujeira dos animais
Para guardar / Armazenar Roupas,
mantimentos e objetos diversos
Para transportar roupas, mantimentos
e objetos diversos

Reutilizações
A
em especial
Principal
classes C e D
100
98
90
29
57
43
42
23
17 13
1
20

1

18

1

Fonte: Adaptado de ABIEF, 2009

A produção de sacolas deveria seguir o que preconiza a norma NBR no 9.191
(ABNT, 2008) e não está claro que isso aconteça.
Levar as próprias sacolas às compras também pode ser um problema para uma
parcela significativa da população. Segundo a Indústria de Embalagens JBM (2012),
elas são particularmente importantes para 80% dos consumidores que fazem suas
compras a pé ou de ônibus. Mesmo levando em conta se tratar de uma parte
interessada na manutenção das sacolas, também é fato que muitos usuários saem
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às compras após um dia de trabalho e a dificuldade de levar sacolas de suas casas
é um fator a mais de complexidade em suas vidas muitas vezes já difíceis.
“O desafio está em promover ações capazes de sensibilizar as pessoas
sobre a importância de usar responsavelmente as sacolinhas”
(Esmeraldo, 2008).
4.6.2 Metais
O aço e do alumínio representam 99% da produção de metais no país, segundo
dados de 2010 coletados pelo IBGE (2011).
Segundo o CEMPRE (2012), aço é o material mais reciclado do mundo, tendo
sido recicladas em 2010, cerca de 424 milhões de toneladas no planeta. No Brasil,
das 33,3 milhões de toneladas de aço bruto produzidas no país, foram utilizadas
10,2 milhões de toneladas de sucatas, correspondente a 30,6% do aço produzido no
país.
Dessa produção, 604 mil toneladas foram de folhas de aço para embalagens e
49%, ou 300 mil toneladas, retornaram para o processo produtivo. Nesse índice, se
encontram latas de alimentos, bebidas, tintas e produtos químicos. Na Europa,
países como Reino Unido, Polônia e Portugal reciclaram respectivamente para o ano
de 2009: 60%%, 48% e 48%.
A coleta seletiva e programas de reciclagem como o Projeto Reciclaço voltado a
latas de aço para bebidas criado pela Companhia Metalic Nordeste, tem
incrementado os números de reciclagem. No Brasil, 5% das latas para bebidas são
de aço, sendo que a maior participação está no Nordeste, que detém 46% do
mercado. A iniciativa criada em 2001 permitiu à embalagem de aço para bebida
atingir o índice de 88% de reciclagem contra os 27% iniciais.
O incremento da coleta seletiva desse material estimula o aumento da demanda
de empregos e equipamentos de separação, como os eletroímãs, em decorrência
das propriedades eletromagnéticas do material ferroso.
A reciclagem apresenta a seguinte economia básica: 1 tonelada de aço reciclado
equivale a 1,5 toneladas de minério de ferro + 0,65 tonelada de cal + 0,3 calcário
(CEMPRE, 2012).

73

Já a reciclagem de latas de alumínio para bebidas movimentou em 2010 R$ 1,8
bilhão na economia nacional, volume financeiro equivalente ao de empresas que
estão entre as maiores do país e somente a etapa de coleta (a compra das latas
usadas) injetou R$ 555 milhões, proporcional à geração de emprego e renda para
251 mil pessoas, sendo a tonelada, equivalente a 75.000 latinhas, vendida em média
a R$ 3.000,00 (CEMPRE, 2012). Para reciclar uma tonelada de latas se gasta 5% da
energia necessária para produzir a mesma quantidade de alumínio pelo processo
primário. Isso significa que cada latinha reciclada economiza energia elétrica
equivalente ao consumo de um aparelho de TV durante três horas. A reciclagem
evita a extração da bauxita, o mineral beneficiado para a fabricação da alumina, que
é transformada em liga de alumínio. Cada tonelada do metal exige cinco de minério .
Recentemente, a troca foi estendida ao setor de energia, com redução proporcional
na conta de luz.
Segundo a ABRELPE (2012), em 2011, a produção de alumínio primário no
Brasil atingiu 1.440.000 toneladas, quantidade 6,6% inferior à produzida em 2010 e
a reciclagem registrada em 2010 foi de 439 mil toneladas, ou 33,8% do consumo
doméstico, quando a média mundial é de 27% , levando por base dados de 2009.
No âmbito nacional da geração de RSU, o alumínio representa menos de 1% do
total.
De acordo com o CEMPRE (2012), 239,1 mil toneladas se referiam a latas de
bebidas, o que significa que aproximadamente 98% da produção nacional de latas
consumidas foi reciclada em 2010.
Avanços tecnológicos de solda e dobra do metal permitiram que a lata de aço
fosse 40% mais leve que em 1970, graças a avanços tecnológicos e a quantidade
de estanho que reveste latas de alimentos caiu de 9,5 g/m2 em 1975, para 5 g/m2
em 1997, representando também uma redução de 40% na utilização deste material.
Segundo Beneduce Neto (2010), o estanho e o cromo conferem maior resistência
contra a corrosão. No Brasil, são produzidas latas com espessuras que variam de
0,14 a 0,38 milímetros.
Das latas em alumínio, o processo de reciclagem consiste no derretimento das
latinhas nos fornos e sua transformação em lingotes de alumínio. Esses blocos são
vendidos para os fabricantes de lâminas de alumínio que por sua vez comercializam
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as chapas para indústrias de lata. O material pode ser reciclado infinitas vezes sem
perda de nenhuma de suas características.
O gráfico da Figura 18 mostra a utilização de alumínio por setor. Note que a
produção para embalagens é a forma mais rápida de retorno como reciclável,
corresponde a cerca de 30%, o que para 2011 é de 429 mil toneladas,
aproximadamente o montante que retornou nesse ano como sucata (ABRELPE,
2012).

Figura 18: Consumo de alumínio por setor
Fonte: Adaptado de ABRELPE (2012)

Beneduce Neto (2010) informa que os metais são classificados em ferrosos,
compostos basicamente de ferro-aço e os não ferrosos, como o alumínio, cobre e
suas ligas (bronze e latão), o chumbo, o níquel e o zinco, sendo os dois últimos,
junto o cromo e o estanho mais empregados combinados na forma de ligas com
outros metais, ou como revestimento depositado sobre metais, como por exemplo, o
aço.
Beneduce Neto (2010) ressalta a importância do papel do catador nesse ciclo
de reciclagem, pois o mesmo faz a coleta nas ruas, vendendo aos ferros-velhos e
estes, às indústrias transformadoras e na reciclagem, geralmente se utiliza o
processo de fabricação denominado por secundário, utilizando a sucata metálica
para a fusão, reduzindo o consumo de energia.
Os fluxos básicos são ilustrados na Figura 19.
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Figura 19: Etapas de fabricação do metal primário e secundário
Fonte: Adaptado pela autora de Beneduce Neto (2010)

Essa sucata, já não necessitando da etapa mais cara de extração e redução do
minério ao estado metálico, tem ainda o valor econômico do metal, em especial o
alumínio, cobre e metais nobres, como ouro, platina e prata.
4.6.3 Vidro
O vidro pode ser reutilizado nas próprias residências, retornado para lavagem e
esterilização e novo envase nas indústrias de alimentos ou reciclado na fusão para
formar novos produtos, ou ainda para fins artísticos.
4.6.3.1 Da produção e usos
Segundo Goulart (2010), o

componente principal do vidro é a sílica (SiO 2)

proveniente da areia, que sozinho seria o vidro ideal, mas por demandar de altar
temperaturas de fusão e transformação, são utilizados fundentes como o óxido de
sódio (Na2O) e para eliminar a solubilidade desses dois componentes, se adiciona o
óxido de cálcio (CaO). Esse é o tipo de vidro mais comum, o soda-cal,
representando cerca de 90% da produção. Outros recebem como aditivo o óxido de
alumínio (Al2O3), conferindo ao vidro resistência ao ataque químico e como inibidor
da cristalização durante o resfriamento e para controlar a viscosidade, característica
importante para fusão, conformação e recozimento. Já o óxido de ferro (Fe2O3) é
uma impureza comum que deve eliminada no caso de vidros incolores de alta
qualidade, devendo ser mantidos teores inferiores a 1%.
O vidro soda-cal é usado para embalagens, vidros para automóveis, vidraças,
espelhos, entre outros.
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Já nos vidros borossilicato conhecidos como Pyrex , o óxido de boro (B2O3)
substitui a maior parte dos óxidos alcalinos, conferindo ao vidro resistência ao
choque térmico, sendo muito utilizado em panelas, travessas e utensílios de
laboratório.
O vidro chumbo possui mais de 24%, de óxido de chumbo, lhe conferindo baixa
temperatura de fusão e alto índice de refração, é utilizado para bloquear radiações
de alta energia em janelas de proteção contra radiação, bem como vidro óptico e
objetos de decoração. O chumbo confere mais brilho e por essa razão, também é
usado em copos, taças e outros.
As fibras de vidro são usadas em isolamento térmico e acústico e no reforço de
produtos cerâmicos e poliméricos.
As fibras óticas, geralmente dopadas com germânio, são usadas especialmente
na transmissão de dados e telefonia.
4.6.3.2 Da segregação e cuidados no descarte
O vidro deve ser preferencialmente separado por cor para evitar alterações de
padrão visual do produto final e agregar valor.
Segundo Goulart (2010) e Grunkraut (2011), os vidros recicláveis são as
embalagens de bebidas, incluindo sucos e água, frascos e potes para alimentos, de
cosméticos e de medicamentos (estes só podem ser reciclados se coletados
separadamente e estiverem descontaminados). O descarte pode ser inteiro ou
quebrado, se o vidro estiver inteiro deve-se lavá-lo. Se não houver coletor específico
para vidros é importante envolvê-lo em jornal ou plástico bolha, colocá-lo em uma
caixa de papelão e identificar com caneta do lado de fora da caixa “CUIDADO
VIDRO”, para evitar ferimentos aos coletores.
Os vidros não recicláveis seriam os tubos de TV, monitores, vidros automotivo,
janela, box, cerâmica, porcelana, cristal, peças confeccionadas em fibra ou lã de
vidro e todos os tipos de lâmpadas, ampolas de medicamentos, formas, travessas e
utensílios de vidro temperado.
O CEMPRE (2012), alerta para o fato de cristais, espelhos, lâmpadas e vidro
plano, por terem composição química diferente, causarem trincas e defeitos nas
embalagens, mas atualmente o vidro plano usado nos automóveis e na construção
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civil podem ser incorporados em percentuais controlados por algumas indústrias.
Também não devem estar misturados com terra, pedras, cerâmicas e louças:
contaminantes que quando fundidos junto com o vidro, geram micro partículas que
deixam a embalagem com menor resistência. Plástico em excesso pode gerar
bolhas e alterar a cor da embalagem. Igual problema se verifica quando há
contaminação por metais, como as tampas de cerveja e refrigerante: além de bolhas
e manchas, que danifica o forno.
O Brasil produz em média 980 mil toneladas de embalagens de vidro por ano,
usando em média 45% de matéria-prima reciclada na forma de cacos. Além de voltar
à produção de embalagens, a sucata pode ser aplicada na composição de asfalto e
pavimentação de estradas, construção de sistemas de drenagem contra enchentes,
produção de espuma e fibra de vidro, bijuterias e tintas reflexivas.
Segundo o CEMPRE (2012),

em 2010 foram recicladas 470 mil ton./ano,

correspondendo a 47% da produção do ano. Desse total, 40% são oriundos da
indústria de envase, 40% do mercado difuso, 10% do "canal frio" (bares,
restaurantes, hotéis etc.) e 10 % do refugo da indústria.
Nos EUA, o índice de reciclagem foi de 40%, correspondendo a 2,5 milhões de
toneladas. Na Alemanha, o índice de reciclagem em 2009 foi de 81 %, Em outros
países para o ano de 2009 os índices são: Suíça (95%), Noruega (89%), Itália
(77%), Finlândia (80%).
Mais de 50% da produção no Brasil é usada nas embalagens de vidro para
bebidas, produtos alimentícios, medicamentos, perfumes, cosméticos e outros
artigos e, portanto, retornável ou facilmente reciclável, podendo voltar à produção de
novas embalagens, substituindo totalmente o produto virgem sem perda de
qualidade. A Figura 20 ilustra o retorno de embalagens no Brasil em 2007.

Figura 20: Perfil de destino das embalagens de vidro pós-consumo em 2007
Fonte: adaptado de ABRELPE (2012)
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Ainda segundo o CEMPRE

(2012), no Brasil, o vidro corresponde em média a

3% dos RSU e apenas as embalagens de vidro, correspondem a 1%. Em São Paulo
o peso do vidro corresponde a 1,5 % do total do lixo urbano. Já nos programas de
coleta seletiva o vidro representa cerca de 14% dos materiais selecionados. A coleta
seletiva só começou na década de 60 nos EUA, que hoje já conta com 6 mil pontos
de coleta de embalagens de vidro. O Glass is Good é o programa de reciclagem de
vidros da Diageo, garantindo que todas as garrafas de vidro, descartadas por bares,
restaurantes e casas noturnas, sejam devolvidas para o fabricante reciclar.
4.6.3.3 Da reciclagem por fusão
De acordo com Goulart (2010), assim como as sucatas metálicas, os processos
de fabricação são chamados de primário ou secundário, sendo o secundário feito a
partir do processamento do próprio vidro reciclado. O vidro é 100% reciclável,
portanto 1 tonelada de cacos é igual a 1 tonelada de vidro novo e 1,2 toneladas de
matéria-prima deixam de ser consumidas.
Segundo o CEMPRE

(2012), a inclusão de caco de vidro no processo normal

de fabricação de vidro reduz o gasto com energia e água. Para cada 10% de caco
de vidro na mistura economizam-se 4% da energia necessária para a fusão nos
fornos industriais e a redução de 9,5% no consumo de água.
A etapa inicial para preparação dos cacos consiste na separação dos metais
contaminantes com eletroímã e depois o vidro é lavado em tanque com água, que
após o processo precisa ser tratada e recuperada para evitar desperdício e
contaminação de cursos d'água. Em seguida, passa por uma esteira ou mesa
destinada à catação de impurezas, como restos de metais, pedras, plásticos e vidros
indesejáveis que não tenham sido retidos e desta, vai para um triturador
transformando as embalagens em cacos de tamanho homogêneo e encaminhadas
para uma peneira vibratória e para outra esteira, passando por outra esteira onde
são separados que separa metais ferrosos ou não ainda existentes nos cacos.
A Figura 21 representa etapas de uma produção contínua de vidro plano:
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Figura 21: Processo de fabricação de vidro float
Fonte: Cebrace Companhia Brasileira de Cristal (2011)

O Quadro 9 apresenta as etapas principais, algumas delas clássicas, na
produção de vidro.
Etapa

Moldagem

Sopro
Foto: Vidraria
Progresso

Prensagem

Estiramento

Laminagem

Recozimento

Descrição
O processo mais antigo consiste em despejar a massa vítrea em moldes e deixar que resfrie e se
solidifique. Atualmente, existem processos de moldagem por centrifugação, em que a massa vítrea é
impelida contra as faces de um molde que gira a grande velocidade. Por sua capacidade para moldar
formas precisas e leves, a moldagem por centrifugação é usada, por exemplo, na produção dos tubos de
imagens dos aparelhos de televisão.
Trata-se do procedimento de soprar o vidro e expandí-lo para obter todo tipo de forma. O elemento
fundamental consiste num tubo de ferro de 1,20 m de comprimento, com uma boquilha em uma das
extremidades. O artesão pega uma pequena quantidade da massa vítrea com a extremidade do tubo e lhe
dá uma forma mais ou menos cilíndrica, fazendo-a girar sobre uma chapa de ferro fundido que, por sua vez,
a resfria um pouco. Depois começa a soprar no tubo para formar uma bolha na massa vítrea e obter a forma
e a espessura desejadas, moldando e reaquecendo constantemente a massa junto à porta do forno. Para
obter formas mais refinadas, são utilizadas ferramentas simples, como tesouras, pinças e espátulas.
Também podem ser usados moldes. É possível incorporar peças adicionais para formar bicos, asas, pés e
outros desenhos decorativos. Para dar um toque de cor a uma bolha, esta é mergulhada numa fusão vítrea
de outra cor. Em 1903, foi inventada uma máquina de sopro automática.
Aplicado à produção de tampas de garrafas, bases de copos e cálices e outras peças. Na década de 1820,
foram patenteados os primeiros sistemas de prensagem totalmente mecânicos. Consistiam em despejar o
vidro fundido num molde. O vidro, prensado por um êmbolo, adquiria sua forma final. Tanto o molde como o
êmbolo podiam ter desenhos que ficavam gravados na peça.
O vidro fundido pode ser estirado no forno para obter tubos, lâminas e varetas com um corte uniforme. Os
tubos são fabricados estirando-se uma massa cilíndrica de vidro semifluido ao mesmo tempo que se aplica
um jato de ar no centro do cilindro.
Inicialmente as lâminas de vidro eram obtidas mediante o despejo de vidro fundido em uma superfície
plana, efetuando um posterior alisamento com rolo e um polimento por ambas as faces. Hoje são fabricadas
com o auxílio de um rolo laminador duplo que as alisa continuamente.
Depois de receber forma, o objeto de vidro passa por um recozimento para eliminar as tensões que
possam ter aparecido durante o resfriamento. reaquecendo o vidro a uma temperatura muito alta e
resfriando-o depois muito lentamente para evitar novas tensões. As tensões também podem ser
provocadas para conferir maior resistência ao objeto. Como o vidro se quebra pelas tensões longitudinais
originadas por uma pequena arranhadura da superfície, existe a solução de comprimí-la, aumentando a
quantidade de tensão longitudinal a que o vidro pode resistir sem se quebrar. O vidro é aquecido até um
estado quase plástico e depois é resfriado, rapidamente, com um jato de ar ou o mergulho num líquido. A
superfície fica dura imediatamente; a contração subseqüente das partes internas, que se resfriam mais
lentamente, exerce a compressão. Com esse método, podem ser obtidas compressões da superfície de
peças muito grossas, até 2.460 kg por centímetro quadrado. Também têm sido desenvolvidos métodos
químicos para aumentar a resistência: processos de troca de íons alteram a composição ou estrutura da
superfície do vidro. Pode-se obter uma resistência superior a 7.000 kg/cm2 mediante métodos químicos.

Quadro 9: Fabricação de vidro
Fonte: Adaptado pela autora de Sucata.com (2012)
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4.6.3.4 Do reuso ou retorno para envase
Resistindo até 150ºC sem perda de suas propriedades físicas e químicas (vidro
comum), pode ser reutilizado várias vezes, lavado e esterilizado e retornado para
reprocessamento. As embalagens retornáveis mais comuns são as de cerveja,
refrigerantes e água. Goulart (2010) ressalta que somente as embalagens de vidro
projetadas para serem retornáveis devem ter tal finalidade, passando antes por um
processo de limpeza e esterilização, feita a altas temperaturas (entre 100 a 150º C)
e com o mínimo contato manual, que só deve ocorrer com o uso de uniforme de
proteção adequado.
As embalagens retornáveis são mais pesadas por passarem por sucessivas
etapas de transporte, abrir e fechar, lavagem, envase e fechamento. Atualmente, ao
invés de serem retornáveis, os fabricantes optam pela produção também do tipo one
way ou sem retorno, mais leves e destinadas a uma única utilização, sendo, no
entanto, totalmente reciclável.
4.6.3.5 Reuso doméstico do vidro
Goulart (2010), alerta para o risco da reutilização indiscriminada de garrafas,
potes e outros vasilhames de vidro que não tenham sido adequadamente tratados
com lavagem e esterilização, se constituindo em um risco potencial à saúde da
população, mas segundo a ABRELPE (2012), cerca de 9% das embalagens são
reutilizadas nas residências. Assim, o uso desse tipo deveria ser precedido de
campanhas educativas. A Figura 22 ilustra alguns reusos para tais embalagens.

Figura 22: Fotos de reuso doméstico de embalagens de vidro
Fonte: A autora (2012)
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4.6.4 Papel e papelão
Segundo D´Almeida e Neves (2010), o papel foi inventado na China por T´sai
Lun no ano 105 a.C. a partir de fibras vegetais, também denominadas fibras
celulósicas, processo utilizado até os dias atuais. O papel segue basicamente o
processo da Figura 23 e pode conter aditivos como agentes de colagem, de
retenção, branqueadores ópticos, pigmentos minerais, também podem ser
impregnados ou revestidos com pigmentos minerais, filmes metálicos ou plásticos,
parafina, silicone, entre outros.

Figura 23: O papel fabricado a partir de suas matérias primas
Fonte: Adaptado pela autora de D´Almeida e Neves (2010)

4.6.4.1 Da produção e usos
A Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA, 2012) informa que a
produção em 2011 no Brasil foi de 14 milhões de toneladas de celulose e 9,9
milhões de toneladas de papel, tendo sido a taxa de recuperação de 45,5%,
correspondendo a cerca de 4,4 milhões de toneladas de papel, praticamente a
mesma observada em 2009, segundo Quadro 10 da ABRELPE (2012).
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4.6.4.2 Da segregação
D´Almeida e Neves (2010) utilizam a classificação que atualmente separa as
aparas em 29 categorias, 5 de papel branco, 1 para papel branco revestido, 4 de
cada para papel Kraft e papelão ondulado, 3 para papel jornal, 2 de cada para
micro-ondulados e revistas, 1 de cada para lista telefônica, papel colorido, cartão de
fibra curta revestido, cartão de fibra curta não revestido, cartão de fibra longa
revestido, cartão de fibra longa não revestido, aparas de embalagens de cartão para
alimentos tipo longa vida e tubetes/barricas. Essas categorias estão em uso desde
1976. Ressaltam que o termo aparas, inicialmente usado para designar rebarbas do
processamento de papel, passou a ser adotado para todos os papéis coletados para
reciclagem.
As aparas mais nobres são as "brancas de primeira", que não têm impressão ou
qualquer tipo de revestimento. As aparas mistas são formadas pela mistura de vários
tipos de papéis.
São recicláveis: jornal, papel de impressoras, saco de papel, papel de escritório,
revistas, impressos em geral, papel branco, papel misto, papelão e embalagem
longa vida. Principais usos: para embalagens, para fins sanitários, para imprimirescrever e artesanato.
Não são recicláveis: Papel Engordurado, papel carbono, celofane, papel
plastificado ou parafinado (fax), metalizado, laminado, papel toalha e higiênico,
guardanapo com comida, papel vegetal e papel siliconado.
Segundo o CEMPRE

(2012), os papéis de escritório correspondem a 39% do

peso dos resíduos na coleta seletiva municipal. No Brasil, em 2010 o consumo per
capita brasileiro de papel de escritório registrou 44 quilos por habitante ao longo de
um ano; enquanto nos Estados Unidos o mesmo índice foi de 288 quilos por
habitante ao longo de um ano.
Papéis de escritório são o nome genérico dado a uma variedade de produtos
usados em escritórios, incluindo papéis de carta, blocos de anotações e os
provenientes de copiadoras, impressoras, revistas e folhetos e excluindo os de uso
sanitário, os papéis vegetais, parafinados, carbono, plastificados e metalizados.
A qualidade é medida pelas características de suas fibras. Papéis de carta e de
copiadoras são normalmente brancos, mas podem ter várias cores. A maioria
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desses papéis é fabricada a partir de processos químicos que tratam a polpa da
celulose, retirada das árvores. Entretanto, papel jornal é feito com menos celulose e
mais fibras de madeira, obtidas na primeira etapa da fabricação do papel, e por isso
é de menor qualidade.
O produto com maior valor no mercado é aquele que segue rígida especificação
de matéria-prima. Eles excluem ou limitam a presença de fibra de madeira e papel
colorido. Não podem conter metais, vidros, cordas, pedras, areia, clips, elástico e
outros materiais que dificultam o reprocessamento do papel usado. Mas as
tecnologias de limpeza do papel para reciclagem estão minimizando o impacto
dessas impurezas. A umidade do papel não pode ser muito alta.
O papel é separado do lixo e vendido para sucateiros que enviam o material
para depósitos. Ali, o papel é enfardado em prensas e depois encaminhado aos
aparistas, que classificam as aparas e revendem para as fábricas de papel como
matéria-prima.
4.6.4.3 Da reciclagem
A ABRELPE (2012) informa que o índice de reciclagem anual de papéis é obtido
pela divisão da taxa de recuperação de papéis recuperáveis (com potencial de
reciclagem) pela quantidade total de papéis recicláveis consumidos no mesmo
período. Em 2009, o Brasil registrou uma taxa de recuperação de 46,0%.
Segundo o CEMPRE

(2012) a disponibilidade de aparas de papel no Brasil é

grande, tendo sido consumidas 4 milhões de toneladas de aparas em 2010, mas as
indústrias precisam periodicamente fazer importações de aparas para abastecer o
ou regular os valores de mercado desses recicláveis. Quando há maior oferta de
celulose no mercado, a demanda por aparas diminui, abalando fortemente a
estrutura de coleta.
Nos Estados Unidos, mais da metade do papel de escritório coletado pelas
campanhas de reciclagem é exportada, mas é crescente o número de indústrias
americanas que reutilizam papel de escritório como matéria-prima, barateando o
custo da produção. Em muitos casos, porém, o custo da fabricação de papel
reciclado pode ser maior do que a produção a partir da celulose virgem. O maior
mercado é o de embalagens. O Quadro 10 abaixo mostra a taxa de recuperação no
Brasil e no mundo em 2009:
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Quadro 10: Taxa de recuperação de papéis em 2011
Fonte: ABRELPE (2012)

Segundo o CEMPRE (2012), ao chegar à fábrica, o papel entra em uma espécie
de grande liquidificador, um tanque cilíndrico com um rotor giratório ao fundo
chamado Hidrapulper, desagregando o papel, misturado com água, formando uma
pasta de celulose. Uma peneira abaixo do rotor deixa passar impurezas, como
fibras, pedaços de papel não desagregado, arames e plástico. Em seguida, são
aplicados água e hidróxido de sódio para retirar tintas.
O equipamento Centre-cleaners faz uma depuração mais fina, separando as
areias existentes na pasta e discos refinadores abrem um pouco mais as fibras de
celulose, melhorando a ligação entre elas. Finalmente, a pasta é branqueada com
compostos de cloro ou peróxido de hidrogênio, seguindo para as máquinas de
fabricar papel.
Conforme sua utilidade final, o papel reciclado recebe diferentes tratamentos
que permitem melhor absorção de tinta na impressão, bem como lisura, resistência e
cor adequada.
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No caso de embalagens, o papel é refinado e associado a outros materiais para
ter mais resistência. A superfície externa de caixas de papelão é feita com fibras
virgens, mais fortes. As fibras recicladas são mais empregadas no forro e miolo que
compõem a camada interior do papelão. As Fotos da Figura 24 mostram a
reciclagem de papelão.

Figura 24: Reciclagem de papelão ondulado
Fonte: Associação Brasileira do Papelão Ondulado (2002)

4.6.4.4 Papéis manufaturados com aparas
Segundo D´Almeida e Neves (2010), os papéis confeccionados total ou
parcialmente com fibras provenientes de aparas, podem ser usados como papel de
impressão e de escrever, para embalagens leves e embrulhos, para embalagens
pesadas, nesse caso como capa e miolo usados na fabricação de papelão ondulado,
como cartões e papéis de fins sanitários.
De acordo com D´Almeida e Neves (2010), na produção de polpa moldada ou
papel, 1 tonelada de aparas substitui cerca de 54 árvores de pinus ou 34 árvores de
eucalipto com média de 12 metros cada e diâmetros entre 8 e 15 cm, assim como o
uso de aparas reduz em média, dependendo do processo, o consumo de energia de
entre 23 a 74%, o consumo de água em 58%, a poluição do ar em 74% e da água
em 35%. Destacam ainda que uma fibra celulósica pode ser reciclada de 7 a 10
vezes, perdendo suas características de resistência ao longo do tempo e do
reprocessamento.
Segundo o CEMPRE (2012), para os materiais não reaproveitados ou
reciclados, é possível ainda passar por processos de compostagem, caso seja
picotado e misturado a outros resíduos, tornando-se fonte de nitrogênio aos
microorganismos, ou incinerados, pois é facilmente inflamável, gerando 7.200 BTUs
por quilo, comparado aos 4.500 BTUs obtidos por quilo RSU.
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Na falta de tais possibilidades, podem ser dispostos em aterros, mesmo se
degradando lentamente quando não há contato suficiente com ar e água.
4.6.4.5 Reuso doméstico do papel e papelão
O uso de papel e papelão para artesanato já é bastante difundido e é possível
encontrar cursos de como preparar o papel para servir de base para as peças, como
é o caso dos sítios de onde as Fotos da Figura 25 abaixo foram obtidas.

Figura 25: Reciclagem artesanal de papel
Fonte: Jornal- Culturamix, Coador usado- Lee Arts, Papel reciclado: Olhar Top - (2012)

4.7

Aterros sanitários e para resíduos não perigosos
A solução dos aterros tem conotação distinta dependendo do local. No Brasil,

por exemplo, ele vem em substituição aos danosos lixões. Já na Comunidade
Europeia, por exemplo, os aterros hoje passam por uma restrição ao recebimento de
resíduos orgânicos, como será mencionado mais adiante. A abordagem para o Brasil
se limitará aos aterros sanitários e/ou para resíduos não perigosos, incluindo normas
de projeto, implantação e operação, os processos de impermeabilização, o controle
de estabilidade, alguns exemplos de tratamento de chorume e o uso predominante
dado ao biogás. Já para outros países, serão apenas feitas considerações sobre o
uso quantitativo, com ilustração de alguns aterros ainda em operação.
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4.7.1 No Brasil
A Tabela 11 mostra a quantidade de RSU gerada no Brasil segundo a PNSB
(IBGE, 2010) e a evolução da destinação final no Brasil, com a reversão do
percentual que antes era predominantemente o uso de lixões, passando a ser em
aterros sanitários. Mesmo assim, 97,5% da geração tem como destino a disposição
final.
Tabela 11: Quantidade diária de Resíduos domésticos e/ou públicos enviados por destino

Destino Final de RSU
no Brasil
Aterro sanitário
Aterro Controlado
Vazadouros a céu
aberto (Lixão)
Unidade de
compostagem
Unidade de triagem
para reciclagem
Unidade de
incineração
Vazadouro em áreas
alagáveis
Locais não fixos
Outra unidade
Total

Ano: 2000
Quantidade (t/d)
49.614,50
33.854,30

%
35,4
24,2

Ano: 2008
Quantidade (t/d)
110.044,40
36.673,20

%
58,3
19,4

45.484,70

32,5

37.360,80

19,8

6.364,50

4,5

1.519,50

0,8

2.158,10

1,5

2.592,00

1,4

483,1

0,3

64,8

<0,1

228,1

0,2

35

<0,1

877,3
1.015,10
140.080,70

0,6
0,7

sem informação
525,2
188.814,90

0,3

Fonte: MMA (2012).

Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012), as definições
para aterro sanitário, aterro controlado e lixão são as que seguem:


Aterro sanitário: Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo,
sem causar danos à saúde pública e à sua segurança minimizando os
impactos ambientais, método este que utiliza os princípios de engenharia,
como a impermeabilização do solo, o cercamento, a ausência de catadores,
sistema de drenagem de gases, águas pluviais e lixiviado, garantindo o
confinamento dos resíduos e rejeitos à menor área possível e reduzi-los ao
menor volume permissível, cobrindo-o com uma camada de terra na
conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se
necessário (ABNT,1992a).
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Aterro controlado: Forma inadequada de disposição final de resíduos, onde o
único cuidado realizado é o recobrimento da massa de resíduos e rejeitos
com terra.



Lixão: Forma inadequada de disposição final de resíduos e rejeitos, que
consiste na descarga do material no solo sem qualquer técnica ou medida de
controle. A Foto da Figura 26 ilustra alguns problemas desse tipo de área.

Figura 26: Lixão e seus inconvenientes
Fonte: A autora, 2010

Como a PNRS (Brasil, 2010) não admite como soluções o lixão ou o aterro
controlado a partir de agosto/2014, mesmo em 2011 ainda sendo as soluções dadas
em 41,94% dos municípios (ABRELPE, 2012), a abordagem para a disposição de
rejeitos se limitará aos aterros sanitários.
4.7.1.1 Projeto de aterros
Para os aterros sanitários, será tomada por base não apenas a norma NBR no
8.419 (ABNT, 1992), que trata da apresentação de projetos de aterros sanitários de
resíduos sólidos urbano, mas também a norma NBR no 13.896 (ABNT, 1997), que
trata de aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e
operação, podendo atender também os RI, atuação conhecida como co-disposição.
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A norma NBR no 8.419 (ABNT, 1992) tem foco no projeto propriamente dito, com
a forma de apresentação de documentos, o escopo mínimo que deve ter esse
projeto:
I.

Memorial descritivo: informações cadastrais; resíduos a serem dispostos,
incluindo origem, qualidade e quantidade diária e mensal; caracterização do
local do aterro (zoneamento ambiental, urbano, vizinhança, levantamento
planialtimétrico, condições geológica e geotécnica com ensaios como
sondagens e análises do solo, levantamento climatológico, o uso de água e
solo, etc.); concepção e justificativa do projeto com a metodologia de
operação; descrição e especificação de seus elementos por meio de
desenhos, esquemas e outros, em especial dos sistemas de drenagem
pluvial, de gases e de percolado, neste último incluindo seu tratamento
obedecendo aos padrões legais vigentes, além da impermeabilização inferior
e/ou superior; a forma de operação e conservação para acessos e
isolamento, o preparo para o local da disposição, o controle da entrada de
resíduos, o método de operação e preenchimento do aterro discriminando os
equipamentos, a espessura das camadas de resíduos e da cobertura, com
local de empréstimo de material em quantidade adequada, a forma de
controle tecnológico com o levantamento das condições

a área,

águas

subterrâneas, superficiais, elaboração de um plano de monitoramento durante
e após a operação e de um plano de inspeção e manutenção dos sistemas, a
medição de recalques e por fim, o plano de encerramento e pósencerramento, com o uso futuro da área do aterro encerrado;
II.

Memorial técnico, com cálculos dos elementos do projeto incluindo dados,
critérios, fórmulas, justificativas e resultados contemplando a vida útil, o
sistema de drenagem superficial utilizando intensidade de chuva, tempo de
recorrência, entre outros, bem como parâmetros de dimensionamento do
sistema de drenagem e remoção de percolado, do gás e do tratamento do
percolado, assim como as hipóteses, parâmetros e fórmulas utilizados para o
cálculo de estabilidade de aterros e bermas de equilíbrio, dos maciços terra e
resíduos e os prazos de operação do aterro;

III.

Cronograma de execução para implantação e operação e a estimativa de
custos, envolvendo equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços;
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IV.

Desenhos com a concepção, localização geográfica das áreas de deposição
dos resíduos, acessos principais, cursos de água, uso de solo na região;
levantamento planialtimétrico com indicação do depósito de resíduos, dos
limites, vias internas e sequência de preenchimento ao longo do tempo; seção
transversal e declividade do fundo para o sistema de drenagem superficial,
subsuperficial e de percolado, assim como todos os elementos para
drenagem de gases com cortes longitudinais e transversais, entre outros; o
fluxograma do processo tratamento do percolado e todos os seus elementos
constituintes, com locação dos pontos de descarga e a representação do
aterro concluído, de cortes e detalhes.

V.

Eventuais anexos.
A norma NBR no 13.896 (ABNT, 1997) remete aos elementos de projeto da NBR

no 8419 (ABNT, 1992), acrescentando condições de implantação e operação mais
minuciosas, como o plano de emergências, o registro de ocorrências, o sistema de
detecção de vazamentos e de monitoramento de águas subterrâneas, por meio de
poços executados conforme a norma NBR no 15495-2 (ABNT, 2009), mas também, e
principalmente, as condições de segregação e análise dos resíduos, haja vista ser
apropriado para o recebimento de outras origens que não apenas o RSU, em
especial o RI. Traz complementos importantes, como a recomendação de busca por
áreas com declividade até 30%, o estabelecimento de condições ideais, como
permeabilidade natural inferior a 10-6 cm/s, com limite inferior a 10-4 cm/s, se aceito
pelo Órgão de Controle Ambiental (OCA); ter uma zona não saturada superior a 3
m, sendo o nível mais alto do lençol freático em época de maior precipitação
pluviométrica com no mínimo 1,5 m de solo não saturado; a distância de cursos de
água superior a 200 m, barreira vegetal isolante de pelo menos 10 m de largura;
distância de núcleos populacionais superior a 500 m; mais de 10 anos de vida útil;
não ser área inundável para períodos de recorrência 1 de 100 anos.
A norma NBR no 13.896 (ABNT, 1997) inclui ainda a necessidade de análise de
inspeção dos resíduos, determinando suas propriedades físicas e químicas, feitas de
acordo com plano de amostragem, a preservação das amostras, a definição de
parâmetros e suas justificativas, métodos e frequência das análises, assim como

1

Tempo decorrido para a repetição de um evento hidrológico (ABNT, 1997).
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limites de detecção, mobilidade, persistência e a avaliação de incompatibilidade,
entre outros. É destacada a importância do treinamento das equipes, tanto para a
operação, quanto para procedimentos de emergência.
Como condições específicas, a norma NBR no 13.896 (ABNT, 1997) trata do
monitoramento das águas subterrâneas, considerando sua comparação com
padrões de potabilidade para o uso como abastecimento público, bem como o
acréscimo de parâmetros específicos, a critério do OCA. Esses poços devem ser no
mínimo 4 (quatro), sendo um a montante, onde devem ser estabelecidos os valores
naturais dos parâmetros do programa; e três a jusante no sentido do fluxo
potenciométrico, todos construídos conforme a norma

NBR no 15.495-2 (ABNT,

2009), devendo ser utilizados durante sua vida útil e no período estabelecido para
pós-fechamento. A forma de verificação das variações a jusante é avaliada nesta
norma por meio estatístico, determinando que devem ser feitas pelo menos quatro
campanhas ao ano por poço, registrando o nível freático dos mesmos.
Mondelli et al (2006) ponderam que o monitoramento das águas subterrâneas
deve ser feito levando-se em consideração informações topográficas, geológicogeotécnicas e hidrológicas, pois em um estudo realizado no aterro de RSU em
Bauru, foram observados caminhos preferenciais de fluxo, algumas vezes
divergentes da superfície potenciométrica, assim como seu caminhamento ocorria
tanto pelo solo de alteração superficial, como pelo embasamento rochoso
permeável, concluindo pela importância da combinação de diferentes técnicas de
investigação para avaliar a pluma de contaminação, assim como na determinação e
locação dos sistemas de monitoramento.
As condições de impermeabilização do aterro citadas no item 5.2 da norma NBR
no. 13.896 (ABNT, 1997), de implantar uma camada impermeabilizante somente
quando as condições do local não permitirem permeabilidade natural inferior a 10-6
cm/s, requer uma consulta prévia ao OCA, tendo sido praxe os projetos possuírem,
no mínimo, um nível de elemento sintético, normalmente geomembrana de PEAD na
espessura de 2 mm. É indicada a necessidade de implantar sistema de detecção de
vazamento abaixo da camada impermeabilizante e a aplicação de testes de
desempenho

e

as

condições

de

escolha

de

materiais,

tanto

para

a

impermeabilização, como para a drenagem de percolado, ressaltando a lâmina
líquida máxima recomendada.

92

A norma NBR no. 13.896 (ABNT, 1997) especifica que o sistema de tratamento
de percolado deve atender às condições de descarte e ser monitorado ao menos
quatro vezes ao ano. O sistema de drenagem superficial deve suportar uma chuva
de pico de cinco anos. Define ainda a elaboração de um plano de emergência,
incluindo cenários, contato das pessoas para coordenação e equipe da brigada de
emergência, listas e localização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e
para controle da emergência e o contato dos órgãos a serem acionados; além dos
planos de inspeção / manutenção e o controle da operação, este último contendo
todos os registros do recebimento de resíduos, de suas análises, local de
disposição, monitoramentos de águas superficiais, subterrâneas, gases e percolado,
estabelecendo a necessidade de elaboração e apresentação de relatório anual,
assim como seu conteúdo mínimo. Por fim, estipula as condições mínimas para o
plano de encerramento e cuidados posteriores.
Há ainda uma terceira norma, a NBR 15.849 (ABNT, 2010), voltada a aterros de
pequeno porte com recebimento máximo de até 20 toneladas/dia, que estabelece as
condições mínimas para permitir a simplificação do sistema de impermeabilização,
abordando os aspectos físicos requeridos para a escolha do local, como o
excedente hídrico máximo correlacionado ao coeficiente de permeabilidade da área,
à profundidade do freático e à fração orgânica encaminhada ao aterro. Esta norma
se propõe a reduzir os elementos de proteção ambiental, sem prejuízo da
minimização dos impactos ao meio ambiente e à saúde pública, mas requer estudo
detalhado das condições estipuladas para comprovar a aptidão da área ao escopo.
Respeitadas as condições da norma, o Aterro de Pequeno Porte pode ser
utilizado ao invés da concentração dos rejeitos de vários municípios em um único
aterro de maior porte com gestão regionalizada de resíduos, conforme Lei no 11.445
de Saneamento Básico (Brasil, 2007) e Lei no 11.107 de Consórcios Públicos (Brasil,
2005).
Para sua implantação, além da norma NBR 15.849 (ABNT, 2010), devem ser
consideradas a Resolução CONAMA no 396 (Brasil, 2008) sobre as diretrizes e
classificação das águas subterrâneas e

a Resolução CONAMA no 404 (Brasil,

2008), abordando o licenciamento ambiental do aterro de pequeno porte para RSU.
Pode ainda ser efetuado o cálculo do excedente hídrico por meio de aplicativo
apresentando o balanço hídrico obtido pelo método de Thornthwaite, considerando
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uma camada de cobertura com espessura de 1 (um) metro, podendo ser feito para
qualquer ponto do território nacional com base na latitude, longitude e o tipo de solo
de cobertura. Esse aplicado está

disponível no sítio do Instituto Nacional de

Meteorologia (INMET, 2013). Os dados sobre Excedente Hídrico são necessários
para a verificação da situação de cada local de projeto em relação às prescrições da
Tabela 1 da norma NBR 15849, que considera a camada de cobertura.
A seguir apresentam-se informações adicionais sobre os sistemas de
impermeabilização e drenagem utilizados em aterros para atender às normas
prescritas neste item. Posteriormente são abordados aspectos sobre a estabilidade e
tratamentos de gases e chorume.
4.7.1.2 Implantação do aterro
Normalmente o projeto define a necessidade de drenagem sub-superficial, de
aterro estrutural e outras questões relacionadas ao conjunto de proteção do aterro.
No entanto, algumas condições devem ser observadas para que tais elementos
tenham sua integridade preservada, como etapas preliminares de limpeza, troca de
solo mole, drenagem sub-superficial, entre outros.


Limpeza superficial: sua finalidade é eliminar elementos pontiagudos / cortantes,
como raízes ou pedras, que possam prejudicar a impermeabilização. As Fotos
da Figura 27 ilustram a condição mínima para aplicação de materiais sintéticos.

Figura 27: Limpeza superficial
Fonte: A autora, 2006



Regularização de base e troca de solo mole ou outra técnica: Segundo Palmeira
e Ortigão (2012), bermas de equilíbrio, aterro estaqueado, melhoramento do solo
e reforço são algumas soluções para estabilização da fundação do aterro.

94

O objetivo é evitar zonas críticas de instabilidade na interface entre a base e a
geomembrana e manter as condições de declividade necessárias para as
camadas subsequentes.
Bilfinger e Mello (2012) também alertam para a necessidade de troca de solos
com baixa capacidade de suporte, informando que é possível o reforço por meio
de camadas de geossintéticos.
A compactação do solo deve seguir as recomendações definidas em projeto,
efetuando controle tecnológico durante a aplicação, envolvendo pelo menos
umidade, densidade e Proctor. As fotos da Figura 28 ilustram o melhoramento do
solo.

Figura 28: Troca de solo mole.
Fonte: A autora, 2010
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Além da realização dos ensaios de campo (densidade, umidade e proctor),
devem ser feitos outros ensaios em laboratório, tais como a determinação do
limite de liquidez segundo norma NBR no 6459 (ABNT, 1984), o limite de
plasticidade segundo a norma NBR no 7.180 (ABNT, 1984), a análise
granulométrica, conforme norma NBR no 7.181 (ABNT, 1984), os ensaios de
compactação segundo a norma NBR no 7.182 (ABNT, 1986), entre outros.
As fotos da Figura 29 ilustram alguns ensaios.

Figura 29: Alguns ensaios de solo
Fonte: A autora, 2010



Drenos sub-superficiais. Segundo Corsoni et al (CEMPRE, 2010), sob o sistema
de base do aterro poderá ser conveniente, dependente da profundidade e
variação sazonal do nível de água do subsolo, efetuar sua coleta e depois,
utilizar essa drenagem como sistema de monitoramento ambiental, durante sua
vida útil e após o fechamento do aterro. São destinados a diminuir as tensões de
líquidos sob a camada impermeabilizante. A Figura 30 ilustra um dreno para esta
finalidade.
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Figura 30: Reaterro de drenos sub-superficiais
Fonte: A autora, 2005



Argila: Segundo Rocca (2003), a impermeabilização com solos argilosos deve ter
a densidade próxima da máxima (mínimo 95% desta) no proctor normal e atingir
coeficiente de permeabilidade inferior a k = 10-7 cm/s para ser considerada uma
camada de impermeabilização, condição encontrada em solos argilosos.
Boscov (2013) ressalta que, além de ser barreira física, argilominerais tem efeito
de retenção de íons por possuírem cargas negativas, equilibradas com cátions
que aderem às partículas de argila e favorecem a degradação biológica, se
constituindo em um importante mecanismo de proteção de base para aterros. Ela
descreve o transporte físico e químico, o físico envolvendo:
 Advecção: carreamento do soluto pela água, sem interação com o meio
poroso. A frente de contaminação é abrupta se move a uma velocidade igual
à linear média do fluido percolante, geralmente a água.
 Dispersão Hidrodinâmica: Responsável pelo espalhamento do poluente no
meio poroso, caminhando por dispersão mecânica ou molecular. A primeira
ocorre por fricção nos poros ou canais individuais pela rugosidade da
superfície, tendo velocidade variável conforme a proximidade com os grãos
por conta do maior atrito, mas também pelo tamanho desses canais de fluxo e
por quão tortuoso ou longo é o trajeto. Já

a dispersão molecular, é o

movimento dos constituintes iônicos e moleculares sob a influência da energia
cinética na direção do gradiente de concentração, indo das regiões de maior
para a de menor concentração, buscando o equilíbrio e ocorre independente
de fluxo hidráulico. Segundo Boscov (ABLP, 2013), um lançamento pontual de
poluente em uma lagoa tenderá ao equilíbrio, mesmo estagnada.
Dos processos químicos, Boscov (ABLP, 2013) descreve seis categorias de
reações: adsorção-dessorção (a mais importante no aspecto geotécnico para
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disposição de resíduos), ácido-base, dissolução precipitação, oxirredução,
pareamento de íons ou complexação e síntese microbiana. A adsorção é um
processo físico-químico onde uma substância é acumulada numa interface entre
fases.
A Figura 31 ilustra a aplicação de argila compactada.

Figura 31: Aplicação de solo argiloso
Fonte: A autora, 2005

A Figura 32 ilustra a aplicação de argila incorporação de bentonita.

Figura 32: Incorporação de bentonita ao solo argiloso
Fonte: A autora, 2005



Geocomposto Argiloso / Bentonítico (GCL): Segundo Bueno, Benvenuto e Vilar
(2012), o GCL é uma associação de geossintéticos e um material argiloso de
baixa condutividade hidráulica entre K=10-11 m/s a K=5*10-11 m/s, funcionando
como barreira impermeabilizante. O solo local, mesmo com adição de bentonita,
apresenta condutividade hidráulica k ≤ 10-9 m/s. São de rápida aplicação, baixa
espessura, custo relativamente baixo e facilmente transportável. A Foto 8 ilustra
o lançamento de GCL.

98

Foto 8: Geocomposto Bentonítico (GCL)
Fonte: A autora (2010)



Geomembranas (GM ou GMB): Segundo a Associação Brasileira das Indústrias
de Não Tecidos e Tecidos Técnicos (ABINT, 2012), é um produto bidimensional
de

baixíssima

permeabilidade,

composto

por

materiais

termoplásticos,

elastoméricos e asfálticos, para controle de fluxo e separação.
Bueno, Benvenuto e Vilar (2012) informam que as mantas flexíveis apresentam
permeabilidades extremamente baixas, da ordem de 10 -12 cm/s. As mais
utilizadas seriam a de PEAD, PVC, a de polietileno bastante flexível (PBF) e a de
polietileno linear de baixa densidade

(PELBD). Os autores ressaltam a

necessidade de cuidados com a estocagem, transporte e instalação. Eles
destacam a importância de avaliar a resistência de interface entre as
geomembranas e outros materiais, como o solo de suporte por meio do cálculo
de adesão entre eles, o intercepto de coesão do solo, o ângulo de atrito, assim
como entre as geomembranas e outros materiais, como geotêxteis, georrede,
areia, etc.
Na parte do Manual Brasileiro de Geossintéticos produzida por Bueno,
Benvenuto e Vilar (2012), eles apresentam os valores mencionados acima em
tabelas ao longo do texto, destacando a necessidade de avaliação da tensão
devida a seu próprio peso nos taludes e a causada por recalques decorrentes da
movimentação do resíduo depositado. Considerando a tensão de ruptura, eles
apresentam o cálculo para definir a espessura mínima para resistir ao esforço
calculado. Abordam adicionalmente a tração por atrito entre a GMB e camadas
subjacentes, como a de proteção mecânica, de drenagem, o resíduo, entre
outros. Além disso, destacam outras forças como puncionamento, impacto,
ancoragem, recalque do aterro, todas fundamentais à conservação da
integridade da manta.
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A Figura 33 ilustra cuidados com a descarga, instalação e tipos de testes de
qualidade indicados.

Figura 33: Descarga, instalação de GMB e testes de solda
Fonte: A autora (2005 a 2012)



Proteção mecânica. A camada de proteção mecânica é variável conforme o
projeto, indo desde elementos sintéticos, tais como geotêxteis não tecidos,
geocompostos drenantes, até o uso de solo ou areia. Abramento e Pezzolo
(2012) abordam os principais elementos utilizados para tal finalidade, ressaltando
que devem ter a capacidade de resistir a esforços de puncionamento, de tração
localizada, de resistir e não propagar rasgos, absorver esforços de compressão,
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aumentar o atrito de interface entre os materiais que o envolvem e serem
permeáveis.


Drenagem de percolado e gases: Aguiar e Vertematti (2012) abordam vários
elementos utilizados para a drenagem de fluidos, com propriedades físicas e
mecânicas. Geralmente os projetos de aterros utilizam um perfil de drenos
semelhantes aos da Figura 34.

Figura 34: Drenos de gás e chorume
Fonte: A autora (2011)

Além da drenagem de base, é fundamental o cuidado com as drenagens
realizadas durante a operação, de forma tal a manter a integridade do maciço e suas
condições de estabilidade, assunto abordado no item seguinte, da operação.
4.7.1.3 Operação e monitoramento geotécnico.
A operação do aterro envolve as questões já mencionadas anteriormente e
prescritas na Norma NBR no 13.896 (ABNT, 1997), como o controle do recebimento
de resíduos, a cobertura sistemática desses, a execução das drenagens, os
monitoramentos, entre outros.
Segundo Consoni et al (CEMPRE, 2010), o sistema de drenagem pluvial é
calculado pelo método Racional, que leva em consideração a área da bacia de
contribuição em m2, o coeficiente de escoamento superficial e a intensidade da
chuva crítica em m/s, resultando na vazão a ser drenada, em m3/s. Essas
informações, já definidas no projeto, devem compor o sistema de drenagem de
bermas formadas durante o preenchimento do aterro, com canaletas de concreto ou
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outra forma que este especificar. Assim também deve ocorrer com as descidas
d´água nos taludes, incluindo elementos de dissipação de energia, como escadas
hidráulicas, alas, caixas de passagem, descidas construídas com colchão Reno,
Geoweb, ou outro, segundo o tipo considerado no projeto e evitando arraste de solo
de cobertura.
Quanto à análise de estabilidade, De Jorge, Baptisti e Gonçalves (2004), o
monitoramento geotécnico é realizado por meio de vistorias sistemáticas e
periódicas e da utilização de uma rede de instrumentação constituída, no mínimo,
por marcos superficiais de deslocamentos verticais e horizontais, medidores de nível
d’água e piezômetros.
I.

Vistorias – inspeções de campo
Essas inspeções, preferencialmente diárias, têm como objetivo avaliar as
condições dos sistemas de drenagem de águas pluviais, controle de processos
erosivos, ocorrência de trincas nos taludes, dentre outras. Caso elas sejam notadas
trincas e fissuras, deve-se mapeá-las em planta, procurando detectar se existe um
padrão de ocorrência das mesmas que possa indicar uma provável cunha de
ruptura. Além desse mapeamento, avaliar seu comportamento ao longo do tempo e
se elas estão se expandindo ou fechando. O formato também é de total relevância.
Um formato de meia lua pode representar a iminência de rompimento dessa porção.
As fotos da Figura 35 ilustram observações importantes.

Figura 35: Inspeção visual do maciço.
Fonte: 1ª foto - A autora (2011) e demais, De Jorge, Baptisti e Gonçalves (2004)
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II.

Instrumentação geotécnica
Como rede de instrumentação geotécnica utilizada em aterros,

os marcos

superficiais que permitem avaliar de deslocamentos verticais e horizontais, os
medidores de nível d’água, os piezômetros e, eventualmente, os manômetros de
gás, que permitem determinar em superfície as deformações do maciço, e
internamente, as pressões de percolados e gases (Cepollina et al, 2004).


Marcos Superficiais: Normalmente alinhados ao longo de seções transversais
aos taludes

do aterro,

possibilitando

a instrumentação

de segmentos

representativos do maciço e as leituras destes instrumentos são feitas de forma
sistemática e periódica por meio de levantamento topográfico eletrônico de
precisão (estação total) partindo de um ponto fixo de referência.
A Figura 36 ilustra um modelo de marco superficial.

Figura 36: Detalhe de um marco superficial
Fonte: a autora (2012)

Os resultados das leituras e o acompanhamento das movimentações em
superfície permitem obter o rumo e a intensidade dos deslocamentos horizontais
(DH) e a variação de magnitude e a velocidade dos deslocamentos verticais (DV) ao
longo do tempo. A Figura 37 ilustra o movimento medido.

Figura 37: Recalques horizontais e verticais
Fonte: Schuler (2010)
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Piezômetros e medidores de nível d’água
Segundo Schuler (2010), a utilização de piezômetros sifão em aterros de RSU é

importante na leitura de níveis piezométricos para cálculo dos parâmetros de poro
pressão dos líquidos e gases (ru) e análises de estabilidade.
Segundo Antoniutti Neto et al (1994) apud De Jorge, Baptisti e Gonçalves
(2004), os piezômetros de câmara sifonada são constituídos de dois tubos
concêntricos, cuja função principal é isolar as leituras de pressão de líquido da
influência dos gases, com a criação de um sifão interno, que quando cheio com o
líquido percolado (chorume), permite a leitura das pressões de chorume e gás
através do tubo interno, por vasos comunicantes, sem a interferência da mistura de
gás/chorume. A pressão de chorume é lida quando o tubo externo encontra-se
aberto, ou seja, o interno para o registro da pressão no chorume e o externo para a
avaliação da pressão no gás. Esse tipo de piezômetro mostra-se adequado, pois
evita a formação de bolhas de gás, observadas quando da utilização dos
piezômetros de tubo aberto convencionais, o que cria falsos níveis de líquidos. A
leitura se faz por meio de manômetros. A Figura 38 ilustra um piezômetro desse tipo.

Figura 38: Piezômetro tipo sifão
Fonte: Schuler (2010) e a autora (foto - 2012)
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Pluviômetro: Monitoramento da precipitação pluviométrica incidente sobre a área.
Segundo a norma NBR no 11.682 (ABNT, 2006), os elementos de drenagem

superficial deverão ser projetados a partir do levantamento hidrológico da área em
estudo, com a área da bacia de contribuição, a(s) declividade(ES) da encosta, o
coeficiente de escoamento superficial (run-off´) de acordo com a cobertura da
encosta, o tempo de concentração da bacia e o período de recorrência de projeto,
que deve ser ≥ a 10 anos e o tempo de concentração mínimo da bacia, 7 minutos.
Para tanto, é importante observar a variação pluviométrica, com pluviômetros digitais
ou para leitura manual.


Inclinômetro
É instalado um tubo guia vertical por onde é introduzido um sensor de inclinação

denominado de torpedo, que mede o ângulo de inclinação do tubo guia com a
vertical, na posição em que o torpedo se encontra, demonstrando o deslocamento
ocorrido. É uma medida direta do movimento no maciço, mas pouco utilizada no
monitoramento de aterros.
III.

Características dos resíduos
Consoni et al (CEMPRE, 2010) recomendam abordar a resistência ao
cisalhamento, a compressibilidade do solo de fundação e sua conformação
geológico-geotécnica, o comportamento geomecânico do maciço, definindo assim as
propriedades de resistência e compressibilidade do lixo ao longo do tempo,
acrescidos da geometria das células, durante o preenchimento obtida por
levantamento planialtimétrico da ocupação as medições nos piezômetros

e a

composição e resistência a erosão da cobertura. Os fatores de segurança (FS)
devem ser maiores que 1,0 e idealmente, devem ultrapassar 1,5.
De Jorge, Baptisti e Gonçalves (2004) destacam que as reações químicas do
resíduo, com a perda de massa sólida e geração de percolados e gases, criam
vazios nos maciços e elevam as pressões internas de fluidos, com consequências
negativas para o desempenho mecânico e o comportamento deformacional
horizontal e vertical, responsáveis por alterações ao longo do tempo nas condições
de estabilidade geotécnica do maciço (global e localizada). Analisar esse
comportamento e identificar feições de degradação, de instabilidade e de situações
de risco quanto à perda ou redução da estabilidade global do maciço e de seus
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taludes, são medidas fundamentais para os serviços de conservação e manutenção
e da adoção, em tempo hábil, de medidas preventivas e corretivas das áreas
afetadas e potencialmente instáveis.
Segundo Alcântara (2007) apud Schuler (2010),

aterro de RSU é um

ecossistema complexo, no qual processos físicos, químicos e biológicos promovem
a degradação da matéria orgânica com geração de efluentes líquidos e gasosos,
modificando a pressão no interior da massa de resíduos. Ele ressalta que quanto
maior for o percentual de orgânicos na gravimetria do RSU, mais úmido será e terá
maior peso específico, além da sua granulometria ir se tornando mais fina com a
idade do depósito, reduzindo com isso o volume do maciço.


Teor de umidade
Segundo Marques (2001) apud Schuler (2010), ao estudar os efeitos da

compactação na compressibilidade do RSU do aterro Bandeirantes, verificou-se que
o teor de umidade da massa de lixo, assim como nos solos, é um fator relevante no
processo de compactação dos aterros de RSU, se traduzindo em melhor
compactação. Ensaios de SPT (Standard Penetration Test) no aterro de
Muribeca/PE apresentaram teores de umidades em profundidade variando entre 20
a 50% (JUCÁ et al. 1997 apud Schuler 2010).


Permeabilidade
O fluxo no resíduo urbano saturado pode ser razoavelmente caracterizado pela

Lei de Darcy (1), sendo (q) o fluxo volumétrico do lixiviado, (A) a seção transversal
ao fluxo, (k) a condutividade hidráulica e (i) o gradiente hidráulico.
q = A.k.i (1)
Calle (2007) apud Schuler (2010) informam que a permeabilidade varia de 10-2
cm/s a 10-4 cm/s, compatível com os valores obtidos para areias finas e limpas.


Coesão aparente
Já o aumento do percentual de umidade entre 55 e 70%, provoca a diminuição

da coesão aparente, com reduções consideráveis, passando de cerca de 100 kPa
para 40 kPa (GABR & VALERO, 1995 apud Schuler, 2010 ).
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Peso específico
Schuler (2010) destaca a importância do conhecimento adequado desse peso

específico, característica determinante no estudo de tensões induzidas por este
aspecto no comportamento geotécnico/mecânico, por meio de avaliações como as
feitas com percâmetro, equipamento que mede peso específico, permeabilidade, a
variação da vazão do percolado com o tempo e a capacidade de campo de uma
amostra indeformada de resíduos sólidos. A tabela 12 traz informações coletadas
por diversos autores quanto ao peso específico observado por eles. Nota-se uma
dependência direta da compactação.
Tabela 12: Peso específico em alguns aterros de RSU (adaptado de CALLE, 2007).
Peso
Específico
(kN/m³)
Merz & Stone (1962)
2,2 a 2,7
Sowers (1968)
4,7 a 9,4
Schomaker (1972)
2,9 a 8,8
Bromwell (1978)
3,1 a 9,3
Ham et al. (1986)
6,6
Sargunan et al. (1986)
5,5 a 6,9
Landva & Clark (1986)
6,8 a 16,2
Watts & Charles (1990)
5,9
Oweis & Khera (1990)
6,3 a 9,4
Sharma et al. (1990)
7,2
Galante et al. (1991)
9,9 a 10,9
Richardson & Reynolds (1991)
15
3,0 a 9,0
Fassett et al. (1994)
5,0 a 8,0
9,0 a 10,5
Vam Impe (apud Manassero et al 1996)5,0 a 10,0
Jessberger (1997)
3,0 a 17,0
Hendron et al. (1999)
9,1
Zomberg et al. (1999)
10,0 a 15,0
Kavazanjian (2001)
10,0 a 20,0
Gotteland et al. (2001)
10
jasem (2002)
5,8
Carvalho (2002)
11,7
Silveira (2004)
14,8 a 12,2
Silveira (2004)
18,2
Silveira (2004)
9,15
Autor

Observações
Não compactado
Compactado
Não compactado à bem compactado
Não compactado à bem compactado
Compactado
Pouco compactado
Compactado
Londres, resíduo in situ compacto
Compactado
Sem relatos sobre compacidade
Compactado
Sem relatos sobre compacidade
Não compactado
Medianamente compacto
Compactado
Bélgica
Bogotá - Aterro de Doña Juana
Sem relatos sobre compacidade
USA - Azusa (aumenta com a profundidade)
França - Montech, Tarn
Kuwait, in situ
Brasil - Santo André/SP. Ensaio de campo - percâmetro
Brasil - Paracambí/RJ. Ensaio de campo - cava e percâmetro
Brasil - Gramacho/RJ. Ensaio de campo - cava
Brasil - Nova Iguaçu/RJ. Ensaio de campo - cava

Fonte: Schuler (2010)



Resistência ao cisalhamento
Os parâmetros de resistência (coesão e ângulo de atrito interno) são de difícil

determinação. Isto porque o lixo pela sua composição heterogênea e com elementos
de grandes dimensões apresenta dificuldades consideráveis para obtenção de
amostras representativas. Por outro lado, os equipamentos de ensaio (triaxiais e
cisalhamento direto) apresentam custos elevados, uma vez que devem ter
dimensões compatíveis (no mínimo 5 a 10 vezes superiores à partícula de maior
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diâmetro do lixo) e proteção adequada quanto à corrosão e segurança dos
operadores. Assim, o número de resultados de ensaios disponíveis é pequeno e
apresentam-se com uma apreciável gama de variação.
Schuler (2010) cita que resíduos fibrosos, como os plásticos, funcionariam como
reforço na matriz composta, que contém a parcela fina < 120 mm e a parcela fibrosa
> 120 mm, interferindo na resistência ao cisalhamento. Na parcela fina, a resistência
seria friccional, com ângulo de atrito máximo entre 42º e 45º. Já a coesão é o fator
preponderante na parcela com o reforço de fibras, sendo função direta da resistência
desses elementos e mobilizada com deformações específicas superiores a 20%.
Estudos desenvolvidos por Kaimoto e Cepollina (1997), considerando retro
análises efetuadas em deslizamento ocorrido no sub-aterro AS-1 do Aterro Sanitário
Bandeirantes em 1991, mediante condições de elevadas pressões neutras nas
células superficiais, resultaram na obtenção dos seguintes parâmetros de
resistência: c’ = 13,5 kPa e φ’ = 22º. As pressões de chorume nos maciços antigos
indicam uma distribuição errática, com clara evidência de empoleiramento e bolsões
e as pressões internas de gás, lidas diretamente através de manômetro acoplado à
câmara específica dos piezômetros em sifão, têm resultados variáveis e às vezes
elevados da ordem de até 100 a 170 kPa, muitas vezes superior aos níveis de
pressão do chorume no mesmo ponto.
A tabela 13 informa parâmetros de coesão e ângulo de atrito obtidos por
diversos autores, para o RSU.
Tabela 13: Parâmetros de resistência ao cisalhamento no RSU
Autor
Carvalho (1999)
Cowladn et al (1993)
Gabr & Valero (1995)
Greco & Oggeri (1993)
Greco & Oggeri (1993)
Jessberger & Kochel (1991)
Jessberger (1995)
Kavazanjian et al (1999)
Kolsch (1993, 1995)
Kolsch (1993, 1995)
Landva & Clark (1990)
Landva & Clark (1990)
Landva & Clark (1990)
Landva & Clark (1990)
Landva & Clark (1990)
Lukas (1985)
Richardson & Reynolds (1991)
Shimizu (1996)

Coesão Ângulo
aparente de atrito Tipo de Ensaio
c' (kPa)
j (°)
42 – 60
10
0 a 27,5
16
24
22
41 a 51
43
0
0
19 a 22
23
16
19
0
39
10
15 – 91

21 – 27
25
20,5 a 39
21
22
46
42 a 49
31
26,4
17,7
24 a 39
24
33
39
41
34,5
18 a 43
8 – 24

CD
Cisalhamento
Cisalhamento
Cisalhamento
Triaxial
Cisalhamento
Cisalha anel dir
Cisalhamento
Cisalhamento
Cisalhamento
Cisalhamento
Cisalhamento
Cisalhamento
Cisalhamento
CU
Cisalhamento
-

Observações

Local

Resíduo antigo, Bandeirantes
Aterro-Shuen wan
Resid antigos-Pioneer Crossing
g=5kN/m3 Chivasso
g=7kN/m3
Grande dimensão (e=20%)
Resíduos novos
Diâm=46cm, Monterrey, Califórnia
Resíduos novos
Resíduo antigo
Tensões normais sup. a 480kPa
Edmonton Canadá
Blackfoot, Canadá, Resíduo antigo
Blackfoot, Canadá, Resíduo antigo
Hansport, Canadá, Resíduo antigo
Chicago
Tensão normal entre 14 a 38 kPa
Residuo antigo - CD, Tokyo port

Brasil
Hong Kong
USA
Itália
Itália
Alemanha
Alemanha
USA
Alemanha
Alemanha
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
USA
Japão

Fonte: Calle (2007) apud Schuler (2010)
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O monitoramento da estabilidade do aterro deverá ser feito através dos métodos
clássicos de análise de estabilidade de taludes por condições de equilíbrio limite. De
acordo com este princípio poderão ser utilizados programas como o Slope W da
Geo-Slope International que utiliza no cálculo o método de Morgenstein-Price, ou
“Slide 5.0” método Bishop, ou outros métodos, desde que considerem todos os
parâmetros fundamentais a essa interpretação.
Em sua seção mais crítica, deverá se manter estável até mesmo no caso do
nível de saturação atingir cerca de 30% da altura do talude, deve ser igual ou
superior ao Fator de Segurança recomendado pela Norma Técnica NBR 11682
(ABNT, 2006), superior a FS 1,5.
A importância de efetuar o controle da estabilidade é evitar a ruptura do maciço,
como no exemplo da Foto 9. Os cálculos devem ser feitos criteriosamente por
profissional habilitado na área de geotecnia e os instrumentos devem ser
implantados e mantidos, com registros efetuados regularmente para propiciar os
cálculos necessários.

Foto 9: Ruptura do aterro de Itaquaquecetuba em 2006
Fonte: Benvenuto (2012)

4.7.1.4 Tratamento de chorume / lixiviado.
Segundo NURENE (2008) define-se chorume e lixiviado como sendo:


Chorume: líquido formado pela água de constituição presente nos resíduos
somado ao resultado da decomposição da matéria orgânica.
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Lixiviado ou Percolado: resultado da mistura do chorume com as demais
ocorrências de água na massa de resíduos, principalmente água proveniente de
infiltração na camada de cobertura do aterro. É o efluente líquido proveniente de
aterros de resíduos sólidos.
Segundo Mannarino et al (2006) a qualidade do lixiviado é alterada em função

das características dos resíduos dispostos no aterro, de fatores relativos à área, ao
clima e à idade do aterro. As características do solo também podem alterar as
condições de infiltração e percolação dos líquidos.
Alves et al (2010) mencionam que o processo de decomposição ocorre em três
fases, nas quais a suscetibilidade de carreamento de substâncias químicas pelo
lixiviado se modifica drasticamente:
 A primeira fase, aeróbia, tem curta duração (cerca de 1 mês) e utiliza o
oxigênio disponível no interior do aterro, exceto para aterros com no máximo 3
metros de profundidade e se caracteriza pela liberação de calor, subindo acima
da temperatura ambiente. O chorume produzido nessa fase terá elevadas
concentrações de sais dissolvidos e a temperatura elevada com excesso de
cloretos, propicia a solubilização de alguns metais, como o chumbo (Pb 2+). Dáse também grande formação de CO 2 e hidrogênio, em especial com umidade
baixa. Os lixiviados podem ser caracterizados como uma solução aquosa com
quatro grupos de poluentes: material orgânico dissolvido (ácidos graxos voláteis
e compostos orgânicos mais refratários como ácidos húmicos e fúlvicos), macro
componentes inorgânicos (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, Fe2+, Mn2+, Cl-, SO4²-,
HCO3-), metais pesados (Cd2+, Cr3+, Cu2+, Pb2+, Ni2+, Zn2+) e compostos
orgânicos xenobióticos originários de resíduos domésticos e químicos presentes
em baixas concentrações: hidrocarbonetos aromáticos, fenóis, pesticidas, entre
outros (Kjeldsen et al., 2002).


Na segunda fase, acetogênica, predominam os organismos anaeróbios e
facultativos e é caracterizada pela liquefação (ou hidrólise), convertendo o
material orgânico particulado, como a celulose e outros materiais putrescíveis,
em componentes dissolvidos, tais como ácidos graxos voláteis como o ácido
acético, abaixando o pH para a faixa de 4 a 6, onde ocorre a formação de gases
como ácido sulfídrico (H2S) e amônia (NH3), provocando maus odores e
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também, solubiliza material inorgânico, como ferro, manganês, zinco, cálcio e
magnésio. Também apresenta grande quantidade de matéria orgânica.


Na terceira fase, metanogênica e de estabilização, as bactérias metanogênicas
consomem esses componentes mais simples, incluindo os ácidos voláteis,
elevando o pH e produzindo metano (CH4) e gás carbônico (CO2). As bactérias
metanogênicas se desenvolvem em pH entre 6,6 e 7,3. Nessa faixa de pH,
diminui a solubilização dos compostos inorgânicos e diminui a condutividade. A
demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) diminui nessa fase, formando
substâncias de difícil degradação, como os ácidos fúlvicos e húmicos da
decomposição de material vegetal e são responsáveis pela coloração escura do
chorume.
O lixiviado varia de acordo com essas fases, em especial a segunda e a terceira,

mas é comum encontrar as três fases ocorrendo concomitantemente. A geração do
lixiviado acontece quando o teor de umidade dos resíduos excede sua capacidade
de campo definido como a máxima umidade retida em um meio poroso sem produzir
percolação (EL-Fadel et al, 2002). A Tabela 14 apresenta a composição média do
lixiviado para 25 aterros brasileiros em 9 estados diferentes.
Tabela 14: Variação da Composição do lixiviado (chorume) de aterros brasileiros

Fonte: Souto e Povinelli (2007)
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O Quadro 11 aborda o tratamento de chorume aplicado em vários aterros no
Brasil.

Quadro 11: Sistemas de tratamento utilizados em alguns aterros brasileiros
Fonte: Jucá (2002)
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A seguir, são apresentados alguns sistemas de tratamento de chorume
operando no Brasil. As fotos da Figura 39 ilustram um sistema contemplando prétratamento físico-químico, aeração e wet-land.

Figura 39: Tratamento de chorume com wet-land
Fonte: A autora (2012)

A Foto 10 ilustra um evaporador de chorume que utiliza o biogás do aterro como
fonte de calor.

Foto 10: Evaporador de Chorume
Fonte: Ferrari (2012)
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A Figura 40 ilustra um sistema com tratamento primário de stripping de amônia,
seguido de lodos ativados e posteriormente, etapas de filtração e nanofiltração, este
último também um processo de filtração, mas para partículas até 0,001 mícron.
Operando entre 5 a 35 bar, remove sólidos suspensos e coloides reduzindo a
turbidez, assim como também bactérias, vírus e é responsável pelo abrandamento
do efluente, removendo cálcio e magnésio, mas não é tão eficiente na remoção de
dessalinização deixando passar um pouco de cloro (Meio Filtrante, 2011).

Figura 40: Sistema de tratamento em Candeias – PE.
Fonte: Tecma (2011)

Já os sistemas de osmose reversa são responsáveis por uma completa
dessalinização, sendo portanto o filtro mais amplo que existe, atingindo um espectro
inferior a 0,001 mícrons. O fluxo através de uma membrana semipermeável retém o
sal e componentes nocivos à saúde, permitindo apenas a passagem da água
purificada, separando por diferença de concentração em permeável

para os

solventes e impermeável para os solutos, removendo até 99% cloreto de sódio e
quase a mesma eficácia para outros minerais presentes na água. Sua utilização
serve os mais diversos tipos de situações presentes na indústria e está sempre
ligada a separação de íons (Meio Filtrante, 2011).
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Sendo o chorume um líquido com alta concentração de sais, como mostrado na
Tabela 14 para o parâmetro condutividade. A Figura 41 ilustra um sistema de
osmose reversa.

Figura 41: Osmose Reversa.
Fonte: Ferrari (2012)

4.7.1.5 Tratamento de biogás
Segundo a ABRELPE (2013), atualmente são basicamente 2 os tipos de
tratamento que se aplicam ao biogás: queima em flare ou geração de energia. São
46 projetos formulados como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), sendo
28 registrados, 15 em validação, 1 retirado e 2 com validação cancelada. Há ainda
um Programa de Atividades (PoA). Dos 28 registrados, 19 geraram 9,1 milhões de
toneladas de CO2 equivalentes.
Entre os 46 projetos, 22 incluem a geração de energia elétrica a partir do biogás
e seriam capazes de produzir 254 MW e 1 projeto considera a purificação do biogás
para posteriormente injetá-lo em uma rede de gás natural, mas foi retirado pelos
proponentes, o do Aterro Gramacho.
Atualmente há geração de energia em 3 aterros, dois aterros Municipais de São
Paulo, ambos encerrados (Bandeirantes e São João) e o aterro de Salvador na
Bahia.
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A ABRELPE (2013) apresentou os métodos de estimativa de produção de gás,
por região, estado e tipo de destinação. Efetuando a modelagem por região, a
estimativa é de emissão de 69% dos gases de efeito estufa (GEE) na região
sudeste, de um total de 892 milhões de toneladas de CO 2 equivalentes.
O estudo apresenta ainda a análise de viabilidade para aproveitamento do
biogás, tais como combustível de baixo rendimento, a evaporação de chorume,
geração de vapor, resfriamento e aquecimento por absorção, além de descrever
processos com seu uso

para a produção de eletricidade, tanto em motores de

combustão interna, quanto com turbina a vapor, turbina a gás, microturbinas, ou
como gás natural. As fotos da Figura 42 mostram a queima em flare e a geração de
energia são de plantas de tratamento no Brasil, ambas em São Paulo. Já as demais
fotos, como a retirada do hidrogênio do metano (CH4) e a purificação do biogás com
retirada do CO2 para uso como gás natural,

são de plantas em Barcelona, na

Espanha.

Figura 42: Usos para biogás de aterro
Fonte: A Autora (2009 a 2013) e Logos – Geração de energia no aterro Bandeirantes (2004)
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4.7.2 Em outros países
Segundo Chalmin e Gaillochet (2009), em 2005 a disposição em aterros nos
EUA era de 54,3%, enquanto que no México, em 2006, era de 96,7% e no Japão, já
em 2003, eram apenas 3,4% dos resíduos dispostos em aterros. O Quadro 12
resume as etapas de gestão integrada de RSU por faixa de renda, com a
predominância de lixões nos países de baixa renda, de aterros ou aterros
controlados em países de média renda e aterros sanitários nos de alta renda.
Atividade

Baixa Renda

Média renda

Alta renda
Programas de educação organizados
enfatizar os três "Rs" - reduzir,
reutilizar e reciclar. Mais
responsabilidade produtor e foco no
design de produto.

Redução na
origem

Não há programas organizados, mas Alguma discussão sobre a redução da
reutilização em paises de baixa
fonte, mas raramente incorporado num
renda são comuns.
programa organizado.

Coleta

Esporádica e ineficiente. O serviço é
limitado a áreas de alta visibilidade,
os ricos e empresas dispostas a
pagar. Fração de inertes e coleta de
orgânicos abaixo de 50%.

Serviço melhor maior coleção em áreas
residenciais. Frota de veículo maior e mais
mecanização. Taxa de coleta varia entre 50
a 80%. Estações de transferência estão
lentamente incorporado no sistema SLP

Taxa de recolha superior a 90%.
Caminhões compactadores e veículos
altamente mecanizadas e estações de
transferência são comuns.

Reciclagem

A maior parte da reciclagem é
informal, as taxas de reciclagem
tendem a ser elevadas tanto para os
mercados locais, quanto para os
mercados internacionais e ocorrem
importações de materiais para
reciclagem, incluindo mercadorias
perigosas, tais como e-lixo. Os
mercados de reciclagem não são
regulamentados e incluem um
número grande de "intermediários".
Oscilações de preços.

Setor informal ainda envolvido, alguns
instalações de alta tecnologia triagem e
processamento. As taxas de reciclagem
ainda são relativamente altas. Os materiais
são muitas vezes importados para
reciclagem. Os mercados de reciclagem
são um pouco mais regulamentados. Os
preços de material flutuam
consideravelmente.

Serviços de coleta de materiais
recicláveis de alta tecnologia de
triagem e instalações de
processamento são comuns e
regulamentadas. Atenção crescente
para mercados de longo prazo. As
taxas globais de reciclagem mais
elevadas do que para as de renda
baixa e média. Reciclagem informal
ainda existe (por exemplo, alumínio)
Responsabilidade pelo pós-consumo
dos produtos.

Raramente feita formalmente,
embora o fluxo de resíduos tem uma
Compostagem elevada percentagem de material
orgânico. Tem mercado e falta
sensibilização para compostagem.

Grandes usinas de compostagem são
freqüentemente ineficazes devido à
contaminação e os custos operacionais
(pouca separação de resíduos ); alguns
projetos de pequena escala de
compostagem ao nível da comunidade /
bairro são mais sustentáveis.
Compostagem elegíveis para projetos de
MDL, mas não é generalizado. Aumento do
uso de digestão anaeróbia.

Se tornando mais popular, tanto de
quintal como em instalações de
grande escala. Fluxo de resíduos tem
uma parcela menor de orgânicos do
que os países de baixa e média
renda. Segregação na fonte torna a
compostagem mais fácil. Digestão
anaeróbia crescendo em
popularidade, para controle de odores

incineração

Alguns incineradores são usados, mas com
dificuldades financeiras e operacionais.
Equipamentos de controle de poluição não
Não é comum, geralmente não é
é avançado e, muitas vezes, é ignorada.
bem sucedida por causa de capital,
Pouco ou nenhum controle das emissões.
necessidade de técnicos e custos de
Governos incluem a incineração como uma
operação elevados, alto teor de
possível opção de tratamento de resíduos,
umidade no lixo e uma alta
mas custos são proibitivos. Muitas vezes as
porcentagem de inertes.
instalações são impulsionadas por
subsídios dos países da OCDE em nome
de fornecedores de equipamentos.

Aterro

Aterros de Baixa tecnologia,
normalmente lixões, com carga
elevada de poluentes indo para os
aquíferos próximos, corpos d'água,
solo. Muitas vezes recebem resíduos
hospitalares. Normalmente os
resíduos são queimados.
Significativos impactos à saúde dos
habitantes próximos e dos
trabalhadores.

Aterros sanitários, com uma
combinação de revestimentos,
detecção de vazamento, sistemas de
coleta de chorume, coleta e sistemas
Alguns aterros controlados e sanitários com
de tratamento de gás. Muitas vezes a
alguns controles ambientais. Descarte
abertura de novos aterros é
direto ainda é comum. Projetos de MDL
problemática, devido as
para gás de aterro são mais comuns.
preocupações de moradores vizinhos.
Uso público de aterros fechados cada
vez mais importantes, por exemplo,
campos de golfe e parques.

Custos

Despesas de cobrança representam
80 a 90% do orçamento para gestão
de RSU. Taxas de resíduos são
regulados por alguns governos
locais, mas o sistema de cobrança é
ineficiente. Apenas uma pequena
percentagem do orçamento está
alocado para disposição.

Despesas de cobrança representam 50% a
80% do orçamento de gestão de resíduos
sólidos municipais. Taxas de resíduos são
reguladas por alguns governos locais e
nacionais, mais inovação na cobrança de
taxas, por exemplo, incluído nas faturas de
eletricidade ou água. Gastos com mais
frotas de coleta mecanizada e eliminação
são mais elevados do que em países de
baixa renda.

Prevalece em áreas com altos custos
e/ou baixa disponibilidade da terra
(por exemplo, ilhas). A maioria dos
incineradores têm algum tipo de
controle ambiental e algum tipo de
sistema de recuperação de energia.
Governos regulm e monitoram as
emissões. Cerca de três (ou mais)
vezes o custo do aterro por tonelada.

Despesas de cobrança pode
representar menos de 10% do
orçamento. Grandes despesas
orçamentais para instalações de
tratamento de resíduos. Participação
de intermediários e da comunidade
reduz custos e aumenta as opções
disponíveis para os administradores
da gestão do lixo (por exemplo, a
reciclagem e compostagem).

Quadro 12: Comparação de destino dado ao RSU com base na renda per capita
Fonte: adaptado de Hoornweg e Bhada-Tata (2012)
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A Tabela 15 resume a geração de RSU e os destinos dados a partir de 1960 nos
EUA, sendo o percentual dentro do global referente a participação de cada atividade
como destino. Observa-se que enquanto a geração aumentou em 22%, a
participação dos aterros e do incinerador (combustão com recuperação de energia)
reduziram em 15,1% e 2,7% respectivamente. Em contrapartida, a recuperação, seja
por reciclagem ou compostagem, cresceram 17,9% na participação global.
Tabela 15: Destino do RSU nos EUA 1990-2010 (em milhões de toneladas)
Atividade
Geração
Recup. Por Reciclagem
% dentro do total
Recup. Por Compostagem
% dentro do total
Total recuperado
% dentro do total
Combustão c/recup. energia
% dentro do total
Descarte em aterros/outros
% dentro do total

1990

2000

2003

2005

2007

2008

2009

2010

205,2
29,0
14,1%
4,2
2,0%
33,2
16,2%
29,7
14,5%
142,3
69,3%

239,1
52,9
22,1%
16,5
6,9%
69,4
29,0%
33,7
14,1%
136,0
56,9%

242,2
55,6
23,0%
19,1
7,9%
74,7
30,8%
33,1
13,7%
134,4
55,5%

249,7
58,6
23,5%
20,6
8,2%
79,2
31,7%
31,6
12,7%
138,9
55,6%

254,6
62,5
24,5%
21,7
8,5%
84,2
33,1%
32,0
12,6%
138,4
54,4%

249,6
60,8
24,4%
22,1
8,9%
82,9
33,2%
31,6
12,7%
135,1
54,1%

243,7
61,5
25,2%
20,8
8,5%
82,3
33,8%
29,0
11,9%
132,4
54,3%

249,9
64,9
26,0%
20,2
8,1%
85,1
34,1%
29,3
11,7%
135,5
54,2%

Variação
19902010
21,8%
11,8%
6,0%
17,9%
-2,7%
-15,1%

Fonte: EPA (2011)

Nos países que compõem a União Europeia, o destino dado ao RSU a partir de
1995, se encontra consolidado na Tabela 16. Nota-se que o percentual de uso de
aterros como solução era de apenas 41,9% em 2010, tendo reduzido sua
participação no tratamento global de resíduos em 25,3% nos últimos 15 anos (EEA,
2012), ressaltando que no período houve um crescimento de 11% na geração.
Diferentemente dos EUA (tabela 15), nesse caso a incineração também ganhou
espaço. Comparando com o Brasil, em 2008 os aterros, aterros controlados e lixões,
eram a solução para 97,5% do RSU, conforme Tabela 11 (MMA, 2012).
Tabela 16: Destino do RSU na União Europeia 1995-2010 (em milhões de toneladas)
Atividade
Geração
Recup.Reciclagem
% dentro do total
Recup. compostagem
% dentro do total
Total recuperado
% dentro do total
Incineração
% dentro do total
Aterro
% dentro do total
Outros
% dentro do total

1995
226,5
21,8
9,6%
13,2
5,8%
35,0
15,4%
31,1
13,7%
141,3
62,4%
19,2
8,5%

Fonte: EEA (2012)

2005
253,9
51,8
20,4%
38,2
15,0%
89,9
35,4%
47,0
18,5%
108,4
42,7%
8,6
3,4%

milhões de toneladas
2006
2007
2008
258,0
259,5
259,2
54,1
57,7
61,3
21,0%
22,3%
23,7%
40,4
41,9
36,2
15,7%
16,1%
14,0%
94,5
99,6
97,5
36,7%
38,4%
37,6%
48,9
49,7
50,8
19,0%
19,2%
19,6%
108,1
105,4
99,1
41,9%
40,6%
38,2%
6,4
4,8
11,8
2,5%
1,8%
4,6%

2009
255,2
61,3
24,0%
36,0
14,1%
97,3
38,1%
53,7
21,0%
95,6
37,5%
8,6
3,4%

2010
252,2
60,7
24,1%
35,9
14,2%
96,6
38,3%
54,1
21,4%
93,5
37,1%
8,0
3,2%

Variação 19952010
11%
14,4%
8,4%
22,9%
7,7%
-25,3%
-5,3%
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Esse comportamento de redução do uso dos aterros na Comunidade Europeia
decorre da Diretiva 1999/31/CE (2008) apud EEA (2009), que define no item 16 as
premissas de diminuição do envio de resíduos biodegradáveis presentes no RSU
para aterros, com vistas a reduzir os GEE. Em seu item 4, recomenda o uso de
incineração, compostagem ou biometanização para tais resíduos.
Posteriormente, a Diretiva 2008/98/CE (2008) apud EEA (2009) conceitua os
Bio-resíduos, como sendo os resíduos biodegradáveis de jardim, os alimentares
gerados nos domicílios, em restaurantes ou em unidades de processamento e
transformação de alimentos, especificando que deve ser feita a coleta seletiva
destes, tendo em vista a sua compostagem e digestão anaeróbia. Cita ainda a
necessidade do estabelecimento de requisitos mínimos para a gestão dos bioresíduos e de critérios de qualidade para a sua compostagem e digestão anaeróbia.
Essa coleta seletiva auxiliou na melhora do percentual de reciclagem de outros
resíduos.
Segundo a Diretiva 1999/31/CE apud EEA (2009), as metas de redução do envio
de RSU biodegradável a aterros são estabelecidas para a quantidade total de RSU
gerada, sendo que deveria ser reduzida a 75% entre 1995 a 2006, a 50% entre 1995
e 2009 e a 35% entre 1995 e 2016. Nota-se pelos dados da Tabela 16 que as metas
têm sido superadas: 55% eram enviados aterros em 2006 e 42% em 2009.
A diretiva estabelece ainda que os Estados-Membros que depositavam mais de
80% de seu RSU em aterros em 1995 poderiam solicitar prorrogação dos prazos,
não superiores a quatro anos. Bulgária, República Checa, Estônia, Grécia, Irlanda,
Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Eslováquia e Reino Unido fizeram uso desta
opção e também, proíbe a deposição de determinados tipos de resíduos (como
resíduos de pneus e resíduos líquidos), introduzindo classes de aterros e um
sistema de autorização de aterros sanitários.
Seguem algumas fotos de aterros para RSU, destacando que o de Barcelona Espanha na Figura 43 já se encontra encerrado e o de Soisson – França, possui o
conceito de biofiltro instalado sobre a superfície do aterro para aperfeiçoar a
produção de biogás (experiência prática da autora deste trabalho, 2009).
Excetuando-se o de Barcelona, que mantinha gaviões treinados em cativeiro para o
afastamento de aves no aterro, os demais aterros das fotos da Figura 43
apresentam muitas aves.
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Adicionalmente, cabe ressaltar que todos os empreendimentos ilustrados
apresentavam deficiências de manutenção e drenagens.

Figura 43: Aterros na Europa e Estados Unidos
Fonte: A autora

Segundo a EEA (2009), várias combinações de medidas podem ser utilizadas
para alcançar os objetivos da União Europeia (EU) em desviar resíduos
biodegradáveis de aterro. Países com diferentes características socioeconômicas e
condições geográficas podem ter abordagens diferentes.
Não serão abordados os aspectos de projetos, impermeabilização ou operação,
pois nesse quesito o que foi apresentado para o Brasil já é o estado da arte em
projetos do tipo.
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4.8

Unidades de Tratamento Térmico
Nesse quesito, o tratamento térmico é mais presente nos países desenvolvidos,

como será abordado nos itens a seguir.
4.8.1 No Brasil
Atualmente no Brasil, não há o tratamento térmico para RSU, apenas para RI,
ou RSS, sendo que em 2011, havia 22 unidades operantes conforme Figura 44
(ABETRE, 2012).

Figura 44: Incineradores no Brasil em 2011, geralmente para RI e/ou RSS.
Fonte: ABETRE (2012).

Experiências passadas ocorreram em alguns locais, como o incinerador
construído em Manaus em 1896, o primeiro implantado no país, com capacidade
para processar 60 t/dia de RSU e desativado em 1958 por problemas de
manutenção. Outro exemplo foi em São Paulo em 1913, este com capacidade para
40 t/dia, era provido de um sistema de recuperação de energia (uma caldeira e um
alternador), que devido a problemas de adaptação à rede elétrica foi desativado e
substituído por motores elétricos convencionais, sendo desativado em 1949 e
demolido em 1953. Outros foram construídos e desativados posteriormente em São
Paulo, como o da Vergueiro e o do Bom Retiro. Nenhum desses atendia aos
padrões de controle de poluição exigidos pela legislação vigente (Caixeta, 2005).
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A Resolução CONAMA no 316 (Brasil, 2002) diz no artigo 4o, que a adoção de
sistemas de tratamento térmico de resíduos deverá ser precedida da análise de
alternativas tecnológicas comprovando a escolha da melhor técnica disponível,
assim como no artigo 24º, determinando que a implantação deva ser precedida de
um programa de segregação de resíduos, em ação integrada com os responsáveis
pelo sistema de coleta e de tratamento térmico, para fins de reciclagem ou
reaproveitamento, de acordo com os planos municipais de gerenciamento de
resíduos.
4.8.2 Em outros países
Bolognese (2011), cita que existiam naquele ano, 776 Unidades de Tratamento
Térmico e Aproveitamento Energético (UTTR) ou Usinas de Recuperação Energética
(URE) de resíduos instaladas no mundo, processando 300.000 t/dia. Destes, 87
estariam nos Estados Unidos, 388 no Oeste Europeu e 301 na Ásia, a maior parte
no Japão, Tailândia e Cingapura. As fotos da Figura 45 ilustram alguns deles.

Figura 45: Alguns incineradores em operação.
Fonte: Bolognesi (2011)
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Nos EUA, ocorreu um fenômeno semelhante ao relatado para o Brasil após a
aprovação do US Clean Air Act por volta de 1970 (EPA, 2013), tendo como
consequência direta a desativação de duzentos e cinqüenta incineradores WTE até
o fim da década de 80, a maioria em razão dos seus impactos ambientais
inaceitáveis (Santos, 2011). Já na Tabela 15, a incineração não ilustra o que
representou essa alteração citada por Santos (2011). Ao contrário, se observa um
grande incremento na participação deste no tratamento global, passando de 1,8%
em 1980, para 14,5% em 1990. Atualmente a Combustão com Recuperação de
Energia seria responsável por tratar 11,7% do total de RSU (EPA, 2011).
A compilação feita por Chalmin e Gaillochet (2009) sobre o percentual de RSU
incinerado nos países que compõem a Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), ilustrada no gráfico da Figura 46, menciona que para os EUA,
a incineração tratava 13,6% do RSU em 2005, dado ligeiramente superior ao
apresentado na Tabela 15, de 12,7% (EPA, 2011).

Figura 46: Percentual de incineração do RSU nos países da OECD.
Fonte: Chalmin e Gaillochet (2009)
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O cenário nos países membros da Comunidade Europeia era a incineração de
19% do RSU gerado em 2010, conforme dados na Tabela 16 (EEA, 2012), tendo
ocorrido um crescimento de 5% na representação deste no percentual global.
Segundo a EEA (2009) treze países incineravam menos de 10% do RSU em
2007, dentre os quais, alguns não incineravam nada. No entanto, oito países
incineravam mais de 20%, sem indicação se era com ou sem recuperação de
energia.
Já de acordo com a Diretiva 2001/77/CE apud EEA (2009) relativa à produção
de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, pode estimular a incineração
de RSU com recuperação de energia, pois a fração biodegradável dos resíduos
industriais e urbanos é definida na diretiva como uma fonte de energia renovável,
não fóssil e que contribuiria para atingir a meta da União Europeia: 12% da oferta
total de energia em 2010, com o objetivo de gerar 20% de energia até 2020. Essa
alteração da Comissão Europeia para o clima integrado e pacote energético,
estipulou que os Estados-Membros devem definir novos e ambiciosos objetivos para
a geração de eletricidade e calor a partir de resíduos para ajudar a alcançar esse
objetivo.
Ainda assim, vários fatores têm retardado a mudança para a incineração. Estes
incluem a oposição pública, em grande parte com base em preocupações sobre os
impactos ambientais e de saúde das emissões, e em outros, dificuldades em integrar
a incineração de resíduos aos sistemas de aquecimento existentes, como na
Finlândia, onde a capacidade de incineração é de menos de 10%, assim como na
Hungria. Na Itália, é de cerca de 15% e espera-se um incremento, com base na
implementação das diretrizes nacionais sobre as melhores técnicas disponíveis para
incineração (EEA, 2009).
A capacidade de incineração aumentou quando os governos intensificaram as
normas de emissões, embora a taxa de crescimento varie muito. Na Alemanha e na
região flamenga da Bélgica, a capacidade de incineração dedicada já responde por
cerca de 35% do RSU gerado, sendo que tais regiões já tiveram má reputação no
passado, contornado por meio dessa definição de padrões de emissão ambicioso
(EEA, 2012).
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Segundo Bolognese et al (2011), em visita à URE MKW na Cidade de
Schwandorf – Alemanha, foram obtidas as seguintes características técnicas para
esta usina:


Capacidade instalada de incineração de RSU: 550.000 t/ano = 1.500 t/dia



Quantidade atual de incineração de RSU: 450.000 t/ano = 1.200 t/dia



Tipo de grelhas: móvel horizontal



No de linhas: 4 - Linhas 1 a 3 para 13,5 t/h cada e Linha 4 para 23,5 t/h



Capacidade de armazenamento do bunker: 16.000 m3



Poder Calorífico Inferior (PCI) dos RSU: 11.000 MJ/kg = 2.750 Kcal/kg



Tempo de permanência dos resíduos no incinerador: 1,5 h (1.000oC)



Capacidade de geração de vapor: Linhas 1 a 3: 42 t/h, Linha 4: 72 t/h.



Características do vapor (caldeiras 1 a 4): 72 bar / 410º C



Número de turbo-geradores de energia elétrica: 2 de 11 MW cada + 1 de 32
MW

Os limites de emissões para os principais parâmetros de controle de emissões
são apresentados na Tabela 17, segundo (i) EU 2007/07/CE (EEA, 2007); (ii) SMA
no 079 (Estado de São Paulo, 2009) e (iii) CONAMA no 316 (Brasil, 2002) apud
ABRELPE e PLASTIVIDA (2012). Pelos dados abaixo, observa-se que a Resolução
da SMA no 079 se baseia na norma Europeia e que a Resolução CONAMA no 316,
ou a revisão de seu artigo 18º feita pela resolução CONAMA no 386 (Brasil, 2006);
ainda requerem atualização.
Tabela 17: Limites de emissões para unidades de recuperação energética de resíduos

Parâmetro

Unidade

MP
mg/Nm3
NOx
mg/Nm3
SOx
mg/Nm3
HCl
mg/Nm3
CO
mg/Nm3
Hg
mg/Nm3
Cd + Ti
mg/Nm3
HF
mg/Nm3
Dioxinas e Furanos ng/Nm3
* 100 partes por milhão / Nm3

CONAMA
316/2002 E
386/2006 (iii)
70
560
280
80
100*
5
0,5

Fonte: ABRELPE e PLASTIVIDA (2012)

EU 07/2007
CE (i)

SMA
079/2009 (ii)

10
200
50
10
50
0,05
0,05
1
0,1

10
200
50
10
50
0,05
0,05
1
0,1
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De acordo com Santos (2011), graças ao desenvolvimento de tecnologias de
redução da poluição, os incineradores têm sido capazes de alcançar, e até
ultrapassar as metas estabelecidas pela legislação ambiental, se transformando em
uma forma mais segura para a destinação dos resíduos e, consequentemente, para
a geração de energia elétrica ou térmica. Ele cita que a utilização da incineração
para a recuperação energética (elétrica e/ou térmica) dos resíduos, é uma das
tecnologias

denominadas

Waste

To

Energy

(WTE),

que

inclui

qualquer

processo/tratamento dos resíduos, obtendo energia a partir dos mesmos.
Sendo o Japão o país que mais utiliza a tecnologia de incineração para o RSU,
de acordo com os vários autores já referenciados, foram avaliados trabalhos para
identificar o que levou a esse comportamento.
Na pesquisa de Lima et al (2003), estes informam que em Tóquio, apenas na
região denominada “Ku Área” com 621 km2, residiam cerca de 8 milhões de
habitantes naquele período, 70% da população de Tóquio.
Essa elevada densidade populacional do centro de Tóquio, com ruas estreitas,
traz enormes problemas na gestão do RSU. Neste local existiam 19 incineradores e
1 em Toshima (considerada piloto) para reduzir a circulação e o espaço para
tratamento do RSU. A Tabela 18 enumera essas unidades e suas características
(Lima et al, 2003).
Tabela 18: Incineradores em operação na “Ku Área” em 2003.
Nome do
incinerador
Setagaya
Ohi
Katsushila
Adachi
Sugunami
Hikarigaoka
Ohta no . 1

Data de
início do
funcionam.
1969
1973
1976
1977
1982
1983
1990

Ohta no . 2
Meguro
Nerima
Ariake
Chitose
Edogawa
Sumida
Kita
Sinkoto
Minato

1990
1991
1992
1995
1996
1997
1998
1998
1998
1999

Toshima

1999

Sibuya
Chuou

2002
2002

Fonte: Lima et al, 2003.

Área
(m2)
27.000
54.000
52.000
34.000
36.000
23.000
46.000

Capacidade
Quant.
Potência
diária
Incinera(kW)
(ton/dia)
da (t/dia)
Hitachi Zosen (Von Roll) 900 (3 x 300 t)
540
2.500
Hitachi Zosen (Von Roll)1200 (4 x 300 t)
880
2.600
Mitshubishi (Martin)
1200 (3 x 400 t)
1.080
13.200
Hitachi Zosen (Von Roll) 500 (2 x 250 t)
440
6.290
NKK Corp (Volund)
900 (3 x 300 t)
600
6.000
Mitshubishi (Martin)
300 (2 x 150 t)
300
4.000
600 (3 x 200 t)
600
12.000
Takuma (HN)
Tipo

600 (3 x 200 t)
Hitachi Zosen
NKK Corp (Volund)
600 (2 x 300 t)
Kawasaki (Sun)
600 (2 x 300 t)
Mitshubishi (Martin)
400 (2 x 200 t)
Kawasaki (Sun)
600 (1 x 600 t)
NKK Corp (Volund)
600 (2 x 300 t)
Hitachi Zosen (Von Roll) 600 (2 x 300 t)
Mitshubishi (Martin)
600 (2 x 300 t)
Takuma (HN)
1800 (3 x 600 t)
Mitshubishi (Martin)
900 (3 x 300 t)
Ishikawajima-Harima
12.000
400 (2 x 200 t)
(leito Fluidizado)
8.000 Ebara (leito Fluidizado) 200 (1 x 200 t)
29.000 Hitachi Zosen (Von Roll) 600 (2 x 300 t)
46.000
29.000
15.000
24.000
17.000
27.000
18.000
16.000
61.000
29.000

420
600
460
400
600
600
600
600
1.800
600

15.000
11.000
1.500
5.600
12.000
12.300
13.000
11.500
50.000
22.000

400

7.800

200
600

4.200
15.000
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Comparando-se

a “Ku área” no Japão, com a região do Grande Porto em

Portugal, esta última com 650 km2 englobando 8 municípios, mas com população
aproximada de 1 milhão habitantes, 8 vezes inferior à população da área estudada
no Japão, a geração de RSU nessa área de Portugal era de cerca de 540 mil
toneladas/ano, sendo incineradas em 2008, 384 mil toneladas de RSU (cerca de
70%), produzindo 191 GWh de energia elétrica, suficiente para abastecer uma
população de 150 mil habitantes (Xará, 2009). Essa proporção de incineração não
reflete a realidade de Portugal, apenas se refere à região do Porto.
Levi e Cabeças (2006) mencionam que a incineração tem assumido um papel
relevante no tratamento de RSU em Portugal, com expectativa de atingir 1 milhão de
toneladas ao ano em 2020 e mencionam que uma central de tratamento de RSU por
incineração integra o incinerador propriamente dito (ou forno de combustão), o
sistema de armazenamento, a alimentação dos resíduos, de combustível, de ar e os
equipamentos e dispositivos de controle do tratamento dos gases da combustão, de
registro e vigilância, podendo ter ou não a recuperação do calor produzido por
combustão. Eles citam diversos processos térmicos, cujo objetivo é a redução do
RSU da ordem de 90% em volume e 80% em peso.
O Quadro 13 aborda processos térmicos com a finalidade de gerar produtos
reutilizáveis (materiais e energia), sendo o mais utilizado o processo de combustão,
e especial o Forno de Grelhas detalhado no item 4.8.2.1.
Processo

Produto da conversão
Pré-tratamento
Energia sob a forma de vapor Inexistente
Combustão
Eletricidade
Rejeito derivado de combustível (RDF)
Separação da parte orgânica
Gaseificação
Gás pouco energético
Redução da dimensão das partículas
Rejeito derivado de combustível (RDF)
Separação da parte orgânica
Oxidação úmida Ácidos Orgânicos
Redução da dimensão das partículas
Rejeito derivado de combustível (RDF)
Separação da parte orgânica
Transformação
Gás mediamente energético Redução da dimensão das partículas
do vapor
Rejeito derivado de combustível (RDF)
Gás mediamente energético Separação da parte orgânica
Pirólise
Combustível líquido
Redução da dimensão das partículas
Combustível sólido
Rejeito derivado de combustível (RDF)
Gás mediamente energético Separação da parte orgânica
Hidrogaseificação Combustível líquido
Redução da dimensão das partículas
Rejeito derivado de combustível (RDF)
Quadro 13: Processos térmicos para a recuperação de energia
Fonte: Levi, Cabeças (2006).
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Os gases da combustão são tratados em um sistema tipo semiúmido,
constituído por reatores de grande capacidade, que utilizam solução aquosa de
hidróxido de cálcio e carvão ativado para remover os componentes ácidos, metais
pesados e compostos organoclorados, além de filtros de mangas para reter as
partículas. A injeção de uma solução de ureia na câmara de combustão minimiza as
emissões de óxido de nitrogênio (NOx) antes dos gases serem liberados na
atmosfera.
Como resultado do processo, são produzidos efluentes gasosos e resíduos
sólidos, esses últimos representados pelas escórias, cerca de 20% do RSU
(resíduos do fundo do forno) e pelas cinzas volantes constituídas pelas partículas
arrastadas pelos gases (Levi e Cabeças, 2006). A Figura 47 ilustra um incinerador
típico de grelhas, como será detalhado mais adiante.

Figura 47: Incinerador de WTE de grelhas na Grande Porto
Fonte: Lipor (2011)
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Santos (2011) detalha os principais tipos de fornos para incineração, como
mostrado a seguir:
4.8.2.1 Forno de Grelha (Grate Firing)
Também conhecida como Mass Burning ou combustão em massa, realizando a
queima sem qualquer pré-tratamento, assim como no forno de leito fluidizado do
item a seguir, é a tecnologia mais utilizada para a incineração de RSU, possibilitando
a instalação de plantas em tamanhos variados, desde 50 a 2000 toneladas/dia.
Normalmente funciona com a temperatura do gás interno variando entre 750 o C
e 1000o C. O ar necessário à combustão é fornecido por ventiladores ou sopradores,
vindo por baixo e por cima da grade, conforme itens 7 e 8 Figura 48. O
funcionamento das grades pode variar, podendo fixa, ou móvel, esta última
projetada para aumentar a mistura e o fluxo de ar na massa de resíduos em queima,
a fim de atingir uma combustão mais completa.

Figura 48: Forno de grelha c/recup. energia “Martin GMBH für Umwelt- und Energietechnik.
Fonte: Ushima (2011)

Essas mudanças nas grades resultam em uma diferença significativa nas
emissões do incinerador, além de influenciar na quantidade e qualidade das cinzas
produzidas. O excesso de ar (próximo a 100%) necessário para a satisfatória
combustão dos resíduos nesses fornos traz duas grandes desvantagens: a perda da
energia com a sua dissipação em um grande volume de gases e a necessidade de
uma caldeira maior para lidar com os grandes volumes de gases.
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As grades servem também para o transporte longitudinal. O conjunto
compreende o sistema de alimentação, as grelhas; o sistema de ar secundário, um
dos elementos mais importantes para a otimização da combustão dos gases livres
dentro do forno e o sistema de descarte de cinzas. A Figura 49 ilustra 2 tipos de
grelhas utilizadas.

Figura 49: Tipos de grelhas
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Levi e Cabeças (2006)

Esse processo para biomassa tem como desvantagens a grande geração de
cinzas; a deposição, reduzindo a transferência de calor das superfícies do combustor
e a eficiência total do processo; a corrosão, reduzindo o tempo de vida útil do
equipamento; elevado nível de emissão de poluentes devido a combustão
incompleta, aumentando as emissões de CO, hidrocarbonetos, e hidrocarbonetos
poliaromáticos (PAH) e no caso da presença na biomassa de alto teor de alguns
elementos específicos (Cl, S e metais pesados) pode agravar a emissão de
poluentes, com altas concentrações de HCl, SOx, dioxinas, furanos e metais
pesados.
4.8.2.2 Câmara de combustão fluidizada (Fluidized bed combustion - FBC)
O FBC e o forno de grelha são os dois tipos de fornos mais utilizados para
combustão de biomassa, incluindo o RSU, por possuírem boa flexibilidade quanto ao
tipo de combustível utilizado, podendo ser abastecidos inteiramente por biomassa ou
utilizar o carvão para ajudar no processo de queima. A combustão neste tipo de
forno é realizada através de um processo de fluidização da câmara. A fluidização se
inicia quando uma camada de uma partícula granular sólida e inerte (normalmente
areia) é suspensa por um fluxo de ar ou gás dentro da câmara, injetado na câmara
pelo fundo e pelos lados.
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Neste estágio o combustível (opcional) e o adsorvente (normalmente calcário) já
podem começar a ser injetados dentro do forno, e todas as partículas da câmara já
se encontram em um estado líquido, fluidizado (EPI, 2004 apud Santos, 2011).
O ar é utilizado para movimentar o fluido dentro da câmara e como ar de
combustão primária. Quando utilizadas para RSU, operam com temperatura entre
750ºC e 1000ºC, mais comumente entre 750ºC e 850ºC e alcançam alta eficiência
de combustão dos resíduos. As câmaras fluidizadas podem ser do tipo borbulhantes
(Bubbling Fluidized Bed – BFB) ou circulantes (Circulating Fluidized Bed – CFB), o
que depende principalmente do combustível utilizado e da quantidade de vapor que
a instalação produzirá, tendo algumas diferenças na temperatura de combustão, no
tamanho da partícula do combustível, na velocidade de fluidização, entre outros.
A Figura 50 ilustra esse tipo de incinerador.

Figura 50: Processo de Leito fluidizado - incinerador Toshima.
Fonte: Lima et al (2003)

As partes que compõem esse processo estão discriminadas a seguir.

131

1: Plataforma
2: Sala de controle
3: tanque de acumulação
4: Guindaste
5: Alimentador de RSU
6: Ventiladores de ar primário e
secundário
7: Caldeira
8: Unidade de arrefecimento de gases,
9: Economizador
10: Filtro mangas
11: Unidade de lavagem de gases

12: Unidade de reaquecimento de gases
13: reator de NOx
14: depósito de cinzas
15: Chaminé
16: Acumulador de vapor de alta pressão
17: Turbina de vapor
18: permutador de calor
19: “Health Plaza Toshima”
20: unidade de gestão de aquecimento
interno e externo
21: Tanque de condensação e
22: condensador.

4.8.2.3 Forno Rotativo (Rotary Kiln)
Não são tão comuns para RSU como os fornos de grelha (Grate firing) ou os
fornos de câmara de leito fluidizado (Fluidized bed combustion). No Brasil, os fornos
rotativos são comumente utilizados para o tratamento de resíduos perigosos, ou em
alguns processos industriais, como a indústria metalúrgica na calcinação do minério
de ferro em ferro e aço; a produção de alumínio; a indústria química, para a
produção de ligas metálicas e a produção de clinquer em fábricas de cimento, estas
também efetuando coprocessamento de resíduos industriais perigosos.
A movimentação dos resíduos é feita em um forno cilíndrico a fim de otimizar a
mistura do combustível com o ar e permitir uma queima mais uniforme. Operam com
uma temperatura de gás interna variando de 800 o C a 1000º C, e uma câmara de
pós-combustão com temperaturas entre 850º C e 1200º C e são controlados por
sensores que se interconectam com o mecanismo de alimentação do incinerador,
desligando-a caso as condições de operação não sejam as que foram préestabelecidas.
Gases, líquidos, pastas, sólidos e até alguns materiais pouco convencionais
podem ser manipulados e processados em grandes quantidades por fornos desse
tipo. A Figura 51 ilustra as partes que integram esse tipo de incinerador.
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Figura 51: Esquema de incineração Rotary Kiln
Fonte: SEILER, 2009 apud Santos (2011)

Além dos fornos de incineração já descritos, serão abordados a gaseificação, a
pirólise, já que o plasma último não tem registros de uso, segundo a Figura 52.

Figura 52: Quantidade de usinas de tratamento de RSU com geração de energia
Fonte: ABRELPE e PLASTIVIDA (2012)

4.8.2.4 Pirólise
Segundo a ABRELPE e PLASTIVIDA (2012), a pirólise é um tratamento térmico
efetuado totalmente sem a presença de oxigênio, onde os componentes dos RSU
são decompostos em hidrocarbonetos na forma gasosa e cinzas. A fração gasosa
pode ser destilada para obter diferentes hidrocarbonetos ou queimados em caldeiras
ou geradores para gerar energia elétrica ou ainda oxidados parcialmente para
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obtenção do gás de síntese como ocorre na gaseificação. Pode atingir até 1000o C e
gerar alto teor de emissão gasosa, pois há transferência de poluentes.
De acordo com Novicki e Martignoni (2000), a pirólise (ou retortagem) aplicada à
reciclagem de pneus, por exemplo, consiste em transformar o material elastomérico,
de composição química complexa, em diversos outros compostos hidrocarbonetos
como óleo e gás, inclusive de maior peso molecular devido à isomerização,
unicamente pelo calor.
Novicki e Martignoni (2000) dizem que o objetivo das plantas de pirólise, além da
produção do óleo, gás e negro de fumo de pirólise, era de obter produtos com
qualidade final compatível com o mercado além de preço competitivo. Em 1976 a
Goodyear se associou a TOSCO II para processar 30.000 pneus por dia, ou 1.250
pneus/hora. Esta planta foi originalmente desenvolvida para o processamento de
xisto pirobetuminoso a um custo relatado de US $ 20 milhões para a sua montagem
e US$ 88.00/tonelada de xisto processado e tem menos de 4% da capacidade total
do Petrosix – planta da Petrobrás instalada em São Mateus do Sul/PR.
O processo Petrosix desenvolvido pela PETROBRÁS tem como principal
característica a simplicidade operacional e a pirólise em baixa temperatura. Em
2000, esse processo já estava sendo empregado para o co-processamento de xisto
e pneus, inserindo a corrente de pneus já em tiras ou pedaços de 50 até 100 mm em
sua maior dimensão à corrente de xisto cru.
Após a secagem, é aquecido pela passagem em contra corrente endógena com
gás aquecido a 480º C, provocando a vaporização da matéria orgânica contida no
xisto e pneus gerando óleo e gás. Nas zonas anteriores (de aquecimento) e
posteriores (resfriamento) à zona de retortagem, a massa gasosa ascendente troca
calor ao material retortado que se resfria, resultando na condensação dos vapores
de óleo sob a forma neblina, transportada para fora da retorta pela corrente
circulante de gases. Parte desta, arrastando as gotículas de óleo, passa por
ciclones, onde a força centrífuga separa as partículas sólidas e gotas de óleo do
gás, que segue para ao precipitador eletrostático para polimento final. As correntes
ricas em óleo recuperado nos ciclones e precipitador eletrostático seguem para
tratamento por filtração e centrifugação para produzir o óleo produto.
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O gás limpo é comprimido e dividido em três correntes: uma é aquecida em
forno a cerca de 480ºC e reinjetada na retorta, em altura mediana, para fornecer
energia para a retortagem, a outra; fria, é injetada no fundo da retorta para
resfriamento do material retortado descendente e aproveitamento do calor e a
terceira; o gás produto, que segue para tratamento final, onde a nafta e água de
equilíbrio são condensadas e o produto é separado como gás combustível e gás
liquefeito, quando então é processada a recuperação do enxofre. A Tabela 19
mostra o rendimento em percentual de gás, óleo e negro de fumo.
Tabela 19: Rendimento da pirólise de pneus
Temperatura
Negro de
Gás, %
Óleo, %
de Pirólise, ºC
Fumo, %
500
6
42
52
530 (Ensaio
7(*)
45
40
Fisher)
600
10
50
40
700
15
47
38
800
31
40
29
Fonte: Novicki e Martignoni (2000)

Ainda segundo Novicki e Martignoni (2000) o óleo de pirólise constituído de
cerca de 20% em peso de óleo puro de pneu é aromático com ligeiro odor
queimado, com poder calorífico superior de 10.262 kcal/kg, densidade 20/4°C de
0,9457 e viscosidade de 7,6 cSt @ 37,9 ºC. O ponto de fluidez de – 6 ºC. Como óleo
integral poderia ser classificado grosseiramente segundo padrão American Society
for Testing and Materials (ASTM) como Bunker N º4.
4.8.2.5 Gaseificação
Segundo Sousa (2009), é um processo antigo, desenvolvido na Alemanha por
Bischof em 1839 e por Siemens em 1861, voltados à obtenção de energia para as
atividades agrícolas, aquecimento doméstico e iluminação. No século XX surgem os
gaseificadores portáteis, utilizados em barcos, caminhões, automóveis e tratores.
Depois, na II Guerra Mundial, devido às restrições em adquirir combustíveis
fósseis, o gás produzido por gaseificação era usado para a produção de substitutos
da gasolina e do diesel. Terminada a guerra, outras fontes, como o petróleo e o gás
natural tornaram-se mais vantajosas e econômicas e a tecnologia caiu em desuso.
Atualmente, as principais aplicações têm sido na indústria petroquímica, para
converter diversos hidrocarbonetos em gás de síntese para produção de metanol e
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amônia, entre outros produtos químicos de interesse e na conversão do carvão em
combustíveis sintéticos. Ultimamente tem ocorrido um crescente interesse da
utilização desta tecnologia numa outra área: a produção de energia.
Tanto pelo aumento do preço dos combustíveis fósseis, quanto pelas
preocupações ambientais, à gaseificação apresenta um grande potencial de
desenvolvimento em todo o mundo, sendo considerada hoje como economicamente
competitiva, termicamente eficiente e amiga do ambiente, alternativa atrativa frente
às tecnologias convencionais de tratamento de resíduos com recuperação de
energia e um dos processos mais promissores para a conversão energética da
biomassa e resíduos, tendo em conta a utilização de uma fonte de energia
renovável; a melhoria ambiental, diminuindo emissões de gases com efeito de
estufa; a diversificação das opções de conversão de energia e a diminuição da
dependência energética.
No entanto, precisa de mais estudos e desenvolvimento para tornar o sistema
confiável e que possa satisfazer determinadas especificações de desempenho, em
particular as necessárias pelo sistema de conversão energética ao qual o sistema de
gaseificação está acoplado.
A gaseificação pode ser definida como um processo térmico realizado com uma
oxidação parcial feita com quantidade limitada e controlada de oxidante, inferior à
requerida estequiometricamente; convertendo a matéria-prima à base de carbono,
geralmente sólida (podendo ser líquida), em produtos gasosos pela ação de um
agente oxidante, deixando um resíduo inerte e produzindo um gás de síntese ou
syngas, que pode ser utilizado como combustível em caldeiras, motores e turbinas,
para gerar energia e/ou calor. De acordo com o agente oxidante, a gaseificação
pode ser classificada como direta, ou indireta.
A direta usa ar ou oxigênio puro em pequena percentagem (25-30% do oxigênio
necessário para a oxidação completa) e as reações de oxidação fornecem a energia
para manter o processo. A escolha entre ar ou oxigênio puro depende de uma série
de fatores, tais como, a reatividade do material da alimentação, a finalidade do gás
de síntese e o tipo de gaseificador.
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Já a indireta é quando se usa vapor de água, que introduzido no gaseificador
permite aumentar o teor em H2 no gás produzido.
A quantidade, composição e poder calorífico do gás de síntese depende tanto da
composição do material gaseificado, como das condições de operação do
gaseificador.
Dalai et al (2009) apud Sousa (2009), estudaram a gaseificação de Combustível
Derivado de Resíduos (CDR), num gaseificador de leito fixo para produção de gás
de síntese e observaram que em condições experimentais semelhantes, CDR´s com
maiores conteúdos em C e H produzem maiores quantidades de CO e H2 e a razão
vapor/resíduos mostrou um efeito significativo na seletividade do gás de síntese,
bem como no seu poder calorífico.
O processo é realizado a temperaturas entre 900 a 1100ºC, se é utilizado ar e
1000 a 1400ºC, se oxigênio. É considerado endotérmico, sendo necessário fornecer
calor ao processo, por meio de uma fonte externa ou através da combustão de uma
parte do resíduo a gaseificar, sendo a última opção a mais utilizada. Neste caso,
ocorrem dentro do gaseificador várias reações exotérmicas e endotérmicas, sendo
que uma parte do resíduo rica em carbono sofre oxidação parcial, através do
controle da quantidade de oxigênio inserida no gaseificador e o calor libertado na
reação fornece a energia necessária para a primeira reação de gaseificação avançar
rapidamente, tornando o processo de autotérmico. As temperaturas de operação
num gaseificador refratário variam desde os 1200ºC aos 2000ºC.
A temperaturas altas as reações endotérmicas são favorecidas. As reações e a
distribuição dos produtos podem ser influenciadas por alguns parâmetros: como o
tamanho das partículas; a umidade; o tipo de contato gás/sólido; a pressão; a taxa
de aquecimento; o perfil de temperaturas e o tempo de residência.
Há três tipos principais de gaseificadores: leito fixo, leito fluidizado e de ciclo
combinado.


Leito fixo:
 Alimentados em contracorrente, onde o resíduo é alimentado na parte
superior passando pelas zonas descendentes de secagem, pirólise, redução e
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combustão. O agente oxidante (ar, oxigênio ou vapor) é injetado na parte
inferior à grelha, o gás com baixo conteúdo de partículas devido a sua baixa
velocidade no reator, sai em contracorrente ao resíduo saindo na parte
superior e as cinzas são removidas pelo fundo. São utilizados para escalas de
aplicação de média a grande;
 Co-corrente: o resíduo igualmente é alimentado na parte superior, passando
pelas zonas descendentes de secagem e pirólise, passando por uma
garganta ou distribuidor, onde entra o agente oxidante e ocorre a combustão,
em seguida passam pela zona de redução e o gás sai abaixo da grelha, no
mesmo sentido do resíduo, portanto. As cinzas são recolhidas no fundo.
Verifica-se o arraste de cinzas e fuligem devido à saída do gás ser próxima à
zona de redução. Também é necessário elevado tempo de residência para a
conversão total do resíduo em gás de síntese. Presta-se a escalas de
pequena a média.
 Corrente cruzada: o resíduo também é alimentado na parte superior,
igualmente passando pelas zonas de secagem e pirólise, estas ocorrendo em
forma circular, por decorrência da alimentação do agente oxidante ocorrer em
apenas um lado e próximo ao fundo, enquanto que a saída do gás ocorre no
lado oposto. Os alcatrões e óleos são conduzidos a zone de redução onde
pode ocorrer a queima de compostos mais leves. Também ocorre o arraste de
cinzas no gás produzido. Os produtos finais são um gás de baixo poder
calorífico e coque.


Leito Fluidizado:
Os gaseificadores de leito fluidizado podem ser de leito borbulhante ou circulante.
A diferença é a velocidade com que o material atravessa o leito, sendo maior no
leito circulante, permitindo uma mistura melhor entre resíduo e oxidante, mas
arrasta mais partículas com o gás. O leito pode ser de areia ou um catalizador,
como a alumina. Os resíduos devem ser triturados em tamanhos muito
pequenos, sendo alimentados no topo, enquanto o oxidante, geralmente ar, é
injetado na parte inferior. A temperatura depende do tipo de resíduo. Esses
gaseificadores têm várias vantagens e crescente interesse em sua utilização:
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 Possibilidade de evitar a formação de cinzas pela operação a temperaturas
mais baixas, entre 800 e 900º C.
 Baixo custo;
 Aplicável a diversos resíduos;
 Facilidade em controlar a temperatura;
 Composição do gás é muito uniforme, variando pouco, devido às boas
condições de transferência de calor e matéria proporcionados pelo leito
fluidizado;
 Possibilidade de adição de cal ao leito, efetuando a dessulfuração in situ do
sólido, simplificando muito a depuração do gás;
 Menor emissão de poluentes e
 Elevada capacidade volumétrica.


Ciclo combinado com Gaseificação integrada:
O gaseificador é ligado a um ciclo combinado incorporando uma turbina a gás e
uma turbina a vapor, ambas de alta eficiência. O gás de síntese produzido no
gaseificador e deve ser limpo antes de ser enviado à turbina para produzir
eletricidade.
Os gases de escape da mesma são recuperados para produzir vapor que
posteriormente é enviado para a turbina a vapor, produzindo simultaneamente
eletricidade e vapor. A turbina a gás e a turbina a vapor operam em conjunto
como um ciclo combinado. A Figura 53 contém a representação desse processo.

Figura 53: Ciclo combinado de gaseificação com geração de energia e vapor
Fonte: Zero Emission Resource Organisation (2012).
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4.8.2.6 Vantagens e desvantagens da incineração
Santos (2011) cita as principais vantagens e desvantagens que observou:


Vantagens:
 Recuperação

energética:

Plantas

com

aproveitamento

energético

possuem uma eficiência de aproveitamento elevada quando comparada
com a eficiência de aproveitamento energético de um aterro para estes
fins. Dentre as diversas formas de aproveitamento energético (elétrica +
térmica) a partir da incineração, a eficiência varia entre 35 e 85%, de
acordo com a combinação das formas distintas de aproveitamento
energético. A recuperação energética através da utilização do metano
presente no biogás apresenta uma eficiência de captura em torno de
50%, mesmo nos aterros mais modernos, reduzindo drasticamente a
eficiência global do processo. Após a captura do gás, o motor de
combustão

interna

que

irá

queimar

o

biogás,

participando

da

transformação em energia elétrica, com eficiência energética em torno de
25%. Multiplicando-se a eficiência de captura do biogás à eficiência do
motor de combustão interna, obtém-se uma eficiência global do processo
de aproximadamente 12,5%, ou seja, valores inferiores, portanto às
plantas de incineração.
 Facilidade de instalação próxima aos centros urbanos: Diferentemente dos
aterros sanitários, podem ser instaladas e operadas bem próximas aos
grandes centros urbanos, como nas fotos da Figura 46, requerendo muito
menos área que um aterro para a mesma capacidade de processamento,
reduzindo o custo logístico do gerenciamento com menor distância
percorrida até a destinação. Além disso, após o término do período de
atividade de uma planta de incineração o terreno inicial poderá ser
utilizado para qualquer atividade, inclusive para a instalação de uma nova
planta, diferente dos aterros que devem ser monitorado por períodos de
vários anos após seu fechamento e não permite o uso para várias
atividades. Já Ushima (2011), menciona a redução drástica de massa e
volume a ser descartado, em média de 70 % massa; 90 % volume e
redução do impacto ambiental (os 3 últimos por evitar aterramento):
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-

Níveis de emissão de poluentes abaixo dos processos de combustão
de combustíveis fósseis;

-

Minimização do efeito estufa;

-

Redução de emissão de gás metano;

-

Redução de contaminação de lençóis freáticos;

 Recuperação de materiais: Atualmente, muitas plantas de incineração de
RSU têm a separação dos materiais recicláveis. Comparativamente, a
recuperação da matéria ainda é mais positiva do que a recuperação
energética, pois além de gerar uma economia de energia, a recuperação
de matéria poupa também os recursos naturais na produção do novo
material. O balanço econômico positivo gerado a partir da economia de
energia e da recuperação dos materiais pelos incineradores deve ser
considerado também no estudo dos custos de utilização dos mesmos, o
que pode ser observado nas Tabelas 15 e 16, onde fica nítido o
incremento na reciclagem e na compostagem.
 Esterilização dos resíduos: destruição de bactérias e vírus presentes nos
resíduos (Ushima, 2011);
 Destoxificação (Ushima, 2011):
-

Produtos orgânicos tóxicos podem ser destruídos;

-

Amplamente utilizada para a disposição de resíduos industriais e
descontaminação de solos;



Desvantagens:
 Emissão de poluentes: Apesar das emissões respeitarem os limites de
emissões exigidos na legislação, em especial a Alemã, uma das mais
restritivas do mundo, ainda emitem dioxinas e furanos, que são altamente
tóxicos e se acumulam no organismo ao longo do tempo e mesmo em
baixas concentrações, possuem um grande potencial cancerígeno
quando em contato com o homem.
 Aceitação da população: Mesmo utilizando a melhor tecnologia disponível
(BAT) para redução das emissões e respeitando todos os limites de
previstos em lei, ainda continua sendo muito rejeitada pela sociedade
devido ao seu histórico passado de altos níveis de emissões e do
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descompromisso com os aspectos ambientais. A utilização dos resíduos
como fonte de energia renovável somente foi reconhecida recentemente
em alguns países, exigindo um certo tempo para que se perceba uma
mudança na forma como é vista esta tecnologia de processamento por
parte da população.
 Custo: Na instalação/operação de uma planta de incineração, o custo é
considerado um fator negativo quando comparado com países onde nem
sequer a prática é de aterros sanitários, como ainda é o caso do Brasil,
que além de tudo possui grandes espaços físicos para a construção de
novos aterros, não tem legislação específica que incentive o uso da
incineração e não há tecnologia nacional, sendo necessária a importação.
Muitos países como o Brasil, não se praticam as gate fees, ou taxas de
portão, usadas para desestimular a prática da atividade de aterragem e
que junta fundos para serem empregados em melhorias ao meio
ambiente. Por outro lado, a menor distância entre a fonte geradora de
resíduos e as plantas de incineração tem um impacto positivo no balanço
econômico dos incineradores, reduzindo os custos de transporte dos
resíduos até sua destinação final adequada.
 Segundo Ushima (2011), a presença de materiais que podem gerar
compostos tóxicos e corrosivos: pilhas, PVC, lâmpadas fluorescentes etc.
Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP, 2010),
além da liberação dos gases e do alto custo de implantação, operação e
manutenção, há a geração de resíduos para aterro classe I.
O The World Bank (1999) preparou um guia para a decisão sobre a implantação
de incineradores para o tratamento de RSU, desde que enquadrados nos seguintes
critérios:


Possui gestão de RSU madura e o bom funcionamento do sistema está em
vigor há alguns anos. O pessoal especializado pode ser recrutado e mantido;



Os resíduos sólidos gerados no processo (escórias) são depositados em
aterros sanitários bem operados e os resíduos perigosos são depositados em
aterros para esse fim;
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A fonte de resíduos combustíveis é estável e a quantidade é de pelo menos
50.000 toneladas/ano.



O poder calorífico inferior (PCI), em média, deve ser de pelo menos 7 MJ/kg,
nunca inferior a 6 MJ / kg em qualquer época do ano.



A comunidade está disposta a absorver o aumento custo do tratamento
através de encargos de gestão, taxas e impostos.



O planejamento ambiental é estável o suficiente para permitir um horizonte
de planejamento de 15 anos ou mais.

4.9

Outras soluções para preparo ou uso como combustível
Outras soluções com geração de energia a partir dos resíduos seriam o uso de

plasma e a bio-metanização, ou digestão anaeróbia, esta última tratada no item a
seguir. Além disso, iniciativas de co-processamento ou co-geração são também
consideradas, no caso para o RSU, após passar por processo com a produção de
CDR, como o da Figura 54.

Figura 54: Produção de Combustível derivado de resíduos (CDR)
Fonte: Adaptado pela autora de Estre (2013)
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4.10 Compostagem e digestão anaeróbia
Para esse tópico, a abordagem dada aos resíduos orgânicos em outros países
contempla soluções mais modernas aplicáveis a estes e, portanto, serão detalhadas
posteriormente.
Segundo dados do MMA (2012) compilados na Tabela 11, apenas 0,8% do RSU
no Brasil seguiam em 2008 para compostagem.
Já os dados compilados nas Tabelas 15 e 16, são tratados por meio de
compostagem ou digestão anaeróbia, cerca de 8% do RSU nos EUA e de
aproximadamente 16% na União Europeia.
4.10.1 No Brasil
Nota-se pelos dados existentes, que há muito que fazer no Brasil.
Não havendo informações adequadas para definir o tipo de iniciativa de
compostagem, o enleiramento e revolvimento do material, conforme ilustrado Figura
55 são os tipos mais comuns encontrados por esta autora em locais com tal
iniciativa.

Figura 55: Compostagem de material vegetal
Fonte: A autora (2011)

4.10.2 Em outros países
Na década de 1990, a estratégia finlandesa de desvio de resíduos
biodegradáveis longe de aterros foi focada principalmente na reciclagem, incluindo a

144

compostagem e a digestão anaeróbia. Entretanto, o clima finlandês e diferente
composição de resíduos urbanos biodegradáveis em comparação com outros
Estados-Membros da UE levaram a problemas técnicos de unidades de
compostagem (EEA, 2009). Esse tipo de situação leva a necessidade de avaliar o
caso mais apropriado ao tratamento da fração orgânica dos resíduos.
Há métodos e padrões elevados pré-definidos em alguns países, como no caso
do protocolo de qualidade da Northern Ireland Environment Agency (NIEA, 2012).
Tal protocolo foi criado para aplicação na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do
Norte tanto para compostagem, como para digestão anaeróbia e tem como conteúdo
básico o que segue:


Produção de composto de qualidade a partir de fonte segregada resíduos
biodegradáveis



Forma de fornecer evidências da conformidade com o Protocolo



Armazenamento, aplicação e uso de composto proveniente de resíduos
biodegradáveis segregados.
Há ainda uma série de apêndices, que apresentam as definições, tipos de

resíduos biodegradáveis aceitáveis para a produção de composto de qualidade,
normas e especificações de qualidade a que o protocolo se aplica, diagrama de
certificação e acreditação, modelo de documentação, boas práticas para a
manipulação, armazenamento, aplicação e uso de composto de qualidade como um
fertilizante agrícola no solo para horticultura
Segundo o NIEA (2012), o processo de transformação de resíduo em composto
é classificado como uma operação de recuperação de resíduo e é objeto do controle
e gerenciamento pela legislação interna do Quadro diretivo para resíduos
domésticos e não afeta a obrigação dos produtores de manterem uma licença
ambiental que autorize a estocagem e processamento do resíduo para
compostagem.
Os resíduos da agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça e pesca,
preparação

e

processamento

de

alimentos,

resíduos

da

preparação

e

processamento de carne, peixe e outros produtos alimentares de origem animal,
resíduos de frutas, legumes, cereais, óleos alimentares, cacau, café, chá e tabaco,
preparação e de transformação, conservação e produção de levedura, preparação e
fermentação de melaços, da indústria de laticínios, de panificação e confeitaria, da
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produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (exceto café, chá e cacau), do
processamento de madeira e fabricação de móveis, pasta de papel, e papelão,
celulose, da indústria de couros; da indústria têxtil, entre vários outros, mas com
destaque para o item 16 do protocolo NIEA (2012), acerca da fração orgânica dos
resíduos municipais, ou o item 18 deste, sobre poda de árvores e resíduos de
jardins, são especificados em vários subitens do apêndice B, Tabela B.1 desse
protocolo.
A seguir, um exemplo dos itens que compõem o item 1 da Tabela B.1, do
apêndice B do protocolo de qualidade do NIEA (2012). Cabe ressaltar que não
necessariamente todos os resíduos listados possam ser tratados no sistema de
compostagem, pois a lista não se restringe a esse processo e segue apenas para
exemplificação:


Lodos provenientes da lavagem e limpeza.



Resíduos de preparação de alimentos e processamento, resíduos de lavagem de
alimentos apenas.



Resíduos de tecido animal



Resíduos vegetais



Inclui palha, outros resíduos de colheitas, vegetação ribeirinha e restos de cultura
com base em tecidos vegetais como o composto derivado de resíduos
biodegradáveis de fonte segregada, turfa e casca.



Fezes, urina e estrume;



Líquidos e cama dos animais: os seguintes tipos são permitidos: palha, papel
picado, pasta de papel; serragem; aparas de madeira, e lascas madeira. Não são
permitidos folheados, embutidos ou outras substâncias conservantes. Animais de
criação (gado) são a principal fonte.



Resíduos de silvicultura: Resíduos verdes e de tecidos vegetais apenas.
A orientação denominada PAS 100 (Publicly Available Specification: 2009) foi

gerada pela British Standard (BSI) e contém informações a respeito de aditivos, que
devem ser acrescentados apenas se forem trazer benefícios no processo de
compostagem ou redução de emissões, mas para uso apenas na fase inicial,
durante a fase de sanitização ou nas duas primeiras semanas da fase de
estabilização do composto, bem como apresenta esclarecimentos sobre a formação
das bateladas, a sanitização (para a eliminação dos patógenos), a estabilização, a
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preparação do produto envolvendo peneiramentos, mistura com outros materiais
permitidos, incremento ou redução de componentes, a maturação, a estocagem,
amostragem e informa o monitoramento mínimo em frequência e parâmetros para
cada uma das etapas principais, bem como os registros que devem ser gerados.
A Tabela 3 do PAS 100 apresenta a qualidade mínima do composto para uso
geral, incluindo os patógenos como Escherichia coli com limite máximo de 1000, a
ausência de Salmonella spp, a presença de metais tóxicos como o cádmio, limitado
a 1,5 mg/kg em base seca, assim como limites para cromo, cobre, chumbo,
mercúrio, níquel e zinco, controle da estabilização e maturação, da germinação de
sementes, contaminantes físicos, como vidro, metal, plástico, pedras, entre outros.
Já a Tabela 5 daquele trabalho, informa os requisitos mínimos para nitrogênio,
fósforo e potássio totais, amônio, nitratos, fósforo, potássio, magnésio, cálcio
solúveis em água. Há ainda vários outros controles, registros, orientação para os
passos de sanitização, entre outros.
Chalmim e Gaillochet (2009) tabularam esse tipo de solução para os países da
OECD, conforme ilustrado na Figura 56.

Figura 56: Percentual de compostagem para os resíduos da OECD.
Fonte: Chalmin e Gaillochet (2009)
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As Fotos da Figura 57 ilustram uma planta de recepção de resíduos para prétratamento:

Figura 57: Recepção, pré-tratamento, separação de orgânicos, processamento e dosagem
Fonte: Diaz (2010)

A Figura 58 ilustra uma central de triagem e preparo para orgânicos:
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Figura 58: Fluxo de uma central com reaproveitamento dos orgânicos
Fonte: Adaptado de Efacec (2012)

4.10.2.1

Digestão aeróbia ou compostagem por enleiramento:

Na forma de compostagem por enleiramento, o revolvimento das pilhas pode ser
efetuado através de uma máquina de revolvimento ou através de pá carregadeira ou
retro-escavadeira e até mesmo, revolvimento manual, conforme o tamanho da pilha.
Quaisquer das formas devem garantir o arejamento suficiente para efetivar uma
compostagem aeróbia.
A área onde as leiras são feitas pode ser aberta ou fechada. Sendo aberta, um
cuidado adicional deve ser tomado no controle das águas que percolarem as leiras,
evitando formação de chorume e também, o excesso de umidade que dificulta a
compostagem.
As fotos da Figura 59 apresentam o revolvimento de leiras e leiras estáticas.

149

Figura 59: Leiras em fases e sistemas de revolvimento diferentes, cobertas ou expostas
Fontes: Efacec (2012), Wikipédia (2012) e Cortez et al (2008).

Alguns aspectos do controle do processo de compostagem por leiras:
Segundo Fernandes e Silva (2008) a região termofílica opera entre 45 a 85º C e
a mesofílica, de 25 a 43º.C. O processo se inicia na fase mesofílica, mas
rapidamente passa a termofílica onde se mantém por cerca de 25 a 30 dias,
retornando a fase mesofílica, num período de biodegradação rápida ou
bioestabilização, que dura no total cerca de 36 dias e é caracterizada por uma
intensa atividade microbiológica e rápida transformação da matéria orgânica, com
grande consumo de oxigênio e a massa de resíduos se torna escura e o odor deixa
de ser agressivo.
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Após os 36 dias, entra na fase de humificação, onde permanece por mais de 20
dias, numa temperatura abaixo dos 43º C, geralmente em torno dos 25º C ou à
temperatura ambiente. É também chamada de maturação, onde a atividade
biológica é pequena, portanto, a aeração pode diminuir. Na mudança de fases o
resíduo perde massa, o que significa que o dimensionamento das fases deve levar
isso em consideração: não só o tempo de residência é maior, como o resíduo tem
pouca perda na 1ª fase, enquanto que na 2ª permanece cerca de metade do tempo
e sofre uma redução de massa.
Um fator importante a controlar, além da aeração, é a umidade, que deve ficar
entre 50 e 60%. Não deve superar os 65%, haja vista que nessa condição, a água
ocupa o espaço que deveria estar ocupado pelo ar, necessário ao processo, mas
também, não deve ser inferior a 40%, pois nesse caso a atividade biológica é inibida,
bem como a velocidade da degradação.
Outro aspecto é a manutenção da relação Carbono / Nitrogênio (C/N), já que o
primeiro é fonte de energia e o segundo é usado para síntese de proteínas e essa
relação deve estar próxima de 30 na fase inicial do substrato, podendo, no entanto,
variar de 20 a 70 de acordo com a biodegradabilidade do substrato. O desequilíbrio
nessa relação pode limitar a atividade microbiológica. Sendo baixa, ocorrerá a
volatilização da amônia. Sendo alta, não haverá N suficiente e também haverá
limitação na decomposição. No final do processo, a relação fica entre 10 e 20 pela
maior perda de carbono.
O pH é outro aspecto que deve ser mantido sob controle, entre 7,5 e 9,0 durante
a fase termófila.
Além do enleiramento, é possível efetuar a compostagem em recipientes
fechados com a introdução de oxigênio por insuflação de ar ou ainda por rotação da
massa.
4.10.2.2

Digestão anaeróbia

Segundo Hoornweg e Bhada-Tata (2012), quando se utiliza um processo de
digestão anaeróbica, o resíduo orgânico é tratado num recipiente fechado.
Frequentemente associada com tratamento de águas residuais instalações, a
digestão anaeróbica gerará metano que pode ser queimado ou usado para gerar
calor e / ou eletricidade.
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A compostagem é menos complexa e menos onerosa do que digestão
anaeróbica, mas o metano, um subproduto da digestão anaeróbia, pode ser
recolhido e queimado. A experiência de muitas instalações mostra que a fonte de
compostagem a partir de orgânicos bem segregados reduz significativamente a
contaminação do produto final.
A Efacec (2012) considera as seguintes etapas para um digestor anaeróbio:


Pré-tratamento úmido para dissolução da matéria biodegradável por forma a
aumentar a eficiência do processo de digestão



Remoção dos

contaminantes não biodegradáveis, nomeadamente a fração

pesada (pedras, ossos, vidro, pilhas, objetos metálicos, outros) e a fração leve
(têxteis, madeira, filme plástico, fios de metais variados, outros).


Remoção eficiente de areias e outros materiais inferiores a 10 mm, através de
um sistema de remoção (GRS) que deve ser eficiente, com consumo reduzido de
água do processo e com perdas reduzidas de matéria orgânica (MO) em
suspensão. As areias são uma das principais causas de problemas técnicos e
operacionais associados às Unidades de Digestão Anaeróbica:
 Elevados níveis de abrasão nos componentes (ex: bombas)
 Colmatação nas tubulações
 Sedimentação no digestor



A fração de suspensão orgânica, contendo matéria orgânica (MO) dissolvida e
cerca de 90% digerível vai para o digestor, isenta de areias, pedras, vidro, com
percentual de material contaminante menor que 2% e tamanho menor 10 mm e
sólidos totais entre e 6-12%.



No digestor, a fração de suspensão orgânica passa por processo biológico
através do qual a matéria orgânica é transformada em biogás, começando numa
série de reações de hidrólise para quebrar as ligações de polímeros orgânicos
insolúveis e terminando numa fase metanogênica, produtora de metano e dióxido
de carbono. O processo desenvolve-se em reservatórios fechados, na ausência
de oxigênio, onde são controlados fatores físicos e químicos, como a temperatura
e o pH. O tratamento úmido permite que o processo de digestão seja simples e
eficaz. A mistura dentro dos digestores é feita através de lanças de gás por
impulsão e convecção, o que traz as vantagens de não ter partes móveis no
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interior do digestor, maior eficiência, as lanças de gás são laváveis do exterior, e
podem ser substituídas individualmente e é reduzido o risco de entupimento.


O biogás produzido é encaminhado para um sistema de tratamento, mais ou
menos complexo, e depois para um centro eletro-produtor, constituído por grupos
moto-geradores produtores de energia elétrica e térmica, ilustrada na Figura 60.

Figura 60: Digestão anaeróbia de resíduo orgânico
Fonte: adaptado de Efacec (2012)

Ainda segundo a empresa Efacec (2012), os sistemas de valorização orgânica
atingem valores próximos do 7.500 MWh de energia elétrica por ano e 19.000 MWh
de energia térmica por cada 50.000 toneladas de resíduos orgânicos valorizados, o
que significa que são abastecidos com energia eléctrica mais de 40.000 habitantes e
são evitadas emissões de dióxido de carbono (CO2) na ordem dos 150.000
toneladas.
Segundo Haines (2009), o processo BTA® indicado na Figura 60, se refere à
Biotechnische Abfallverwertung GmbH & Co. KG, atualmente BTA International
GmbH e tem alta eficiência e efetividade para o tratamento de resíduo orgânico e o
digerido estabilizado que contém nutrientes, se pasteurizado, pode ser adicionado
no solo.
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Além da digestão anaeróbia via úmida apresentada acima, existe outro que se
processa a seco, como o da Figura 61, que não será desenvolvido neste trabalho.

Figura 61: digestão anaeróbia a seco.
Fonte: Diaz (2009)

4.11 Serviços de limpeza pública
Segundo o The World Bank (2012), atualmente no mundo são

cerca de 3

bilhões de habitantes, gerando 1,2 kg por pessoa por dia, com cerca de 1,3 bilhões
de toneladas geradas por ano. No relatório produzido, afirma-se que o resíduo mal
administrado tem um enorme impacto sobre a saúde, o meio ambiente local e global
e economia, resultando em custo total mais elevado do que o que para gerir os
resíduos adequadamente desde o princípio.
A natureza global do RSU inclui sua contribuição para as emissões de gases de
efeito estufa (GEE), por exemplo, o metano a partir da fração orgânica do fluxo de
resíduos e os vínculos cada vez mais globais de produtos, práticas urbanas e da
indústria de reciclagem. Afirma ainda que os gestores municipais de resíduos sólidos
tem uma enorme tarefa: levar o lixo para fora das portas das casas e fazê-lo da
melhor forma economicamente, socialmente e ambientalmente melhor possível. Os
custos para tratar o RSU em países desenvolvidos costumam ser os mais elevados
de seus orçamentos.
No Brasil, temos os gastos com o sistema de limpeza urbana (SLU), segundo
apuração feita pela PriceWaterHouseCooper (PwC), pelo Sindicato das Empresas
de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (SELUR) e a Associação Brasileira de
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Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP) em 2008, junto ao Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS), consolidados na Tabela 20, mostrando
grande disparidade dos custos por habitante/ano, em especial em Brasília/DF, parte
pela quantidade apurada ser maior em kg/hab./ano que as demais, dando uma
conotação de que tais números demandam de verificação.
Tabela 20: Gastos orçamentários com SLU em 2008, com ou sem arrecadação específica
Rio de
Salvador Janeiro BA
RJ

Goiânia GO

São
Paulo SP

Belo
Horizonte MG

7.326,54

1.182,70

14.495,53

2.726,50

12,50%

6,80%

7,80%

5,30%

6,00%

19,80%

20,70%

110,00%

0,00%

0,00%

47,70%

Orçamento gasto com empresas terceirizadas

53,20%

84,80%

31,80%

35,60%

100,00%

53,10%

Quantidade de lixo por habitante por ano (kg/
hab/ano)

605,02

253,31

456,56

368,65

351,41

349,13

Custo por habitante ano (R$/hab/ ano)

144,45

84,99

81,18

75,8

73,63

68,04

Cidades

Brasília DF

Despesas da administração pública municipal para a
manutenção dos serviços públicos em geral (Milhões
R$/ano)

7.055,02

1.851,34

Orçamento municipal destinado a limpeza urbana

4,70%

Relação entre arrecadação específica e despesa
com SLU

Fonte: adequado pela autora de PwC, SELUR e ABLP (2010)

Já a Tabela 21 apresenta os gastos médios com a limpeza pública para as
mesmas capitais da Tabela 20 e é feita a comparação com outras importantes
cidades ao redor do mundo, com relação a informações coletadas via de regra em
2008. Novamente se observa que a quantidade de resíduos gerados por habitante
em Brasília só perdem para Roma, entre as cidades listadas na Tabela 21.
Tabela 21: Gastos com sistema de Limpeza Urbana em grandes cidades do mundo.
Cidades
Tóquio
Cidade do México
Barcelona
Roma
Paris
Nova York
Londres
Buenos Aires
Brasília - DF
Salvador
Rio de Janeiro
Goiânia
São Paulo
Belo Horizonte

População
Quantidade Quantidade
Gastos per
Gastos com
urbana
de
resíduo
de
resíduo
capita com
2
SLU (milhões
Área (km )
(milhões de
coletado (mil per capita
SLU
R$/ano)
habitantes)
ton/ano)
(kg/hab/ano)
(R$/hab/ano)
12,06 2.187,08
4.970,00
412,11
12.500,00
1.036,48
8,72 1.479,00
4.600,00
527,52
5.513,00
632,22
1,50
91,40
848,00
565,33
846,00
564,00
2,72 1.285,00
1.829,00
672,43
1.501,00
551,84
2,17
105,00
1.204,00
554,84
988,00
455,30
8,14 1.214,40
4.307,00
529,12
1.950,00
239,56
8,28 1.579,00
4.200,00
507,25
1.747,00
210,99
2,97
203,00
1.469,00
494,64
449,00
151,01
2,27 5.802,00
1.379,00
605,02
329,00
144,45
2,71
707,00
687,00
253,31
230,00
84,99
6,13 1.182,00
2.802,00
456,56
498,00
81,18
1,21
739,00
447,00
368,65
91,00
75,80
10,36 1.523,00
3.641,00
351,41
770,00
73,63
2,39
331,00
838,00
349,13
163,00
68,04

Fonte: SELUR, ABLP (2010).
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5

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)
Nesse capítulo, a abordagem se restringirá a tecnologia, haja vista que mesmo

havendo dados confiáveis sobre coleta de RSS em países desenvolvidos, não o são
no Brasil, mesmo tendo sido apresentados alguns valores nas Tabelas 22 e 23.
Esse tópico é comentado no capítulo 9.
5.1

No Brasil
A Resolução CONAMA no 358 (Brasil, 2005) traz conceito aplicado para o RSS:
...serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal,
inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo;
laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e
serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e
somato-conservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias
inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na
área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos
farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e
controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à
saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares
(Brasil, 2005, Artigo 1o).

Segundo a ABRELPE (2012) em virtude das resoluções federais atribuírem aos
geradores a responsabilidade pelo tratamento e destinação final dos Resíduos de
Serviços de Saúde (RSS), grande parte dos municípios que possuem unidades
públicas do serviço de saúde, coletam e dão destinação final apenas para o RSS
gerado por seus estabelecimentos. Ou seja, a tabulação sobre a quantidade total
gerada e o destino real desses resíduos no Brasil não é precisa, pois, via de regra,
não inclui a rede privada.
A Tabela 22 apresenta os dados compilados das informações apresentadas no
relatório “Panorama Nacional de Resíduos Sólidos” (ABRELPE, 2012).
Tabela 22: Produção de RSS informada pelos municípios em 2011

Região

População
2011

População
Urbana dos
Municípios

Produção
de RSS
(ton/ano)

Norte

11.833.104

5.855.787

8.600,00

Nordeste

39.154.163

7.663.392

35.000,00

Centro-Oeste

12.655.100

5.947.615

17.800,00

Sudeste

75.252.119

Sul

23.424.082

TOTAL

162.318.568

Fonte: ABRELPE (2012).

34.105.726 163.700,00
3.443.144

12.000,00

57.015.664 237.100,00
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O gráfico da Figura 62 ilustra o percentual de resíduos enviados para diferentes
destinos em 2011, sendo que os processos de autoclave, microondas e incineração
foram responsável por cerca de 58% do tratamento desses resíduos.

Figura 62: Destinação final dos RSS pelos municípios
Fonte: ABRELPE (2012)

Segundo Ventura (2012), o valor indicado para estimar a quantidade de RSS
coletada, nos dias atuais, é de 5 kg por 1 mil habitantes por dia (Brasil, 2010). As
informações compiladas na Tabela 23 apresentam variação significativa da
quantidade em kilogramas/habitante/dia nos anos avaliados. Esse tipo de situação
denota a necessidade de avaliar criticamente os dados coletados, como ocorre com
os dados de 2004 em comparação com os demais, por exemplo.
Tabela 23: Coleta de RSS segundo metodologia de pesquisa do SNIS
Ano base da pesquisa
Parâmetros selecionados

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

121,0

191,0

227,0

247,0

344,0

418,0

527,0

2,2

3,4

4,1

4,4

6,2

7,5

9,4

55.229.594,0

69.965.420,0

75.527.568,0

77.782.937,0

81.205.257,0

97.828.743,0

103.175.638,0

31,6

39,6

41,6

42,2

53,2

53,2

57,8

121,0

132,0

162,0

192,0

247,0

306,0

372,0

156.803,7

216.174,0

754.570,2

118.627,7

202.442,8

146.200,5

377.747,0

25.099,9

26.542,0

43.235,3

37.506,9

33.073,5

44.185,2

103.874,0

181.903,6
9,0

242.716,0
9,5

797.805,5
28,9

156.134,6
5,5

235.516,2
7,9

190.385,7
5,3

481.621,0
12,8

Número total de municípios RSU
Representatividade total de
municípios (%)
População total atingida
(habitantes)
Participação total da população (%)
Número de municípios envolvidos
no levantamento de RSS
Coleta de RSS por Prefeitura ou
contratos (t/ano)
Coleta de RSS por geradores ou
empresas contratadas (t/ano)
Total de RSS coletados (t/ano)
Kg / mil habitantes/dia

Fonte: Ventura (2012).

A seguir, são abordados os procedimentos para a coleta, o transporte, o
tratamento e disposição de resíduos do serviço de saúde (RSS) dos grupos A e E
detalhados a seguir, bem como as diretrizes para as classes B, C e D.
5.1.1 Embalagem
Para o resíduo infectante do grupo A, dadas às características de maior
virulência, infectividade ou concentração de patógenos, apresentando risco adicional
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à saúde pública, a embalagem deve suportar até 50% mais peso, serem da cor
branca e da classe II conforme Tabela 24, extraída da Tabela II da norma NBR no
9191 - Resíduo de serviço de saúde (ABNT, 2008).
Tabela 24: Classificação para comercialização de sacos classe II

Tipo
A
B
C
D
E

Dimensões
planas (cm)
Largura Altura
mínima
39
58
59
62
63
80
92
90
75
105

Capacidade
nominal
L

kg

15
30
50
90
100

4,5
9,0
15,0
27,0
30,0

Fonte: Tabela II da NBR 9191 (ABNT, 2008)

Também devem constar em cada saco individualmente a identificação do
fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo
de substância infectante conforme norma NBR no

7500 (ABNT, 2011) com a

inscrição: RESÍDUO INFECTANTE.
Já os resíduos perfuro-cortantes - grupo E, devem ser descartados em
contentores rígidos, conforme apresentado abaixo e complementado na definição de
cada um dos grupos.
Os veículos e contentores deverão estar identificados conforme norma NBR no
8286 (ABNT, 2000) e portar o símbolo para resíduo infectante, segundo norma NBR
no 7500 (ABNT, 2011). A Figura 63 ilustra o tipo de embalagem mais apropriada:

Figura 63: Grupos e tipos de embalagem para RSS.
Fonte: Osório, S. (2011)
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5.1.2 Grupos e subgrupos do RSS
Os grupos e subgrupos possuem as seguintes definições e tratamentos
conforme resolução CONAMA no 358 (Brasil, 2005) e Resolução da Diretoria
Colegiada (RDC) nº 306 (Brasil, 2004):
5.1.2.1 Grupo A
São os resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas
características, podem apresentar risco de infecção. Segundo o artigo 20 da
resolução CONAMA no 358 (Brasil, 2005), os resíduos do grupo A não podem ser
reciclados, reutilizados ou reaproveitados, inclusive para alimentação animal.
Os itens a seguir apresentam informações mais detalhadas para cada um dos
seus 5 subgrupos:
5.1.2.1.1 Subgrupo A1
São representados por:


Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos
biológicos, exceto os hemo-derivados; descarte de vacinas de microrganismos
vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para
transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de
manipulação genética.



Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita
ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4,
microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou
causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou
cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. Segundo o apêndice II da
RDC no 306 (2004), se enquadram na classe de risco 4 os que seguem:
 Bactérias, fungos ou parasitas: Nenhuma.
 Vírus e mocoplasmas Agentes da Febre Hemorrágica (Criméia-Congo, Lassa,
Junin, Machupo, Sabiá, Guanarito e outros ainda não identificados).
 Encefalites transmitidas por carrapatos (inclui o vírus da Encefalite primaveraverão Russa, Vírus da Doença de Kyasanur, Febre Hemorrágica de Omsk e
vírus da Encefalite da Europa Central).
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 Herpesvírus simiae (Monkey B vírus)
 Mycoplasma agalactiae (caprina)
 Mycoplasma mycoides (pleuropneumonia contagiosa bovina)
 Pestes eqüina e suína africanas
 Varíola caprina e de camelo
Os Seguintes Vírus:
 Dermatite nodular contagiosa, Doença de Nairobi (caprina), Doença de
Teschen, Doença de Wesselsbro, Doença hemorrágica de coelhos, Doença
vesicular suína, Enterite viral dos patos, gansos e cisnes, Febre aftosa (todos
os tipos), Febre catarral maligna, Febre efêmera de bovinos, Febre infecciosa
petequial bovina, Hepatite viral do pato, Louping III, Lumpy skin, Peste aviária,
Peste bovina, Peste dos pequenos ruminantes, Peste suína clássica (amostra
selvagem), Marburg, Akabane, Exantema vesicular, Ebola.
Os microorganismos emergentes que venham a ser identificados deverão ser
classificados neste nível até que os estudos estejam concluídos.


Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por
contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e
aquelas oriundas de coleta incompleta.



Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos,
recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo
sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
Segundo o artigo 15 da resolução CONAMA no 358 (Brasil, 2005), os resíduos

devem ser submetidos a processos de tratamento em equipamento 1 que promova
redução de carga microbiana compatível com nível III2 de inativação microbiana e
devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente
licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.
5.1.2.1.2 Subgrupo A2

1

Resíduos desse grupo podem ser tratados em unidades que contenham tratamento por autoclave,
micro-ondas, desativação eletrotérmica - ETDtm, entre outros.
2
Segundo artigo 8 desta resolução, inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e
hidrofílicos, parasitas e microbactérias com redução igual ou maior que 6log10, e inativação de
esporos do bacilo stearothermophilus ou de esporos do bacilo subtilis com redução igual ou maior
que 4log10.
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São as carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de
animais

submetidos

a

processos

de

experimentação

com

inoculação

de

microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos
de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco
de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou
confirmação diagnóstica.
Segundo o artigo 16 da resolução CONAMA no 358 (Brasil, 2005), esses
resíduos devem ser submetidos a processo de tratamento com redução de carga
microbiana compatível com nível III de inativação e devem ser encaminhados para:
I - aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final
de resíduos dos serviços de saúde, ou
II – sepultamento em cemitério de animais.
Parágrafo único. Deve ser observado o porte do animal para definição do
processo de tratamento. Quando houver necessidade de fracionamento, este
deve ser autorizado previamente pelo órgão de saúde competente.
5.1.2.1.3 Subgrupo A3
São as peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação
sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25
centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor
científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares.
Segundo o artigo 17 da resolução CONAMA no 358 (Brasil, 2005), quando não
houver requisição pelo paciente ou familiares e/ou não tenham mais valor científico
ou legal, devem ser encaminhados para:
I - sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente
do Município, do Estado ou do Distrito Federal; ou
II - tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento
devidamente licenciado para esse fim.
Parágrafo único. Na impossibilidade de atendimento dos incisos I e II, o órgão
ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal pode aprovar
outros processos alternativos de destinação.
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5.1.2.1.4 Subgrupo A4
São basicamente os que seguem:


Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados.



Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de
equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.



Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e
secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam
suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância
epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença
emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de
transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons 1.



Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro
procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo.



Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não
contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.



Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de
procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação
diagnóstica.



Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais
não

submetidos

a

processos

de

experimentação

com

inoculação

de

microorganismos, bem como suas forrações.


Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.
Segundo o artigo 18 da resolução CONAMA 358 (Brasil, 2005), esses resíduos

podem ser encaminhados sem tratamento prévio para local devidamente licenciado
para a disposição final de resíduos dos serviços de saúde.
Parágrafo único. Fica a critério dos órgãos ambientais estaduais e municipais a
exigência do tratamento prévio, considerando os critérios, especificidades e
condições ambientais locais.

1

Moléculas proteicas, do inglês proteinaceus infectious particle, são capazes de infectar seres vivos e
se auto-replicarem seu interior (Prusiner, S.,1996)
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5.1.2.1.5 Subgrupo A5
Neste grupo estão os órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons.
Segundo o artigo 19 da resolução CONAMA no 358 (Brasil, 2005), esses
resíduos devem ser submetidos a tratamento específico orientado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
5.1.2.2 Grupo B
São resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Estão subdivididos em:


Produtos

hormonais,

antimicrobianos,

citostáticos,

antineoplásicos,

imunossupressores, digitálicos, imuno-moduladores e anti-retrovirais, quando
descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de
medicamentos, ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos
Medicamentos controlados pela Portaria do MS no 344 (Brasil, 1998) e suas
atualizações, em especial a resolução RDC no 18 (Brasil, 2003), destacando-se
de seu anexo 1:
 Lista A1, contendo 91 substâncias entorpecentes e sais, ésteres e isômeros
ou misturas de boa parte destes. Exemplos: morfina e ópio;
 Lista A2, contendo 13 substâncias entorpecentes de uso permitido somente
em concentrações especiais e sais, ésteres e isômeros ou misturas derivados
destas. Exemplo: Tramadol;
 Lista A3, contendo 15 substâncias psicotrópicas e sais, ésteres e isômeros ou
misturas derivados destas. Exemplo: Anfetamina;
 Lista B1, contendo 75 substâncias psicotrópicas e sais, ésteres e isômeros ou
misturas derivados destas. Exemplos: Barbital e Diazepan;
 Lista B2, contendo 7 substâncias psicotrópicas anorexígenas e sais, ésteres e
isômeros. Exemplo: Anfepramona;
 Lista C1, contendo 176 substâncias sujeitas a controle especial e sais,
ésteres e isômeros. Exemplo: Sibutramina;

163

 Lista

C2,

contendo

4

substâncias

retinóicas:

Acitretina,

Adapaleno,

Isotretinoína e Tretinoína e sais, ésteres e isômeros;
 Lista C3, contendo a substância supressora Ftalimidoglutarimida (Talidomida)
e sais, ésteres e isômeros que dela venham a ser derivados;
 Lista C4, contendo 16 substâncias anti-retrovirais e sais e isômeros que dela
venham a ser derivados. Exemplo: Didanosina;
 Lista C5, contendo 28 substâncias anabolizantes e sais, ésteres e isômeros.
Exemplo: Testosterona;
 Lista D1, contendo 19 substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas se sais,
Exemplo: Efedrina;
 Lista D2, contendo 12 insumos químicos utilizados para fabricação e síntese
de entorpecentes e/ou psicotrópicos, sujeitos ao controle da Polícia Federal,
de acordo com leis específicas, como a no 10357 (Brasil, 2001). Exemplo:
Clorofórmio;
 Lista E, contendo 12 plantas que podem originar substâncias entorpecentes
e/ou psicotrópicas e todos os sais e isômeros destas. Exemplo: Cannabis
sativa L.
 Lista F1, contendo 19 substâncias entorpecentes, dentre eles a cocaína e a
heroína, bem como sais e isômeros destas, ou os ésteres derivados da
substância Ecgonina.
 Lista F2, contendo 31 substâncias psicotrópicas, como a (+) – Lisérgida
(derivado do Ácido Lisérgico Dietilamida - LSD) e sais e isômeros destas.
 Lista F3, contendo a substância precursora Fenilpropanolamina e seus sais e
isômeros.
 Lista F4, contendo 6 substâncias diversas, seus sais e isômeros: Estricninca,
Etretinato, Dexfenfluramina, Fenfluramina, Lindano e Trefenadina.


Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfetantes; resíduos contendo metais
pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por
estes;



Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores);



Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas e
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Demais produtos considerados perigosos além dos patogênicos, conforme
classificação da NBR no 10.004 (ABNT, 2004): tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou
reativos.
Segundo o artigo 21 da resolução CONAMA no 358 (Brasil, 2005), os resíduos

com características de periculosidade, quando não forem submetidos a processo de
reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e
disposição final específicos.
A seguir, são apresentados os incisos deste artigo:
§ 1º As características dos resíduos pertencentes a este grupo são as
contidas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ.
§ 2º Os resíduos no estado sólido, quando não tratados, devem ser
dispostos em aterro de resíduos perigosos - Classe I.
§ 3º Os resíduos no estado líquido não devem ser encaminhados para
disposição final em aterros (Brasil, 2005)

Ainda segundo essa resolução, no artigo 22 é definido que os resíduos “sem
características de periculosidade”, não necessitam de tratamento prévio, Seus
incisos estão abaixo:
§ 1º Os resíduos referidos no caput deste artigo, quando no estado sólido,
podem ter disposição final em aterro licenciado.
§ 2º Os resíduos referidos no caput deste artigo, quando no estado líquido,
podem ser lançados em corpo receptor ou na rede pública de esgoto, desde
que atendam respectivamente as diretrizes estabelecidas pelos órgãos
ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes
(Brasil, 2005)

5.1.2.3 Grupo C
São quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas
normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e para os quais a
reutilização é imprópria ou não prevista.
Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com
radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clinicas, serviços de
medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN no 6.05. A Tabela 25
apresenta a taxa de exposição na superfície do rejeito, cuja concentração total
inferior de α seja inferior a 3,7 x 108 Bq/m3 (10-2 Ci/m3).

165

Tabela 25: Classificação de rejeitos sólidos por taxa de exposição

Categoria

Taxa de exposição (X) na superfície
µc/kg.h

R/h

X ≤ 50

X ≤ 0,2

50 ˂ X ≤ 500

0,2 ˂ X ≤ 2

X ˃ 500

X ˃2

Baixo nível de radiação (SBN)
Médio nível de radiação (SMN)
Alto nível de radiação (SAN)

Fonte: Tabela 2 da resolução CNEN 6.05 (1985)

Já a Tabela 26 apresenta a classificação pelos níveis de concentração:
Tabela 26: Classificação de rejeitos sólidos com emissões alfa

Concentração ( c )

Categoria

(Bq/m3)

(Ci/m3)

Alfa de baixo nível de radiação (SαBN)

3,7x108 ˂ c ≤ 3,7x 1011

10-2 ˂ c ≤ 10

Alfa de médio nível de radiação (SαMN)

3,7x1011 ˂ c ≤ 3,7x 1013

0,2 ˂ X ≤ 2

c ˃ 3,7 x 1013

c ˃ 103

Alfa de alto nível de radiação (SαAN)
o

Fonte: Tabela 5 da resolução CNEN n 6.05 (1985)

Segundo o item 5.7.4 da Resolução CNEN no 6.05, a eliminação de rejeitos
sólidos no sistema de coleta de lixo urbano deve ter sua atividade específica limitada
a 7,5 x 104 Bq/kg (2 µCi/kg).
Segundo o artigo 23 da resolução CONAMA no 358 (Brasil, 2005), quaisquer
materiais que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de
isenção especificados na norma CNEN-NE no 6.02 - Licenciamento de Instalações
Radiativas, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista, são
considerados rejeitos radioativos (Grupo C) e devem obedecer às exigências
definidas pela CNEN. Os incisos abaixo abordam esses aspectos:
§ 1º Os rejeitos radioativos não podem ser considerados resíduos até que
seja decorrido o tempo de decaimento necessário ao atingimento do limite
de eliminação.
§ 2º Os rejeitos radioativos, quando atingido o limite de eliminação, passam
a ser considerados resíduos das categorias biológica, química ou de resíduo
comum, devendo seguir as determinações do grupo ao qual pertencem
(Brasil, 2005).

5.1.2.4 Grupo D
São os resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares,
conforme segue:
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Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de
vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em antissepsia e
hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados
como A1;



Sobras de alimentos e do preparo de alimentos;



Resto alimentar de refeitório;



Resíduos provenientes das áreas administrativas;



Resíduos de varrição, flores, podas e jardins.



Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde
Segundo o artigo 24 da resolução CONAMA no 358 (Brasil, 2005), os resíduos

que não forem passíveis de processo de reutilização, recuperação ou reciclagem,
devem ser encaminhados para aterro sanitário de RSU, devidamente licenciado pelo
órgão ambiental competente.
O parágrafo único deste artigo menciona que os resíduos do Grupo D, quando
for passível de processo de reutilização, recuperação ou reciclagem devem atender
as normas legais de higienização e descontaminação e a Resolução CONAMA nº
275 (Brasil, 2001).
5.1.2.5 Grupo E
Materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear,
agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e
lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório
(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.
Segundo o artigo 25 da resolução CONAMA no 358 (Brasil,2005), devem ter
tratamento específico de acordo com a contaminação química, biológica ou
radiológica. Os incisos abaixo abordam aspectos de embalagem e tratamento:
§ 1º Os resíduos do Grupo E devem ser apresentados para coleta
acondicionados em coletores estanques, rígidos e hígidos, resistentes à
ruptura, à punctura, ao corte ou à escarificação;
§ 2º os resíduos a que se refere o caput deste artigo, com contaminação
radiológica, devem seguir as orientações contidas no art. 23, desta
Resolução.
§ 3º os resíduos que contenham medicamentos citostáticos ou
antineoplásicos, devem ser tratados conforme o art. 21, desta Resolução e
§ 4º os resíduos com contaminação biológica devem ser tratados conforme
os arts. 15 e 18 desta Resolução (Brasil, 2005).
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5.1.3 Coleta
Os resíduos de serviços de saúde deverão ser segregados diretamente nas
fontes geradoras, antes de serem encaminhados ao tratamento. Para a coleta, seja
ela interna nos hospitais, ou apenas a movimentação externa, os colaboradores
devem estar com uniformes claros, resistentes, com manga de no mínimo 3/4 (três
quartos) do comprimento e com os seguintes Equipamentos de Proteção Individual
(EPI´s): luvas, botas e aventais brancos de PVC impermeáveis e resistentes,
observando orientações e definições da norma acima, incluindo outros, como gorros,
bonés, óculos e máscaras.
Os EPI´s e uniformes devem ser higienizados e desinfetados diariamente, ou no
caso de contato com infectante, trocados e enviados para higienização e
desinfecção no ato do contato.
Os carros de coleta interna ou equipamento de coleta externa devem ser
resistentes e estanques, portando o símbolo de “substância infectante”. O externo
deve ser branco, ter sistema de drenagem que possa ser fechado.
Ambos devem ser limpos e desinfetados logo após a descarga e o líquido ser
envido ao sistema de tratamento próprio.
Os colaboradores que executam esse serviço devem ter local apropriado para
higienização corporal.
5.1.4 Transporte
Para o transporte dos resíduos infectantes A e/ou E, os veículos devem
obedecer ao estipulado no item 5.2.3 da norma NBR no 12810 (ABNT, 1993), tais
como:


Serem brancos, estanques, facilmente laváveis, ostentar a simbologia para
transporte rodoviário conforme normas NBR no 7500 (ABNT, 2011) e NBR no
8286 (ABNT, 2000) e serem apropriados ao carregamento conforme o tipo do
container, por exemplo, os superiores a 1 tonelada serem mecanizados e os
inferiores, ou manual ou mecanizado, estarem equipados com pá, rodo, saco
plástico de reserva e solução desinfetante, entre outros.
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A coleta dos resíduos deve ser exclusiva e a intervalos de até 24 horas, exceto
quando houver câmara fria para manter os resíduos do tipo A e restos de
alimentos a uma temperatura de até 4º C.
Os colaboradores envolvidos na coleta externa, transporte e descarga devem ter

condições de higienização corporal e local para lavagem e desinfecção dos EPI´s,
bem como área apropriada para higienização e manutenção dos veículos.
Segundo a nota a do item 5.2.3.1, para os resíduos comuns, grupo D, não há
necessidade do atendimento das especificações acima, podendo ser feita com
veículo de coleta, desde que haja o cumprimento das normas de segregação no
serviço de saúde.
No item 5.2.3.2 a norma cita que no caso de acidente de pequenas proporções,
a própria equipe envolvida na atividade de carga e/ou transporte poderá retirar os
resíduos e proceder à limpeza e desinfecção usando pá, rodo e os sacos plásticos
reserva (motorista e ajudantes ou garis). No item 5.2.3.3 cita que em acidentes de
grandes proporções devem ser acionados os órgãos municipal e estadual de
controle ambiental e de saúde pública.
Ao final do turno de trabalho, o veículo de vê sofrer lavagem e desinfecção,
conforme cita o item 5.2.3.4 e o efluente gerado deve seguir para tratamento.
Ao uniforme e EPIs citados no item 5.1.1 da norma (Luva, máscara, óculos,
botas, gorro, avental), deve-se acrescentar capacete plástico.
5.1.5 Exemplo de unidades de tratamento de resíduos dos grupos A e E
Serão ilustradas nos próximos itens, as seguintes unidades de tratamento de
RSS dos grupos A e E:
5.1.5.1 Autoclave
Segundo Ventura (2012) é um processo de esterilização a vapor em baixas
temperaturas, sob condições controladas, para promover a desinfecção dos
resíduos, onde posteriormente ocorre a trituração dos resíduos. É um método de
baixo custo operacional e não apresenta efluentes gasosos e o efluente líquido é
inofensivo ao meio ambiente e ao ser humano. Processo tradicional e eficiente, mas
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os parâmetros peso e teor de umidade são praticamente inalterados, segundo a
FIESP (2010). O equipamento pode ser instalado no local de geração de RSS.
Segundo Vilhena (2010) é o mais empregado para descontaminação de
resíduos microbiológicos e de laboratórios antes da disposição final e por exigir o
aquecimento por igual (penetração do vapor e a condução de calor) por toda massa
de resíduos, é um método impróprio para:
“...o tratamento de grandes volumes de resíduos, pela
espessura e estado físico dos RSS ...” (Takayanagui, 2005;
Vilhena, 2010).
Os efluentes líquidos gerados pelo sistema de auto-clavagem devem ser
tratados, se necessário, e atender aos limites de emissão dos poluentes
estabelecidos na legislação ambiental vigente, antes de seu lançamento em corpo
d’água ou rede de esgoto. Apresenta custos de operação e instalação elevados;
opera em sistema convencional, de exaustão do ar por gravidade ou em autoclave
de alto vácuo (Vilhena, 2010), porém não é adequado para resíduos do grupo B
(FIESP, 2010).
A área ilustrada nas Fotos a seguir é de uma instalação situada na cidade de
Itaboraí – RJ que possui depósito temporário de resíduos infectantes e área de
resíduos esterilizados, com base impermeabilizada e sistema de drenagem de
efluentes líquidos.
Esta autoclave promove a esterilização dos resíduos de serviços de saúde pela
ação de vapor saturado com pulsos de alta pressão (3,5 a 4 bar) e vácuo, em uma
elevada temperatura (150º C ) estabelecida por um tempo determinado, de 15
minutos após estabilização de pressão e temperatura de processo.
O equipamento trabalha com contêineres que são inseridos em sua câmara
interna, a cada ciclo de esterilização, o qual pode ser programado por meio de
controle automatizado, podendo ser impressos os parâmetros do ciclo, tais como:
tempo, temperatura e peso da carga.
Para alcançar a pressão e a temperatura necessária para a esterilização, o
equipamento recebe vapor que poderá provir de uma caldeira a gás. Nesse caso,
uma edificação anexa abriga uma caldeira geradora de vapor, necessária para o
processo de esterilização dos resíduos. As Fotos da Figura 64 apresentam o fluxo
de alimentação de um autoclave.
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Figura 64: Recepção e alimentação do sistema
Fonte: Fotos da autora (2011)

O processo terá início após o fechamento da porta da câmara de esterilização,
com um pulso de vácuo para a retirada de ar do interior da mesma, por meio de uma
bomba.
Após a retirada do ar e com a utilização do vapor produzido pela caldeira, é
realizada a injeção de vapor saturado para o aumento da temperatura, visando à
homogeneização desta no interior da câmara para iniciar a esterilização dos
resíduos.
Assim que os parâmetros do processo (temperatura e pressão) forem atingidos,
a exposição da carga de resíduos deverá durar, no mínimo, 15 minutos.
Com o término da fase de esterilização (carga exposta às condições préestabelecidas por tempo determinado), um novo pulso de vácuo retira o vapor e os
condensados das paredes internas da câmara.
Encerrada a esterilização, os resíduos são levados para um equipamento
triturador, o qual poderá reduzir o volume dos resíduos em até 80% do volume
inicial. Uma vez triturados, os resíduos transferidos para uma caçamba para serem
transferidos ao aterro sanitário. As Fotos da Figura 65 ilustram as etapas finais
descritas.
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Figura 65: Saída do autoclave, trituração e acondicionamento para transporte
Fonte: Fotos da autora (2011)

A unidade de tratamento das Fotos recebe RSS enquadrados como Grupo A e
Grupo E, conforme definições apresentadas anteriormente. Portanto, não se adéqua
a receber resíduos sólidos contendo citotóxicos (ou citostáticos), produtos químicos
tóxicos ou farmacêuticos perigosos, que possam emanar vapores ou se volatilizar,
pertencentes ao Grupo B e também não poderão ser processados produtos
utilizados em pacientes submetidos à quimioterapia (que possam estar impregnados
com citotóxicos), além de produtos com baixo ponto de fusão (como mercúrio de
termômetros descartados) e resíduos radioativos, Grupo C.
A eficiência microbiológica do processo de esterilização é comprovada com
análises

de

cultura

de

microorganismo

resistente,

no

caso,

o

Bacilus

stearothermophilus, que é um procedimento corrente da comunidade científica
internacional para a avaliação do desempenho de autoclaves, por se tratar de
esporos conhecidos e mais resistentes ao tratamento térmico.
No interior da câmara da autoclave, ampolas contendo a cultura de
microorganismos são distribuídas em pontos estratégicos dos contêineres, entre os
resíduos, para a verificação da letalidade do ciclo.
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Encerrado o ciclo, as ampolas são recuperadas e, juntamente com uma ampola
de controle (não exposta ao tratamento da autoclave), encaminhadas para a
pesquisa de microorganismos sobreviventes. A eficiência da esterilização será
atestada se não houver crescimento dos microorganismos submetidos ao ciclo teste,
havendo a inativação da população de esporos. O sistema deve atingir o nível III de
inativação, segundo a Resolução RDC no 306/04:
Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos,
parasitas e microbactérias com redução igual ou maior que 6Log10, e
inativação de esporos do B. stearothermophilus ou de esporos do B. subtilis
com redução igual ou maior que 4Log10 (Anvisa, 2004).

O sistema conta também com um processo de rastreabilidade, onde na entrada
do empreendimento, os veículos são pesados em balança apropriada e informações
pertinentes, tais como: peso, tipo de veículo, dados da empresa transportadora e
origem da carga. Deve ser devidamente isolada, sinalizada e com restrição de
acesso, como o exemplo da Foto 11.

Foto 11: Sinalização

Fonte: Fotos da autora (2011)
A disposição final dos resíduos tratados ocorre em Aterro de Sanitário ou de Codisposição, visto que, após a devida esterilização, estes resíduos passam a ser
caracterizados como não-infectantes ou não-perigosos Classe IIA, segundo norma
NBR no 10004 (ABNT, 2004).
5.1.5.2 Incineradores
Há alguns modelos de incineradores operando no país para tratamento do RSS.
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Um deles tem a proposta de tratar o resíduo pelo processo de pirólise já
abordado no item 4.8.2.4 (MAQBRIT, 2013). Outros incineradores, mostrados nos
itens 4.8.2.1 a 4.8.2.3, são igualmente aplicáveis, portanto, não serão repetidos
nessa abordagem. Destaca-se, no entanto, que os incineradores destinados a tratar
RSU fora do Brasil concomitantemente com o RSS, incluem os resíduos do grupos B
e D, diferentemente dos equipamentos dedicados aos infectantes, como o
apresentado na Foto 12.

Foto 12: Incinerador de pirólise para RSS.
Fonte: MAQBRIT, 2013

5.1.5.3 Microondas
Segundo Ventura (2012), é um processo em que os resíduos são submetidos à
radiação eletromagnética de alta frequência, o que auxilia na redução dos líquidos
presentes nos RSS. Antes da etapa de aquecimento, os RSS são triturados para
redução de dimensão e volume, sendo umedecidos até temperaturas de 10% em
massa.
Segundo Vilhena (2010), os resíduos são colocados em um contêiner com
guincho automático em uma tremonha localizada no topo do equipamento, que
recebe vapor a alta temperatura por um tempo de trinta minutos, sendo,
posteriormente, aspirado e filtrado para retirada de gases.
Pode oferecer risco ocupacional durante manuseio dos resíduos, principalmente
na fase inicial de trituração antes da aplicação da radiação (Blenkharn, 1995).
O exemplo a seguir se refere a uma unidade de tratamento de RSS pelo
processo de micro-ondas, operando em Curitiba - PR, que passa pelas seguintes
etapas:
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Alimentação do equipamento (1): desenvolvida de forma automatizada, os
contentores são acoplados no elevador de contentores do equipamento e
posteriormente basculados diretamente em uma tremonha, evitando desta forma
o contato direto dos funcionários com os resíduos infectantes.



Câmara de recepção e injeção de vapor (2): com o objetivo de eliminar potenciais
germes patogênicos, antes de cada abertura da tampa da tremonha, o interior da
câmara é tratado com vapor de alta temperatura que é succionado para um
sistema de filtros.



Pré-Trituração (3): promove a redução do volume do resíduo melhorando o
desempenho do tratamento, além de descaracterizar e homogeneizar o resíduo.



Fluxo de vapor (4): após a etapa de trituração, os resíduos são submetidos à
ação de um fluxo de vapor d’água a uma temperatura de 95 graus centígrados.
Este fluxo de vapor tem a finalidade de iniciar o processo de desinfecção e
também umedecer a massa de resíduos de forma a melhorar a eficácia da
próxima etapa do tratamento.



Exposição dos resíduos aos emissores de micro-ondas (5): nesse processo, os
resíduos passam por uma rosca sem fim, aos quais são submetidos à exposição
às microondas, promovendo a desinfecção dos resíduos.



Filtros (6): o equipamento é dotado de um sistema de filtros, composto de:
exaustor, pré-filtro, hapa-filtro e filtro de carbono ativado.



Monitoramento do equipamento (7): o equipamento dispõe de um sistema
eletrônico de monitoramento, que avalia a temperatura e o tempo de exposição
dos resíduos e as registra.



Resíduo Desinfetado (8): finalizado o processo de desinfecção, os resíduos serão
descarregados em um recipiente adequado ao transporte até o Aterro Sanitário.
Assim como o Autoclave, se destinam a tratar resíduos dos Grupos A e E e após

o tratamento completo, estarão completamente descaracterizados além de terem
sido transformados em resíduos do Grupo D. Esse equipamento também atinge o
Nível III conforme definido no item anterior.
Monitoramento do tratamento: o indicador de eficiência do processo utilizado é o
Bacillus Atropheus.
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O controle periódico é feito com análises qualitativas de amostras destes
microorganismos, verificando-se crescimento (presença) ou não crescimento
(ausência) de colônias.
Após a exposição dos resíduos ao Tratamento de Microondas, estes poderão
ser encaminhados á destinação final - Aterro Sanitário – sendo que o transporte será
executado através de equipamento adequado, seguindo Legislação pertinente.
As etapas identificadas acima estão representadas na Figura 66.

Figura 66: Processo de tratamento por Microondas
Fonte: Cavo (2011)

5.1.5.4 Desativação Eletrotérmica ETDTM
Assim como os dois processos anteriores, a Desativação Eletrotérmica também
se aplica aos resíduos dos Grupos A e E e permite a redução da carga biológica
presente nos resíduos, de acordo com os padrões exigidos, mínimo Nível III - Alto
Nível de Desinfecção: redução 6 log10 - formas vegetativas e 4 log10 – esporos.
Utiliza o indicador B. Atrophaeus.
O processo em questão opera na cidade de São Paulo e atende aos padrões
locais estabelecidos para emissões (líquidos e gases) e disposição final, bem como
por ser um processo fechado, garantia da saúde e segurança ocupacional dos
trabalhadores.
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Uma particularidade desse processo é a grande quantidade de resíduos
processados, acima de 30 toneladas/dia e possui eficiência comprovada, sem
geração de efluentes líquidos ou gasosos nocivos.
Trata-se de uma patente da STERICYCLE – USA, empresa líder no
gerenciamento de RSS nos Estados Unidos e que plantas instaladas nos Estados
Unidos, Brasil (cidade de São Paulo), Argentina, México, Japão, Austrália, Canadá e
África do Sul.
O processo de Desativação Eletrotérmica - ETDTM consiste em aquecimento
dielétrico associado a um sistema de dupla trituração prévia e redução do tamanho
dos resíduos, que são expostos à ação de um campo elétrico de alta potência
gerado por ondas eletromagnéticas de baixa frequência de 10 mHz, (radiação não
ionizante de baixa frequência), comprimento de onda de 30 a 38 m, absorvendo a
energia do campo e aquecendo rapidamente da temperatura de entrada, de cerca
de 60º.C a 95º - 100º C, permitindo um tempo de permanência em torno de 15
minutos, garantindo a inativação microbiológica, permitindo a disposição dos
resíduos tratados em aterros sanitários de forma segura.
Também como ocorre nos outros processos mencionados, há uma grande
redução de volume, que nesse caso chega a 80%, garantidas pela dupla trituração.
Essa unidade em específico trata até 100 toneladas/dia, em 2 equipamentos.
O ambiente de alimentação do processo opera com pressão negativa
proporcionada por sucção do ar e todo ar que circula nesse setor passa por
tratamento considerando as etapas de filtro de poeira, pré-filtro, filtros Hepa1, carvão
ativado, lavador de gases e depois, por desodorizador.
A eficácia da pressão negativa no fosso de recepção de resíduos e nas salas de
trituração é avaliada mensalmente, utilizando-se equipamentos geradores de fumaça
e medidores de velocidade, onde se observa se a direção da fumaça é para dentro
(correto) ou fora do ambiente de alimentação. Também mensalmente é feito o
controle de qualidade do ar interno, externo e dutos de saída do ar para avaliar a
presença de agentes biológicos, utilizando placas de cultura para verificação
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli.
1

filtro HEPA “High Efficiency Particulate Air”, permite captar o contaminante no local onde é gerado e
lançá-lo no meio externo, após filtragem com altas eficiências (Anvisa,
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Anualmente é feita a verificação da qualidade do ar para agentes químicos, tanto
no ambiente interno, quanto no externo para verificar a presença de formaldeídos,
glutaraldeídos, cloro, mercúrio e solventes, assim como é feita na mesma frequência
a avaliação da presença de Material Particulado e Compostos Orgânicos Voláteis
amostrados nas emissões dos dutos das chaminés de saída de ar do sistema de
filtragem.
As águas do lençol freático são avaliadas trimestralmente para verificar se há
alguma interferência da atividade local na qualidade desta, coletadas em poços a
montante e a jusante da planta.
No recebimento de cada veículo que é recebido na unidade é feita a medição de
radiação ionizante, evitando a presença de resíduos da Classe C (radioativos) no
recebimento de resíduos na unidade, feita a cada veículo que adentra na unidade.
O controle das radiações não ionizantes é feito anualmente para monitorar a
segurança ocupacional, no entorno da unidade de tratamento. A Figura 67 ilustra
esse processo:

Figura 67: Esquema de funcionamento da ETDTM
Fonte: Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR, 2011)
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5.2

Em outros países
Não será apresentada quantificação e os processos utilizados no Brasil são

usuais em outros países, no entanto, há outros tipos de tratamentos possíveis, como
será abordado nos itens a seguir, dos quais não há histórico de operações similares
no Brasil. Todos eles se destinam ao tratamento dos resíduos infectantes, Grupos A
e E.
5.2.1 Esterilização por indução térmica a fricção
Trata-se de uma tecnologia americana ofertada a grandes hospitais, para
realizar o tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde, que se propõe a uma
redução de volume de RSS pós-tratamento de 90%, alcançado uma temperatura de
300° F ou 149° C no tubo de indução/ trituração, também tendo as características de
saída de um resíduo totalmente descaracterizado e esterilizado e sem emissão de
gases ou particulados e com pouco odor.
Como vantagens apontadas pelo fabricante estariam o fato de ocupar pouco
espaço e possuir triturador robusto. A Foto da Figura 68 ilustra tal equipamento.

Figura 68: Tratamento de RSS por indução térmica a Fricção
Fonte: Regen (2011).

Neste projeto, a rosca sem fim do cano de descarga foi substituída por uma
esteira totalmente vedada. Uma chaminé, com filtro Hepa é instalada no final do
cano de descarga, podendo ainda ser acoplado o lavador de gases, se necessário.
O equipamento fica no status de hibernação, enquanto não existe RSS a serem
tratado, levando em torno de 5 minutos para aquecer e iniciar o processo. O
consumo do equipamento é de aproximadamente 154 kWh e não há utilização de
caldeira e por essa razão apresentaria menor risco. Atinge um nível de desativação
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microbiana de 6 Log10 (o exigido por lei é de 4 log10) e o teste de eficiência é
realizado inserindo-se a fita com o indicador biológico na entrada da esteira.
Como o sistema é hermético, não há vazamento de efluentes. Contudo, no
Brasil, haverá necessidade de adaptar um sistema de coleta para incorporá-lo ao
processo de tratamento.
5.2.2 Processo químico desinfetante / esterilizante.
Consiste na utilização de esterilizantes químicos ou germicidas de alto nível, que
são antimicrobianos de toxidade não seletiva, isto é, tóxicos protoplasmáticos, que
atuam indiscriminadamente sobre a célula do hospedeiro e do parasito, capazes de
destruir bactérias, fungos, vírus e endoesporos bacterianos, em intervalo de tempo
operacional, que normalmente variam entre 4 e 18 horas (Bertussi, 1994)
Segundo Monteiro et al (2001), o processo se inicia com a trituração dos
materiais para, então seguir para a descontaminação química por meio da imersão
em líquido desinfetante, como o hipoclorito de sódio, o dióxido de cloro ou gás
formaldeído por um período de quinze a trinta minutos. Uma vez que esta técnica
utiliza muita água e a toxicidade e corrosividade dos produtos químicos influenciam
no monitoramento ambiental e exige um controle rigoroso dos efluentes líquidos, já
que de acordo com a Resolução CONAMA no 358, os padrões dos efluentes líquidos
precisam atender a Resolução no 357 (Brasil, 2005) e, recentemente, a Resolução no
420 (Brasil, 2011), além de precisar ter anuência do órgão de saneamento local.
5.2.3 Aquecimento por óleo térmico
Trata-se do aquecimento por transferência de calor e o método possibilita a
descaracterização e redução do volume do resíduo, porém há um pequeno aumento
do teor de umidade e do peso, mas não emite gases tóxicos ou efluentes (FIESP,
2010).
5.2.4 Radiação
Segundo Ventura (2012) o processo não existe no Brasil, mas utiliza a radiação
ionizante (gama), a partir do cobalto (Co) 60 e ultravioleta. Se acordo com Lee et al.
(1991), este processo agita a camada externa das moléculas, tornando-as
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carregadas, o que facilita o rompimento do ácido desoxirribonucleico (DNA) e ácido
ribonucleico (RNA) dos micro-organismos presentes.
5.2.5 Dismo
Tecnologia italiana desenvolvida para diversos resíduos perigosos e industriais,
podendo ser aplicada ao tratamento de RSS classe I (Grupos A e E – patogênicos),
que realiza a quebra molecular completa a mais de 2.000o C, em reator pressurizado
em torno de 10 bar, com auxílio de oxigênio. Emprega baixa emissão de gases e
gera poucas cinzas para disposição final (Zevzikovas, 2006; BIT, 2007; ITEA, 2007;
2008). É pouco aplicada no Brasil para tratamento de RSS.
5.2.6 Outros tratamentos
Além desses, há ainda a incineração, pirólise e tocha de plasma, processos
esses apresentados no item 4.8, ressaltando que, como já mencionado no item
5.1.10, os incineradores destinados a tratar RSU fora do Brasil concomitantemente
com o RSS, incluem os resíduos do grupos B e D.
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6

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC
O artigo 13º da PNRS (Brasil, 2010) define o RCC como aqueles resíduos

gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção
civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras
civis (Brasil, 2010). O segmento da construção civil é responsável por diversos
impactos ambientais tais como uso intenso de recursos naturais não-renováveis e
grande geração de resíduos sólidos (John, 2000).
6.1

No Brasil
As projeções sobre o RCC não incluem os oriundos de serviços privados.

Mesmo com resultados parciais, os municípios coletaram mais de 38 milhões de
toneladas em 2011, um aumento de 7,2% em relação a 2010, que se comparadas
aos 61 milhões de RSU apurados em 2011 (ABRELPE, 2012), são cerca de 60%
desses, mostrando ser de fundamental importância sua gestão e regulamentação. A
Tabela 27 resume as informações coletadas.
Tabela 27: Coleta de RCC realizada pelos municípios
2010
Região
Norte
Nordeste
Centro-oeste
Sudeste
Sul
Brasil

RCD Coletado (t/dia)/
Índice (Kg/hab/dia)
3.514 / 0,301
17.995 / 0,464
11.525 / 0,923
51.582 / 0,691
14.738 / 0,634
99.354 / 0,618

População
Urbana (hab)
11.833.104
39.154.163
12.655.100
75.252.119
23.424.082
162.318.568

2011
RCD
Índice (Kg/
Coletado
habitante/dia)
(t/dia)
3.903
0,330
19.643
0,502
12.231
0,966
55.817
0,742
14.955
0,638
106.549
0,656

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2012)

Segundo Tau e Dantas (2012), a captação de RCC na cidade de São Paulo
passou de uma média de 19 mil m3 por mês dispostos nos Ecopontos, para 28,5 mil
m3 por mês entre janeiro e março de 2012. As razões de tal incremento seriam a
abertura desses locais aos finais de semana, haja vista que grande parte da
população gera mais resíduos do tipo nesses dias, aliado ao fato da maior
frequência de retiradas efetuadas pelas empresas que operam os 51 Ecopontos da
concessão de resíduos da cidade, com isso disponibilizando maior volume para
atender a demanda, já que antes os locais eram fechados quando estivessem
cheios. Outro fator apontado seria a elevação do valor da infração, que em 2010
passou a R$ 13.000,00 para quem é flagrado jogando entulho na rua.
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O Quadro 14 resume a classificação e destino definidos para os RCCs, pela
CONAMA no 307 (Brasil, 2002) ou suas alterações:
Classificação segundo Conama no 307/02 (classe A), no
348/04 (classe D) ou no 431/11( Classes B e C) - artigo 3 o.

Destino - artigo 10 o, redação dada pela
resolução no 448/12

I - Classe A - resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados, tais como: a ) de construção, demolição, reformas
e reparos de pavimentação e de outras obras de infraDeverão ser reutilizados ou reciclados na
estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b ) de
forma de agregados ou encaminhados a
construção, demolição, reformas e reparos de edificações:
aterro de resíduos classe A de reservação
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
de material para usos futuros;
revestimento etc.), argamassa e concreto; c ) de processo de
fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos
Deverão ser reutilizados, reciclados ou
II -Classe B - são os resíduos recicláveis para outras
encaminhados a áreas de armazenamento
destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais,
temporário, sendo dispostos de modo a
vidros, madeiras e gesso (redação dada pela Resolução no
permitir a sua utilização ou reciclagem
431/11).
futura
III - Classe C: são os resíduos para os quais não foram Deverão ser armazenados, transportados
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente e destinados em conformidade com as
viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação
normas técnicas específicas.
IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo
de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou
aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de Deverão ser armazenados, transportados
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, e destinados em conformidade com as
instalações industriais e outros, bem como telhas e demais normas técnicas específicas.
objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos
nocivos à saúde.
Quadro 14: Classificação e destinação dos RCCs
Fontes: Resoluções CONAMA no 307 (Brasil, 2002), no 348 (Brasil, 2004), no 431 (Brasil, 2011) e
no 448 (Brasil, 2012).

A classificação é bem definida no Quadro 14, mas no que se refere à
quantificação, segundo a ABRELPE (2012), para sua estimativa ilustrada na Tabela
27, foram usados os dados relativos às populações urbana e total dos municípios e
estados brasileiros foram obtidos por meio de consulta à base de dados do IBGE
(2010) e o levantamento sobre os RCC deu-se exclusivamente por pesquisas diretas
realizadas pela entidade junto aos Municípios, com a aplicação do questionário,
possuindo composição e quantidade produzida dependendo diretamente do estágio
de desenvolvimento da indústria de construção local (qualidade da mão de obra,
técnicas construtivas empregadas, adoção de programas de qualidade, etc.).
A ABRELPE (2012) alerta ainda para o fato de a caracterização média estar
condicionada a parâmetros específicos da região geradora, sendo que a maior parte
dos municípios registra e divulga apenas os dados da coleta executada pelo serviço
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público, limitando-se a recolher os resíduos lançados em logradouros públicos, pela
responsabilidade da coleta e o destino final ser do gerador.
A heterogeneidade dos resíduos é constatação frequente em todos os trabalhos
relacionados ao tema, mas a Tabela 28 indica os percentuais pesquisados para
várias cidades brasileiras e com a comparação para Taiwan (Rodrigues, 2011).
Tabela 28: Composição gravimétrica de RCC em algumas cidades Brasileiras e Taiwan-China.
Material
Argamassa
Cerâmica polida
Cerâmica
Concreto
Pedras
Areia
Solo
Gesso
Madeira
Metal
Fibrocimento
Outros

Ribeirão
Porto
Maceió-AL
Preto-SP Alegre-RS
36,0%
3,0%
21,0%
21,0%
18,0%
1,0%

28,0%
26,0%
15,0%
31,0%
-

28,0%
3,0%
48,0%
19,0%
2,0%

Recife PE
24,0%
19,0%
14,0%
9,0%
4,0%
23,0%
4,0%
2,0%
1,0%
-

Uberlândi ItuiutabaPasso
a-MG
MG
Fundo-RS
22,0%
24,0%
38,0%
13,0%
1,0%
2,0%

53,7%
41,4%
4,5%
0,4%

23,0%
8,0%
53,0%
5,0%
8,0%
1,0%
2,0%

TaiwanChina
28,1%
71,5%
0,4%

Fonte: Rodrigues (2011)

A Resolução CONAMA nº 307 (Brasil, 2002) estabelece as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, com alterações em
seu inciso IV do art. 3º. Pela Resolução CONAMA no 348 (Brasil, 2004), incluindo o
amianto na classe de resíduos perigosos, pela Resolução CONAMA nº 431 (Brasil,
2011) que altera seus incisos II e II o art. 3o e pela Resolução CONAMA nº 448
(Brasil, 2012) altera seus artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º a 11º e revoga os artigos 7º, 12 e
13.
Um dos itens importantes quanto às resoluções citadas é a definição da
responsabilidade dos geradores de resíduos da construção civil pelos resíduos das
atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas,
bem como por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos,
onde no artigo 6º é estabelecido que o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da
Construção Civil (PMGRCC) deve dar as diretrizes para o exercício das
responsabilidades dos pequenos geradores,

estabelecendo que os grandes

geradores devem elaborar Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil (PGRCC), conforme artigo 6º da Resolução CONAMA nº 448 (Brasil, 2012).
A Resolução CONAMA nº 448 (Brasil, 2012) estabelece:
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Art. 5º É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da
construção civil o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção
Civil, a ser elaborado pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em
consonância com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (Brasil, 2012).

No Artigo 9º, a Resolução CONAMA nº 448 (Brasil, 2012) ressalta que o PGRCC
deverá contemplar cinco atividades distintas:


Caracterização: gerador deve identificar e quantificar seus resíduos;



Triagem: ou realizada pelo gerador, ou em área licenciada para tal, conforme
classes estabelecidas nessa resolução;



Acondicionamento: ser realizada de forma tal que permita a reutilização e
reciclagem;



Transporte: em conformidade com normas vigentes de transporte;



Destinação dos resíduos.
Em seu artigo 11º, essa mesma resolução estabelece que os municípios têm um

(1) ano para publicar os planos a partir da data de sua publicação, portanto em
janeiro de 2013, devendo implantá-los em 6 meses, ou até julho/2013 (Brasil, 2012).
A Figura 69 produzida pelo Sindicato da Construção de São Paulo
(SINDUSCON SP, 2012) resume os fluxos para os planos e reciclagem do RCC.

Figura 69: Fluxo de reutilização dos RCCs
Fonte: SINDUSCON SP (2012)
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A ABNT

também tem normas que podem ser consultadas quanto ao RCC,

conforme resumo abaixo:


NBR nº 15112 (ABNT, 2004): se refere às diretrizes para o projeto, implantação e
operação de áreas de transbordo e triagem (ATT) de RCC, onde se destacam o
sistema de proteção ambiental deve contemplar o controle de poeira na
descarga, no manejo e zonas de acumulação, contenção de ruído para veículos
e equipamentos, drenagem superficial evitando carreamento de materiais e
manutenção de boas condições de acesso. Do projeto, além do croqui,
dimensionamento e outras informações, ressalta a necessidade de ter o plano de
controle e recebimento dos resíduos. Deve ser feito o controle do recebimento
qualitativo e quantitativo e o registro dos destinos. Há também a limitação para o
recebimento de cargas que contenham predominância de resíduos classe D e
outros resíduos não caracterizados como RCC.



NBR nº 15.113 (ABNT, 2004): se refere ao projeto, implantação e operação de
aterros de resíduos sólidos da construção civil classe A e de resíduos inertes,
mas com vistas a manter os materiais de forma segregada para permitir seu uso
futuro, ou ainda para a futura utilização da área, entre outros aspectos, onde se
destacam

a

necessidade

de

monitoramento

das

águas

superficiais

e

subterrâneas, bem como a determinação de evitar o carreamento de material
para fora do local ou para corpos d´água, além do controle de recebimento, de
monitoramento, da dispersão de particulado, entre outros.


NBR nº 15.114 (ABNT, 2004): apresenta as diretrizes para projeto, implantação e
operação de áreas de reciclagem de materiais já triados, visando a produção de
agregados adequados à aplicação em obras de infraestrutura e edificações.
Assim como o aterro, o local deve ter alguns critérios mínimos para construção,
destacando-se a proteção das águas superficiais e contra o carreamento de
material fora da instalação, ser em local compatível com relação ao uso e
ocupação do solo, ter local para armazenamento de material não reciclável,
sendo os da classe D cobertos, conhecimento e controle do recebimento, bem
como o registro do envio dos materiais das classes B, C ou D para destinações
adequadas, bem como a instalação deve ter controle de vibrações, ruídos e
poeiras.
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NBR nº 15.115 (ABNT, 2004): trata dos procedimentos para a execução de
camadas de pavimentação a partir de agregados derivados da reciclagem de
RCC, classificados segundo parâmetros de Índice de Suporte Califórnia (CBR)
feito segundo norma específica e atingindo as faixas especificadas para cada
uso, como por exemplo, para o reforço de subleito: CBR ≥ 12%, expansão ≤
1,0%, entre outras especificações.



NBR nº 15.116 (ABNT, 2004): aborda requisitos para o uso de agregados de
resíduo de concreto (ARC) ou agregados de resíduo misto (ARM) reciclados do
RCC da classe A, voltados a sua utilização em reforço de subleito, sub-base e
base de pavimentação ou revestimento primário de vias não pavimentadas, bem
como para o preparo de concreto sem função estrutural. Os ARCs são
provenientes da fração graúda contendo no mínimo 90% em massa de
fragmentos à base de cimento Portland e rochas. Os que tiverem menos de 90%
são classificados como ARM. Em ambos os casos os agregados devem ter a
composição determinada conforme o anexo A desta norma, atendendo aos
requisitos da aplicação descrita para cada caso descritos nos itens 6 –
pavimentação e 7 - concreto com função estrutural.
O fluxo da Figura 70 resume um pouco do que abordam as normas citadas. Os

PEVs são pontos de entrega voluntária e ATT são áreas de transbordo e triagem.

Figura 70: Fluxo de RCC nas cidades

Fonte: SINDUSCON-SP (2012)
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6.1.1 Reciclagem
Para avaliar a possibilidade de reciclagem dos materiais, as normas NBR nº
15115 e nº 15116 mencionadas anteriormente, estabelecem os padrões a serem
utilizados, bem como estudos como o de Angulo (2005), que ajudam a avaliar a
qualidade necessária do agregado para os mais diversos fins, com sua
caracterização e influência no comportamento de concretos, apontando para uma
densidade de corte em torno de 2,2 a 2,3 g/cm³, faixa a partir da qual se observam
teores elevados de rochas e teores baixos de cerâmica vermelha, resultando em
concretos com comportamento mecânico semelhante ao dos agregados naturais
analisados, indicando que a avaliação da distribuição de densidade pode ser um
método simples e rápido para a classificação de lotes desses agregados e controle
do comportamento mecânico dos concretos produzidos, tendo observado ainda que
nas frações graúda e miúda, os teores de rochas e cerâmicas são superiores a 50%
da massa, com comportamento semelhante dos principais óxidos da composição
química.
A Figura 71 mostra um lay-out ilustrativo para esse tipo de planta. O entorno do
equipamento contém um anel viário, que permite a chegada do material a britar e o
recolhimento do material britado para saída da unidade.

Figura 71: Lay-out de um processo de britagem
Fonte: A autora (2012).

O fluxograma da Figura 72 sintetiza o processo de uma unidade de reciclagem,
desde a inspeção inicial dos materiais até a separação em diferentes itens.
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Figura 72: Fluxograma dos processos de separação dos materiais
Fonte: Adaptada pela autora a partir da interpretação dos documentos de apoio

6.1.2 Destinação do RCC
Existem Grupos de Trabalho para desenvolvimento de soluções para o RCC,
cujo como objetivo é a viabilização de soluções práticas para o reuso, reciclagem e
correta destinação dos resíduos, formados por representantes da cadeia produtiva,
das construtoras, fabricantes, aplicadores, entidades, pesquisadores, órgãos
públicos e representantes do Comitê do Meio Ambiente de São Paulo (COMASP)
integrante do Sindicato da Construção de São Paulo (SINDUSCON SP, 2012).
Participam dos grupos de Trabalho (GTs), além dos representantes de fabricantes,
construtores, aplicadores e consultores, as seguintes entidades:


GT – Gesso: Associação Brasileira de Fabricantes de Bloco e Chapas de Gesso
(ABRAGESSO); Sindicato das Indústrias de Extração e Beneficiamento de
Gipsita, Calcários, Derivados de Gesso e de Minerais Não-Metálicos do Estado
de Pernambuco (SINDUSGESSO).
A Associação Brasileira do Drywall mantém em seu sítio na internet a relação

atualizada das ATTs capacitadas a receber resíduos de gesso em operação nas
capitais brasileiras e em outras localidades. Aborda em um manual intitulado
“Resíduos de gesso na construção civil - Coleta, armazenagem e reciclagem”, onde
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o uso agrícola (citado abaixo) ou o retorno ao processamento industrial são incluídos
como destino adequado:
a) efeito fertilizante – é fonte de enxofre e de cálcio;
b) corretivo de solos sódicos – estes ocorrem geralmente em regiões áridas
ou semiáridas, tornando-os agricultáveis; possibilita também a recuperação
de áreas canavieiras que tenham recebido aplicação de doses elevadas de
vinhaça, apresentando, portanto, excesso de potássio;
c) condicionador de subsuperfície – nos solos tropicais, em especial sob
vegetação de cerrado, é frequente a deficiência de cálcio associada à
toxicidade do alumínio, não só na camada arável, mas também na
subsuperfície; o uso do gesso agrícola permite elevar os teores de cálcio e
diminuir os de alumínio, favorecendo o maior crescimento das raízes das
plantas, dando-lhes mais vigor e maior resistência a doenças e pragas e a
situações de déficit hídrico; e
d) condicionador de estercos – diminui as perdas de amônia e, com isso,
torna os estercos mais eficientes como fertilizantes orgânicos naturais (Vitti,
2012 apud Drywall, 2012)



GT – Impermeabilização: Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI);



GT – Tintas: Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas (ABRAFATI);
Associação Brasileira dos Fabricantes de Vassouras, Escovas, Pincéis e
Similares (ABVEP); entre outros. Nesse tópico, outros grupos que abordam
embalagens trabalham para o desenvolvimento do tema, como o GTT 02
mencionado no item referente a logística reversa.



GT Resíduos de Madeira: Entidades como a Associação Brasileira da Indústria
de Painéis de Madeira (ABIPA), a Associação Brasileira de Preservantes de
Madeira (ABPM) entre outras, produziram um manual para gerenciamento de
madeira industrializada na construção civil, disponível no sítio da SINDUSCON
SP (2011). O manual cita como usos potenciais a incorporação para fabricação
de compostos de madeiro ou painéis, como aglomerados, compensados e
outros, ou ainda, como recuperação de energia em fornos e caldeiras licenciados
para tal.
Para os agregados, além do uso em pavimentos definidos segundo norma NBR

nº 15.115 (ABNT, 2004) mencionada anteriormente, vários materiais podem ser
produzidos, conforme exemplos das Fotos da Figura 73.
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Figura 73: Artefatos produzidos com agregado reciclado
Fonte: Lima e Lima (2009)

6.2

Em outros países
Não será abordado em detalhes o tipo de reciclagem que se faz em outros

países. Entretanto, no Japão, dois terços do resíduo de concreto demolido é
utilizado para pavimentação de rodovias, bem como está sendo estimulado o seu
uso para novos concretos. A Tabela 29 ilustra outros usos aplicados, segundo
apuração feita por Carrijo (2005).
Tabela 29: RCC produzido e reciclado em alguns países
Produção
ano de
País
% utilizada Aplicações e percentuais individuais
Anual (mil
referência
ton.)
Agregados
Bélgica
7.000
1990
87,0%
17,0% Estradas
70,0%
p/concreto
Estradas
8,2%
Agregados
França
24.000
1990
15,0%
1,5%
Enchimento
5,3%
p/concreto
Estradas
9,0%
Agregados
Grã-Bretanha
30.000
1999
45,0%
2,0%
Enchimento 34,0%
p/concreto
Estradas
9,5%
Agregados
União Européia
180.000
1999
28,0%
2,2%
Enchimento 16,3%
p/concreto
Estradas
3,0%
Base e subbase
Espanha
38.500
2003
10,0%
3,5%
Enchimento
3,5%
para solos
EUA
25,0%
270.000
Fonte: Carrijo, 2005

Chalmim e Gaillochet (2009) tabularam esse tipo de solução para os países
alguns outros países e como a maioria dos outros dados, também apresenta
discrepância na geração de resíduos da União Europeia com relação aos dados da
Tabela 29.
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O Gráfico da Figura 74 indica os dados coletados por eles.

Figura 74: Produção de RCC em alguns países
Fonte: Chalmin e Gaillochet (2009)

192

7

RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS - RI
A PNRS (Brasil, 2010) fala da origem dos resíduos industriais no artigo 13º,

inciso “f”, como sendo os gerados nos processos produtivos e instalações industriais,
destacando ainda a necessidade de considerar sua classificação, quanto à
periculosidade ou não. Para os RI, as informações de outros países envolverá
apenas a União Europeia.
7.1

No Brasil
A estimativa da geração e tratamento de RI, fornecida pela Associação Brasileira

de Empresas de Tratamento de Resíduos (ABETRE, 2012) inclui os resíduos que
tiveram tratamento ou disposição final em quaisquer das 48 unidades de tratamento
pertencentes às empresas associadas e que, segundo a entidade, foram
responsáveis por tratar ou dispor 82% dos resíduos do segmento industrial. Os
números não englobam os resíduos reciclados ou reutilizados, bem como se limita
ao que foi destinado ou tratado nessas empresas associadas.
A Tabela 30 informa os dados apurados pela ABETRE (2012) no período de
2004 a 2008 e relaciona o percentual de uso para cada destino.
Tabela 30: Tratamento no Brasil de resíduos industriais por tecnologia e por ano 2004 a 2008.
Por Tecnologia de tratamento (1.000 t)
Aterro classe II A
Aterro classe II B
Aterro classe I
Co-processamento em fornos de clinquer
Incineração
Outros tratamentos térmicos
Tratamentos biológicos
Outras tecnologias
Total

2004
1000 t
1.733
489
120
492
48
49
5
11
2.947

2005

2006

%
1000 t
%
1000 t
58,8% 1.605
50,1% 2.986
16,6% 506
15,8% 343
4,1% 235
7,3% 171
16,7% 690
21,6% 790
1,6% 64
2,0% 64
1,7% 74
2,3% 59
0,2% 14
0,4% 31
0,4% 13
0,4% 15
100,0% 3.201 100,0% 4.459

2007

%
1000 t
67,0% 3.655
7,7% 579
3,8% 252
17,7% 981
1,4% 71
1,3% 69
0,7% 326
0,3% 18
100,0% 5.951

%
61,4%
9,7%
4,2%
16,5%
1,2%
1,2%
5,5%
0,3%
100,0%

2008
1000 t
%
4.569
64,0%
724
10,1%
302
4,2%
1.000
14,0%
75
1,1%
83
1,2%
375
5,3%
14
0,2%
7.142 100,0%

Fonte: ABETRE (2012)

É importante destacar que a Resolução CONAMA n° 313 (Brasil, 2002), dispõe
sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais (RI) e revoga a
resolução CONAMA nº 06 (Brasil, 1998), definindo o RI como sendo todo aquele que
resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados sólido, semi-sólido,
gasoso - quando contido, e líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso
soluções técnica, ou economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia
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disponível e inclui os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e os
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição.
O Artigo 4º da Resolução CONAMA nº 313 (Brasil, 2002) discrimina os setores
industriais que devem apresentar informações sobre geração, características,
armazenamento, transporte e destinação de seus resíduos sólidos: indústrias de
preparação de couros e fabricação de artefatos de couro; fabricação de coque,
refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool;
fabricação de produtos químicos; metalurgia básica; fabricação de produtos de
metal; fabricação de máquinas e equipamentos, máquinas para escritório e
equipamentos de informática; fabricação e montagem de veículos automotores,
reboques e carrocerias; e fabricação de outros equipamentos de transporte,
portanto, não inclui todo o resíduo gerado na indústria.
O IBAMA publicou a Instrução Normativa n o 1 (Brasil, 2013) para integrar o
Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP) definido na
PNRS (Brasil, 2010), com o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP) e o Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF-AIDA) com o e
disponibilizar as informações no sistema nacional gerido pelo SINIR.
O principal objetivo da Instrução Normativa no 1 é definir os procedimentos
administrativos ao cadastramento e prestação de informações sobre os resíduos
sólidos, os rejeitos e os considerados perigosos, envolvendo o gerador, o
destinador, armazenador ou transportador desses resíduos. Define ainda o papel do
responsável técnico, que deverá ser um funcionário ou contratado para esse fim.
Para atingir os objetivos da PNRS referentes ao RI, é importante destacar a
necessidade de incorporar alguns conceitos de produção, como os abordados a
seguir:
7.1.1 Tecnologia limpa
Segundo o Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL, 2003), a Produção
mais Limpa (P+L) é fundamentada no princípio da busca pela não geração,
adotando as soluções voltadas para a prevenção e minimização, atuando na fonte
geradora, buscando processos eco-eficientes, com isso obtendo como resultado a
não geração dos resíduos, redução ou reciclagem interna e externa, ao invés do
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tratamento ou destino a dar ao resíduo gerado, este último princípio conhecido como
fim-de-tubo.
Conceitualmente, P+L é a aplicação de uma estratégia técnica, econômica e
ambiental integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso
de matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou
reciclagem dos resíduos e emissões geradas, com benefícios ambientais, de saúde
ocupacional e econômicos (CNTL, 2003).
A Figura 75 representa a comparação entre as técnicas de fim-de-tubo e P+L.

Figura 75: Produção mais limpa versus Técnicas Fim-de-Tubo
Fonte: CNTL, 2003.

O CNTL (2003) apresenta um roteiro básico onde define como passos iniciais o
comprometimento da gestão da empresa, visitas técnicas por equipe multidisciplinar,
definição do escopo da implementação do projeto P+L, formação do Ecotime,
composto por profissionais da própria empresa para mapear o(s) processo(s) e
outras atividades, como exemplificado na Figura 76 a seguir :
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.
Figura 76: Etapas para implantação de P+L
Fonte: CNTL, 2003

No aprimoramento de tecnologias limpas, pode-se encontrar, por exemplo,
aquecedores solares de baixo custo, como os das Fotos da Figura 77.

Figura 77: Aquecedor solar de baixo custo
Fonte: Sociedade do Sol (2009)

Esses aquecedores representam, segundo a Sociedade do Sol (2009), uma
redução de 8 a 9% na demanda elétrica.
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7.1.2 Redução de volume e periculosidade
A exemplo do item anterior, a tecnologia limpa já visa a redução de volume e
periculosidade, como princípio para alcançar tal finalidade. A Companhia Ambiental
de São Paulo (CETESB, 2002) também desenvolveu um manual de prevenção à
poluição para empresas que pretendem implantar práticas, processos, técnicas e
tecnologias que visem a redução ou eliminação em volume, concentração e
toxicidade dos poluentes na fonte geradora, bem como modificações nos
equipamentos, processos ou procedimentos, reformulação ou replanejamento de
produtos, substituição de matérias-primas, eliminação de substâncias tóxicas,
melhorias nos gerenciamentos administrativos e técnicos da empresa e otimização
do uso das matérias-primas, energia, água e outros recursos naturais.
O manual define que as empresas devem ter como premissa básica o
comprometimento da direção da empresa com o princípio preconizado por este
programa, que poderá ser alcançado através de várias ações, destacando-se:


Otimização do uso e recuperação dos recursos disponíveis, tais como: água,
energia, matérias-primas etc.;



Substituição de matérias-primas e mudanças nos processos produtivos;



Adoção de tecnologias limpas e desenvolvimento de novos produtos;



Melhoria da operação e manutenção dos equipamentos;



Implantação de um programa de conscientização e informação de todos os
funcionários.
O manual cita ainda 2 exemplos de como esse conceito pode ser aplicado na

prática:


Substituição de desengraxante a base de cianeto por outro isento de substâncias
tóxicas e;



Instalação de condutivímetros nos tanques de lavagem

para redução do

consumo de água.
Esses exemplos são aplicáveis a um determinado segmento, mas o conceito é
geral, podendo ser disseminado em vários tipos de indústrias.
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Como pode ser observado, a implantação de um bom programa de P+L já atinge
também o objetivo de redução de volume e periculosidade.
7.1.3 O incentivo à indústria da reciclagem
A necessidade de mudança conceitual quanto ao tema de reciclagem é
destacada abaixo:
... Parece que as empresas estão preocupadas apenas com a problemática
ambiental e que ao assim procederem, cumprem uma função social. Mas, é
evidente que lhes interessa obter mais dessas novas mercadorias. A
ampliação da separação para reciclagem pode possibilitar a obtenção de
maior volume de 'matéria-prima' a preço menor (RODRIGUES, 1998:167).

Essa reciclagem como matéria prima é destacada para o plástico, o vidro, o
papel e papelão, os metais, os pneus e até mesmo as embalagens de agrotóxicos, o
mercúrio e o vidro das lâmpadas, todos abordados neste capítulo, por serem
prioridade em virtude da quantidade, ou dos riscos ambientais onde se tornaram
prioritários para a logística reversa.
7.1.4

Do reuso e reciclagem de alguns outros RI

Vários outros resíduos não citados até então podem ter seu processo de
reciclagem otimizados, como os exemplos abaixo.


Reuso de laminados de resina poliéster reforçada com fibra de vidro:
Zattera et al (2000), abordam o reuso dos laminados de resina poliéster

reforçadas com fibra de vidro (RPRFV), que são materiais com propriedade
mecânica e resistência à tração elevados; além de flexão a impacto; são leves; bons
isolantes, pois não conduzem corrente elétrica; não apresentam deformações
mesmo em condições extremas de uso, pelo baixo coeficiente de dilatação térmica,
baixa absorção de água e resistência à corrosão. Eles ressaltam que a composição
básica dos RPRFV é de 70 a 75% de resina poliéster insaturada e de 30 a 25% de
fibra de vidro, mas as rebarbas ou refugo do processo possuem cerca 70 % de fibra
de vidro e 30 % de resina.
Segundo Figueiredo (1991) apud Zattera et al (2000), os processos BMC - Bulk
Molding Compound e SMC - Sheet Molding Compound, são usados para produzir a
RPRFV a partir de resina poliéster insaturada de cura a quente, catalisados com
peróxidos orgânicos, carregados com cargas minerais (carbonato de cálcio, alumina
hidratada, caulim e outras) e reforçados com fibras de vidro para alcançar altas
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resistências mecânicas. Zattera et al (1993) procederam a moagem de resíduos de
laminados confeccionados em moldes abertos, processo "hand lay up", que gera em
torno

de

10%

em

peso

de

resíduo,

demonstrando

a

possibilidade

do

reaproveitamento, reincorporando ao próprio processo produtivo ou utilizando como
carga de termoplásticos compatíveis, tal como o poliestireno.
Segundo Zattera et al (2000), a utilização do resíduo de laminados de fibra de
vidro moído na área da construção civil como reforço para pastas de cimento, por
suas propriedades mecânicas, leveza e resistência a corrosão e ao fogo, que
precisam ser tratadas para não serem atacadas pelos álcalis ou outros produtos
químicos do cimento, evitando assim sua degradação, com a perda de tenacidade e
resistência ao impacto, recebendo aditivos para minimizar o ataque químico às
fibras, como a adição de cinzas volantes ao cimento para minimizar o ataque
químico ou o uso cimento super-sulfatado.
Nesse trabalho Zattera et al (2000) citam como exemplos de fibras utilizadas no
compósito para reforço: asbestos, polipropileno, poli(vinil álcool), fibras de bambu,
banana, madeira, juta, além da resina poliéster reforçada com fibra de vidro.
Apresentam ainda os resultados de estudos de incorporação desses resíduos ao
cimento, por meio de moagem, classificação, tendo sido escolhida a granulometria
de 6,35 e 0,42 mm, avaliando o envelhecimento ou tempo de cura. Os testes
demonstram que nos compósitos1 cimento/areia/resíduo, não deve ser acrescentado
mais que 15% de resíduo, pois a resistência à compressão diminui com o aumento
da concentração. Na resistência à flexão, à adição do resíduo na argamassa teve
um comportamento igual ao material contendo cimento e areia, mantendo-se
praticamente constante ao longo do período de cura e a adição de 7,5% de cinzas
volantes melhora no comportamento mecânico.


Compósitos

à

Base

de

Fibras

Naturais

para

Utilização

na

Indústria

Automobilística:
Segundo Leão e Tan (2000), o reforço de fibras nos compósitos fornece
resistência, como as barras de ferro numa viga de concreto. A matriz envolve e

1

são materiais reconstituídos a partir de um ou mais materiais dispersos numa matriz e chamados de
reforço ou carga, que podem ser fibras curtas, longas, contínuas, descontínuas, pós, esferas,
etc.(Leão e Tan, 2000).
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“segura” o reforço, dando forma ao compósito, mas se não tiver o comprimento
mínimo, deixam de atuar como reforço e fazem o papel de enchimento ou carga.
O efeito sinérgico que se observa no sistema, onde as propriedades finais do
compósito são uma mistura melhorada das propriedades de seus componentes
individualmente, como a matriz reforçada com fibras beneficia-se mecanicamente
quando a tensão a que é submetida é transferida para as fibras, sendo as naturais
com maiores módulos (resistência/peso), as tornando um componente óbvio para a
aplicação em compósitos, como a madeira, onde a celulose entra para reforço e a
lignina como matriz. As mesmas vantagens citadas no item anterior de leveza e
resistência mecânica se aplicam às fibras naturais e a aplicação pode ser feita em
diversos setores industriais, como embalagens, construção civil, automotiva, etc.
Leão e Tan (2000) exemplificam como fibras naturais o bagaço de cana de
açúcar, juta, cânhamo, linho, sisal, côco, algodão, serragem ou farinha de madeira
produzida a partir de resíduos de serrarias, entre outros, mas as matrizes
poliméricas como o PP, PEAD, PVC, PS e o poliéster também podem ser usadas. O
PET poderia ser aplicado, mas requer uma temperatura muito alta para seu
processamento, o que destruiria as fibras ligonocelulósicas. Aqui também se aplicam
fibras provenientes de Tetrapak. Observa-se que o polietileno de alta densidade e o
polipropileno são excelentes matérias-primas para a produção de compósitos, pois
se beneficiaram da adição de fibras naturais.
A resistência ao impacto, observada nos compósitos testados foi baixa, dando
indicação de uso para interiores. Dentre as fibras testadas, a madeira foi a que
melhor se comportou na substituição de talco. Já a densidade foi um fator muito
favorável, ficando em torno do padrão para fibras naturais de 1 g/cm3, inferior aos
compósitos com cálcio ou talco, sendo adequado ao uso em veículos, reduzindo o
peso do conjunto. Já no que se refere à dureza superficial, esta é aumentada por um
teor maior de fibras, melhor até que o uso com talco.


Emprego de escórias de aciaria elétrica como adição a concretos:
De acordo com Manuero, Vilela e Dal Molin (2000), a produção de escória é

estimada em 70 a 170 kg/ton. de aço produzido e provém basicamente do conversor
na transformação do ferro-gusa em aço (denominada de escória de conversor) e do
forno elétrico na transformação de sucata metálica na chamada de escória de refino
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oxidante. Nesse processo se produz ainda uma nova escória a partir da adição de
desoxidantes e de cal, a escória de refino redutor.
Eles citam que o limitante de utilização das escórias é problema de expansão
decorrente da presença de óxidos de cálcio e magnésio, que em presença de água
se hidratam aumentando o volume, entre outros fatores. O reaproveitamento deve
ter por base o estudo do comportamento do material frente a este problema. A Foto
13 ilustra um problema decorrente do uso de escória como agregado graúdo:

Foto 13: Deslocamento e fissura do revestimento do piso pela expansão do substrato
Fonte: Manuero, Vilela e Dal Molin (2000)

Como solução, Manuero, Vilela e Dal Molin (2000), indicam a estocagem em
prazos superiores a quatro meses a céu aberto em condições sem bruscas
variações de temperatura.
Segundo Manuero, Vilela e Dal Molin (2000), o reuso se daria na forma natural
ou britada, para pavimentação de estradas de rodagem como lastro, permitindo
redução de custo, maior peso próprio, alta resistência à abrasão adequada a trânsito
pesado, estrutura vesicular que permite drenagem, forma cúbica proporcionando
ótima consistência e adesividade às misturas asfálticas, entre outros, mas também
na adição de concreto, onde deve imprescindivelmente ser feito o ensaio de
expansibilidade.
O estudo realizado por eles aponta para a obtenção de resultados superiores em
todas as propriedades mecânicas avaliadas, para os concretos com adição de 20 %
de escória de aciaria. No ensaio de resistência à compressão, o ganho de
resistência alcançou a ordem de 30%, bem como a redução de consumo de cimento
para todos os traços, chegando-se a uma diminuição de até 11 kg de cimento por
m3.
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A escória avaliada não apresentou problemas de expansão, tendo obtido valores
muito baixos, alguns desprezíveis, ficando sempre muito abaixo dos preconizados
pelas distintas normas.


Areias de fundição.
Segundo Mariotto (2000), cerca de 80% da moldagem utilizada em todo o

mundo para a produção de peças fundidas é a moldagem em areia aglomerada.
Para confeccionar os moldes que dão forma às faces externas das peças fundidas,
geralmente é empregada a argila. Para as cavidades e passagens internas das
peças empregam-se comumente machos de areia aglomerada com resinas
sintéticas que contêm, frequentemente, componentes fenólicos. No molde contendo
o macho é vertido o metal líquido até solidificar, em seguida, o molde é desagregado
(desmoldagem) e a peça metálica é separada da areia, que retorna quase
integralmente para ser repreparada e destinada à confecção de novos moldes,
sendo, portanto, quase totalmente proveniente da reciclagem interna de areia já
usada.
Mariotto (2000) ressalta que a areia dos moldes poderia ser considerada como
inerte, classe II B, segundo a classificação da Norma NBR nº 10.004 (ABNT, 2004).
Dependendo da liga usada, também há a incorporação de elementos dessas, mas
dificilmente superariam a classificação como classe II A. Já na areia do macho,
dependendo da concentração de torrões (com excesso de fenol) pode até ser
classificada como resíduo perigoso. Ainda seria essa a maior geração, uma vez que
a atual tecnologia de confecção de machos requer areias excepcionalmente limpas,
empregando-se, para essa finalidade, areia nova, chegando a 1 milhão de toneladas
anuais em São Paulo no ano de 1998. Isso significa custo para disposição,
transporte e mais o custo para a reposição.
Como medidas para indicadas por ele para reduzir isso, estão:
i) como fonte de sílica na produção do clinker ou de lãs minerais
ii) como substituto parcial do agregado fino em:
· concreto de baixo custo para aplicações não estruturais
· artefatos de concreto
· material asfáltico para pavimentação
iii) como fonte de minerais para ajuste de solos na agricultura e outras
aplicações menos frequentes (Mariotto, 2000).
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Mariotto coloca como impeditivos para o item (i) o custo de transporte até as
cimenteiras, mas demais itens considera adequados. Mas o foco principal de seu
trabalho é recuperação e a regeneração da areia, compreendendo a desagregação
dos torrões e grumos, a remoção de poeiras e remoção dos materiais metálicos na
forma de óxidos ou gotas, seguida

da limpeza dos grãos com a remoção dos

resíduos de aglomerantes, aditivos e seus produtos de decomposição agregados
aos grãos e finalmente, a classificação da areia regenerada conforme a
granulometria desejada. A etapa de limpeza é o que distingue a regeneração da
recuperação e utiliza isolada ou combinadamente o tratamento térmico (calcinação)
e/ou o mecânico (com atrição a seco e a úmido). O primeiro é mais aplicável quando
o aderente for essencialmente orgânico, em temperatura em torno de 500 a 900º. C,
limitado ao custo da energia térmica. Nos casos onde o aglomerante é inorgânico,
como a argila (areia verde), o silicato de sódio (processo CO2 ou silicato-éster) ou o
cimento Portland, o tratamento mecânico é o recomendável, sendo a atrição o
processo de atrito provocado entre grãos ou destes com o equipamento (Mariotto,
2000).
A Tabela 31 ilustra a regeneração conseguida conforme processos aplicados.
Tabela 31: Rendimento de regeneração para alguns tipos tratamento e de areia

Tipo de tratamento
Térmico, leito fluidizado
Térmico, forno rotativo
Pneumático
Termo-pneumático
Mecânico (alta intensidade)
Pneumático-térmicopneumático
Moinho atritor

Areia quimicamente
ligada
96 a 99 %
90 a 92 %
~ 80 %
70 a 80 %
80 a 95 %

não recomendado
90 a 92 %
não recomendado
90 a 95 %
65 a 75 %

Não recomendado

90 a 92 %

70 a 75 %

-

Areia verde

Fonte: Mariotto (2000)

Um dos aspectos citados para a limitação do processo de regeneração é a
necessidade de alguns ajustes tecnológicos e o fato de que, não sendo uma unidade
móvel que esteja a disposição na área da fundição, haverá custos de envio a um
reprocessador externo e retorno do material, podendo ocorrer a mistura de areias de
diferentes geradores, entre outros. Atualmente a Associação Brasileira de Fundição
São Paulo (ABIFA) possui em parceria com a ABNT sendo a referente à areia de
fundição, a comissão indicada no Quadro 15.
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CE-59:001.01 – Comissão de Estudo Resíduos de Fundição
Projeto 59:001.01001

Areia descartada de fundição – Reuso Diretrizes

Projeto 59:001.01002

Areia descartada de fundição – Áreas
de triagem, processamento e
disposição final – APAD

Encaminhado para
publicação
Em estudo

Quadro 15: Comissões em andamento sobre Areia de fundição
Fonte: ABIFA (2012)

Já Pablos (2000) aborda o uso de areias de fundição aglomeradas com argila no
setor da construção civil, avaliando a composição granulométrica, a resistência a
compressão das argamassas, seguidos de ensaios de lixiviação e solubilização
conforme normas NBR nº 10.005 e NBR nº 10.006 (ABNT, 2004), obtendo como
resultados o encapsulamento dos contaminantes metálicos, tendo observado em
seus estudos que as amostras com maior resistência mecânica também
apresentaram a melhor fixação de metais, assim como os valores de resistência
mecânica indicam grande potencial para uso em argamassas de assentamento,
tijolos vazados, contrapisos, bloquetes e sub-bases para pavimentação, ou outros
elementos construtivos.
Pablos (2000) reforça, no entanto, a necessidade de avaliar os resultados em
longo prazo, com novas análises de solubilização, resistência das matrizes à
compressão e agentes agressivos, o que, em ocorrendo, pode usar aditivos para
melhorar algum aspecto relacionado a baixa eficiência ou desempenho.
Com relação a esse tema, se encontra em discussão a 3ª. norma da série da
comissão de estudos (CE) indicada no Quadro 15, considerando a elaboração de
um Guia / Diretrizes para aplicações geotécnicas confinadas e construção civil
(ABIFA, 2012).


Outros reusos e reciclagens de materiais:
Vários outros trabalhos de reuso e reciclagem podem ser citados, contribuindo

de maneira significativa para a minimização da disposição final e para o atendimento
ao que prescreve a PNRS (Brasil, 2010), podendo ser citados alguns outros:
 Processo para extração de gelatinas e recuperação de sais de cromo a partir
de aparas de couro e pele curtidos ( Vaz, Silva e Martins, 2009).
 Utilização de biomassa para recuperação de energia (Ushima, 2009).
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Para a coleta, triagem e reciclagem, não tendo nenhuma contaminação que exija
tratamento especial por ser classificado como resíduo perigoso segundo a norma
NBR nº 10.004 (ABNT, 2004), os resíduos podem seguir os mesmos trâmites de
outros resíduos e o tratamento aplicado pode ser observado entre os itens do
capítulo 6.
7.1.5

Do tratamento ou disposição do RI
Depois de efetuada a adequada segregação e classificação conforme

preconiza a norma NBR no 10.004 (ABNT:2004), não havendo possibilidade de
tratamento ou reuso viáveis, sendo não perigosos, em estado sólido ou semi-sólido,
podem ser dispostos em aterros para resíduos classe II A, construídos e licenciados
para tal, conforme descrito no item 4.7.1.
Já para os resíduos perigosos, sólidos ou semissólidos que apresentem
toxicidade, conforme códigos P, U ou D dos anexos C a F da norma NBR no 10.004
(item 4.2.1.4 da norma ABNT:2004), podem ser dispostos em aterros licenciados e
construídos segundo norma NBR no 10.157 (ABNT, 1987), cujo projeto deve
obedecer praticamente os mesmo preceitos descritos no item 4.7.1 deste trabalho
quanto à topografia, geologia, recursos hídricos, vegetação, acessos e outros.
A norma NBR no 10.157 (ABNT, 1987) restringe o uso de aterros para resíduos
inflamáveis, conforme definido na norma NBR no 10.004 (ABNT:2004), tendo nesta o
código D 001 (descrito em seu item 4.2.1.1); ou reativos, código D 003 (item 4.2.1.3
da mesma norma).
Os resíduos corrosivos, código D 002, item 4.2.1.2 da norma NBR no 10.004
(ABNT:2004), dependerão da avaliação de compatibilidade entre resíduos e com os
elementos de impermeabilização utilizados. Outra restrição é a colocação de
resíduos com menos de 15% de sólidos totais avaliados em massa, segundo a
norma NBR no 10.157 (ABNT, 1987) por não suportarem a cobertura, devendo
passar por pré-tratamento, ou por co-disposição com outros resíduos, respeitadas as
condições de geração de líquidos percolados e compatibilidade.
Se tais resíduos passarem por processo de pré-tratamento que, após sua
realização, não mais apresente tais características, poderão ser recebidos, a
exemplo do realizado na planta ilustrada na Figura 78 (autora, 2009).
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Figura 78: Pré-tratamentos para resíduos perigosos, tóxicos, reativos ou inflamáveis em Dijon – FR.
Fonte: a autora (2009).

A norma NBR no 10.157 (ABNT, 1987) apresenta alguns requisitos específicos,
dada a necessidade de maior proteção ambiental, da saúde das equipes
operacionais e da população no entorno, tais como:


A predominância de material no subsolo com coeficiente de permeabilidade
inferior a 5,0 x 10-5 cm/s, espessura mínima de 1,5 acima do nível do lençol
freático medido na época de maior precipitação pluviométrica da região.



Duplo sistema de impermeabilização, com um sistema de detecção de
vazamento colocado entre elas, conhecido como dreno testemunho. A
norma menciona que as camadas podem ser naturais ou artificias,
quimicamente resistente ao líquido percolado e ao resíduo, bem como aos
esforços e pressões da estrutura do aterro e dos equipamentos usados na
operação. Na experiência dessa autora, não há atualmente projetos de
aterros industriais para resíduos perigosos que contenham menos que 2
camadas artificiais, geralmente duas geomembranas de PEAD de 1,5 a 2
mm de espessura;



Análise de resíduos, buscando o correto manuseio e disposição, com plano
de amostragem e análise contendo, entre outros, a avaliação de
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incompatibilidade entre resíduos, realizando testes expeditos para as
cargas a serem recebidas;


Treinamento, envolvendo cuidados e procedimentos de emergência,
conforme plano contendo informações de possíveis incidentes, ações a
tomar, indicação das pessoas para coordenação com contato, a lista e
localização de equipamentos de segurança, entre outros;



Monitoramento e proteção das águas subterrâneas, atendendo aos padrões
de potabilidade estabelecidos na legislação vigente, respeitadas as
condições naturais do aquífero e o estabelecimento de condições
específicas, a critério do órgão ambiental, feito por meio de no mínimo 04
(quatro) poços, um a montante e três a jusante, no sentido preferencial do
escoamento do lençol freático, que devem ser monitorados durante toda a
vida útil e no tempo de pós-fechamento;



Monitoramento de águas no entorno através da construção de bacias de
contenção e dissipação;



Registro da operação, como quantidade e tipo dos resíduos recebidos, local
onde foi disposto, análises efetuadas, incidentes ocorridos, monitoramento
das águas, que posteriormente devem ser apresentados em forma de
relatório anual para o órgão ambiental e



Planos de inspeção, manutenção de encerramento e atividades após
encerramento

A Figura 79 ilustra um modelo de processo de impermeabilização de um
projeto para aterros classe I em São Paulo.

Figura 79: Perfil do sistema de impermeabilização para um aterro classe I
Fonte: a autora (2005).
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Para os resíduos inflamáveis onde não houver viabilidade de pré-tratamento
para disposição no aterro classe I, devem ser verificados outros tratamentos, como a
incineração indicada na Figura 44, ou o coprocessamento, conforme Figura 80,
destacando que parte das unidades tem licença apenas para coprocessar pneus
(ABETRE, 2012).
Para solos contaminados com hidrocarbonetos, é possível utilizar processos de
biorremediação ou dessorção térmica.

Figura 80: Coprocessamento de resíduos no Brasil em 2011.
Fonte: ABETRE (2012).

7.2

Em outros países
O Gráfico da Figura 81 e a Tabela 32 e apresentam a geração e o destino dos

resíduos classe I (perigosos) feito em países da União Europeia, sendo que os itens
em destaque na referida Tabela são valores estimados.
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Figura 81: Destino dado aos resíduos perigosos na União Europeia
Fonte: Adaptado de European Environment Agency (2011)

A Tabela 32 e apresenta a geração estimada de resíduos perigosos por país, no
período de 2006 a 2009.
Tabela 32: Toneladas x 1000 de Resíduos perigosos
País
Áustria
Alemanha
Bélgica
Bulgária
Chipre
Dinamarca
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estônia
Finlândia
Franca
Grécia
Hungária
Irlanda
Itália
Letônia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Nova-Zelândia
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Tcheca
Romênia
Suécia
Total EU15
Total EU12
Total EU27

2006
839
18.529
2.711
1.030
50
427
667
91
3.228
6.764
2.395
6.748

333
796
721
9.235
45
0
91
55
5.300
1.812
358
6.037
1.455
1.053
2.777
44.122
29.424
73.546

2007
990
18.775
2.133
817
38
469
663
97
3.143
8.618
2.246
9.970
333
1.571
493
9.235

32
89
124
55
4.838
2.247
2.812
7.082
1.733
419
2.777

46.164
35.634
81.798

2008
1.093
18.594
2.259
815
77
426
602
137
3.362
7.737
2.030
10.893
333
933
769
11.291
31
90
85
56
4.776
1.861
3.540
7.099
2.038
442
2.064
44.082
39.351
83.433

2009
858
17.316
2.259

793
75
440
562
84
2.880
6.784
1.426
10.893

237
821
328
11.291

29
105
97
47
4.424
1.776
1.461
4.374
2.161
439
2.064

40.062
33.965
74.027

Fonte: Adaptado de European Environment Agency (2011)

209

8

LOGÍSTICA REVERSA (LR) E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA)
A Logística Reversa (LR) é abordada neste capítulo, apesar de depender de

regulamentação e dos acordos setoriais, ainda não concluídos.
Com relação à Educação Ambiental (EA), apesar da relevância do tema, será
feita apenas uma ligeira abordagem, por possuir embasamento consistente,
bastando desenvolver os programas e disseminá-los. O sucesso da Logística
Reversa está diretamente ligado a um bom programa de EA.
8.1

Logística Reversa (LR)
Segundo Rocco (2011), destacam-se os seguintes instrumentos para os

Sistemas de Logísticas Reversas (SLR) na PNRS, ilustrados na Figura 82.

Figura 82: Instrumentos para SLR na PNRS
Fonte: Rocco (2011)

Em São Paulo, a Resolução da Secretaria de Meio Ambiente SMA nº 038 (São
Paulo, 2011) estabelece a relação dos produtos geradores de resíduos de
significativo impacto ambiental para os quais deve ser implantado programa de
responsabilidade pós-consumo, semelhantes aos itens declarados para o SLR na
PNRS, mas incluindo ainda óleo comestível e embalagens de alimentos e bebidas;
produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; produtos de limpeza e afins.
Fernandez (2012) destaca que gerenciamento adequado ainda encontra
obstáculos pelo desconhecimento da natureza dos resíduos, pela ausência de
cultura de separação, pelo potencial de contaminação do RSU através do contato
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com os resíduos perigosos e pelo aumento de novos materiais e substâncias, em
especial os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), por terem
aumentado a geração e apresentarem substâncias potencialmente perigosas.
A seguir, são descritos os itens I a IV do artigo 33º da lei nº 12.305 (Brasil, 2010)
para os quais há obrigação de estruturar e implementar LR, com o retorno dos
produtos após o uso, feito pela cadeia envolvendo os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes.
8.1.1 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens
Para esses resíduos, já há regulamentação consistente e operação rotineira,
com bons exemplos a serem seguidos pelos outros grupos. Por essa razão, os itens
a seguir foram detalhados para ilustrar alguns pontos principais, que podem servir de
exemplo para os demais resíduos considerados na PNRS.
8.1.1.1 Das definições e regulamentações iniciais
Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA, 2010), os agrotóxicos ou defensivos agrícolas / pesticidas
visam controlar seres vivos considerados indesejáveis em função da conservação de
outros seres vivos, produtos ou do meio ambiente. Possuem em sua composição
substâncias químicas tóxicas, denominadas ingredientes ou princípios ativos, que
interferem na atividade biológica normal dos seres vivos alvos de controle, podendo
ser um agente químico, físico ou biológico que confere eficácia aos agrotóxicos e
afins. Podem agir contra plantas (herbicidas), insetos (inseticidas), fungos
(fungicidas), microrganismos de solo (nematicidas), moluscos (moluscicidas), entre
outros.
De acordo com o IBAMA (2010), o glifosato e seus sais foi o ingrediente ativo
mais comercializado no país em 2009, representando 76% da classe de uso de
herbicidas. É registrado para uso em 26 culturas, dentre elas, arroz, banana, cacau,
café, cana-de-açúcar, citros, feijão, maçã, mamão, milho, soja, trigo e uva. Pertence
ao grupo químico glicina substituída e é tóxico para organismos aquáticos, pouco
tóxico para organismos do solo, aves e abelhas, e pouco bioacumulável.

211

Segundo o IBGE (2012), os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS)
referentes ao tema terra são seis: uso de fertilizantes; de agrotóxicos utilizados para
o controle de pragas, doenças e ervas daninhas; áreas agropastoris; queimadas e
incêndios florestais; desflorestamento da Amazônia e desmatamento nos biomas
extra-amazônicos.
Os agrotóxicos podem ser persistentes, móveis e tóxicos no solo, na água e
no ar. Tendem a acumular-se no solo e na biota, e seus resíduos podem
chegar às águas superficiais por escoamento e às subterrâneas por
lixiviação....O uso intensivo dos agrotóxicos está associado a agravos a
saúde da população, tanto dos consumidores dos alimentos quanto dos
trabalhadores que lidam diretamente com os produtos, a contaminação de
alimentos e a degradação do meio ambiente. A redução do consumo de
agrotóxicos, bem como a proibição do uso de produtos que
comprovadamente ameaçam a segurança alimentar e ocupacional, e a
redução da toxicidade dos produtos usados, implicam melhorias na saúde
da população e na qualidade do meio ambiente, sendo, portanto, um
importante objetivo do desenvolvimento sustentável (IDS, 2012).

O IBGE ressalta que a quantidade de fertilizantes comercializada foi de 155
Kg/hectare (ha), das quais 43,7 kg/ha eram de nitrogênio, 51,8 kg/ha de fósforo e
59,6 kg/ha de potássio. O Sudeste apresentou a maior comercialização de
fertilizantes por unidade de área (208,1 kg/ha), acima da média brasileira. Dos
agrotóxicos, os herbicidas respondem por mais de 50% da quantidade entregue ao
comércio. Em 2009, o consumo de agrotóxicos foi de 3,6 Kg/ha. Os agrotóxicos e
fertilizantes aumentam a produtividade da agricultura, mas também podem
apresentar danos ao meio ambiente e a saúde da população:
Os dados sobre terras agrossilvipastoris mostram que o crescimento das
áreas de lavouras e pastagens plantadas sobre as pastagens naturais, ao
tempo em que representa aumento de produção por unidade de área,
reduzindo a pressão sobre o recurso solo, significa maior uso de fertilizantes
e agrotóxicos e maior possibilidade de contaminação ambiental. Em 2010, a
área plantada total do Brasil ficou em 65.371.447 ha, o que corresponde a
7,7% da superfície total (IBGE, 2012).

De acordo com o artigo 1º, inciso IV do Decreto-Lei no 4074 (Brasil, 2002), os
agrotóxicos e afins são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou
biológicos, para o uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento
de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou
plantadas, de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais,
cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las
da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e
produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores
de crescimento (Brasil, 2002).
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Este decreto define as competências do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), do Ministério da Saúde (MS) e do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), sendo as que seguem:


MAPA: avaliar a eficiência agronômica e conceder o registro, inclusive o
Registro Especial Temporário (RET1), de agrotóxicos, produtos técnicos, prémisturas e afins para uso nos setores de produção, armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas
pastagens, atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Saúde e do
Meio Ambiente.



MS: avaliar e classificar toxicologicamente os agrotóxicos, seus componentes,
e afins; destinados ao uso em ambientes urbanos, industriais, domiciliares,
públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanhas de
saúde pública, quanto à eficiência do produto; realizar avaliação toxicológica
preliminar dos agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e afins, destinados
à pesquisa e à experimentação; estabelecer intervalo de reentrada 2 em
ambiente tratado com agrotóxicos e afins, conceder o registro, inclusive o
RET3; e monitorar os resíduos de agrotóxicos e afins em produtos de origem
animal.



MMA: avaliar a eficiência dos agrotóxicos e afins destinados ao uso em
ambientes hídricos,

na proteção de florestas nativas e de outros

ecossistemas, quanto à eficiência do produto; realizar a avaliação ambiental,
estabelecendo suas classificações quanto ao potencial de periculosidade
ambiental; realizar a avaliação ambiental preliminar de agrotóxicos, produto
técnico, pré-mistura e afins destinados à pesquisa e à experimentação e
conceder o registro, inclusive o RET4.
Em sua seção II, o decreto no 4074 (Brasil, 2002), aborda a destinação final das
Sobras e de Embalagens, estabelecendo quando é possível à empresa produtora

1

atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente.
intervalo de tempo entre a aplicação de agrotóxicos ou afins e a entrada de pessoas na área tratada
sem a necessidade de uso de equipamento de proteção individual (EPI).
3
atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e abastecimento e do
Ministério do Meio Ambiente.
4
atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e abastecimento e da
Saúde
2
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efetuar a reutilização de embalagens, estabelece que a destinação deverá atender
às recomendações técnicas apresentadas na bula ou folheto complementar e que os
usuários deverão efetuar a devolução das embalagens vazias, e respectivas tampas,
aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, observadas as
instruções constantes dos rótulos e das bulas, no prazo de até um ano, contado da
data de sua compra.
No artigo 53 do referido decreto que aborda os usuários, são estabelecidas
regras quanto à entrega em outros postos credenciados, ou em prazo diferente do
estipulado, ou de produto impróprio para utilização ou em desuso, onde deve seguir
as orientações da bula, bem como quanto à necessidade de manter os
comprovantes de devolução das embalagens. O inciso 5º trata das embalagens
rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água, orientando
para o fato de que deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice
lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme orientação constante de seus rótulos,
bulas ou folheto complementar, bem como atribui a responsabilidade da destinação
adequada ao usuário, quando o produto for adquirido diretamente do exterior.
Já no artigo 54, o decreto no 4074 (Brasil, 2002) estabelece aos
estabelecimentos comerciais as condições das instalações para recebimento e
armazenamento das embalagens vazias devolvidas pelos usuários, até que sejam
recolhidas pelas respectivas empresas titulares do registro, determinando que, se
não possuírem tais locais, deverão credenciar posto de recebimento ou centro de
recolhimento, previamente licenciados e que deverá constar na nota fiscal de venda
dos produtos o endereço para devolução da embalagem vazia. No artigo no 55 é
abordado o recibo de devolução das embalagens e no artigo no 56, as
responsabilidades

das

empresas

titulares

de

registro,

produtoras

e

comercializadoras, pelo recolhimento, transporte e destinação final em até um ano
contado da data da devolução pelo usuário aos estabelecimentos comerciais ou aos
postos de recebimento das embalagens vazias, bem como dos produtos por elas
fabricados e comercializados.
Do produto não fabricado no País, no artigo no 58 é atribuída a responsabilidade
à pessoa física ou jurídica que fez a importação, pela reutilização, reciclagem ou
inutilização e a destinação das embalagens ou produtos apreendidos ou impróprios
para o uso.
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Com relação à classificação dos resíduos, a norma NBR no 10.004 (ABNT, 2004)
aborda os resíduos de agrotóxicos, tanto gerados na fabricação, quanto pela
composição, em vários pontos. O anexo A, que trata das fontes não específicas,
relaciona o resíduo contendo tri ou tetraclorofenol, código F 020. No anexo B, são
descritos os resíduos de processo de fabricação com os códigos K 031 a 043, K 097
a 099, K 123 a 126, K 131 e K 132, sendo esses lodos, sais, efluentes e outros,
provenientes das etapas de fabricação. Há também a definição dos componentes,
que podem ser encontrados nos anexos C – substâncias que conferem
periculosidade aos resíduos, D – substâncias agudamente tóxicas e E – substâncias
tóxicas, bem como os limites máximos a serem obtidos nos extratos lixiviado –
anexo F e no solubilizado - anexo G. Cita-se como exemplo o aldrin, encontrado nos
anexos C e D (código P004) e tendo limite máximo no extrato lixiviado, juntamente
com dieldrim, de 0,003 mg/L (código D014), bem como 3,0x10-5 mg/L para o extrato
solubilizado (anexo G).
Das embalagens, a mesma norma relaciona os resíduos dos componentes dos
anexos D e E, como já mencionado anteriormente.
A Resolução CONAMA no 334 (Brasil, 2003) considerava a necessidade de dar
destino adequado às embalagens vazias de agrotóxicos e afins, conforme
estabelecem a Lei no 6.938 (Brasil, 1981), a Lei no 7.802 (Brasil, 1989), a Lei no
9.974 (Brasil, 2000) e o Decreto no 4.074 (Brasil, 2002).
8.1.1.2 Das ações para a LR de Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens.
Em 2001 foi criado pela indústria fabricante de defensivos agrícolas, o Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), destinado à gestão
pós-consumo das embalagens vazias de seus produtos de acordo com a Lei Federal
nº 9.974/2000 e o Decreto Federal nº 4.074/2002.
Em seu sítio, o INPEV (2012) informa que o Sistema Campo Limpo1, enviou
entre janeiro e outubro de 2012, 31.632 toneladas de embalagens vazias de
defensivos agrícolas, ressaltando ainda que a quantidade representa um
crescimento de 5% quando comparado ao mesmo período de 2011.

1

Nome dado à logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos envolvendo os agricultores e
fabricantes representados pelo INPEV (2012), os canais de distribuição e com apoio do poder
público, encaminhou para o destino ambientalmente correto.
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Segundo o INPEV (2012), a gestão do processo de destinação final de
embalagens vazias de produtos fitossanitários no Brasil é subdividida em 6 subprocessos, conforme Figura 83 abaixo:

Figura 83: Gestão de embalagens de produtos fitossanitários
Fonte: INPEV (2012)

Segundo o INPEV (2012), 95% das embalagens vazias de defensivos agrícolas
colocadas no mercado são passíveis de reciclagem. Para tal, precisam ser lavadas
corretamente no momento de uso do produto no campo. As embalagens não
laváveis, que não utilizam água como veículo de pulverização (sacos plásticos,
embalagens de produtos para tratamento de sementes, etc.) e as que não foram
tríplice-lavadas pelos agricultores, representando cerca de 5% do total, são
incineradas.
Em seu sítio, o INPEV (2012) orienta sobre a tríplice lavagem e a lavagem sob
pressão. Após a lavagem em quaisquer dos métodos, deve ser feita a inutilização
das embalagens por meio de perfuração de seu fundo, seguida do armazenamento
temporário adequado até sua devolução.
De acordo com o INPEV (2012), foram gastos mais de R$ 50 milhões em 2010,
71% na operação de recebimento, logística e destinação final. Segundo o instituto,
os custos do retorno das embalagens até a unidade ou ponto de devolução indicado
na nota fiscal de venda são assumidos pelo agricultor, já os de construção e
administração das unidades de recebimento são dos canais de distribuição
(revendedores e cooperativas), compartilhados com a indústria fabricante. Já a
logística e destinação final são custeados pelo fabricante. O governo deve apoiar os
esforços de educação e conscientização do agricultor em conjunto com fabricantes e
comerciantes. Os principais custos seriam de infraestrutura (unidades de
recebimento), logística e destinação final das embalagens. As fotos da Figura 84
ilustram as etapas do processo.
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Figura 84: Etapas de devolução, entrega do recibo, armazenagem e transferência
Fonte: INPEV (2012)

Resoluções e normas abordando a necessidade de licenciar, construir e operar
os locais de recebimento e de tratamento, bem como transportar os resíduos
considerando os possíveis riscos de contaminação, a implantação de programa de
monitoramento toxicológico para os funcionários, entre outros, devem ser
consideradas. São aplicáveis a norma NBR nº 12.235, que trata do armazenamento
de resíduos sólidos perigosos (ABNT, 1992), a Resolução CONAMA nº 334 (Brasil,
2003), definindo os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos
destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e as Resoluções
no 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2002) e a nº 3887
(ANTT, 2012), que altera o anexo da Res. 420/02, estas referentes ao Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos.
O INPEV (2012) possui uma rede credenciada de recicladoras que operam o
sistema, distribuídas em 5 estados, conforme Quadro 16:
Recicladora
Recipack
Recicap Garboni
Coletti Produtos Siderúrgicos
Dinoplast
Campo Limpo Reciclagem e Transformação
Eco Paper
Cimflex Ind.e Com. De Plásticos Ltda
PASA - Papelão Apucaraninha Ltda
Plastibrás Indústria e Comércio Ltda

Localização
Contagem / MG
Xerém / RJ
Piracicaba / SP
Louveira / SP
Taubaté / SP
Pindamonhangaba / SP
Maringá / PR
Tamarana / PR
Cuiabá / MT

Quadro 16: Recicladoras de embalagens de agrotóxicos
Fonte: INPEV (2012)

8.1.2 Pilhas e baterias
Para as pilhas e baterias também há regulamentação e programa de LR
definido, como pode ser observado a seguir.
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8.1.2.1 Das definições e regulamentações
Esse tema tem regulamentação iniciada por meio da Resolução CONAMA n o
257 (Brasil, 1999), que estabelece a obrigatoriedade de procedimentos de
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada
para pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio,
mercúrio e seus compostos. Tendo sido revogada pela Resolução CONAMA 401
(Brasil, 2008), estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para
pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para
o seu gerenciamento ambientalmente adequado.
O artigo 2º da resolução CONAMA no 401 (Brasil, 2008) trata em seu inciso VIII
do plano de gerenciamento de pilhas e baterias usadas, como sendo o conjunto de
procedimentos ambientalmente adequados para o descarte, segregação, coleta,
transporte, recebimento, armazenamento, manuseio, reciclagem, reutilização,
tratamento ou disposição final.
Além dos limites estabelecidos nos capítulos II a IV, os artigos 10º e 13º proíbem
a disposição final em qualquer tipo de aterro sanitário ou sua incineração, para as
baterias de chumbo-ácido (artigo 10º) e as de níquel-cádmio ou óxido de mercúrio
(artigo 13º). Também estabelece no artigo 11º que o transporte das baterias
chumbo-ácido exauridas, sem o seu respectivo eletrólito, só será admitido quando
comprovada a destinação ambientalmente adequada do eletrólito.
O IBAMA (2012) lançou a Instrução Normativa nº 8 definindo para fabricantes
nacionais e importadores, os procedimentos relativos ao controle do recebimento e
da destinação final de pilhas e baterias ou produto que as incorporem, dentre eles a
necessidade de se inscreverem no Cadastro Técnico Federal, declarando suas
características no Relatório Anual de Atividades, tais como dimensões, peso, tipo,
sistema eletrolítico e também, anexar um laudo físico-químico, além de incluir
informações cadastrais dos pontos de coleta, dos transportadores e dos locais de
destinação final. Para os recicladores, deve ser informado se o destino dado é a
reciclagem, aterro industrial classe I, com informação do CNPJ ou outro tipo de
processamento devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.
Segundo Bocchi, Ferracin e Biaggio (2000), tem-se a seguinte classificação para
as baterias:
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Baterias primárias, não recarregáveis - Todas são sempre produzidas
hermeticamente fechadas em dimensões padronizadas internacionalmente nas
formas cilíndricas (tamanhos AA, AAA etc.), tipo botão e tipo moeda. Além
dessas, a forma prismática também pode ser encontrada para aplicações
especiais. A Figura 85 representa essa categoria.

Figura 85: Baterias primárias
Fontes: (1 a 3) Bocchi, Ferracin e Biaggio (2000) e (4) Textor (2012)



Baterias

secundárias,

recarregáveis

-

Como

regra

geral,

um

sistema

eletroquímico é considerado secundário quando é capaz de suportar 300 ciclos
completos de carga e descarga com 80% da sua capacidade. A Figura 86
representa essa categoria.

Figura 86: Baterias secundárias (recarregáveis)
Fontes: (1 e 3) Bocchi, Ferracin e Biaggio (2000) e (2) Fogaça (2012)
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Segundo Günther (2008), são consideradas como perigosas as pilhas e baterias
recarregáveis de níquel-cádmio (Ni-Cd) utilizadas em telefones celulares e sem fio,
brinquedos e de uso doméstico geral, bem como quase todas as baterias do tipo
botão e as do tipo fixo, embutidas no equipamento, mesmo com diferentes níveis de
periculosidade.
8.1.2.2 Das ações para a LR Pilhas e Baterias
De acordo com Brescansin (2012), a Associação Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica (ABINEE) iniciou a implantação do programa de Logística Reversa de
pilhas e baterias de uso doméstico em novembro de 2011 e prevê o recebimento,
em todo território nacional, das pilhas usadas, devolvidas pelo consumidor ao
comércio, e seu encaminhamento, por meio de transportadora certificada, a uma
empresa localizada na região metropolitana da Grande São Paulo para fazer a
reciclagem desse material.
Brescansin (2012) informa que o programa já conta com mais de mil postos de
coleta espalhados por todas as capitais e grandes cidades do país, e tem o objetivo
de aumentar a capacidade para atender cada vez melhor as demandas. Em um ano
o programa já coletou 120 toneladas desses resíduos. As pilhas das marcas que
participam do programa e fazem parte do grupo da ABINEE (Bic, Carrefour, Duracell,
Energizer, Elgin, Kodak, Panasonic, Philips, Pleomax, Qualita, Rayovac e Red
Force) são completamente atendidas pelo programa, já as que não estiverem nesse
grupo serão notificadas para assumirem

seu passivo e para as ilegais, as

autoridades de órgãos como o Ibama, Polícia Federal, Receita Federal e o próprio
MMA serão informadas para que adotem as medidas cabíveis. Ressalta ainda que o
sucesso do programa está diretamente ligado à adesão do consumidor,

não

comprando pilhas e baterias clandestinas e dando início ao processo de logística
reversa, devolvendo suas pilhas usadas ao comércio, que por sua vez tem que
encaminhá-las aos postos de recebimento da indústria para providenciar a
destinação final.
De acordo com Trigueiro et al. (2006), são produzidas no Brasil 800 milhões de
pilhas e 17 milhões de baterias por ano.
Segundo Fernandez (2012), os resíduos de pilhas são em grande parte do tipo
cilíndrica, tamanho AA correspondendo à altura de 50 mm x 14 mm de diâmetro,
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pesando em torno de 15 gramas, em torno de 67% do tipo zinco-carbono e o
restante, do tipo alcalina (32,9%).
Levando-se em consideração as informações acima, 800 milhões de pilhas
com 15 gramas cada, corresponderiam a 12.000 toneladas ao ano, levando a crer
que o sistema atual coleta apenas 10% da geração. Mariano Sobrinho (2012) diz
que apenas 2 a 5% da produção nacional estariam sendo coletadas e, segundo ele,
das 120 toneladas recolhidas pelo programa, cerca de 30% seriam de marcas
usadas por empresas que não fazem parte do programa da ABINEE, já que das 100
empresas importadoras, apenas 11 aderiram a este. Além disso, não há menção ao
período de tempo para a coleta dessas 120 toneladas.
8.1.2.3 Dos processos de reciclagem
Há processos de recuperação baseados em operações de tratamento de
minérios, como a hidrometalúrgica ou a pirometalúrgica. Alguns desses são
implantados especificamente para reciclagem de pilhas, outras vezes, as pilhas são
recicladas juntamente com outros tipos de materiais (Ambiente Brasil, 2012). O
Quadro 17 ilustra alguns processos específicos para pilhas e baterias.
PROCESSO

DESCRIÇÃO
Processo Japonês totalmente pirometalúrgico, custo bastante elevado é utilizado na
SUMITOMO
reciclagem de todos os tipos de pilhas, menos as do tipo Ni-Cd.
Processo utilizado na Suíça nos Países Baixos desde 1994 que combina pirometalurgia,
hidrometalurgia e mineralurgia. É utilizado na reciclagem de todos os tipos de pilhas e
também lâmpadas fluorescentes e tubos diversos que contenham mercúrio. Esse
RECYTEC
processo não é utilizado para a reciclagem de baterias de Ni-Cd, que são separadas e
enviadas para uma empresa que faça esse tipo de reciclagem. O investimento deste
processo é menor que o SUMITOMO entretanto os custos de operação são maiores.
Basicamente mineralúrgico e portanto com custo inferior aos processos anteriores,
ATECH
utilizado na reciclagem de todas as pilhas.
SNAM-SAVAM Processo Francês, totalmente pirometalúrgico para recuperação de pilhas do tipo Ni-Cd.
SAB-NIFE
Processo Sueco, totalmente pirometalúrgico para recuperação de pilhas do tipo Ni-Cd.
Processo Norte Americano da INCO (Pennsylvania, EUA), foi desenvolvido inicialmente,
com o objetivo de se recuperar poeiras metálicas provenientes de fornos elétricos.
INMETCO
Entretanto, o processo pode ser utilizado para recuperar também resíduos metálicos
proveniente de outros processos e as pilhas Ni-Cd se enquadram nestes outros tipos de
resíduos.
Processo pirometalúrgico para recuperação de metais provenientes de poeiras.
Basicamente o processo se dá através de fornos rotativos. É possível recuperar metais
WAELZ
como Zn, Pb, Cd.
Muitas vezes são recuperadas separadamente das outras devido a dois fatores
importantes, um é a presença do cádmio, que promove algumas dificuldades na
BATERIAS Ni-Cd
recuperação do mercúrio e do zinco por destilação; o outro é dificuldade de se separar o
ferro e o níquel

Quadro 17: Processos para tratamento de pilhas e baterias
Fonte: Ambiente Brasil (2012)
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8.1.3 Pneumáticos
Os Pneumáticos, assim como os 2 grupos anteriores, também possuem
regulamentação e processos de LR bem definidos.
8.1.3.1 Das definições e regulamentações
A Resolução CONAMA nº 258 (Brasil, 1999) determinava que as empresas
fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficavam obrigadas a coletar e dar
destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis, tendo sido
alterada pela Resolução CONAMA no 301 (Brasil, 2002) e revogadas pela Resolução
CONAMA no 416, que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada
por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada (Brasil, 2009).
O artigo 2º, inciso IV a Resolução CONAMA no 416 (Brasil, 2009), destaca os
métodos de reforma de pneus, sendo eles a recapagem com a substituição da
banda de rodagem, a recauchutagem, onde substitui a banda de rodagem e ombros
e a remoldagem, que é a substituição de sua banda de rodagem, ombros e toda a
superfície de seus flancos. Nesse mesmo artigo é definido o pneu novo, usado e o
inservível, este último sendo o que apresente danos irreparáveis em sua estrutura,
não se prestando mais à rodagem ou à reforma. É definido ainda o ponto de coleta,
central de armazenamento e a destinação ambientalmente adequada para esses
resíduos, envolvendo a descaracterização, o reaproveitamento de seus constituintes,
a reciclagem ou outra técnica aprovada pelo OCA competente e pela legislação
vigente.
O artigo 3° da Resolução CONAMA no 416 determina que para cada pneu novo
comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou
importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu inservível. Já em seu
Artigo 7º, estipula que os fabricantes e importadores de pneus novos devem elaborar
um plano de gerenciamento de coleta, armazenamento e destinação de pneus
inservíveis - PGP (Brasil, 2009).
8.1.3.2 Das ações para a LR de pneumáticos
Segundo Faccio (2012), em 1999 foi criado o Programa Nacional de Coleta e
Destinação de Pneus Inservíveis implantado pela Associação Nacional da Indústria
de Pneumáticos (ANIP), entidade que representa os fabricantes de pneus novos no
Brasil, a qual a RECICLANIP é vinculada.
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Da criação até maio de 2012, mais de 2 milhões de toneladas de pneus
inservíveis, o equivalente a 400 milhões de pneus de passeio, foram coletados e
destinados adequadamente. Só no 1º trimestre de 2012, foram coletadas 89 mil
toneladas de pneus inservíveis. O trabalho é coordenado desde 2007 pela a
RECICLANIP, criada para consolidar tal programa.
Faccio (2012) informa que programa é desenvolvido por meio de parceiros,
como as prefeituras, que cedem um terreno usado para recolher e armazenar o
material vindo de origens diversas, como borracharias, revendedoras e dos próprios
cidadãos, denominado Ponto de Coleta. Esse ponto deve ser coberto e protegido,
evitando acúmulo de água ou entrada de pessoas não autorizadas. A retirada ocorre
quando é atingida a

quantidade de 2000 pneus de passeio ou 300 pneus de

caminhões e programada a retirada do material com os transportadores
conveniados. Existe uma lista contendo 743 pontos de recepção disponível no sítio
da entidade, como ilustrado na Figura 87.

Figura 87: Fotos de pontos de coleta de pneus inservíveis
Fonte: Pricoli (2011)

Segundo o IBAMA (2010), a meta de destinação calculada, considerando-se o
período de outubro de 2009 a dezembro de 2010, representou o total de 560.337,63
toneladas de pneus. Desse total, estima-se que 5.230,01 toneladas não tiveram
destinação adequada no período, o que se deveu ao não cumprimento da meta
estabelecida por parte das empresas importadoras, enquanto que os fabricantes
superaram a meta estabelecida para o setor e atingiram 105,88% da quantidade
estipulada.

223

8.1.3.3 Dos processos de reciclagem de pneus
De acordo com Esper (2012), a principal matéria-prima usada na geração de
energia na indústria de cimento é o pneu. Ele informa que em 2011 foram
processadas 1,16 milhão de toneladas, ou seja, mais da metade de toda quantidade
recolhida desde 1999 apontada por Faccio (2012).
Esper (2012) acrescenta que há capacidade para processar 2,5 milhões de
toneladas de resíduos nas 80 unidades industriais existentes no país, o que significa
um potencial muito grande de aproveitamento para o coprocessamento de resíduos
energéticos. O coprocessamento foi abordado no item 4.8.2.3 e no item 4.8.2.4 foi
abordada a pirólise, também aplicável ao processamento de pneus.
Uma vez coletado, Faccio (2012) informa que o pneu vai para trituração e pode
ser reaproveitado de diversas formas, sendo a principal, como combustível
alternativo para as indústrias de cimento ou para combustível de caldeiras, mas
também na fabricação de asfalto ecológico, solados de sapato, em borrachas de
vedação, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais e tapetes para
automóveis, entre outros. Mais recentemente, surgiram estudos para utilização dos
pneus inservíveis como componentes para a fabricação de manta asfáltica e asfaltoborracha. A Figura 88 mostra a logística básica para pneus e a Figura 89 exemplifica
alguns desses usos.

Figura 88: Logística de pneus para reciclagem
Fonte: Pricoli (2011).
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Figura 89: Alguns usos possíveis para pneus inservíveis
Fonte:RECICLANIP (2012)

Além da possibilidade de uso energético ou reciclagem a partir de pneus,
Medeiros et al (2000) propõem o uso de pneus inservíveis como reforço de solos
para finalidade geotécnica, a partir dos resultados obtidos em um muro experimental
com 60 m de comprimento e 4 m de altura, construído com camadas horizontais de
pneus preenchidos com solo compactado e amarrados entre si com corda de
polipropileno ou arame de gabião. Uma sobrecarga de solo compactado com 2 m de
altura foi colocada sobre o retro-aterro de solo. Foram utilizadas 4 seções
instrumentadas, com características diferentes quanto à amarração, geometria e
configuração dos pneus (cortados ou inteiros). Foram executadas campanhas de
ensaios de arrancamento, onde as malhas de pneus cortados e inteiros enterrados
foram submetidas a esforços de tração sob diferentes tensões confinantes. O
objetivo desses ensaios foi avaliar o comportamento tensão-deformação-resistência
do aterro reforçado para diferentes arranjos de pneus.
As fotos da Figura 90 representam as etapas da construção desse reforço
estrutural.

Figura 90: Construção do muro de arrimo
Fonte: Adaptado de Medeiros et al (2000)
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8.1.4 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens
Segundo Veloso (2013), o acordo setorial de embalagens plásticas de óleos
lubrificantes foi assinado em dezembro de 2012, mesmo já contando com
regulamentação e ações concretas, detalhadas a seguir.
8.1.4.1 Das definições e regulamentações
A Resolução CONAMA no 362 (Brasil, 2005) trata do recolhimento, coleta e
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado e são apresentadas
abaixo algumas importantes considerações da resolução:


O uso prolongado de um óleo lubrificante acabado resulta na sua deterioração
parcial, formando compostos como ácidos orgânicos, compostos aromáticos
polinucleares potencialmente carcinogênicos, resinas e lacas;



A norma NBR no 10.004 Resíduos Sólidos – classificação (ABNT, 2004) os
classifica como resíduo perigoso por apresentar toxicidade;



O descarte no solo ou cursos de água gera graves danos ambientais;



A combustão de óleos lubrificantes usados gera gases residuais nocivos ao meio
ambiente e à saúde pública e em especial, aspecto reforçado em seu artigo 13º;



O rerrefino corresponde ao método ambientalmente mais seguro para a
reciclagem do óleo lubrificante usado ou contaminado e no artigo 3º é estipulado
como a reciclagem a ser utilizada.
A resolução destaca ainda que o produtor, o importador, o revendedor de óleo

lubrificante acabado e o gerador são responsáveis pelo recolhimento, mas cabe ao
produtor

ou

importador

a

tarefa

de

coleta,

destinação

final

e

custeio,

proporcionalmente ao volume total de óleo lubrificante acabado que tenham
comercializado, exceto o disposto no artigo 10º. Ao revendedor cabe receber o óleo
lubrificante usado e dispor de instalações adequadas e licenciadas. O coletor deve
apresentar as autorizações emitidas pelo órgão ambiental competente e pelo órgão
regulador da indústria do petróleo para essa atividade e emitir o certificado de coleta
e o gerador deve recolher os óleos lubrificantes usados ou contaminados em local
acessível à coleta, em recipiente adequado e resistente a vazamentos, evitando
contaminação ao meio ambiente.
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Já os rerrefinadores são obrigados a receber todo o óleo lubrificante usado ou
contaminado exclusivamente do coletor, emitindo o respectivo Certificado de
Recebimento.
Os óleos básicos procedentes do rerrefino deverão se enquadrar nas normas
estabelecidas pelo órgão regulador da indústria do petróleo e não conter substâncias
proibidas pela legislação ambiental.
Os resíduos inservíveis gerados no processo de rerrefino deverão ser
inertizados e receber destinação adequada e aprovada pelo órgão ambiental
competente.
O CONAMA criou a resolução e também Grupo de Monitoramento Permanente
(GMP) para verificar a aplicabilidade da Resolução, coordenado pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA).
Além do MMA e dos Ministérios de Minas e Energia (MME) e das Cidades (MC),
fazem parte do GMP os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, a
sociedade

civil,

representada

pelas

organizações

não

governamentais

ambientalistas e o setor empresarial, como Agência Nacional de Petróleo (ANP),
Associação Brasileira de Entidades de Meio de Meio Ambiente (ABEMA),
Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA), Sindicato
Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (SINDICOM),
Sindicato das Indústrias Petrolíferas (SINDIPETRO), Sindicato do Comércio de
Lubrificantes (SINDILU), Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios (SINDIREPA), Força Verde Ambiental do Paraná entre outros.
Segundo a ANAMMA, as metas estabelecidas mudam a cada quatro anos e o
ideal é que o Brasil atinja a faixa de 60% de rerrefino.
Para Costa (2011) atingir esse patamar depende de ampliar a consciência da
sociedade no sentido de que ela deve trocar o óleo do veículo em agentes
credenciados. Em segundo lugar, coibir o desvio de grande quantidade de óleos que
vem sendo utilizada como óleo combustível na queima de caldeiras em olarias,
padarias e outros. Por último, controlar a venda de óleos lubrificantes em
supermercados, minimercados e outros estabelecimentos, pois atrapalha o sistema
de logística reversa.
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8.1.4.2 Das ações para a LR de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens
De acordo com Costa (2011), desde 2006 foi montado um sistema de
capacitação de técnicos de órgãos municipais e estaduais, realizando quatro oficinas
regionais para debater a Resolução e também uma oficina nacional, seguindo para
mini-oficinas regionais, atingindo 600 técnicos de meio ambiente, de universidades,
da defesa civil, do Corpo de Bombeiros, sindicatos de classe relacionados ao
trânsito, como rodoviários e ferroviários, estendendo o trabalho para os
caminhoneiros através do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios (SINDIREPA).
Segundo Dias (2006), o Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado (OLUC)
contêm produtos resultantes da deterioração parcial dos óleos:


Compostos oxigenados (ácidos orgânicos e cetonas);



Compostos aromáticos polinucleares (HPAs) de viscosidade elevada, resinas e
lacas;



Aditivos que foram adicionados ao básico no processo de formulação de
lubrificantes não consumidos (antioxidantes, anticorrosivos, anti-ferrugem,
antiespumantes, etc.);



Metais de desgaste dos motores e das máquinas lubrificadas (chumbo, cromo,
bário e cádmio); e



Contaminantes diversos, como água, combustível não queimado, poeira e outras
impurezas.
Segundo Gusmão (2011), o OLUC, ou

óleo queimado, é considerado um

resíduo tóxico persistente e perigoso para o meio ambiente e para a saúde humana,
pois são cancerígenos e provocam, entre ouros males, a má-formação dos fetos. O
óleo usado ou contaminado é rico em metais pesados, ácidos orgânicos,
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e dioxinas, todas as substâncias altamente
poluentes.
Gusmão (2011) destaca que além de evitar os danos ambientais, quando
coletados e corretamente encaminhados à reciclagem no processo de rerrefino, os
OLUCs são transformados novamente em óleo lubrificante, numa proporção de 75%
a 80% de aproveitamento e representam um recurso mineral valioso, possibilitando a
geração de importante parcela de óleos básicos, destinados à formulação de
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lubrificantes acabados essenciais para a operação de maquinário de diversos
segmentos industriais como, por exemplo, operações de corte, estampagem,
fabricação de borrachas, metalurgia, etc. Há ainda outros benefícios:
Para fazer o óleo lubrificante, usa-se uma parte do petróleo chamada óleo
leve e o nosso petróleo é muito pesado. Como o Brasil importa esse óleo do
Oriente Médio, então quanto mais óleo for recolhido e quanto maior a
quantidade de rerrefino, menos óleo a gente vai ter de importar (Costa apud
Gusmão, 2011)

A Tabela 33 se refere à quantidade estipulada para a coleta de óleos
lubrificantes usados a partir de 2007, conforme determina o MME e o MMA na
Portaria Interministerial no 464 (Brasil, 2007). A partir de 2011, as metas deverão ser
revistas para mais quatro anos.
Tabela 33: Percentual de coleta anual exigido

ANO
2008
2009
2010
2011

NORDESTE

NORTE

19%
21%
23%
25%

17%
20%
23%
24%

REGIÕES
CENTROOESTE
27%
29%
31%
31%

SUDESTE

SUL

42%
42%
42%
42%

33%
34%
35%
35%

BRASIL
33%
34%
35%
36%

Fonte: Adaptado da Portaria Interministerial Nº 464 (2007)

Segundo Gusmão (2011), o Brasil exibe um percentual de 36% de recolhimento
de óleo usado, portanto, dentro do esperado.
8.1.4.3 Dos processos de LR e rerrefino para os OLUCs
A Figura 91 mostra a logística do processo e comercialização de óleos
lubrificantes no Brasil.

Figura 91: Logística da produção e comercialização dos óleos lubrificantes no Brasil

Fonte: Dias (2006)
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O fluxo da Figura 92 ilustra o processo de rerrefino.

Figura 92: Processo de Rerrefino de OLUCs
Fonte: Adaptado de Dias (2006)

8.1.5 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista
Segundo a Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação
(ABILUMI, 2013), a minuta de Acordo Setorial para Logística Reversa de lâmpadas
fluorescentes tubulares, compactas, de vapor de sódio, de vapor metálico, mercúrio
e luz mista se encontra nos últimos ajustes para envio ao MMA.
8.1.5.1 Das definições e regulamentações
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB (IBGE,
2010), apenas 52,79% dos municípios exercem algum controle sobre o manejo de
resíduos especiais e dentre esses, 9,46% dos municípios exercem controle especial
sobre as lâmpadas fluorescentes, ou seja, 278 municípios.
Segundo Durão Júnior e Windmöller (2008), existem diversos tipos de lâmpadas
para fins de iluminação. Elas são diferenciadas em dois grupos:


Lâmpadas que contêm mercúrio, que são as lâmpadas fluorescentes (tubulares e
compactas) e lâmpadas de descarga (mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e
vapor metálico) e;



Lâmpadas que não contêm mercúrio (lâmpadas incandescentes e halogenadas/
dicróicas).
Durão Júnior e Windmöller (2008) destacam que o mercúrio tem uma grande

capacidade de se acumular nos organismos vivos ao longo da cadeia alimentar,
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processo esse conhecido como biomagnificação, sendo que das espécies alquiladas
do mercúrio, as de cadeia curta são mais comumente acumuladas em organismos
vivos, devido à sua maior facilidade de transporte através das membranas celulares.
O acúmulo em especial do metilmercúrio em peixes de águas contaminadas pode
resultar em risco para os seres humanos, além dos pássaros e mamíferos que se
alimentam dos peixes.
Segundo o MMA apud Matos (2011), o mercúrio inadequadamente depositado
pode desencadear a intoxicação por via cutânea decorrente do manuseio
inadequado ou por via respiratória, ao inalar o vapor de mercúrio. Ela ressalta que,
dependendo da quantidade, pode causar dor de estômago, diarréia, tremores,
depressão, ansiedade, gosto de metal na boca, sangramento nas gengivas, insônia,
falhas na memória, fraqueza muscular, nervosismo, mudanças de humor,
agressividade, dificuldade de prestar atenção e até a demência, sendo o quadro
clínico conhecido como mercurialismo. A Tabela 34 informa a quantidade de
mercúrio utilizada nas lâmpadas, segundo o uso:
Tabela 34: Quantidade de mercúrio nas lâmpadas
Tipo de Lâmpada
Fluorescente compacta
Fluorescente Tubular
Descarga de alta intensidade
TOTAL

Volume
comercializado
(milhões)

%

14
56
10
80

18%
70%
13%
100%

Quant. Média
de Mercúrio
(mg)
4
15
20

Quant. de
Mercúrio uso
urbano (kg)

Quant. de Mercúrio
uso industrial e
serviços (kg)

39
42
2
83 (8% do total)

17
798
198
1.013 (92%)

Fonte: adaptado de Matos (2011)

No Japão, foi estimada a geração de 10 a 20 t anuais de mercúrio, das quais 5 t
foram atribuídas a lâmpadas fluorescentes. Apenas 0,6 t de mercúrio, cerca de 4%
do total, é recuperado anualmente (Asaria, Fukuib e Sakaia, 2008 apud Fernandez,
2012).
O Comitê Orientador (CORI, 2011) criou os Grupos Técnicos Temáticos (GTT),
sendo o GTT 05 responsável pelo tema referente a LR das lâmpadas. Esse GTT é
coordenado pelo MMA, tendo como relator a Associação Brasileira da Indústria de
Iluminação (ABILUX).
Segundo o MMA (Brasil, 2012) em julho de 2012, o CORI lançou o chamamento
aos fabricantes,

importadores,

distribuidores

e

comerciantes

de

lâmpadas

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, objetivando a elaboração
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de proposta de Acordo Setorial para a implementação de sistema de logística
reversa de abrangência nacional, destacando a

obrigação de destinação

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida de produtos e o dever dos fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes em estruturar e implementar um sistema de logística reversa
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, estipulando que o
Grupo de Técnico Assessor (GTA) promoverá iniciativas com vistas a estimular a
participação do setor empresarial nas negociações do acordo, bem como realizar
reuniões com os interessados, com vistas para que a proposta de Acordo Setorial
obtenha êxito.
O prazo para o envio das propostas era de 120 dias contados da data de
publicação do edital e são estabelecidos neste alguns critérios, como a distância
para a devolução pelo consumidor, que não deve ser superior a 4 km e as metas
quantitativas progressivas de recolhimento e destinação final ambientalmente
adequada, atingindo em 2017 a destinação de 20% da quantidade de lâmpadas alvo
do acordo que foram colocadas no mercado em 2011. Segundo a ABILUMI (2013),
essa minuta está em finalização para apresentação ao MMA.
Cricci (2012) aborda que o Acordo Setorial propõe identificar um único coletor
para receber todas as marcas em cada conglomerado urbano (cidade, bairro), com
área suficiente para atender ao fluxo de consumidores da região. Expõe o exemplo
da logística reversa de lâmpadas feita em Caxias do Sul/RS em 2011 que demorou
um ano e três meses para ser implantada e teve como foco o consumidor doméstico,
contando com o apoio de campanha publicitária (rádio, jornal, escolas, distribuição
de folhetos, etc.) e com a contribuição da Associação Brasileira de Importadores de
Produtos de Iluminação (ABILUMI), implementada pela Apliquim-Brasil Recicle e
pela Associação dos Comerciantes de Materiais para Construção de Caxias do Sul
(ACOMAC), onde foram coletadas 71.500 lâmpadas até 30.11.2011.
Para o acordo setorial, Cricci (2012) propõe que haja o controle na entrada de
toda nova lâmpada com mercúrio (importada ou produzida no Brasil), contribuindo
para a LR e o Ecovalor, estimado em R$ 0,40 por lâmpada e segundo ele,
necessário ao cumprimento dos objetivos da PNRS, mesmo que no momento do
descarte, sendo este assumido pelo consumidor, alertando sobre a necessidade de
buscar alternativas viáveis e simples para minimizá-lo, como desonerar a cadeia
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tributária sobre o ecovalor, assim como o controle das práticas ambientais das
entidades gestoras, equalizando a cobrança do ecovalor e mantendo a qualidade
ambiental e o projeto de LR de Lâmpadas de Mercúrio elaborado pela ABILUMI,
para subsidiar a proposta de acordo setorial que propõe uma logística reversa
sustentável, com três alternativas de coleta:


Pontos de recebimento dos grandes comerciantes, deixando livre para
participação dos menores: PEV - Coleta no PEV com destinação a uma usina de
descontaminação;



Campanha - Concentração de volumes em datas de coleta e locais préagendados;



Caixas - Transporte de pequenos volumes em caixas fechadas até o ponto de
consolidação.

8.1.5.2 Das lâmpadas que são alvo da LR
Cricci (2012) destaca que as lâmpadas alvo do artigo 33º que trata da logística
reversa da PNRS (Brasil, 2010) são:


Fluorescentes: compactas e tubulares;



Vapor de mercúrio;



Luz mista;



Vapor de sódio; e



Vapor metálico.
Acrescenta que alguns tipos de lâmpadas não são regulamentados pela PNRS:



Incandescentes (estão em processo de saída do mercado);



Halógenas/dicroicas; e



Light-emitting diode LED (em grande ascensão no mercado brasileiro).
Apesar de não fazer parte do controle que deverá ser feito pelo SLR de

lâmpadas, o Grupo Técnico Temático (GTT) no 05 apresentou uma proposta de
Termo de Referência para a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e
Econômica da implantação da logística reversa por cadeia produtiva elaborado pelo
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), incluindo as
lâmpadas de vapor metálico e de LED, além daquelas já definidas pela PNRS.
Durão Júnior e Windmöller (2008) informam que as lâmpadas sem mercúrio, as
incandescentes, são compostas de uma ampola de vidro bastante fino preenchido
com um gás inerte, em geral o argônio, e um fino filamento constituído de tungstênio
que, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, se aquece até a incandescência,
emitindo uma luz branca de tom levemente amarelado.
Mas de acordo com a Portaria Interministerial no 1.007 (Brasil, 2012), essas
lâmpadas incandescentes com mais de 40 W passam a ter limites de eficiência
mínima conforme Tabelas 1 e 2 de seu artigo 11. As de mais de 150 W tiveram
datas limite para fabricação e importação para fins de comercialização no País em
30/06/2011 e para comercialização por atacadistas e varejistas no em 31/12/2011.
O ajuste é gradativo para cada potência e tem prazos diferentes, indo até 2017 para
as que são abaixo de 40 W, considerando o prazo de 6 meses após 2016 para
fabricação e importação e o prazo de 1 ano para comercialização.
Com essa limitação, mesmo não sendo o mercúrio o problema e sim o consumo
de energia, segundo reportagem de Carrança (2012), ocorreu o fechamento das
fábricas desse tipo de lâmpada pelas empresas GE, Sylvania e Philips e a Osram,
que substituirão gradativamente a fabricação do produto pela manufatura de
incandescentes halógenas.
... três tipos de tecnologias sucederão as incandescentes: as halógenas,
30% mais eficientes e com o dobro da durabilidade; as eletrônicas, que
economizam 80% de energia e duram até 15 vezes mais; e as LEDs, que
podem reduzir em 90% o uso de energia e duram até 25 vezes mais. (Mello,
2012)

Carrança (2012) ressalta que a mudança deve conduzir ao aumento da
participação da tecnologia LED (light-emitting diode, ou diodo emissor de luz), de
acordo com os fabricantes e deverá ter até 80% de participação no mercado mundial
em 2020, mas Mello (2012) afirma que não vê nos próximos dois anos a
possibilidade de produzir a tecnologia no Brasil, para ele sendo o preço da lâmpada
LED, de 10 a 15 vezes mais cara do que uma eletrônica, a principal barreira,
lembrando que o aumento da produção muda o cenário, como a eletrônica, que era
35 vezes mais cara do que a incandescente e hoje o valor é apenas seis vezes
maior.
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Ramirez (2010) diz que a lâmpada Energy Smart de 9 watts de LED da GE
substitui uma lâmpada incandescente de 40 watts com a mesma quantidade de luz,
o que significa uma economia de energia de 77%. Essas lâmpadas teriam uma vida
útil de 25 mil horas, suficiente para durar 17 anos, considerado um gasto diário de
quatro horas, mas o preço ao consumidor previsto seria de R$ 70, segundo ele, alto,
mas que deve cair significativamente quando o uso da tecnologia ganhar escala.
Apesar desse alto custo, segundo a reportagem de Carrança (2012), a empresa
Holandesa Philips anunciou a intenção de construir no Brasil, já em 2012, a primeira
fábrica de lâmpadas LED da América Latina, mas adiou indefinidamente este plano,
assim como a americana General Electric e a importadora brasileira FLC, que
também declararam publicamente intenção de instalar, nos próximos anos, fábricas
de lâmpadas LED no Brasil.
Quanto à iluminação pública, o último levantamento cadastral realizado pelo
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) e a
ELETROBRAS (2008) junto às distribuidoras de energia elétrica, indica os seguintes
tipos de lâmpadas principais nesse uso, ilustrados na Tabela 35:
Tabela 35: Quantidade e tipo de lâmpadas usadas na iluminação pública

Tipo de Lâmpadas
Vapor de Sódio
Vapor de Mercúrio
Mista
Incandescente
Fluorescente
Multi-Vapor Metálico
Outras
TOTAL

Quantidade
%
9.294.611
62,93%
4.703.012
31,84%
328.427
2,22%
210.417
1,42%
119.535
0,81%
108.173
0,73%
5.134
0,03%
14.769.309 100,00%

Fonte: Procel / Eletrobrás (2008)

8.1.5.3 Do tratamento e reciclagem
Segundo Durão Júnior e Windmöller (2008), existem vários sistemas de
reciclagem em operação em diversos países da Europa, EUA e Japão. No Brasil,
existem empresas como a Recitec (Pedro Leopoldo, MG), Apliquim (Paulínia, SP),
Mega Reciclagem (Curitiba, PR), Brasil Recicle (Indaial, SC) e Sílex (Gravataí, RS) e
mais recentemente a Naturalis (Itupeva, SP), a Tramppo (Cotia, SP) e várias outras
que atuam na reciclagem de lâmpadas fluorescentes, como pode ser verificado no
sítio do CEMPRE. Eles resumem o processo mais comum de reciclagem de
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lâmpadas de mercúrio, cuja primeira fase é a preparatória, onde as lâmpadas são
implodidas e quebradas em pequenos fragmentos, sendo então introduzidas em
processadores

especiais

e,

por

meio

de

separadores

gravimétricos

e

eletromagnéticos são separados latão, terminais de alumínios e pinos, assim como é
possível separar com exaustão a poeira fosforosa juntamente com a maioria do
mercúrio.
Já a segunda fase consiste na recuperação do mercúrio contido no resíduo de
pó de fósforo, envolvendo um processo químico ou um processo térmico. No
processo térmico, o material é aquecido a temperaturas muito altas (acima de
600°C) e o material vaporizado é condensado e coletado em recipientes especiais
ou decantadores. O mercúrio pode passar por nova destilação para se removerem
impurezas, e emissões fugitivas podem ser evitadas usando-se um sistema de
operação sob pressão negativa. No caso do processo químico, ou lixiviação, o
resíduo é tratado por processo de extração e a solução resultante precisa então
passar por algum outro tratamento para recuperar o mercúrio, este sendo mais
complexo que o térmico e com várias etapas, utilizando reagentes químicos e
efluentes que devem ser tratados.
Ainda segundo Durão Júnior e Windmöller (2008), os constituintes das lâmpadas
fluorescentes são separados em quatro grupos: os terminais de alumínio com seus
componentes ferro-metálicos; o vidro; o pó de fósforo rico em mercúrio; e o
isolamento baquelítico que existe nas extremidades das lâmpadas. Destacam que,
exceto o baquelite, todos os demais itens são reciclados:


Os vidros podem ser recuperados para produção de novas lâmpadas ou novos
vidros em aplicação não alimentar;



O alumínio e os pinos de latão, após limpeza, podem ser fundidos e utilizados
para produção de novos materiais;



O pó de fósforo, quando livre do mercúrio, pode ser reutilizado em fábricas de
cimento.

8.1.6 Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE)
Segundo Deiro (2012), o acordo setorial de logística reversa para os
eletroeletrônicos deveria ser colocado à disposição para consulta pública na primeira
quinzena de novembro, destacando que entre os seis tipos de resíduos sólidos com
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obrigatoriedade legal de implementar esse tipo de ação, apenas os eletrônicos e as
lâmpadas ainda não definiram atribuições dentro da cadeia de reciclagem.
Já segundo Veloso (2013), o Acordo Setorial ainda estaria em fase de
elaboração do pelo setor empresarial, tendo sido lançado pelo MMA em fevereiro de
2013, o Edital 01/2013 com a chamada para a elaboração de Acordo Setorial para a
implantação da LR dos REEE. Os itens abaixo informam alguns aspectos desse
processo.
8.1.6.1 Das definições e regulamentações
Também

denominados

Resíduos

Eletroeletrônicos

(REEs),

Resíduos

Tecnológicos, e-resíduos ou popularmente lixo eletrônico, Fean (2009) apud
Fernandez (2012), ressalta que o Brasil produz cerca de 2,6 kg/habitante/ano
desses resíduos. Estes resíduos podem conter chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio,
bifenilas policloradas (PCBs), éter difenil-polibromado entre outras substâncias
perigosas.
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) tem apresentado
crescimento preocupante, em virtude dos avanços tecnológicos e da alta
taxa de descarte, provocada por modismos, redução dos preços dos
produtos e estratégia do setor produtivo de encurtamento progressivo da
vida útil dos equipamentos, também denominada obsolescência planejada
(Günther 2008).

Além dos resíduos perigosos, Gonçalves apud Fernandez (2012) destaca que
na fabricação de um chip de memória de 32 MB e 2g de peso, são consumidos 700g
de gases (principalmente nitrogênio), 32 litros de água, 1,6 quilos de combustíveis
fósseis, 72 gramas de produtos químicos diversos (incluindo o letal arsênio e o
corrosivo fluorido de hidrogênio), além de aproximadamente 285 quilowatts de
energia, quantidade esta equivalente ao consumo de 380 banhos de 15 minutos
cada, em chuveiro elétrico de 3000 watts.
A Tabela 36 apresenta o percentual de alguns desses metais em computadores:
Tabela 36: Elementos constituintes do computador
Materiais

Parte do Computador onde é encontrado

Alumínio
Cádmio

Estrutura e conexões
Bateria, Chip, Estabilizadores
Circuito Interado
Solda, Bateria,
Circuito Integrado
Estruturas, Encaixe
Transistor, Retificador
Estrutura, Encaixes
Bateria, Ligamentos
Vidro
Conexão, condutivel

Chumbo
Estanho
Ferro
Índio
Manganês
Mercúrio
Sílica
Ouro

% no
Computador
14,17%
0,01%

Fonte: Gomes et al (2008)

%
Reciclável
80,00%
0,00%

6,30%

5,00%

1,01%
20,47%
0,00%
0,03%
0,00%
24,88%
0,00%

70,00%
80,00%
60,00%
0,00%
0,00%
0,00%
99,00%
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O Quadro 18 ilustra os principais componentes perigosos, os riscos à saúde e
onde normalmente tais resíduos são encontrados.
Metais
Antimônio

Arsênico

Bário

Berílio

Cádmio

Cobre

Cromo

Chumbo

Mercúrio

PBB (bifenilas
polibromadas)
e PBDE (éter
difenil
polibromados)

Danos potenciais à saúde humana
Inibição de enzimas
Cancerígeno (trióxido de antimônio)
Efeito bioacumulativo
Efeito bioacumulativo, com absorção e retenção no corpo humano
Interação com genoma
Inibição de enzimas
Aumenta riscos de câncer na bexiga, rins, pele, fígado, pulmão e
cólon
Inchaço do cérebro
- Fraqueza muscular
- Danifica o coração, o fígado e o baço
Sensibilização devido a constante exposição, mesmo a quantidades
pequenas
- Enfisema e fibrose em pulmões - Cancerígeno

Aplicações nos equipamentos eletrônicos
Semicondutores, ligas e soldas - Aditivo do BFR em
forma de trióxido de antimônio

Semicondutores, ligas e transistors

Painel frontal do CRT
Liga com cobre
- Partes mecânicas, conectores e molas
- Relés

Placas de circuitos impressos - Resistências de chips
Possíveis efeitos irreversíveis nos rins e podem provocar câncer e SMD - Semicondutores e detectores de infravermelho
desmineralização óssea; manifestações digestivas (náusea, vômito,
- Tubos de raios catódicos mais antigos
diarréia); problemas pulmonares; envenenamento (quando
- Establizador em PVC
ingerido); pneumonite (quando inalado).
- Baterias, interruptores
- Materiais fluorescentes
Pode gerar cirrose dos fígados
Provocam reações alérgicas em contato com a pele, é cáustico e
genotóxico. Cromo Hexa Irritação do nariz, garganta e pulmões Dano permanente em olhos vido ao seu contato direto com o acido
crômico ou poeiras cromadas - Dermatites e úlceras na pele
devido a efeito prolongado com a pele
- Sensibilização ao cromo
- Problemas no fígado

Presente em diversos componentes

Superfícies decorativas
- Pigmentos e coberturas
- Aço inoxidável

Danos no sistema nervoso, endócrino, cardiovascular e rins; dores
Soldas nos circuitos impressos e outros componentes
abdominais (cólica, espasmo e rigidez); disfunção renal; anemia,
e tubos de raios catódicos nos monitores e
problemas pulmonares; neurite periférica (paralisia); encefalopatia
televisores.
(sonolência, manias, delírio, convulsões e coma).
Possíveis danos cerebrais e cumulativos e podem passar para o
feto. Gengivite, salivação, diarréia (com sangramento); dores
abdominais (especialmente epigástrio, vômitos, gosto metálico);
congestão, inapetência, indigestão; dermatite e elevação da
pressão arterial; estomatites (inflamação da mucosa da boca),
ulceração da faringe e do esôfago, lesões renais e no tubo
digestivo; insônia, dores de cabeça, colapso, delírio, convulsões.

Termostatos, sensores de posição, chaves, relés e
lâmpadas descartáveis, equipamentos médicos,
transmissão de dados, telecomunicações e telefones
celulares, baterias, interruptores de residências e
placas de circuito impresso.

Desreguladores endócrinos
Podem se acumular biologicamente
na cadeia alimentar

Usados na proteção contra
inflamabilidade em placas de
circuito impressos, componentes
como conectores, coberturas de
plástico e cabos em TVs e
eletrodomésticos de cozinha

Quadro 18: Resíduo tóxico, sua aplicação, impacto à saúde e ao meio ambiente
Fonte: Adaptado de Natume e Sant´Anna (2011) e Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM
(Minas Gerais, 2009)

De acordo com a ata da 8ª Reunião do GTT-REEE’s (2012), integrariam o
acordo do setorial de logística reversa os seguintes fabricantes:


Fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico;



Aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial;



Instrumentos musicais, peças e acessórios;
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Jogos eletrônicos;



Aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo;



Equipamentos de informática;



Periféricos para equipamentos de informática;



Equipamentos transmissores de comunicação;



Aparelhos Fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios;



Aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente;



Em discussão: a entrada dos Eletromédicos/eletroterapêuticos e Equipamentos
de Irradiação.
Queiroz (2012) apresentou a Modelagem da Logística Reversa para Lâmpadas

Mercuriais e Eletroeletrônicos (REEEs) e comentou a proposta da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ressaltando a
importância do § 4º do artigo 33º da PNRS (Brasil, 2010), que torna o consumidor o
ator principal de todo o processo da logística reversa e acredita que sem seu
engajamento efetivo, os processos de implantação da logística reversa sofrerão
consideráveis dificuldades para o cumprimento das metas que serão estabelecidas.
“Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso,
aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das
embalagens” (Brasil, 2010).
Segundo Queiroz (2012), o fluxo de LR para REEE teria os seguintes passos:


Ponto de Recebimento (PR), podendo ser:
 No comércio (PR-Cs): disponível nas dependências do comércio, sem
responsabilidade de identificar a qualidade técnica dos equipamentos
entregues, ou seja, não terá triagem ou segregação dos equipamentos,
seja por estado de conservação, marcas, tamanho ou tipo, bem como não
se responsabilizará pela segurança e pelo sigilo das informações e dados
pessoais encontrados nos REEE. Portanto, não será operador direto dos
fluxos destinados ao repasse e reuso de eletroeletrônicos. Divididos em:


PR-C 1: lojas com área de vendas acima de 500 m² e área interna
acima de 200 m². Os contentores de resíduos deverão ser de livre
acesso à população e dispor de área livre suficiente para a
operação de retirada por veículos de grande porte.



PR-C 2: lojas cuja área de vendas está entre 250 m² e 500 m² e
área interna entre 100 m² e 200 m²;
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 PR-RR (ponto de recebimento / repasse ou reuso): opção para o
consumidor encaminhar o equipamento para o fluxo repasse/reuso.
 Fluxo reverso independente: grandes redes do varejo poderão ratificar o
Acordo Setorial de forma independente, desde que cumpram requisitos
como abrangência e fornecimento dos indicadores de controle que
abastecerão o SINIR.
 Lojas com área de vendas inferior a 250 m² e área interna inferior a 100 m²
não poderão ser alocadas como PR-Cs, mas funcionarão como canais de
divulgação do programa.


Operadores logísticos: empresas terceirizadas, contratadas para realizar serviços
de transporte entre PR-Cs 1 e 2;



Operação de triagem: segregação dos equipamentos pós-consumo recebidos,
segundo critérios de tamanho, tipo, marca, etc.;
Queiroz (2012) destaca ainda algumas definições e etapas necessárias ao

acordo setorial:


Equipamento

Remanufaturado/Reuso:

uma

peça

ou

um

conjunto

de

componentes são reindustrializados pelo próprio fabricante, aplicados os
mesmos processos de qualidade usados em um produto novo. Só o fabricante
pode remanufaturar;


Equipamento Recondicionado: equipamento com peças recondicionadas por
meio de reparos, sendo colocado para uso, porém sem os padrões de qualidade
do produto original e, frequentemente, com peças não originais; e



Equipamento para Repasse: não sofre qualquer tipo de substituição de peças
que vise estender a sua vida útil e é destinado à utilização de outros usuários por
meio do comércio de usados ou mediante doação



A gestão do sistema de LR poderá ser individualizada ou coletiva, através de
uma empresa gestora centralizando os processos do sistema, responsável pelas
atividades de triagem, segregando tipos e marcas e

identificando as marcas

“órfãs”. Para estes, Queiroz (2012) sugere abrir negociação com o poder público.
A gestora controlará os indicadores (peso, tipos, etc.) para avaliação do sistema
em suas áreas de transbordo;


Deve ser feito acordo entre as unidades federativas quanto à inexigibilidade de
licenciamento ambiental para os PR-Cs;
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A ANVISA deve se pronunciar por meio da emissão de uma nota técnica sobre o
grau

de

periculosidade

e

risco

de

contaminação

dos

equipamentos

eletroeletrônicos não hospitalares oriundos das unidades de saúde;


A entrega de um REEE em um PR-C implica na perda da titularidade do bem
pelo consumidor;



Deve ser acordado um protocolo fiscal unificado para o transporte dos REEEs
nos fluxos que serão estabelecidos;



Considerar o Estudo de viabilidade técnica e econômica de acordo com o Termo
de Referencia para REEE;



Estabelecer canais de comunicação para o consumidor;



Definir postos de recebimento considerando as possibilidades e a infraestrutura
de cada região;



Encaminhar para triagem e reciclagem todo o material recebido;



Definir indicadores do processo e divulgação em relatórios periódicos em
conjunto com os órgãos competentes;



Analisar detalhadamente a fase inicial (pós-lançamento), com revisão periódica
do processo pelo GTT-REEE.
A lei no 13.576 (São Paulo, 2009) atribui aos fabricantes, distribuidores e lojistas

a responsabilidade por recolher equipamentos usados e destiná-los a empresas de
reciclagem, citando a responsabilidade solidária com relação à destinação,
devendo constar na embalagem ou rótulo com destaque, as seguintes informações
ao consumidor: 1) advertência de que não sejam descartados em lixo comum; 2)
orientação sobre postos de entrega do lixo tecnológico; 3) endereço entre os
componentes do produto. Também atribui a elas a responsabilidade de manterem
pontos de coleta para receberem o lixo tecnológico a ser descartado pelos
consumidores. Essa lei ainda encontra-se em regulamentação.
O Quadro 19 detalha os itens da proposta do MMA (2010), por grupos divididos
em pequenos e grandes eletrodomésticos, equipamentos de consumo, ferramentas
elétricas e eletrônicas, equipamentos de informática e de telecomunicações,
instrumentos de monitoração e controle, aparelhos médicos e distribuidores
automáticos.
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1. Grandes eletrodomésticos:
a. Grandes aparelhos de arrefecimento
b. Frigoríficos
c. Congeladores
d. Outros aparelhos de grandes dimensões utilizados na
refrigeração, conservação e armazenamento de alimentos
e. Máquinas de lavar roupa
f. Secadores de roupa
g. Máquinas de lavar louça
h. Fogões

i. Fornos elétricos
j. Placas de fogões elétricos
k. Microondas
l. Outros aparelhos de grandes dimensões utilizados para
cozinhar ou transformar os alimentos

4.
a.
b.
c.

Equipamentos de consumo:
Aparelhos de rádio
Aparelhos de televisão
Câmaras de vídeo

d. Gravadores de vídeo
e. Gravadores de alta fidelidade
f. Amplificadores áudio
g. Instrumentos musicais
h. Outros produtos ou equipamentos para gravar ou reproduzir
o som ou a imagem, incluindo sinais ou outras tecnologias de
distribuição do som e da imagem por outra via que não a
telecomunicação
5. Ferramentas elétricas e eletrônicas (com exceção de
ferramentas industriais fixas de grandes dimensões)
a. Berbequins
b. Serras
c. Máquinas de costura

m. Aparelhos de aquecimento elétricos

d. Equipamento para tornear, fresar, lixar, triturar, serrar,
cortar, tosar, brocar, fazer furos, puncionar, dobrar, encurvar,
ou para processos similares de tratamento de madeira, metal e
outros materiais

n. Radiadores elétricos

e. Ferramentas para rebitar, pregar ou aparafusar ou remover
rebites, pregos ou parafusos, ou para usos semelhantes

o. Outros aparelhos de grandes dimensões para aquecimento
de casas, camas, mobiliário para sentar

f. Ferramentas para soldar ou usos semelhantes

p. Ventoinhas eléctricas
q. Aparelhos de ar condicionado
r. Outros equipamentos de ventilação, ventilação de exaustão
e condicionamento

g. Equipamento para pulverizar, espalhar, dispersar ou para
tratamento de substâncias líquidas ou gasosas por outros
meios
h. Ferramentas para cortar relva ou para outras atividades de
jardinagem
6. Brinquedos e equipamento de esporte e lazer

a. Aspiradores
b. Aparelhos de limpeza de alcatifas

a. Conjuntos de comboios elétricos ou de pistas de carros de
corrida
b. Consoles de jogos de vídeo portáteis
c. Jogos de vídeo

c. Outros aparelhos de limpeza

d. Computadores para ciclismo, mergulho, corrida, remo, etc.

d. Aparelhos utilizados na costura, tricot, tecelagem e outras
formas de transformar os têxteis
e. Ferros de engomar e outros aparelhos para engomar,
calandrar e tratar o vestuário

e. Equipamento desportivo com componentes elétricos ou
eletrônicos

2. Pequenos eletrodomésticos:

f. Torradeiras
g. Fritadeiras
h. Moinhos, máquinas de café e aparelhos para abrir ou fechar
recipientes ou embalagens
i. Facas eléctricas
j. Aparelhos para cortar o cabelo, secadores de cabelo,
escovas de dentes eléctricas, máquinas de barbear, aparelhos
de massagem e outros aparelhos para o cuidado do corpo
k. Relógios de sala, relógios de pulso e aparelhos para medir,
indicar ou registrar o tempo
l. Balanças
3. Equipamentos informáticos e de telecomunicações:
Processamento centralizado de dados:
a. Macrocomputadores (mainframes)
b. Minicomputadores
c. Unidades de impressão
Equipamentos informáticos pessoais:
a. Computadores pessoais (CPU, mouse, monitor e teclado
incluídos)
b. Computadores portáteis - laptops (CPU, mouse, monitor e
teclado incluídos)

f. Caça-níqueis
7. Aparelhos médicos (com exceção de todos os produtos
implantados e infectados e daqueles que contenham material
radioativo)
a. Equipamentos de radioterapia
b. Equipamentos de cardiologia
c. Equipamentos de diálise
d. Ventiladores pulmonares

e. Equipamentos de medicina nuclear
f. Equipamentos de laboratório para diagnóstico in vitro
g. Analisadores
h. Congeladores
i. Testes de fertilização
j. Outros aparelhos para detectar, evitar, controlar, tratar,
aliviar doenças, lesões ou deficiências
8. Instrumentos de monitorização e controle
a. Detectores de fumo
b. Reguladores de aquecimento
c. Termóstatos

c. Computadores portáteis (notebook)

d. Aparelhos de medição, pesagem ou regulação para uso
doméstico ou como equipamento laboratorial

d. Computadores portáteis (notepad)

e. Outros instrumentos de controle e comando utilizados em
instalações industriais (por exemplo, em painéis de comando)

e. Impressoras
f. Copiadoras
g. Máquinas de escrever elétricas e eletrônicas
h. Calculadoras de bolso e de secretária
i. Outros produtos e equipamentos para recolher, armazenar,
tratar, apresentar ou
comunicar informações por via eletrônica

9. Distribuidores
a. Distribuidores
b. Distribuidores
frias
c. Distribuidores

automáticos
automáticos de bebidas quentes
automáticos de garrafas ou latas quentes ou
automáticos de produtos sólidos

d. Distribuidores automáticos de dinheiro
e. Todos os aparelhos que forneçam automaticamente todo o
tipo de produtos

j. Sistemas e terminais de utilizador
k. Telecopiadoras
l. Telex
m. Telefones
n. Postos telefónicos públicos
o. Telefones sem fios
p. Telefones celulares
q. Respondedores automáticos
r. Outros produtos ou equipamentos para transmitir som,
imagens ou outras informações por telecomunicação

Quadro 19: Categoria de equipamentos considerados na proposta de resolução
Fonte: MMA (2010)
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8.1.6.2 Das ações para a LR de REEE
Fernandez (2012) cita as iniciativas da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) do
Estado de São Paulo, que instituiu o projeto e-lixo, distribuindo pontos de
recebimento de lixo eletrônico e da cidade do Rio de Janeiro, que promoveu por
intermédio da sua SMA a campanha Natal da Eletrorreciclagem, em 2010.
Em outra iniciativa, a Campanha de Coleta de REEE’s portáteis realizada em
estações de Metrô situadas nas cidades de São Paulo (Estação Tucuruvi), Rio de
Janeiro (Estação Carioca), Brasília (Estação Galeria) e Belo Horizonte (Estação
Contagem) entre a Companhia de Metrô, as Empresas Philips, Carrefour, Descarte
Certo, Oxil e o MMA, recolheram entre 12 a 26 de Outubro 10.290 kg desses
resíduos, resultando nas seguintes frações de materiais

(8ª Reunião do GTT-

REEE’s, 2012):


Metais: 3131 kg;



Plástico: 486 kg;



Vidro: 133 kg;



Papel / Papelão: 441 kg;



Eletro/Eletrônico: 89 kg.

8.1.6.3 Do tratamento e reciclagem
A Figura 93 indica o potencial de reciclagem de alguns materiais provenientes
do REEE:

Figura 93: Materiais constituintes de alguns REEE
Fonte: Fean (2009) apud Kang e Shoenung (2005)

Uma vez separados, os elementos podem ser tratados conforme o tipo, no
reprocessamento de vidro, plástico ou metais já descritos no item 4.6.
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Segundo Del Bel (2012), em um levantamento parcial, operam 36 unidades de
para destinação ou tratamento de REEE, conforme ilustrado no mapa da Figura 94.

Figura 94: Empresas coletoras de REEE
Fonte: Del Bel (2012)

A Figura 95 ilustra um processamento de REEE.

Figura 95: Alternativa de Fluxo de separação para REEE em Higashihama
Fonte: Adaptado de Global Watch Mission Report (2005)
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8.1.7 Outros GTTs criados para logística reversa
Ainda se encontram em discussão dois outros GTTs:


GTT01 – Descarte de medicamentos;



GTT02 – Embalagens em geral.
Por não fazerem parte das obrigações atuais, esses temas não serão tratados

no presente trabalho, embora as embalagens possam estar inseridas nos itens
referentes à reciclagem e os medicamentos no capítulo sobre RSS.
8.2

Educação Ambiental (EA)
De acordo com o artigo 1º da Lei nº 9795 (Brasil, 1999), Política Nacional de

Educação Ambiental (PNEA), EA são os processos por meio dos quais o indivíduo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Layargues (2002) discorre de maneira muito enfática sobre a importância da
mudança de comportamento como fator de sucesso em seu artigo “o cinismo da
reciclagem”:
...de nada adiantam campanhas para reciclar e programas de Coleta
Seletiva de Lixo, se não fizermos um trabalho de internalização de novos
hábitos e de atitudes para que, num futuro próximo, não haja mais lixo
excessivo e a sua causa, o consumo desmedido, tenha sido controlada.
(Zaneti, 2002 apud Layargues, 2002).

A EA deveria estar contemplada nos planos municipais e participar de todos os
planos e acordos setoriais para a LR.
Dos PMGIRS, dado ao atraso na entrega desses como mencionado na
introdução, não há muito material disponível para avaliar como está sendo tratado o
tema.
Da LR, não há ainda a conclusão dos acordos para entender o que será feito
para aumentar a participação da população nos programas.

245

9

ANÁLISE E DISCUSSÕES
Esse capítulo ressalta alguns tópicos da PNRS que podem dificultar sua

implementação, seja pela inexistência de adequada regulamentação, a falta de
informações que subsidiem a gestão de determinados resíduos, ou a ausência de
marcos, penalidades e multas. Tais situações podem induzir a comportamento
semelhante ao que ocorreu com o Inventário Nacional para resíduos industriais
definido na Resolução CONAMA no 313 (Brasil, 2002), que por falta de mecanismos
de controle, não tem sido feito, conforme comentado no item 9.7.
A Tabela 37 resume os principais dados disponíveis levantados para o Brasil
durante a pesquisa, como será comentado em seguida a esta.
Tabela 37: Resumo geral de quantidades para as origens abordadas
Ano base
das informações

Fonte /
referência

RCC

2011

ABRELPE (2012) Tabela 27 desse
doc.

RSS

2008

MMA (2012)

Tipo de resíduo

RI (Res. Classe I + Classe II A e B)
Resíduos classe I (total destinado)
Aterro classe I
Incineração
Co-processamento
Outros trat. Térmicos
Outras tecnologias
Resíduos Classe II A (total destinado)
Aterro classe II
Tratamentos biológicos
Classe II B (sem identificação de destino)

2012

ABETRE (2012) Tabela 30 deste
documento

2012

idem anterior

2012

idem anterior

RSU
RSU misto (orgânico, metais, vidros, papel, pap., plásticos e outros)
Aterro Sanitário / Classe II
2008
Lixão ou outra forma irregular de disposição
MMA (2012)
Compostagem
Triagem p/reciclagem
Incineração
. Orgânicos (gravimetria média do RSU)
. Metais (gravimetria média do RSU)
2008
MMA (2012)
Reciclagem geral (inclusive os de processo)
2008
MMA (2012)
Reciclagem proveniente de programas formais
2008
MMA (2012)
Reciclagem efetuada pelo setor de alumínio
2010
ABRELPE (2012)
Reciclagem efetuada pelo setor de aço (4)
2010
CEMPRE (2012)
. Vidros (gravimetria média do RSU)
2008
MMA (2012)
Reciclagem geral (inclusive os de processo)
2008
MMA (2012)
Reciclagem proveniente de programas formais
2008
MMA (2012)
Reciclagem efetuada pelo setor
2010
CEMPRE (2012)
. Papel/papelão (gravimetria média do RSU)
2008
MMA (2012)
Reciclagem geral (inclusive os de processo)
2008
MMA (2012)
Reciclagem proveniente de programas formais
2008
MMA (2012)
Reciclagem efetuada pelo setor
2011
ABRELPE (2012)
. Plásticos (gravimetria média do RSU)
2008
MMA (2012)
Reciclagem geral (inclusive os de processo)
2007
MMA (2012)
Reciclagem proveniente de programas formais
2008
MMA (2012)
Reciclagem efetuada pelo setor
2011
Plastivida, 2008
. Outros (gravimetria média do RSU)
2008
MMA (2012)

Resíduos
quantidade

unidade

Ton. /ano

% do
resíduo
no total

106.549 ton/dia

38.890.385

32,9%

8.909 ton/dia

3.251.785

2,8%

7.142.000
1.474.000
302.000
75.000
1.000.000
83.000
14.000
4.944.000
4.569.000
375.000
724.000

ton/ano
ton/ano
ton/ano
ton/ano
ton/ano
ton/ano
ton/ano
ton/ano
ton/ano
ton/ano
ton/ano

7.142.000
1.474.000
302.000
75.000
1.000.000
83.000
14.000
4.944.000
4.569.000
375.000
724.000

6,0%
1,2%
0,3%
0,1%
0,8%
0,1%
0,0%
4,2%
3,9%
0,3%
0,6%

188.815
188.815
110.044
74.594
1.520
2.592
65
94.335
5.294
9.818
72
439.000

ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/ano

68.917.293
68.917.293
40.166.060
27.226.883
554.618
946.080
23.652
34.432.312
1.932.128
3.583.497
26.390
439.000

10.200.000
4.389
489
50,9
470.000
23.997
3.827,9
285,7
4.400.000
24.848
962
170,3
1.077.000
35.952

ton/ano
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/ano
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/ano
ton/dia
ton/dia
ton/dia
ton/ano
ton/dia

10.200.000
1.601.839
178.485
18.579
470.000
8.759.051
1.397.184
104.281
4.400.000
9.069.484
351.130
62.160
1.077.000
13.122.480

58,3%
58,3%
34,0%
23,0%
0,5%
0,8%
0,0%
29,1%
1,6%
3,0%
0,0%
0,4%
8,6%
1,4%
0,2%
0,0%
0,4%
7,4%
1,2%
0,1%
3,7%
7,7%
0,3%
0,1%
0,9%
11,1%

TOTAL DE RESÍDUOS AVALIADOS

Fontes: ABETRE, ABRELPE, CEMPRE E MMA (2012), PLASTIVIDA (2008)

118.201.463 100,0%
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Como observações à Tabela 37, destaca-se:


A porcentagem (%) de resíduos significa o quanto cada tipologia ou sub-item
considerados representam no total dos grupos, incluindo o RCC, o RSS, o RI e o
RSU ;



Há grande divergência nas quantidades informadas, segundo as fontes. Por
essa razão, as formas de reciclagem de resíduos no RSU não coincidem com o
total da gravimetria, uma vez que nem sempre o reciclado foi proveniente da
triagem de resíduos. Esse tópico será melhor abordado nos itens seguintes;



Para fins de comparação, o cálculo em toneladas/ano, onde a unidade era
originalmente em toneladas/dia foi feito multiplicando-se por 365 dias;



Com relação aos recicláveis potenciais (dentro da gravimetria utilizada) e mesmo
ciente de que há variações significativas segundo cada fonte, pode-se inferir
que a maior parte dos metais reciclados não são obtidos por meio da coleta
formal de resíduos, muito provavelmente são retirados antes da quantificação
gravimétrica. Já para os plásticos, vidros e papel/papelão, mostram que ainda há
um potencial importante a ser explorado. Observa-se que números provenientes
da totalização obtida no Plano Nacional compilado pelo MMA (2012) e as
provenientes de Associações indicadas como “Reciclagem Efetuada pelo Setor”
deveriam ser parecidas, haja vista levarem em consideração resíduos préconsumo, representando aparas e rebarbas de processos de fabricação. Sendo
muito significativas, as variações não devem estar relacionadas apenas ao ano
onde tais informações foram coletadas.
Como metas após a aplicação da PNRS, há apenas a fixação de data para

encerramento dos lixões, como será detalhado a seguir.
A lei no 12.305 que estabelece a PNRS (Brasil, 2010), define no artigo 13º, inciso
I das diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, 9 (nove) origens diferentes, dentre as
quais foram tratadas no capítulo 4, a alínea “c”: RSU, subdividida em “a”: domiciliar
e “b”: limpeza urbana; a alínea “g”: RSS; a alínea “h”: RCC e a alínea “f”: RI.
Nesse artigo ainda são definidas outras origens, como os resíduos comerciais e
de prestadores de serviços, alínea “d”; assim como os dos serviços públicos de
saneamento básico, alínea “e”;

os resíduos agrossilvopastoris, alínea “i”;

os

247

provenientes dos serviços de transportes, alínea “j” e os resíduos de mineração,
alínea“k”, não detalhados neste trabalho.
O item 9.1 destaca alguns pontos sobre esses resíduos.
9.1

A falta de informações para as origens não consideradas no trabalho
Não há inventário atualizado sobre os resíduos agrossilvopastoris, alínea “i”,

mesmo com a estimativa feita no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012).
Muitas das novas origens definidas guardam similaridade com outros resíduos,
por exemplo, restos de algumas culturas dos resíduos agrossilvopastoris e a fração
orgânica do RSU, ambos podendo igualmente passar por processos de digestão,
compostagem e em processos com recuperação de energia, como já ocorre no
Brasil para, por exemplo, bagaço de cana-de-açúcar. Na União Europeia, existe a
diretriz no1999/31/CE (2008) apud EEA (2009) para o controle do envio de resíduos
orgânicos aos aterros, incluindo os desse tipo, como já abordado no capítulo 4.
Algumas delas têm, inclusive, regulamentação já pré-estabelecida, como por
exemplo, os de portos e aeroportos (alínea “i”), considerados na Resolução
CONAMA no 6 (Brasil, 1991), ou o gerenciamento destes e os de terminais
ferroviários e rodoviários na Resolução CONAMA no 5 (Brasil, 1993), o mesmo
valendo

para

os

agrotóxicos,

que

tanto

são

vinculados

à

origem

dos

agrossilvopastoris, quanto são abordados no tema sobre logística reversa.
Não existem, igualmente, os dados para os resíduos de mineração, alínea “k”.
No plano nacional, a proposta é ter 80% do levantamento de dados de geração
levantados até em 2015.
9.2

A falta de metas e de sincronismo entre os planos
Identificar a responsabilidade do gerador (pessoa física ou jurídica) e do poder

público, é certamente o principal objetivo da PNRS. Nesse quesito, a definição de
gerador pode dar margem a discussões para os itens industrializados: o gerador é o
consumidor ou o produtor/importador?
Essa resposta depende da aplicação adequada do conceito de responsabilidade
compartilhada comentada no item 9.9, evitando que os fabricantes se eximam de
sua responsabilidade na busca de melhoria contínua e na análise do ciclo de vida de
seus produtos.
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Para a gestão integrada entre as diversas esferas, é fundamental a entrega dos
planos de gerenciamento do artigo 20º (para resíduos das alíneas e, f, g e k do
artigo 13º, inciso I), assim como para os geradores privados da alínea h e, a critério
do SISNAMA, para os resíduos da alínea j. Ocorre que esses planos não tem
definição de prazo para entrega, uma vez que o prazo de 2 anos, ou 02/08/2012
conforme definido no artigo 55º, se refere aos planos estadual e municipal (artigos
16º. e 18º., respectivamente).
A versão do Plano Nacional apresentada em fevereiro/2012 ainda consta como
preliminar, quando deveria ter sido concluída em junho/2011 e esta conclusão daria
subsídio à elaboração dos planos estaduais, intermunicipais ou municipais.
Vale destacar que há uma interdependência das informações sobre geração,
tipologia e o diagnóstico da situação atual dos PGRS pelos produtores ou
importadores no caso do RI, os grandes geradores no caso do RCC e os geradores
do RSS do artigo 20º, com a elaboração do PMGIRS pelos municípios, onde tais
informações deveriam ser detalhadas para dar base ao comparativo com o aparato
existente e, por conseguinte, permitir o dimensionamento das adequações e o
diagnóstico financeiro para custear ações de gestão integrada.
Para o PMGIRS, a inexistência ou insuficiência de informações deveria estar
superada em tempo hábil, tendo esses planos em geral, abordado apenas os
resíduos de sua gestão, como o RSU, o RSS gerado pela rede pública de cuidado à
saúde local, o RCC e os provenientes do comércio e serviços de pequenos
geradores, por exemplo, longe de representar uma solução integrada e o conceito
de gestão global de resíduos. Além disso, a municipalidade geralmente não se
encontra apta para obter as informações por iniciativa própria, função que deveria
ser suprida pelo SINIR e que ainda está em estruturação.
Cerca de 90% dos municípios não entregou seus planos até agosto/2012 e
segundo Coutinho (2012), isso tem levado o governo a cogitar a possibilidade de
adiar as poucas metas de fato estabelecidas, como o fim dos lixões definido no
artigo 54º (PNRS, 2010) para ocorrer em 2014. Se confirmada, essa notícia é
altamente negativa, haja vista a defasagem de mais de 20 anos na busca de
soluções adequadas aos resíduos. No entanto, pode servir como oportunidade para
correções de estratégia, nos casos onde não houve reeleição do governo anterior,
permitindo ajustes que se fizerem necessários. O que deve ser evitado pelo Governo
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Federal é uma flexibilização conduzindo a problemas de continuidade, como ocorreu
na aplicação da Resolução CONAMA no 313 (Brasil, 2002), comentada no item 9.7.
Vale destacar que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012) aponta
em 2008, 2.906 lixões em atividade, sendo que estado da Bahia apresentava mais
municípios com presença de lixões (360), seguido pelo Piauí (218), Minas Gerais
(217) e Maranhão (207). O plano ainda destaca que a maioria dessas unidades é
em municípios de pequeno porte e mais da metade são no Nordeste. Além dos
lixões, ainda seriam 1.310 aterros controlados, que também devem ser encerrados.
Sem mencionar o grande prejuízo ao meio ambiente decorrente de um eventual
adiamento das metas pela falta de entrega dos PMGIRS, o não atendimento ao
prazo de entrega em agosto/2012 prejudica a obtenção de recursos, que estava
condicionada a isso.
A falta de entrega dos planos é o reflexo da ausência de gestão integrada para
alcançar os requisitos de aumento de reciclagem, por meio de coleta seletiva,
inclusão de catadores, interação com indústria, setor da construção civil e serviços,
entre outros.
Cabe destacar também que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012)
criou alguns cenários para atingir os objetivos do Art. 7º da Lei no 12.305 (Brasil,
2010). Em especial, a Diretriz 1 do item 4.2 deste plano, fala sobre o fortalecimento
da gestão dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
urbanos, por meio dos Planos Estaduais, Intermunicipais e Municipais; dos Estudos
de Regionalização e Constituição de Consórcios Públicos, a Institucionalização de
instrumento apropriado de cobrança específica para os serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos urbanos (sem vinculação ao IPTU) e a gestão
participativa dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos urbanos.
9.3

A ausência de orientação quanto aos riscos da incorreta segregação
A separação por origem não necessariamente diz respeito a sua classificação e

quase todas as origens apresentam alguma parcela, pequena ou não, que poderia
ser classificada como perigosa, como lâmpadas fluorescentes, pilhas do tipo
recarregável, baterias, agulhas de procedimentos utilizadas nas residências, todos
facilmente encontrados no RSU, bem como solventes, tintas e vernizes misturados
ao RCC (h) ou provenientes de oficinas mecânicas (d - prestadores de serviços) e
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em especial, para fontes que reconhecidamente apresentam algum tipo de resíduo
perigoso, como os infectocontagiosos, grupos A e E do RSS, alínea g - detalhados
no capítulo 5, embalagens de agrotóxicos não tratadas nos agrossilvopastoris (i), e
descritas no item 8.1.1, corrosividade ou lixiviação de metais acima do anexo F
desta norma para alguns resíduos da mineração (k), ou para os industriais (f - RI).
Importante ressaltar que tanto na origem dos RSS, quanto dos RI, geram mais
resíduos não perigosos do que perigosos, como é o caso do grupo D para o RSS
(item 5.1.2.4 do capítulo 5) ou varrição de fábrica para o RI, entre outros. Por essa
razão, o destaque deveria ser dado na relevância da segregação na origem e a sua
correta classificação.
A definição de periculosidade feita no artigo 13º da PNRS (Brasil, 2010) se
refere aos que apresentam características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e/ou
mutagenicidade, com risco significativo à saúde pública ou à qualidade ambiental. Já
os resíduos não perigosos são os que não possuem quaisquer dessas
características. Na prática, a aplicação do que preconiza a norma NBR no 10.004
(ABNT:2004) é suficiente para essa caracterização e o foco principal deveria ser
dado para a segregação adequada das parcelas de resíduos perigosos nas origens
listadas, já que impactam na definição de diretrizes para a gestão integrada e seu
correto gerenciamento, incluindo o cuidado e a responsabilidade do gerador com a
cadeia de pessoas envolvidas em sua manipulação posterior, com vistas a coleta,
triagem, reciclagem, tratamento ou disposição final. A Instrução Normativa no 1
mencionada no capítulo 7, tratará do CNORP e deve regularizar essa comunicação,
inclusive por definir a necessidade de responsável técnico que trate de todas as
fases do processo.
9.4

Gravimetria inadequada do RSU afetando o planejamento
Nem para o RSU, onde a coleta já supera os 98% da geração, há informações

adequadas sobre a gravimetria, ou a quantidade de recicláveis retirados pela coleta
seletiva, como destacado nos itens que abordaram esses temas no capítulo 4, no
item 4.2.1. Essa é a base efetiva para todo o dimensionamento de serviços de coleta
seletiva, seus custos e a definição dos novos destinos.
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Destacam-se como exemplo, as divergências de informações com relação à
reciclagem de metais observadas no item 4.2.1, onde o Plano Nacional de Resíduos
Sólidos aponta uma quantidade cerca de oito vezes maior de reciclagem de metais,
quando comparado com o percentual gravimétrico apurado na PNSB. Difícil dizer se
há equívoco na coleta dessas informações, provavelmente a divergência decorre da
falta de dados quantitativos do que é retirado desses recicláveis antes da coleta
formal, por exemplo, pelos colaboradores do comércio ou pelos catadores informais.
No subitem 4.3.1 também é ressaltada a discrepância de informações acerca
dos resíduos reciclados a partir do RSU coletado, conduzindo a um percentual total
pouco superior a 1% e as parcelas de papéis, plásticos, vidros e metais somam
pouco mais de 31%, conforme mostrado na Tabela 4.
Por outro lado, é informado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos que 18%
dos municípios teriam programas de coleta seletiva. Isso se traduz em uma
necessidade de aprimorar a coleta de informações, incluindo a taxa efetivamente
recuperada pela coleta seletiva no RSU, cadastrando todos os pontos de receptação
e incluindo controle quantitativo por tipo e por grupo de material reciclável.
A quantidade de municípios que possui programas de coleta seletiva, também
divergências notórias entre as fontes. Esse aspecto foi mencionado no subitem
4.3.1, onde para o ano de 2008, o IBGE (2010) fala em 994 municípios, o CEMPRE
(2012) menciona 405 municípios e a ABRELPE (2010) informa que 55,9%, ou 3.110
municípios, declararam ter alguma iniciativa de coleta seletiva. Ou seja, a
abordagem quanto a ter alguma iniciativa de coleta seletiva no município não se
traduz em eficácia ou em abrangência desta.
Outro aspecto a destacar é o custo da coleta seletiva, que de acordo com a
pesquisa realizada pelo CEMPRE (2012) seria até 4 (quatro) vezes mais onerosa
que a praticada atualmente.
Essa variável é fundamental para o dimensionamento de frota que deveria
coletar prioritariamente os resíduos separados, no mínimo, entre úmidos e secos, o
que aumenta a quantidade de veículos envolvidos, eleva o número de rotas exigindo
a definição de nova logística, bem como a implantação de locais para transbordo,
centrais de triagem priorizando a inclusão de catadores e o envio dos locais para
processamento.
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Todas essas atividades deveriam estar definidas nos PMGIRS que deveriam ter
sido entregues em agosto/2012 e, por conseguinte, dimensionar a necessidade de
captação de recursos financeiros.
Destaca-se que a gravimetria apurada pelos serviços municipais é distorcida
pela retirada informal feita por catadores antes da coleta convencional, como
alumínio e outros metais, assim como alguns tipos de plásticos, a exemplo do PET,
sendo a verificação gravimétrica efetuada apenas no que foi recolhido, sem qualquer
estudo apontando a quantidade de catadores ou de resíduos retirados para
reciclagem provenientes desse tipo de coleta.
Conhecer o tamanho dessa coleta informal seria altamente benéfico para a
cadeia de gestão dos serviços, pois geralmente os itens retirados antes da coleta
são os de maior valor agregado. Definir a qualidade do que sobra é fundamental
para o custeio e sustentabilidade do sistema a implantar.
Como experiência pessoal, em todos os dias de coleta é possível observar
cenas como a da Foto 4 apresentada anteriormente, com o recolhimento feito pelos
catadores um pouco antes do horário regular da coleta pública. Por essa razão, se
observa uma mudança informal de hábito entre muitos moradores, mantendo esses
resíduos em sacos separados, facilitando a coleta dos recicláveis, sem o
espalhamento dos demais pela abertura dos demais sacos.
Ações desse tipo melhoram inclusive a condição de reaproveitamento dos
materiais e poderiam ser facilmente replicadas em campanhas educativas, para
aumentar a aderência de práticas tão simples, mas com benefícios sociais com o
envolvimento desses coletores informais, ambientais por evitar a dispersão de
resíduos orgânicos e por não ocupar espaço com resíduos recicláveis nos aterros e
ainda, econômicos, pois diminui a quantidade de resíduos volumosos coletados pelo
serviço público.
Ainda utilizando o exemplo do PET, sua valorização, já mencionada no item 4.6,
é um dos principais fatores que alavancam a reciclagem e isso vale para qualquer
material: sem valor agregado, o trabalho de catadores se volta para outras
alternativas. E o mesmo vale para o serviço público: de nada adianta coletar os
recicláveis se não houver mercado para os mesmos.
9.5

O destino dado ao RSU
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Observa-se que a disposição em aterros não é mais a solução predominante
aplicada nos países com renda per capita alta, na sua maioria sendo inferior a 50%,
como demonstrado nos dados apresentados no capítulo 4. Na União Europeia, a
diretiva 1999/31/CE apud EEA (2009), que estabeleceu a redução de envio de
orgânicos a aterros e aplicou sobretaxas para seu uso, proporcionou a melhora na
coleta seletiva e aumentou o tratamento dessa fração orgânica por meio de
compostagem, digestão anaeróbia, ou incineração com recuperação de energia.
Já a diretiva 2000/76/CE (2000) apud EEA (2009) relativa à incineração de
resíduos, elevou os padrões técnicos e ambientais para essa tecnologia e, portanto,
provocou um aumento de custos. Estes custos elevados, por sua vez, poderiam
dificultar o desvio do aterro. Por outro lado, para os incineradores com geração de
energia, os altos custos dessa energia devem incentivar a expansão da capacidade
e redirecionar os fluxos de resíduos para incineração. As políticas de energia
renováveis e altas metas de fontes renováveis de energia podem criar incentivos
semelhantes,

pois

a

co-incineração

dos

resíduos

orgânicos

recolhidos

separadamente, é reconhecido como uma fonte de energia renovável.
Perfil semelhante à média da União Europeia é encontrado nos Estados Unidos,
inclusive quanto aos percentuais de uso de aterros, reciclagem, compostagem e/ou
digestão anaeróbia e incineração, sendo esses últimos um pouco inferiores.
Outros países, como Japão e Alemanha, não são utilizados para comparações,
pois utilizam predominantemente a Incineração com recuperação de energia, mais
precisamente o Japão, onde o uso de incineradores supera os 70% do destino dado
ao RSU. Na Alemanha, a bio-metanização e a reciclagem são responsáveis por
excelentes resultados também.
Para o Brasil, o artigo 7º da PNRS (Brasil, 2010) define que poderão ser
utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos RSU, desde que tenha
sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de
programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão
ambiental. Mas a principal meta é ainda o fechamento dos lixões e sua substituição
por aterros sanitários.
Para os processos térmicos, observa-se a necessidade de aumentar o rigor dos
padrões de emissão atmosférica definidos pela Resolução CONAMA no 316 (Brasil,

254

2002) e sua atualização feita pela Resolução CONAMA no 386 (Brasil, 2006), haja
vista serem superiores aos atualmente aplicados nos países da União Europeia,
como já abordado nos comentários que acompanham a Tabela 17 do capítulo 4.
Exemplificando, parâmetros como Dioxinas e Furanos chegam a ser 5 vezes
superiores aos da regulamentação Europeia, sendo esses os parâmetros mais
críticos a serem controlados. O item 4.8 exemplifica os tipos mais comuns de
processos térmicos existentes.
Com relação aos aterros a serem construídos para substituírem os lixões e
aterros controlados, é fundamental seu monitoramento durante toda a sua operação
e posteriormente, em sua fase de fechamento e pós-fechamento, de forma tal que as
medidas de proteção ambiental implantadas sejam adequadamente preservadas, as
obras previstas para o fechamento sejam executadas, assim como a manutenção, o
tratamento de gases e chorume previstos no pós-fechamento sejam devidamente
cumpridos. O item 4.7 trata especificamente desse tema e ilustra várias questões
sobre a adequada operação dos aterros.
9.6

O destino dado ao RSS e as informações quantitativas existentes
No capítulo 5, o foco foi apresentar todos os grupos que integram essa origem,

as tecnologias já em uso no Brasil e algumas alternativas aplicáveis, sendo que as
utilizadas atualmente são equiparadas ao que se encontra fora do país.
Esse tópico, assim como todos os outros, demonstra a necessidade de
aprimorar os registros qualitativos e quantitativos de resíduos gerados e tratados. As
Tabelas 22 e 23 do capítulo 5, merecem alguns comentários adicionais:


Segundo o Plano Nacional (MMA, 2012), dos 4.469 municípios investigados,
1.856 municípios não realizam qualquer tipo de processamento e a maior parte
dos municípios (2.358), dispõem seus resíduos no solo, em lixões. Os Estados
do Pará, Tocantins (Norte), Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte (Nordeste), Minas
Gerais (Sudeste) realizam a queima a céu aberto como principal tipo de
processamento de RSS (IBGE, 2010).



A Tabela 37 contém a geração apresentada pelo Plano Nacional, que totalizaria
mais de 3 milhões de tonelada ao ano com base na geração diária de 8.909
toneladas indicadas nesse plano para 2008. A fonte cita que essa geração foi
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apurada pelo IBGE (2010) no inventário de 2008. Tal quantidade não condiz com
o que foi levantado por Ventura e indicado na Tabela 23 do capítulo 5 (481.621
toneladas teriam sido coletados nesse mesmo ano) e também, conflita com a
informação apurada pela ABRELPE (2012), que obteve uma geração de 237.100
toneladas/ano em 2011 na consulta feita aos municípios, destacando para este
último, que as informações são geralmente apenas do serviço municipal de
assistência a saúde, ficando de fora os serviços privados.
Sobre essa origem, além da necessidade do aprimoramento na coleta de
informações descrita, é imprescindível a melhoria na segregação dos resíduos pelos
Grupos abordados durante o capítulo 5 e do rastreamento do tratamento para os
resíduos infectantes, grupos A e E e dos resíduos químicos do Grupo B, sendo,
portanto, necessário um inventário dessa origem e a implantação de tratamento,
conforme uma das tecnologias indicadas no capítulo 5 para os resíduos infectantes
(A e E).
9.7

O destino dado ao RI e as informações quantitativas existentes
Para o RI, as informações quantitativas são parciais e baseadas apenas no que

foi tratado ou disposto nas empresas afiliadas à ABETRE (2012).
Não há informações sobre as quantidades reutilizadas, recicladas ou tratadas
por processos como os descritos para alguns resíduos exemplificadas no próprio
capítulo 7.
Os dados contidos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012) são
conflitantes e muito superiores até ao apurado para o RSU, a exemplo do que
ocorreu com o RSS. Enquanto no Plano Nacional teriam sido gerados 93.869.046
toneladas/ano (sem informar o ano base) de resíduos industriais não perigosos,
classe 2, para a ABETRE (2012) teriam sido 4.944.000 toneladas/ano (Tabela 37).
A fonte do plano é parcialmente a própria ABETRE para São Paulo, Santa
Catarina e Rio de Janeiro e para outros 8 estados, os dados dos inventários, ou
seja, os 93 milhões apontados sequer representariam o total nacional. Se
comparado com o RSU, este na faixa de 62 milhões de toneladas/ano em 2011
segundo a ABRELPE (2012), provavelmente os dados utilizados pelo MMA (2012)
em seu plano, consideram os RSU depositados em aterros classe II afiliados à
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ABETRE, ou apontados nos inventários incluindo esses resíduos. Se esse for o
caso, não reflete a geração de RI e sim, a geração de resíduos classe II.
Situação igual se observa para os resíduos perigosos, onde no plano teriam sido
gerados 3.786.391 toneladas/ano e a ABETRE (2012) indica 1.474.000 toneladas.
Além disso, as informações da ABETRE se referem apenas aos resíduos
enviados a entidades associadas a este e o que foi enviado a aterros controlados, a
lixões ou aterros municipais, tem grande probabilidade de não constar desse
registro.
Como todas as outras origens, o RI também depende de um levantamento
detalhado, incluindo nesse caso os órgãos de controle ambiental estaduais e/ou
municipais, assim como o resgate do inventário previsto na Resolução CONAMA no
313 (Brasil, 2002), haja vista que parte significativa de suas exigências não foram
cumpridas, segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012), por ter
sido

apresentadas propostas ao edital do Ministério do Meio Ambiente/Fundo

Nacional de Meio Ambiente (MMA/FNMA) por apenas 15 órgãos estaduais, sendo
aprovados 14, dentre os quais não se incluíam São Paulo, Santa Catarina, entre
outros, além do que o da Bahia não foi autorizado e o do Rio de Janeiro, apesar de
figurar entre os 14 aprovados, não firmou o convênio, que seria celebrado entre os
órgãos ambientais estaduais, o FNMA e o IBAMA para repassar recursos
objetivando a realização desses inventários.
Além disso, desses 13 restantes, apenas 8 apresentaram seus inventários em
2004 e outros tiveram dificuldades de incompatibilização de sistemas, de cadastros,
entre outros.
Segundo o Plano Nacional (MMA, 2012), o próprio MMA identificou a
necessidade de adequar e utilizar o CTF-APP na elaboração do inventário nacional
de resíduos, e de revisar ou revogar a Resolução nº 313/2002.
Esse é certamente o ponto mais relevante e que deveria ser levado em conta
nos planos estaduais, em especial a ampliação para todos os resíduos dessa origem
e não apenas os discriminados em seu atual artigo 4º.
Por essa razão,

o tema passa por nova estruturação, com a Instrução

Normativa no. 1 do IBAMA (Brasil, 2013), mencionada no capítulo 7. Esse
cadastramento das fontes e geradores,

dos destinadores,

recicladores

e
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transportadores, permitindo o registro quantitativo, qualitativo e o rastreamento até o
destino final, é fundamental para o desenvolvimento de controles e gestão integrada
sobre esse assunto.
9.8

O destino dado ao RCC e as informações quantitativas existentes
Assim como todos os demais, há falta de dados confiáveis sobre essa origem,

mas se destaca a geração per capita de 0,656 kg/dia, quando o RSU é em média
1,05 a 1,10 kg/hab/dia, como mencionado no item 4.1.1 do capítulo 4.
Sobre esse tema, é necessário reforçar o que já foi mencionado no capítulo 6
acerca dos dados se basearem apenas no que foi quantificado pelos municípios,
envolvendo o pequeno gerador ou o que foi coletado em logradouros públicos, haja
vista que o grande gerador, ou a indústria da construção civil, é responsável pelo
RCC que produzir.
Essa informação, obtida no levantamento da ABRELPE (2012) e utilizada Plano
Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012), apresenta um aumento de 6% entre
2010 e 2011 segundo dados apresentados na Tabela 27 do capítulo 6 e não inclui
os gerados por serviços privados.
O próprio MMA destaca no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a dificuldade de
estabelecer estimativas de geração, tratamento e disposição final para esses
resíduos, apesar de reconhecer a sua relevância em termos do impacto decorrente
da grande quantidade gerada desses resíduos.
Importante destacar também a necessidade de conhecer qualitativa e
quantitativamente tais resíduos, segundo as classes informadas no Quadro 14 do
capítulo 6 e dentro dos resíduos classe A, a quantidade de resíduos provenientes de
cimentíceos para verificar o potencial de produção de ARC, dos provenientes de
cerâmicas e suas outras frações.
9.9

A responsabilidade compartilhada e a educação ambiental
Com relação aos fabricantes e importadores, bem como em alguns itens

envolvendo o comércio e o usuário final, há uma série de artigos da PNRS (Brasil,
2010), como o 3º; o 21º; 30º; entre outros,

trazendo o chamamento à

responsabilidade quanto aos resíduos gerados, à necessidade de acordo setorial, a
implantação da responsabilidade compartilhada, incluindo a necessidade de
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minimizar o volume e periculosidade, reduzindo os impactos causados à saúde
humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos.
O artigo 7º coloca como importantes objetivos o aprimoramento de tecnologias
limpas, a redução de volume e periculosidade e o incentivo à indústria da
reciclagem. Em todos os aspectos é feito o chamamento quanto à responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida de seus produtos e também, a abordagem das
ações de integração de catadores.
A EA é vital para a conscientização dos usuários quanto à necessidade de
redução na geração de resíduos, sendo determinante para o sucesso ou fracasso na
implantação de um sistema de gestão global de resíduos domiciliares e sua correta
segregação.
É importante destacar, antes de tudo, a necessidade de buscar a não geração,
nem sempre fácil, pois afeta o padrão de consumo a que a maioria está habituada,
já que depende muito mais do quanto à população está disposta a abrir mão de seus
hábitos em prol da conservação de recursos e redução na geração de resíduos.
9.10 A logística reversa (LR).
Da logística reversa, é importante destacar que para os agrotóxicos, os pneus,
os óleos lubrificantes e as pilhas e baterias, atualmente já existem processos bem
desenvolvidos, precisando apenas aprimorar o sistema para as embalagens dos
OLUCs, em especial os comprados em redes de supermercados, bem como
aumentar a eficácia dos planos de coleta de pilhas e baterias, já que estas, mesmo
tendo regulamentação, ainda dependem de campanhas educativas para aumentar o
envolvimento dos consumidores.
Com relação às lâmpadas e REEE, dificuldades semelhantes ao grupo de pilhas
e baterias podem ser esperadas. O ideal seria os três segmentos se unirem obtendo
como benefícios, instalação de pontos em comum para todos, que facilitariam a
captura, a logística e o destino / tratamento.
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10 CONCLUSÃO
Mesmo sendo um importante fato histórico para o cuidado ambiental, a falta de
marcos, como as datas para entrega dos planos de gerenciamento pela inciativa
privada, aliada ao não estabelecimento de multa, pena ou punição, podem prejudicar
os prazos intermediários e os vínculos com outros planos, como o municipal,
microrregional, estadual e até federal, como abordado no capítulo 9.
Além disso, todos os planos deveriam ter prazos vinculados à captura adequada
de informações, por meio, por exemplo, de inventários auto-declaratórios, que teriam
que ser consolidados por entidades como o SINIR. Essa subjetividade da PNRS é
certamente sua a maior fragilidade.
O objetivo de avaliar o cenário atual ficou prejudicado pela falta de informações
qualitativas e quantitativas atualizadas, tendo sido utilizadas estimativas, muitas
vezes conflitantes em vários pontos, como mencionado durante todo o trabalho e
enfatizado no capítulo 9.
Exemplo dessa situação é a informação apurada pela ABRELPE (2012) em
dados coletados em 2011 por meio de questionários, onde 57,6% dos municípios
alegaram ter iniciativas de reciclagem, sem mencionar, no entanto, o tipo de
reciclagem e o quanto representavam em massa os reciclados.
Afinal, quanto foi reciclado nos anos base para os planos e estudos? Quanto
ainda pode ser reciclado? Que tipo e qualidade de recicláveis podem ser obtidos?
Qual a meta de redução de geração pode ser estipulada para, por exemplo, os RI ou
os RCC?
Há ainda um longo caminho para responder efetivamente a essas questões.
Para ilustrar essa conclusão, tomemos por base o item metais dos

dados

compilados e resumidos na Tabela 37, onde teriam sido recicladas 3,5 milhões de
toneladas em 2008, sendo que a participação de programas formais de reciclagem,
nos moldes dos programas municipais, foi de apenas 26 mil toneladas, ou seja,
0,73% do que foi reciclado era proveniente de programas de reciclagem. Tal
situação se repete para os vidros, plásticos e papel/papelão.
Essas informações levam a crer que, para o RSU, é possível afirmar que apenas
cerca de 1% dos resíduos coletados são reciclados (Tabela 11). Já na União
Europeia, esse percentual é em torno de 26% (Tabela 15) e nos EUA, são cerca de
24% (Tabela 16).
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O sistema de coleta para o Brasil é predominantemente não seletiva, feita
geralmente com caminhões compactadores, muitas vezes sem contar com
transbordos. Já o sucesso na reciclagem observada na União Europeia e nos EUA
decorre em grande parte dos sistemas bem estruturados que permitem
minimamente com a separação de resíduos úmidos e secos.
Da coleta seletiva, é importante destacar que sem a adequação do modelo atual,
a participação popular se perde, pois fica claro que a segregação nas residências é
desnecessária quando a coleta é feita sem nenhuma diferenciação, misturando tudo
no caminhão compactador que efetua a coleta rotineira e prejudicando enormemente
o potencial de aproveitamento dos resíduos. Além disso, a mistura com resíduos
orgânicos contamina boa parte dos resíduos recicláveis, muitas vezes ao ponto de
inviabilizar o processo ou ainda, onerar a reciclagem, por requerer limpeza dos
restos de alimentos aderidos durante a mistura indevida.
É importante reforçar também a carência de transbordos, estes podendo
concentrar também serviços de triagem e serem pontos de centralização e
transferência tanto para os rejeitos, quanto para os recicláveis. Nesse item, a
comparação com Portugal, com extensão territorial e população muito inferiores ao
Brasil, pretendeu ilustrar o quão longo é o caminho que o Brasil tem pela frente,
reforçando que é fundamental fazer uma malha de transferências integrada, que
permita o melhor acesso entre os aparatos disponíveis ou a construir, otimizando
custos e diminuindo a poluição decorrente da redução dos veículos em circulação.
Comparando-se soluções de destino, além da retirada dos recicláveis, os
processos biológicos de compostagem ou digestão de resíduos no Brasil tratam
menos de 1% dos RSUs, enquanto que na União Europeia. São cerca de 8% e nos
EUA, por volta de 14%, considerando o que foi compilado nas Tabelas 11, 15 e 16,
respectivamente.
A ínfima quantidade reciclada ou tratada por processos orgânicos, leva à
utilização de disposição final como a solução para 97,5% do RSU no Brasil, sendo
praticamente 40% ainda disposto em lixões e aterros controlados, enquanto que na
União Europeia, a disposição em aterros é de cerca de 54% e nos EUA, apenas
37%, com base nos dados compilados nas tabelas informadas acima.
Observa-se, portanto, que as diferenças de destino são decorrentes em boa
parte, de programas bem estruturados de coleta seletiva, aumentando o percentual
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de reciclagem e compostagem. Além disso, o uso de tecnologias térmicas ainda não
é uma experiência aplicada no Brasil, sendo tratados cerca de 12% do RSU por esse
meio na União Europeia e 21% para os EUA.
Para a adequação de todo o processo, extinguindo as áreas inadequadas que
respondem pelos 40% de disposição atual, bem como para o desenvolvimento de
outras soluções, com intensificação da reciclagem, processos biológicos para
resíduos orgânicos ou processos térmicos, é possível afirmar que os aterros são e
continuarão sendo importantes no cenário brasileiro por vários anos. Por essa razão,
foi feita uma abordagem quanto aos projetos, sua implantação e depois, sobre os
controles geotécnicos para estabilidade e o tratamento de chorume e gases.
Sabendo que um aterro mal projetado, operado ou monitorado, será um lixão no
futuro, é fundamental utilizar, sempre que possível, as soluções consorciadas,
diminuindo a quantidade de empreendimentos, permitindo maior controle de todo o
processo e facilitando a fiscalização pelos Órgãos de Controle Ambiental.
Quanto à escolha de destino, alguns fatores devem ser considerados, como a
logística de retorno de compostos produzidos em grandes centros versus a
existência de agricultura em distância que viabilize o processo, bem como a
qualidade desses.
A qualidade dos materiais separados pela reciclagem versus a viabilização de
mercado para tais reciclados, assim como, na opção de utilizar processos térmicos,
deve ser feita a adequação da legislação de emissões já mencionada e serem
implantados com os melhores padrões de controle disponíveis, sob pena de
enfrentarem resistência semelhante à observada na Inglaterra.
Nem todas essas questões puderam ser respondidas no momento, daí a
necessidade iminente de melhorar o conhecimento das informações básicas:
geração, tipificação, gestão atual e, com isso, efetuar ajustes necessários no
dimensionamento do sistema e dos recursos de custeio para os PMGIRS
elaborados.
Seria apropriado, mediante maior confiabilidade dos dados, antecipar a revisão
dos planos, prevista apenas para 2016, já que possivelmente haverá necessidade
de correção de rotas.
Para os RI, não tendo outra fonte que não as informações da ABETRE, não se
sabe exatamente qual foi a geração de resíduos, haja vista que podem ter sido
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usados aterros controlados ou lixões, ou ainda, aterros sanitários não vinculados à
essa entidade. O destino dado também tem por base essa fonte, conforme
compilado na Tabela 30. Espera-se que a nova sistematização a ser feita com base
na Instrução Normativa no 1 do IBAMA (Brasil, 2013) traga o panorama adequado
desses resíduos.
O mesmo ocorre para o RSS e o RCC: a falta de informações é o ponto mais
relevante para qualquer definição adequada de plano de gestão, já que a quantidade
gerada para todas as origens de resíduos, seu destino atual e potencial, sendo
requisitos primários, deveriam ter sido obtidos antes da definição dos planos, haja
vista que delas depende todo o planejamento das opções de destino com vistas ao
atingimento, em especial, das metas esperadas de redução e reciclagem.
Sobre a Logística Reversa, ao invés de tratar de forma tão individualizada, o
ideal teria sido a junção de alguns grupos, como o de lâmpadas, dos REEE, das
pilhas e baterias e até dos medicamentos vencidos. Uma ação conjunta melhoraria a
viabilidade desses locais, bem como a própria logística do processo, podendo haver
locais bem demarcados para cada tipo de resíduo. Com isso, provavelmente haveria
redução dos custos para o processo como um todo.
Com relação às metas, a falta de penalizações é outro fator que requer revisão.
Se não há rigor, ocorre algo semelhante ao caso das sacolas plásticas, onde na
maioria das cidades, como em São Paulo e Rio de Janeiro, elas voltaram a ser
distribuídas gratuitamente. Independente do mérito da questão, isso significa que a
gestão da lei e a aplicação de punições são certamente o melhor caminho de
conscientização e obtenção dos resultados esperados.
A tentativa de banimento das sacolas plásticas mostra ainda algumas outras
lições que devem ser aprendidas. Uma delas é que a incorporação do conceito da
não geração ou mesmo da redução podem ser difíceis de serem alcançados e o
quanto isso depende da conscientização da população. Alternativas existem, mas
acomodar-se a elas nem sempre é fácil ou desejado. Uma infinidade de obstáculos
deve ser contornada pelos usuários, nem sempre dispostos a pagarem sozinhos
pelo ônus da conservação ambiental. Isso evidencia a necessidade de um bom
processo de Educação Ambiental, de forma que as pessoas internalizem a
necessidade de evitar o desperdício, protegendo assim o meio ambiente.
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Se for visto pelo aspecto do reuso, quando as sacolinhas passam a acondicionar
o lixo, em especial das instalações sanitárias e restos de pia, certamente vem de
encontro ao que preconiza a PNRS, pois se não forem essas as embalagens, seu
acondicionamento em grande parte migrará para sacos de lixo, que são o mesmo
tipo de plástico que continuarão indo para os aterros.
Apesar de várias incógnitas e pontos em aberto, o sucesso da PNRS deve ser
defendido por todas as esferas, pela população em geral, pelos governos e pelas
entidades privadas.
Nenhum de nós deixará de pagar a conta ambiental, que já tem sido cobrada
com muitos juros, haja vista os episódios não mais tão ocasionais de precipitação
pluviométrica intensa, agravados pela emissão de gases de efeito estufa, como os
provenientes de lixões, que junto com o solo impermeabilizado das cidades e de
redes entupidas por resíduos lançados de forma indevida, condição muito comum
para o RCC e o RSU, prejudicam a coletividade e o próprio indivíduo que efetuou o
descarte, provocando inundações, afetando o trânsito e a vida de milhares de
pessoas nos grandes centros urbanos, contribuindo ainda mais pela degradação
ambiental.
Não havendo barreira para a poluição que migra pelo subsolo, podendo
contaminar a água de abastecimento da população, ou do ar, que migra segundo as
correntes de ar e não depende de um modelo de divisão e ocupação territorial, ou do
direito de ir e vir, dificultado pelos obstáculos decorrentes das inundações e da
poluição atmosférica e visual, fica claro que são efetivamente problemas de todos e,
portanto, devem ter a participação de todos para romper esse ciclo.
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