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RESUMO

A dissertação teve por finalidade verificar o desempenho ambiental, através da
técnica de avaliação de ciclo de vida (ACV), de um incinerador que será instalado
em uma futura central de gerenciamento de resíduo no interior de São Paulo.
Baseado nessa técnica foi tomado à decisão de escolha de qual o melhor cenário
para utilização do mesmo, com variação de percentual de resíduo sólido urbano a
ser incinerado, a partir da unidade funcional relacionada ao desempenho energético
e impacto ambiental vinculado às mudanças climáticas. Iniciada a pesquisa
bibliográfica do assunto foram encontrados inúmeros textos e inciativas aos longos
dos últimos 20 anos, até a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos que
norteou as ações no âmbito nacional. Incluindo a reciclagem e reutilização como
prioridade com a integração social dos catadores de resíduo. E deste então a
utilização de aterros sanitários proibindo lixões, e a utilização do incinerador para
evitar o acumulo de resíduos e alternativos para destinação final do resíduo sólido.
O projeto incluiu um incinerador para utilização de queima apenas de resíduo
industrial, e com a finalidade de utilização de sua capacidade total avaliou-se a
possibilidade da queima de resíduo sólido urbano, com já uma diretriz pré-definida
de equipamentos e retorno financeiros, ficou a cargo desta dissertação definir o
percentual que deveria ser destinado ao aterro e incinerado, com um foco ambiental.
O parâmetro definido foi à utilização da avaliação do ciclo de vida voltado ao
impacto ambiental às mudanças climáticas e balanço energético. A ferramenta
utilizada foi o software IWM-2 do livro Integrated Solid Waste Management: A Life
Cycle Inventory de Forbes McDougall, Peter White, Marina Franke e Peter Hindle,
onde possibilitou a inserção de dados de percentual de reciclagem, tipo de resíduo a
ser queimado, e variação de destinação entre aterro sanitário e incinerador. E com
os dados do inventário gerado foram realizado os cálculos para o ACV. Variando
então o percentual a ser incinerado chegou-se a um resultado favorável a utilização
máxima do incinerador no ano (2015) no início das atividades do projeto do centro
de gerenciamento de resíduos, com extrapolação de quantidade de resíduo,
população, etc., sendo o ideal incinerar o máximo de resíduo da capacidade
excedente devido à possibilidade de utilização maior vida útil do aterro sanitário e
geração de energia.

Palavras-chave: Resíduo Sólido Urbano, Incineração, Ciclo de Vida.

ABSTRACT

Environmental viability analysis of thermal treatment inside Waste
Management Centre in São Paulo country city, trough Life Cycle Evaluation.
The dissertation aimed to verify environmental performance through technical
evaluation of life cycle assessment (LCA), an incinerator that will be installed in a
future waste management centre in São Paulo. Based on this technique has taken
the decision to choose which is the best scenario for using it, with varying percentage
of municipal solid waste to be incinerated, from the functional unit related to energy
performance and environmental impact linked to climate change. Initiated the
research literature on the subject and found numerous initiatives to long texts of the
past 20 years, until the approval of the National Solid Waste that guided the actions
at the national level. Including recycling and reuse as a priority to the social
integration of waste pickers. And since then the use of landfills prohibiting landfills,
and the use of the incinerator to prevent the accumulation of waste and alternative
disposal of solid waste. The design included the use of an incinerator to burn only
from industrial waste, and in order to use its full capacity was evaluated for the
possibility of burning municipal solid waste, has a guideline with pre-defined
equipment, and financial return, was in charge of this dissertation set the percentage
that should be allocated to the landfill and incinerated, with an environmental focus.
The parameter set was the use of life cycle assessment aimed at the
environmental impact of climate change and energy balance. The software tool used
was the IWM-2 of the book Integrated Solid Waste Management: A Life Cycle
Inventory of Forbes McDougall, Peter White, Marina Franke and Peter Hindle, which
allowed the insertion of data percentage of recycling, waste type to be burned, and
change allocation between landfill and incinerator. And with inventory data generated
calculations were performed for the LCA. Then varying the percentage to be
incinerated came to a result that the maximum use of the incinerator in the year
(2015) at the beginning of the Project activities of the waste management Center,
including extrapolated amount of waste, population, etc., the ideal would be to
incinerate the maximum residue of excess capacity due to the possibility of maximum
use of landfill and Power generation.

Keywords: Urban Solid Waste, Incineration, Lifecycle.
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1 INTRODUÇÃO

A concentração e o crescimento populacional verificado em zonas urbanas
acentuaram os problemas ambientais devido à geração de resíduos sólidos
Pode-se verificar que o gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos
tem sido um tema recorrente, e com a aprovação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos em 2010, os municípios estão estudando e trabalhando para atender as
exigências legais.
O que fazer com os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), quais os parâmetros,
reutilizar é uma alternativa viável ou não, são as principais questões colocadas pelo
poder público, considerando que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE) o brasileiro produz quase 1 kg de resíduo por dia.
Dados da publicação “Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil”, divulgado
pela Associação Brasileira de Resíduos Sólidos Especiais (2011), contabilizam
quase 62 milhões de toneladas de resíduos gerados no Brasil. Um agravante do
problema ambiental relativo aos resíduos sólidos é o fato de 42% desses resíduos
são encontrados em lixões e locais inadequados. Parte deles poderia ser
reaproveitada, pois dentre o total de 183 mil toneladas diárias, 73 mil são compostas
de material com potencial de reciclagem, que segundo estudo “Pagamento por
Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos” de 2010 elaborado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), equivale à perda de R$ 8
bilhões por ano de matéria-prima não aproveitada.
As prefeituras vêm trabalhando em parceria para atender a atual demanda e
planejamento futuro para que seja cumprida a legislação com padrões adequados
de sustentabilidade, simultâneo à demanda de investimento e custo das novas
tecnologias.
Os planejamentos em sua maioria estão fundamentados em questões
financeiras, para tanto não atende o tripé de sustentabilidade, ou seja, atender aos
itens principais como viabilidade econômica, menor impacto ambiental e social.
Para que atenda tais itens existe um modelo de gestão ambiental denominado
de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) que é utilizada amplamente em muitos países
como Japão e Alemanha. Esta técnica possui restrições, tais como a falta de
consenso para novos processos, devido ao banco de dados proveniente de um
inventário ser bastante específico em um determinado território geográfico e em
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períodos específicos. Como é uma ferramenta existente na ISO14040 e ISO14044,
está sendo cada vez mais difundida.
O ACV permite a comparação de processos sendo utilizada com perspectiva
de mudanças tecnológicas, ajudando bastante na tomada de decisão.
Dentro deste enfoque foram avaliados quatro cenários nesta pesquisa que
visam determinar qual a melhor utilização de um incinerador diante do seu impacto
ambiental em uma central de gerenciamento de resíduo no interior de São Paulo.
Atualmente a cidade de Piracicaba destina os resíduos sólidos urbanos (RSU)
para cidade de Paulínia, mas com aprovação da licença ambiental para construção
de uma central de gerenciamento de resíduos, a mesma terá inúmeras
possibilidades de tratamentos. Foram aprovados: um aterro sanitário, um incinerador
de resíduos de indústria que será utilizado também para queima de RSU. O foco
principal do estudo é o incinerador, ou seja, qual a melhor relação percentual de
destinação que deverá ser feito para o aterro e para o incinerador.
Tendo em vista as diferentes alternativas da pesquisa foram conduzidas
utilizando o método ACV na qual o desempenho ambiental, foi focado no impacto
que acarretam as mudanças climáticas.
Como a central de gerenciamento de resíduos irá iniciar suas atividades em
2015, todos os números atenderam este período, mantendo a reciclagem de 2,8%
de todo o resíduo gerado no município.
Após os dados terem sido inseridos no software do inventário, foram
avaliados os seus resultados e planilhas com as categorias de impactos ambientais.
A mudança climática foi escolhida como a categoria a ser decisório, devido os
especialistas e estudiosos focar na mesma quando se trata de incineração, vinda da
unidade funcional das emissões atmosféricas e a geração de energia. Esta última
para diminuir a construção de novas unidades de geração de energia como
hidroelétricas por exemplo.
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1.1 Histórico da evolução

A avaliação de impacto ambiental se desenvolveu em função dos problemas
que o desenvolvimento econômico causou em todo o mundo. Com uma breve
cronologia deste tipo de estudo, que atualmente é um elemento fundamental para o
sucesso de qualquer empreendimento.
As

técnicas

de

avaliação

de

impacto

ambiental

derivam

daquelas

desenvolvidas desde o início do século XX para o planejamento de recursos
hídricos. Conforme Wood Junior e Zuffo (1998), as primeiras informações de uso de
um processo decisório estruturado e Modelos de Auxílio à tomada de Decisão
(MATD) aplicados em estudos para o planejamento de recursos hídricos, sob a
perspectiva ambiental datam da década 30.
Entre as décadas de 1950 e 1970, várias técnicas para avaliação de
custo/benefício de projetos foram desenvolvidas. Em função do grande número e do
aumento da escala de projetos concluiu-se que estas técnicas eram inadequadas e
não incluíam todas as variáveis envolvidas na sua implementação (STAMM, 2003).
A evolução da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) pode ser dividida em
várias etapas, nas últimas décadas. Na década de 1970 foram introduzidos os
princípios básicos e arranjos institucionais. As primeiras técnicas de condução da
AIA foram desenvolvidas e implementadas as primeiras legislações sobre o assunto
(STAMM, 2003).
Esta evolução é uma consequência da reunião do Clube de Roma em 1968,
sendo a exigência de Estudos de Impactos Ambientais (EIA) surge inicialmente dos
Estados Unidos e, posteriormente são adotados em países do Primeiro Mundo –
Canadá em 1973, Alemanha em 1975, França em 1976, Dinamarca em 1978/79 e
Holanda em 1979/80 (SANTOS, 1995).
No Brasil, a preocupação sobre a questão ambiental ganha maior dimensão
com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). A preocupação em
avaliar impactos e zonear o ambiente com o intuito de planejá-lo surge em
documento legal de 1981, através da criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente
(SISNAMA) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), cujo
regulamento objetivava obter instrumentos eficientes de controle ambiental. O EIA é
implantado somente cinco anos depois, através da Resolução CONAMA nº 001/86
(WOOD JUNIOR; ZUFFO, 1998).

22

A Avaliação de Impacto Ambiental que originalmente analisava o meio físico e
biótico passou por uma evolução no final da década de 1970 e início dos anos 80,
passando a incluir progressivamente os aspectos sociais e de saúde, análise de
risco e fatores relacionados com a participação pública (STAMM, 2003).
De acordo com Stamm (2003), a partir de meados dos anos 80, o método foi
redirecionado com um enfoque maior para a análise dos efeitos cumulativos, para a
implementação de uma estrutura de planejamento e de regulamentação,
estabelecimento do monitoramento sistemático, da auditoria e outros procedimentos
de retroalimentação.
Este autor descreve que a década de 1990 caracterizou-se por um
desenvolvimento significante nos métodos para Avaliação de Impacto Ambiental
(AIA), sendo que as maiores reformas foram baseadas em sucesso na implantação
destes procedimentos na Austrália, EUA, Nova Zelândia e Canadá. Este processo
foi formalmente reconhecido na Reunião de Cúpula do Rio de Janeiro em 1992,
sendo que atualmente está direcionando-se para a absorção do conceito de
sustentabilidade, através do desenvolvimento de Avaliação Ambiental Estratégica e
de novas solicitações para o estabelecimento de convenções internacionais
(BISSET, 2000).
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2 OBJETIVO

Objetivo foi avaliar o desempenho ambiental de um incinerador dentro de uma
central de gerenciamento de resíduo, para queima de resíduo sólido urbano usando
a técnica de Avaliação de Ciclo de Vida de forma parcial.

2.1 Geral

Definir a utilização mais adequada na CGR-Oásis por meio da variação da
quantidade a ser destinada de RSU, ao incinerador e/ou ao aterro sanitário,
conforme os padrões, normas e legislação.

2.2 Específico

Avaliar dentro dos quatro cenários, qual causaria o menor impacto ambiental com
relação às mudanças climáticas, através da unidade funcional de emissões
atmosféricas e geração de energia gerando uma tomada de decisão dentre os
cenários, vindo a padronizar diretrizes para futuros projetos dentro da empresa.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Levantamento de dados, pesquisa e avaliação

Os métodos utilizados foram os indutivos e os dedutivos de vários sistemas
diferentes existentes, através de:
a) levantamento teórico de diretrizes, normas e orientações técnicas
corporativas e de mercado. E legislações aplicáveis, conforme EIA - RIMA,
estudos de dados do projeto;
b) leitura de dissertações, estudos, livros e artigos referentes ao tema;
c)

levantamento de dados de resíduos, baseado no projeto pré-existente que
fazia parte da licitação que acarretaram mudanças ao longo dos últimos
quatro anos;

d) participação em palestras e cursos sobre o tema, como as patrocinadas
pelo instituto ETHOS;
e) visitas técnicas às unidades parceiras dentro do Grupo TEJOFRAN como o
Consórcio Ambiental de Limpeza Urbana e a unidade de reciclagem
Armazém da Natureza em Jundiaí, aterro sanitário Delta de Campinas –
consórcio TECAM;
f)

reuniões e conversas com especialistas como o Sr. Francisco Mazzoti –
Gerente de Limpeza Ambiental e Sohati Kondo – Gerente de RH;

g) acompanhamento do desenrolar do projeto da Central de Gerenciamento
de Resíduos – Oásis em Piracicaba para como estudo principal da
dissertação;
h) avaliação de demonstração de equipamentos e tecnologias para utilização
no projeto como triturador, separador, compressores e transportadores de
resíduos;
i)

montagem de planilha dos dados e realizar cálculos estequiométricos para
utilização do software de inventário de resíduos;

j)

inserir dados no software IWM-2 do livro Integrated Solid Waste
Management: A Life Cycle Inventory de Forbes McDougall, Peter White,
Marina Franke e Peter Hindle para gerar os resultados de inventário;

k)

avaliar resultados e utilizar como unidade funcional as emissões
atmosféricas e geração de energia;
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l)

analisar os impactos ambientais dos dados acima e categorizar conforme
as mudanças climáticas;

m) definir qual o cenário mais favorável com relação ao desempenho
ambiental com base nos resultados encontrados, para utilização do
incinerador.

3.2 Formulação dos cenários

Os cenários foram formulados em dados existem e extrapolados para o ano de 2015
de população de 381.127, 92 habitantes, resíduos sólidos gerados de 375,91 t/dia,
reciclagem de 2,8%, equipamentos como tipo de incinerador com capacidade de
500t/dia, localização na cidade de Piracicaba, capacidade e retorno financeiro,
conforme Apêndice A. Com o projeto pré-definido e tendo como as variáveis
principais a destinação final se em aterro sanitário e/ou incineração os cenários
ficaram definidos da seguinte forma:
Cenário 01 – 100% do resíduo sólido urbano foi destinado ao aterro sanitário;
Cenário 02 – 20% destinado para o incinerador e 80% para o aterro sanitário;
Cenário 03 – destinar 50% para o incinerador e 50% para o aterro sanitário; e
Cenário 04 – destinar 100% para o incinerador.

3.3 Requisitos do Sistema

A seguir serão mostrados as etapas de inserção dos dados no sistema IWM-2.

3.3.1

Entrada de Resíduos

A entrada da quantidade de resíduos conforme Figura 1 tem a necessidade
de inclusão de população, número de pessoas por casa em média e número de
casas atendidas pelo Centro de Gerenciamento de Resíduo, além do tipo de
combustível consumido para estas coletas.
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Figura 1 – Layout entradas do sistema - população
Fonte: software IWM-2

Os próximos passos são a quantidade de resíduos gerados por pessoa, que
no nosso caso seria 0,99 kg/habitante e sua composição em percentual do tipo de
metal, plástico, papel, etc.(Figura 2) E a definição de quantidade que seria para
domiciliar e comercial (Figura 3 e 4). E assim conforme a Figura 5 pode-se ver um
resumo dos dados inseridos até o momento

Figura 2 – Layout entradas do sistema – Composição de resíduo
Fonte: software IWM-2
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Figura 3 – Layout entradas do sistema – Quantidade de resíduo
Fonte: software IWM-2

Figura 4 – Layout entradas do sistema – Resíduo anual
Fonte: software IWM-2

.
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Figura 5 – Layout do resumo dos dados de resíduo
Fonte: software IWM-2

3.3.2

Coleta de Resíduos

Nesta etapa o sistema solicita que seja definido o tipo de coleta de resíduo
que é utilizada, no projeto avaliado sendo dividida em coletas secas da parte do
resíduo reciclado e úmido do resíduo domiciliar e comercial, em dias diferentes da
semana. No sistema o Kerbside contempla este tipo de processo (Figura 6).
No caso do domiciliar foi necessário colocar a coleta do resíduo na base anual e o
resumo dos dados inseridos do processo fica demostrados na Figura 7.

Figura 6 – Layout resumo dos dados de coleta de resíduo
Fonte: software IWM-2

29

Figura 7 – Layout resumo de coleta de resíduo
Fonte: software IWM-2

3.3.3

Aterro Sanitário, Reciclagem e Incinerador

A reciclagem é definida no software como Material Recovery Facilities, e
neste processo foi identificado que seria mantido fixo em 2,8% e variado o
percentual de destinação do Incinerador (Incineration) e aterro sanitário (Landfill), e
incluem o consumo de energia e combustível consumido conforme exemplo da
Figura 08.
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Figura 8 – Layout percentual de destinação de resíduo para incineração
Fonte: software IWM-2

O Incinerador utilizado pelo software é o Mass Burn, ou seja, queima de
massa de resíduo sólido urbano triturado sem separação com antecâmara de
secagem inicial que tem comportamento de emissões conforme Figura 09.
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Figura 9 – Layout dos tipos de emissões do incinerador
Fonte: software IWM-2

3.4

Parâmetros de cálculo de emissões para cada tecnologia

Os parâmetros de cada tecnologia foram definidos parte pelo software e seu
banco de dados e parte pelos dados inseridos nas etapas anteriores.

3.4.1

Aterro Sanitário, Incinerador e Reciclagem.

A única necessidade de inserção em cada um destes processos seria a distância
entre os mesmos, os demais itens já foram realizados nas etapas anteriores. Devido
a ser um centro de gerenciamento de resíduos não há movimentação entre
unidades, sendo todos destinados em um único local. Em resumo não há consumo
energético diferente em cada processo e, portanto esta etapa não foi utilizada.
O custo não foi incluso dentro do inventário, por ter sido calculado juntamente
com a consultoria que desenvolveu o projeto.
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Os processos de reciclagem, aterro sanitário e incinerador foram configurados
conforme as Figuras 10, 11 e12. Os valores negativos no campo “FSM*avoided^by
recycling(%) indica que foram gerados rejeitos no processo.
E o fluxo do processo conforme a Figura 13.

Figura 10 – Layout processo de incineração
Fonte: software IWM-2
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Figura 11 – Layout dos dados de aterro sanitário
Fonte: software IWM-2

Figura 12 – Layout resumo dos dados de reciclagem
Fonte: software IWM-2
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Figura 13 – Fluxo de processo do CGR – modelo
Fonte: software IWM-2
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4 DESCRIÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO INCINERADOR

A TEJOFRAN foi fundada em 1957, uma empresa pioneira na terceirização
de serviços, atuando na área de Limpeza Comercial. Em sua trajetória, se destacou
no mercado e em 1975 foi adquirida pela atual administração, que ampliou as
atividades da empresa para outras áreas. O Grupo esta na área de serviços
especializados, atendendo clientes das áreas públicas e privadas.
Há cerca de 15.000 colaboradores, e está dividida em 8 áreas de negócios –
Limpeza ambiental, Limpeza Pública, Limpeza Hospitalar, Ferrovias, Vigilância,
Sistemas de Vigilância, Manutenção e Obras.(GRUPO TEJOFRAN, 2009).
A coleta de dados e visitas técnicas referente às atividades e as informações
descritas, a seguir permitiram complementar o entendimento do processo integrado
ao tratamento por incineração. Fizeram parte da elaboração desta dissertação por
meio de coleta de dados e visitas técnicas:

a)

Limpeza Ambiental:


coleta de resíduos sólidos industriais, comerciais e hospitalares;



controle de geração de resíduos;



coleta seletiva interna;



implantação e operação de central de resíduos;



coleta e transporte de resíduos sólidos volumosos (treco, entulho e
outros não recicláveis);



coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde;



operação de estação de transbordo;



operação de estação de triagem, reciclagem e compostagem;



operação de aterro sanitário;



tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde
(incineração, autoclavagem, etc);



varrição de vias e logradouros públicos;



serviços complementares aos serviços de varrição :(limpeza de boca
de lobo, pintura de meio fio, raspagem), capinação, roçada,
conservação de praças e áreas verdes, etc.;
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A operação de aterros sanitários, estação de transbordo, estação de
reciclagem e compostagem, juntamente com as coletas de resíduos sólidos
industriais, comerciais e hospitalares. Mais serviços de varrição e manutenção de
vias e logradouros fazem da área um destaque em desenvolvimento ambiental. Os
serviços de coleta de lixo em municípios têm minimizado os impactos negativos
causados à população.
Resultados de Produção:


coleta, trata e aterra 150 t/mês de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS);



coleta e aterra 32.000 t/mês de resíduos sólidos domiciliares;



varrição 36.220 km/mês de meios-fios;



varrição e lavamos 510 feiras-livres/semana;



limpeza, roçagem, capina e jardinagem uma média de 3.900.000
m²/mês de áreas verdes; e



transbordo de 8.000 t/mês de resíduos sólidos.

Serviços (Fotografias 1 e 2)


coleta e transporte de resíduos sólidos;



coleta seletiva de resíduos recicláveis;



coleta e destinação de resíduos industriais;



implantação e operação de central de resíduos;



operação de estação de transbordo;



estação de triagem, reciclagem e compostagem;



operação de aterro sanitário;



tratamento e destinação final de resíduos de saúde;



varrição e manutenção de vias e logradouros públicos; e



manutenção de áreas verdes.
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Fotografia 1 – Limpeza pública e jardinagem
Fonte: Grupo Tejofran (2009)

Fotografia 2 – Caminhão de Coleta de Lixo
Fonte: Grupo Tejofran (2009)

4.1 Descrição do Centro de Gerenciamento de Resíduos (CGR)

No CGR deverão operar os

equipamentos para reciclagem de resíduos,

constituídos por um pré-triturador e uma peneira rotativa. Trata-se de equipamentos
da marca alemão Doppstadt, que são representados no Brasil pela empresa
Motocana do Município de Piracicaba. Estes equipamentos podem processar
resíduos volumosos, tais como móveis, e utensílios, resíduos de poda de árvores e
limpeza de terrenos e resíduos domiciliares.
Os equipamentos possuem grande eficiência e muita agilidade na sua
operação, ou seja, velocidade de separação, trituração adequada à demanda e
resíduo testado.

38

Nos equipamentos para atender a demanda no Brasil diferentemente de
países da Europa, deve ser considerada a baixa taxa de segregação dos recicláveis.
Os equipamentos separaram com eficiência os materiais orgânicos dos recicláveis,
permitindo a destinação mais adequada para cada fração.
Após a separação parte do material pode também ser transformado em
combustível sólido (CDR), para combustão em caldeiras, e geração de energia
elétrica. Este, aliás, é o principal destino dado a estes materiais na maioria dos
países da Europa, onde existe grande preocupação na busca de fontes alternativas
de energia.
A MB Engenharia junto com o consórcio TECAM e a Prefeitura de Campinas
realizaram um evento, no dia 02 de maio de 2012, na qual equipamentos aqui
descritos foram demonstrados, conforme pode ser visto nas Fotos. (Fotografias 3, 4
e 5).

Fotografia 3 – Triturador despejando no Separador
Fonte: André Pompeu1

1

Fotografias cedidas por André Pompeu
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Fotografia 4 – Guindaste para trituração dos
resíduos de jardinagem

Fonte: André Pompeu

Fotografia 5- Saída do separador
Fonte: André Pompeu

4.2 Empreendimento “Armazém da Natureza – Jundiaí, SP”

Trata-se de um empreendimento integrado ao sistema de limpeza pública,
cuja finalidade é a coleta, separação, destinação e venda dos resíduos sólidos
recolhidos na cidade de Jundiaí. Ele está localizado em uma área de 28.958 m² e
opera em regime de concessão pública regida por contrato A concessão do
Armazém da Natureza tem como objeto a coleta e destinação de resíduos como
papelão, papel arquivo, apara de plástico, plástico rígido, PET, tampas de PET,
plástico duro, sucatas de ferro, vidros e vasilhames.
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O Armazém da Natureza faz a coleta de resíduos sólidos - materiais recicláveis de
Jundiaí, separado pela população e disposto nos locais de coleta nas ruas, em data
diferente da coleta de resíduos sólidos urbanos (Fotografias 6, 7, 8 e 9).

Fotografia 6 – RSU separado
Fonte: André Pompeu

Fotografia 8 – Esteira de separação
Fonte: André Pompeu

Fotografia 7 – RSU sacas de plástico
Fonte: André Pompeu

Fotografia 9 – Coleta de resíduos secos
Fonte: André Pompeu
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4.3 Serviço de limpeza pública

No sistema de limpeza pública, se por um lado os serviços de coleta e
varrição são relativamente simples, os serviços de destinação final são complexos.
Aliado a isso há que se considerar dois fatores fundamentais:
1)

O primeiro trata se de resíduos sólidos no Brasil apresentarem um
percentual de matéria orgânica muito elevada, muito além dos verificados
em países europeus ou norte-americanos, fruto das características
econômicas, climáticas e culturais, exigindo um reposicionamento em
termos de utilização de tecnologias e soluções que se mostrem eficientes
em outros locais; tendo sido esse fator predisponente a vários eventos de
escorregamentos de aterros sanitários;

2)

O segundo está associado às condições financeiras e dimensões da
maioria dos municípios, que inviabilizam, em muitos casos, a implantação
de

soluções

tecnologicamente

adequadas,

quer

pelo

custo

de

implantação, quer pelo prazo mínimo necessário para a real eficiência
desses aterros e pelos equipamentos e mão de

obra efetivamente

disponíveis para os serviços mínimos necessários.

A disposição final em aterros sanitários é uma solução que terá que ser sempre
garantida, como tratamento final, como elemento de destinação de eventuais
tratamentos intermediários ou como elemento emergencial de soluções de um
sistema de longo prazo.
Devem-se avaliar as demandas e as características dos resíduos têm se
alterado ao longo do tempo, em decorrência da mudança do padrão de consumo e
de comercialização. Dentre outros aspectos, aponta-se o aumento considerável do
volume de embalagens e o aumento considerável da taxa de geração per capita.
A evolução tecnológica dos aterros tem procurado minimizar significam entre os
riscos de danos ambientais, podendo-se afirmar atualmente que os aterros
tecnicamente implantados e operando, não constituem em um equipamento de risco
ao meio ambiente, mas sim em um equipamento urbano imprescindível a fim de
evitar e mitigar tratamentos inadequados e, sobretudo disposições clandestinas de
resíduos que continuam a existir.
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5 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUO (CGR)

Inicialmente este empreendimento será composto por um aterro sanitário para
resíduos classe II A e IIB, uma Estação de Tratamento de Chorume e uma unidade
de Triagem de Resíduos de Construção Civil (RCC).

5.1 Informações gerais do empreendimento

Visando à implantação de uma Central de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos na zona rural do município de Piracicaba – SP. Estes resíduos serão tanto
de origem domiciliar, como provenientes de estabelecimentos comerciais, industriais
e/ou provenientes da triagem dos resíduos da construção civil, objetivando o
aterramento e outras formas de tratamento e destinação final dos resíduos em
condições sanitárias adequadas.
Cabe ressaltar que o dimensionamento da capacidade de recepção da CGR,
cuja denominação é CGR-Oásis, para fins de projeto, extrapola os volumes de
geração de resíduos atualmente observados, projetando-os para o horizonte de 20
anos. Geograficamente, a área situa - se na bacia do Piracicaba, a cerca de 140 km
em linha reta a noroeste da cidade de São Paulo.
O terreno localiza-se na margem direita da Rodovia Estadual Deputado
Laércio Corte (SP–147), km 132 no sentido Piracicaba – Limeira.
Por vias rodoviárias, a área pode ser atingida a partir de São Paulo através da
rodovia Anhanguera (SP–330) ou da rodovia Bandeirantes (SP–348) até a SP – 304,
que segue até Piracicaba, de onde se percorre cerca de 20 km pela SP – 147,
perfazendo uma distancia total de cerca de 180 km. A área também pode ser
atingida seguindo as rodovias SP–330 e SP–348 até Limeira, de onde se segue pela
SP– 147 até a área (OLIVEIRA, 2009).

5.2 Objeto do licenciamento ambiental

O empreendimento denominado Central de Gerenciamento de Resíduos
(CGR) Oásis, está localizado na zona rural do município de Piracicaba.
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A gleba destinada à implantação da CGR Oásis possui uma área total
aproximada de 480.000 m², onde se pode apontar subáreas bem definidas, sendo a
área destinada para recebimento de resíduos Classe II A e II B com 245.400m², e na
porção NW da gleba a unidade de Triagem de Resíduos da Construção Civil com
12.500 m², bem como as instalações de apoio e na porção SE da gleba será
destinada à implantação da Estação de Tratamento de Chorume com 21.900 m²
(OLIVEIRA, 2009).
A CGR Oásis receberá os resíduos sólidos gerados somente do município de
Piracicaba SP, de acordo com a Lei Orgânica, art. 209, parágrafo § 1º, com uma
capacidade total de recepção de resíduos dimensionada para 500 t/dia, que se
caracterizam por resíduos sólidos domiciliares e materiais de varredura, resíduos
sólidos não residenciais, industriais e comerciais, com características de classe IIA,
resíduos

inertes,

provenientes

de

atividades

de

construção

civil

(RCC),

caracterizados como classe IIB, restos de móveis, de colchões, de utensílios, de
mudanças e outros similares, e resíduos sólidos originados em feiras livres e
mercados com base a norma brasileira NBR 10.004, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), sendo concebido para uma vida útil de 20 anos.

5.3 Descrição da forma atual de gerenciamento dos resíduos sólidos no município
de Piracicaba – SP
O município de Piracicaba, com 365.440 habitantes (PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PIRACICABA, 2012), gera cerca de 211,4 toneladas de resíduos
sólidos urbano por dia.
Não existem aterros licenciados para o recebimento de resíduos de origem
doméstica, industrial ou de RCD no município de Piracicaba. Desde janeiro de 2007,
foi desativado o antigo aterro inadequado que operava no bairro do Pau Queimado
onde passou por sucessivos processos de renovação dos Termos de Ajustamento e
Conduta (TAC) celebrados pela CETESB, localizado ao sul da área urbana que
durante 30 anos recebeu aproximadamente 1,2 milhões de toneladas de resíduos,
ocupando uma área de 157 mil metros quadrados.
Atualmente na área deste aterro, situada a cerca de 6,5 km da região central de
Piracicaba, funciona uma estação de transbordo dos resíduos provenientes da
coleta municipal de responsabilidade da Administração Municipal, para posterior
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encaminhamento para o aterro existente no município vizinho de Paulínia, a 64 km
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, 2012).
A empresa Estre Ambiental S.A, proprietária do aterro é também a responsável
pelo transporte dos resíduos entre o transbordo e a área de destinação final. São
destinados diariamente cerca de 211,4 t/d (CETESB, 2008), de resíduos domiciliares
do município de Piracicaba ao aterro sanitário da Estre Ambiental S.A, atualmente
em operação em Paulínia, além do transporte de 30 mil litros de chorume para
tratamento na ETE Cecap, localizada em Piracicaba.
Atualmente, a prefeitura promove dois programas relacionados à coleta e
destinação de material reciclado: o Reciclar 2000, mantido pelo Centro de
Reabilitação de Piracicaba e o Reciclador Solidário. Juntos, os dois programas
recolhem cerca de 200 toneladas mensais de recicláveis, aproximadamente 2,8% de
todo o resíduo doméstico gerado no município (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
PIRACICABA, 2012).
As indústrias instaladas no município enviam seus resíduos para aterros
específicos em outros municípios, atendendo as exigências da CETESB, pois
Piracicaba não possui aterros para deposição de resíduos sólidos industriais de
qualquer estagio ou nível de periculosidade (Classe I, Classe II A ou Classe II B).
(OLIVEIRA, 2009)

5.4 Justificativa econômica

A justificativa está associada à análise de continuidade de transportar para o
aterro de Paulínia o RSU que acarretara em um custo específico de frete alto como
podemos ver a seguir:
O frete para a destinação final no aterro em Paulínia poderá ser diminuído com
este empreendimento, visto que o custo específico atual pode ser projetado da
seguinte forma:
 percurso de 122 km percorridos com um custo de R$1,20 para cada
quilometro ficando aproximadamente R$177,60;
 pedágio de R$31,20 por caminhão;
 o preço por tonelada de R$70,00 para resíduos com densidade de 300 kg/m3
e com densidade aproximadamente de 1.000 kg/m3 o custo é de R$45,00; e
 no caso de excesso de líquido há um acréscimo de R$17,76.
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Com uma base de 500 t/dia (13.000 t/mês) de recebimento fica então com um
custo de R$230.880,00 com 26 dias de operação;
Em resumo, seria um custo anual de R$ 2.770.560,00, representando uma
redução quando implantado a Central de Resíduos Sólidos Oásis, em Piracicaba-SP
(OLIVEIRA,

2009),

pois

eliminaria

despesas

como:

pedágio,

combustível,

manutenção da frota, viagens, que contribuirá para a redução de custo
O município tem um enorme potencial de geração de resíduos, no entanto e
região é carente de locais adequados para a destinação final correta.
Desta forma a CGR se torna uma necessidade real e atual, competitivos para
as indústrias locais e para o munícipe (APÊNDICE A).

5.5 Justificativa para a alternativa tecnológica adotada

Conforme ficou evidenciado, a respeito das alternativas tecnológicas para o
tratamento e destino final dos resíduos sólidos urbanos Classe II, com exceção do
aterro sanitário nenhuma alternativa consegue eliminar totalmente os resíduos,
havendo sempre a necessidade de um local para receber os materiais descartados
nas usinas de compostagem e/o reciclagem, bem como as cinzas geradas na
incineração.
Mas dentro das novas perspectivas e utilização do incinerador e geração de
energia, além das tecnologias mais modernas, a mesma está sendo realizada em
larga escala para substituição de outros tipos de geração de energia como as usinas
que utilizam combustíveis fósseis.
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6 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DESTINAÇÕES RSU

Os resíduos sólidos urbanos no Brasil em sua maioria nos últimos anos foram
destinados em lixões, o que acarretou em um passivo ambiental de grande
proporção.
Com o PNRS se espera que a destinação venha a ser feita de forma
adequada do ponto de vista do tripé de sustentabilidade (social, econômico e
ambiental), independente da decisão da destinação final.

6.1 Aterro sanitário

Aterro sanitário é uma forma de disposição de resíduos que, fundamentada
em critérios de engenharia e normas operacionais específicas, garante um
confinamento seguro em termos de poluição ambiental e proteção à saúde pública.
Os aterros podem ser denominados sanitários quando projetados e
implantados especialmente para a disposição de resíduos sólidos urbanos.
Apresentam-se como a forma de destinação de resíduos mais barato e de tecnologia
mais conhecida.
Entretanto, deve-se sempre ter em mente que estes aterros não servem para
a disposição de todos os tipos de resíduos sólidos gerados no município e regiões
próximas (CETESB-1991), uma vez que os resíduos sólidos de serviços de saúde,
assim como resíduos industriais Classe I (perigosos), devem se pré-tratados e/ou
condicionados de forma diferenciada (incineração, inertização, encapsulamento,
entre outras técnicas).
Este método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos
à menor área possível e reduzi-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma
camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores,
se necessário. O projeto elaborado para a implantação de um aterro sanitário deve
contemplar todas as instalações fundamentais para funcionamento e ao controle
sanitário e ambiental durante o período de operação e fechamento do aterro.
Atualmente, a solução técnica dominante em termos de projeto e implantação
de aterros é a adoção de múltiplas barreiras frente a liberação de poluentes ao meio
ambiente, por meio da associação das barreiras naturalmente disponíveis
(hidrogeologia favorável e isolamento com relação a aquíferos aproveitáveis) e
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aquelas criadas pelo homem (construção de camadas impermeabilizantes e
sistemas de coleta e tratamento de líquidos percolados).
São passíveis de disposição em aterro os resíduos cujos poluentes neles
contidos possam sofrer alguma forma de atenuação no solo, seja por processos de
degradação, seja por processos de retenção (filtração, absorção, troca iônica etc.).

As principais vantagens são:


custos de operação em geral mais baixos em relação a outros tratamentos
(compostagem e/ou incineração);



menores investimentos iniciais;



rapidez de implantação;



minimização de riscos ambientais; e



controle de vetores de doenças.

As principais desvantagens são:


necessidade de seleção rigorosa da área para sua implantação, de forma
a evitar incômodos à comunidade;



risco de poluição hídrica;



necessidade de um controle operacional rigoroso para serem mantidos os
padrões sanitários recomendados pela legislação; e



vida útil ajustada à capacidade do sítio escolhido, que confere a esta
solução uma necessidade de haver constantes ajustes de planejamento.

6.1.1 Geração elétrica a partir do biogás

Calculando-se o total de biogás gerado no aterro sanitário ao longo de sua
vida útil, que compreende os 20 anos de deposição do RSU mais o período de
geração exponencial, e utilizando-se o fator de 1,43 kWh/m³ do Intergovernmental
Panel on Climate Change (2000), chegou-se aos valores mostrados na Tabela 1 a
seguir.
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Tabela 1 – Valores finais de geração de Biogás e EE – Aterro Sanitário
Volume de biogás ao longo da vida útil
energética do aterro

795.998.264 m³

Montante de energia elétrica ao longo da vida útil
do aterro (20 + 40 anos)

1.138.277.517 kWh

Quantidade total de CO2 no aterro

929,185 t

Fonte: Paro, Costa e Coelho (2008, p.119)

A estimativa em valores para incineração de todo o resíduo devido a sua
variação de origem vem a seguir com a verificação de dados empíricos do processo
da Tabela 2:
Tabela 2 – Valores finais de geração de EE – Usina de Incineração
Montante de energia elétrica ao longo da vida
útil da usina (20 anos)
Volume total de CO2 na incineração

4.134.720.000 kWh
9.772,8 t

Fonte: Paro, Costa e Coelho (2008, p.121)

O aterro sanitário apresenta sua geração total de energia elétrica cerca de 4
vezes inferior comparado à usina de incineração, sendo a geração de CO2 pela
queima do metano cerca de 10 vezes inferior àquela decorrente da queima direta do
RSU. Isto se explica pelo fato de que, na usina de incineração, todo poder calorífico
e carbono presentes no RSU estão sendo queimados para geração de energia
elétrica e conseqüentes emissões. Salienta-se que não foi contabilizada a emissão
natural do gás carbônico intrínseco ao biogás ainda não queimado. Uma
contabilização apurada das emissões totais de CO2 para as duas opções, somando
não somente a parcela da queima dos combustíveis, mas também as parcelas de
todo o processo, pode trazer resultados diferentes.
É importante ressaltar que, embora partindo da mesma quantidade de RSU,
as duas tecnologias tenham tempos diferentes de processamento. Enquanto o aterro
sanitário leva 60 anos para aproveitar o seu potencial energético à usina de
incineração

o

disponibilizado.

faz

em

20

anos,

reduzindo

instantaneamente

todo

RSU
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Dado que o aterro sanitário não converte todo o poder calorífico do RSU, mas
apenas do biogás dele resultante, decorrem daí duas conseqüências:
Ao final de toda sua vida útil, o resíduo remanescente tem ainda algum poder
calorífico;
Grande parcela do carbono presente no RSU depositado no aterro fica retida
no solo, dado que o biogás apenas representa a parcela de carbono que se
desprende.
A respeito dos custos abordados para cada tecnologia, embora a opção de
incineração tenha investimento inicial muito superior ao do aterro sanitário, às tarifas
de RSU dela decorrentes são menores, o que indica um menor custo de
administração do RSU no longo prazo para o poder público.
A opção de incineração elimina o RSU quase imediatamente, o que
representa a redução do passivo em resíduos que o aterro representa. Este passivo
exige cuidados por até 40 anos após a deposição final dos resíduos.
Como aproximadamente de 70% ou mais do RSU resultante, depois de
efetivada a adequação de trabalho no empreendimento de reciclagem durante a
pesquisa de campo, é composto pela biomassa, o mesmo deveria também, ainda
que parcialmente, ser beneficiado desta regra. Desta forma, a incineração de RSU
não só teria balanço de carbono nulo, como poderia receber créditos de carbono
pela substituição de usinas a combustíveis fósseis.
Para desenvolvimento futuro, apontam-se abaixo itens que podem contribuir com o
desenvolvimento científico acerca deste assunto:


A padronização da composição do RSU e de seu poder calorífico seria
muito valiosa, embora de difícil obtenção. Acredita-se que o
desenvolvimento de metodologias de triagem e reciclagem que
pudessem ser utilizadas em larga escala nos municípios brasileiros
poderia levar a valores de RSU final (pós-triagem) com características
mais semelhantes.



O cálculo de créditos de carbono, advindos da gestão integrada de
RSU e posterior disposição final nas duas tecnologias aqui abordadas,
seria interessante para apontar o passivo em emissões para o
aquecimento global de cada tecnologia e suas conseqüências
econômicas para cada opção.
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Dado que a utilização de aterros sanitários com bom controle de
emissões é recente no Brasil, o meio científico carece de estudo a
respeito do poder calorífico remanescente no RSU após a vida útil
total do aterro sanitário. Estudos deste tipo podem revelar no futuro
novas oportunidades de aproveitamento energético do RSU. A
incineração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) produz uma grande
quantidade de escórias e cinzas (cerca de 300 kg e 30 kg,
respectivamente, por tonelada de RSU incinerada), que necessitam de
ser destinadas de forma adequada por razões ambientais, econômicas
e sociais.

6.2 Incineração

A incineração é um processo de redução do peso, do volume e das
características de periculosidade dos resíduos, com a consequente eliminação da
matéria orgânica e características de patogenicidade, através da combustão
controlada e redução dos resíduos a cinzas.
A incineração também pode ser um processo de reciclagem da energia
libertada na queima dos materiais, visando à produção de energia elétrica e vapor,
que pode ser imediatamente convertida em frio (cogeração).
A redução do volume é geralmente superior a 90% e em peso superior a 75%.
A combustão tem que ser continuamente controlada, levando-se em conta que o
combustível (resíduos urbanos) é desconhecido, isto porque varia ao longo do
tempo em composição, umidades, peso específico e poder calorífico. Por isso, os
sistemas modernos de incineração de resíduos são dotados de sistemas
computadorizados de controle das variáveis da combustão, tanto na câmara primária
quanto na de pós-combustão, e, nas demais etapas de depuração de gases e
produção de energia.
Devido ao uso de equipamento obsoleto e manutenção inadequada, o
processo de incineração foi visto como poluidor em um passado recente.
Isso mudou nos últimos anos devido aos muitos investimentos em
tecnologias, se tornando de vital importância para uso térmico e destinação final
para resíduos contaminados e com alta complexidade de reutilização, reciclagem,
para retorno no processo produtivo, principalmente na Alemanha e no Japão.
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Atualmente estes processos atendem integralmente às mais exigentes
normas de proteção ambiental. O funcionamento destas tem sido acompanhado
principalmente pela comunidade local.
Quanto maior a reciclagem mais a incineração se tornam a solução
apropriada para os resíduos restantes, o que torna o tratamento por incineração um
aliado da reciclagem num programa integrado.
Um conceito que tem sido cada vez mais difundido na análise de sistemas de
tratamento de resíduos é o de levar para aterro apenas os "resíduos últimos". A
noção de resíduo último foi introduzida por Lei nº 92-646 de13 de Julho de 1992 na
França e tem sido referida como: “[...] aquele que não é mais passível de tratamento,
nas condições técnicas e econômicas do momento, principalmente para a extração
da parte valorizável do mesmo, ou até para reduzir o seu caráter poluente ou
perigoso” (MAIA, 2002).
Este conceito para os resíduos a serem aterrados, criou uma tendência
mundial em aumentar a utilização da incineração como um recurso eficaz para os
resíduos e reciclar a energia neles contida.
Vários processos estão sendo aperfeiçoados atualmente no pré-tratamento do
RSU, anteriores à incineração, para aumentar a sua homogeneização, baixar a
umidades e melhorar o poder calorífico, de tal forma a transformá-lo num
combustível de qualidade para a máxima produção de energia.
Os processos de combustão com o aumento dos sistemas de turbilhona
mento, secagem, ignição e controle da combustão estão melhorando ainda mais o
desempenho da incineração.
Em vários países podemos encontrar centrais termoelétricas alimentadas a
carvão e RSU em fornos contínuos e com os ciclos de vapor integrados na produção
de energia elétrica.
A experiência atual indica que a produção de energia elétrica se torna
rentável em instalações de processamento acima de 250 t/dia. Abaixo desta
capacidade a energia é normalmente aproveitada apenas para uso da própria
instalação. (CAIXETA, 2005).
Resumindo, temos que os incineradores de RSU, enquanto unidades
totalmente fechadas e controladas podem ser localizadas próximas aos sistemas de
coleta, evitando o transporte desnecessário dos resíduos a grande distância. São

52

também unidades mais compactas (menor requisito de área) em relação aos
processos de compostagem e, principalmente, de aterramento sanitário.
Por se tratarem de unidades complexas, com alto grau de automatização e
número elevado de dispositivos de controle, que exigem especialização de mão-deobra, os incineradores implicam em investimentos e custos de operação mais
elevados em relação a outros processos. No entanto, os resíduos resultantes dessa
forma de tratamento, que são descartados no ambiente, têm volumes bastante
reduzidos, além de haver a possibilidade de aproveitamento da energia liberada na
queima, para geração de vapor e eletricidade.

6.2.1 Depuração de gases e tratamento dos efluentes líquidos

Um processo de incineração deve apenas existir quando interligado com um
sistema tecnologicamente avançado de depuração de gases e de tratamento e
recirculação dos líquidos do processo.
Os gases efluentes de um incinerador carregam grandes quantidades de
substâncias em concentrações muito acima dos limites das emissões legalmente
permitidas e necessitam de tratamento físico/químico para remover e neutralizar
poluentes provenientes do processamento térmico. Estes sistemas são adequados
para cada tipo de resíduo a ser processado, e são baseadas num sistema de
lavagem ácida de halogênios, lavagem alcalina e remoção final com lavador de
aerossóis ou filtros de mangas.
Na lavagem ácida é feita a retenção inicial do material particulado inerte e a
neutralização dos ácidos, com tecnologias específicas para remoção do mercúrio Hg
(O), HCl, HF e óxidos, metais pesados, além do controle das dioxinas e furanos. A
lavagem alcalina neutraliza os poluentes ácidos e contribui para a retenção de
outros poluentes com reação em ambiente com pH alto. A remoção final de
partículas muito finas (menor de 0,7 mícron) é feita em Lavador dos Aerossóis ou em
filtros de manga.
Os efluentes líquidos são tratados e reciclados, incluindo neutralização de
efluentes ácidos, regeneração da soda, sedimentação e dessalinização.
Existem filtros catalisadores, desenhados para a retenção de dioxinas e
furanos.
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As substâncias potencialmente nocivas geradas como as dioxinas e furanos,
devem ser mantidas, através dos controles do processo, em níveis mínimos
desejáveis de concentração, para proteção do ambiente e da saúde pública, sendo
este item o mais critico dentro do processo e com maior controle.

6.2.2 Incineração: vantagens e desvantagens

A seguir temos um resumo dos textos citados anteriormente, mostrando as
vantagens e desvantagens do uso da incineração:

As vantagens são:


destruição em grande escala dos resíduos, de forma sanitária, com
redução importante do volume a ser descartado, restando cinzas e os
materiais incombustíveis;



possibilidade de recuperação energética, sob a forma de vapor de água ou
eletricidade;



necessidade de menor área por quantidade de resíduo tratado que as
demais alternativas;



solução permanente, mas restrita à capacidade de queima do incinerador;



possibilidade de ser localizada perto de zonas de coleta, em áreas
urbanizadas- e consequentemente, economia de transporte - desde que
instalado e operado com as técnicas recomendadas para a proteção à
saúde e ao meio ambiente;



possibilidade de processar a grande maioria dos resíduos de qualquer
natureza.

Por outro lado, as desvantagens são:


exige investimento muito superior e temos altos custos de operação
devido à complexidade e número de equipamentos, os quais requerem
manutenção contínua e mão-de-obra especializada;



há pouca flexibilidade de adaptação às quantidades a tratar, devido à
sofisticação e grau de controle necessário à sua operação, limitando-se à
capacidade dos equipamentos instalados;
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necessidade de rígido controle das normas de segurança;



necessidade da elaboração de criteriosos estudos de impactos ambientais
para sua implantação e operação, pois geralmente são localizados em
zonas urbanizadas das cidades;



requer aterros de resíduos sólidos perigosos (Classe I) para disposição
das cinzas.

6.2.3 Incineração: as finalidades

As principais finalidades da incineração dos RSU são: destruir a
patogenicidade ou periculosidade dos resíduos, reduzir significativamente a massa e
o volume dos RSU para sua disposição final, e gerar energia elétrica. Existem
basicamente quatro tipos de processos de incineração de RSU em escala comercial:
combustão em grelha; combustão em câmaras múltiplas; combustão em leito
fluidizado; e combustão em corpo rotativo.
No controle da poluição do ar, a etapa do resfriamento rápido (quenching) é
muito importante para minimizar a formação das dioxinas e furanos, reduzindo o
volume dos gases no tratamento posterior de remoção de particulados, remoção de
gases ácidos e eliminação de névoa (demister) antes do lançamento na atmosfera.
As dioxinas e os furanos são compostos considerados com elevado grau de
toxicidade para a vida animal e, em particular, para os seres humanos. Portanto os
processos de combustão e os produtos químicos seriam os dois grandes grupos que
poderiam gerar dioxinas e furanos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1987 apud
ASSUNÇÃO; PESQUERO, 1999), o que leva à reflexão sobre os riscos da queima
não controlada de resíduos sólidos nos lixões em baixas temperaturas.

6.2.4 Como funciona o sistema de incineração

O sistema de incineração basicamente contém um processo de alimentação
do resíduo pré-selecionado ou não. Alguns casos os mesmo é triturado e misturado
com material seco devido a controle de umidade do mesmo, ou há a possibilidade
de secagem do mesmo previamente. Seguindo descrevemos os itens básicos e
suas possibilidades dentro do projeto de incineração
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6.2.4.1 Reator de gaseificação e combustão combinadas

O resíduo, com ou sem secagem prévia, é colocado na câmara de
alimentação do incinerador. Fechada à câmara, abre-se automaticamente a próxima
comporta admitindo o resíduo ao reator de gaseificação. Neste reator o resíduo
passa de sólido para gasoso a 650ºC, sem haver queima. O gás gerado neste reator
passa para o reator de combustão, composto de três câmaras consecutivas com
temperaturas sucessivamente maiores, podendo chegar a 1200ºC na última. Este
sistema reduz a formação de NOx e permite uma maior eficiência de combustão,
prevenindo a formação de dioxinas e furanos devido ao ambiente redutor subestequiométrico. O gás quente que sai do ciclone pode ser utilizado para gerar
energia térmica ou elétrica. Após resfriado, o ar passa pelo lavador de gases para
eliminação de materiais particulados, SOx, cloro e outros compostos que contenha
(LUFTECH, 2012).
Ao final da operação as cinzas são coletadas, esfriadas e removidas do incinerador.

6.2.4.2 Sistema de tratamento dos gases

O gás proveniente da pós-combustão entra em um ciclone, que abate 98 a
99% do material particulado com diâmetro superior a 10 µm e resfria o gás por
dissipação térmica. Após o ciclone o gás passa por um resfriador gás-ar, que possui
a função de diminuir a temperatura dos gases de combustão para menos de 200°C
em pouco tempo, evitando a formação de dioxinas e preparando o gás para entrar
no lavador líquido. Saindo do resfriador, os gases passam por um lavador Venturi,
que tem a função de impactar as partículas remanescentes do fluxo de gases e
neutralizar os componentes ácidos (SO2 e HCl) pela injeção em fluxo contínuo e de
alta velocidade de uma solução de NaOH. A injeção da solução alcalina se faz
através de “Spray” cônico que pulveriza a solução alcalina na garganta do Venturi. A
corrente gás-líquido proveniente do lavador Venturi entra tangencialmente no
lavador e decantador, onde os gases se dirigem para a chaminé e o fluxo líquido
decanta, levando para o tanque o material particulado aderido às gotas de água.
Essa água é bombeada para uma torre de resfriamento, que tem a
capacidade de resfriar a água de 60°C para 30°C. O tanque decantador tem a
função de reter os sedimentos resultantes do tratamento e partículas abatidas, e o
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tanque de água de processo mantêm uniforme o fluxo e demais parâmetros no
sistema lavador de gases. O filtro de linha tem a função de complementar à
clarificação da água, possibilitando sua recirculação (LUFTECH, 2012).

6.2.4.3 Sistema de monitoramento contínuo

Na chaminé do lavador de gases se encontra o monitoramento contínuo de
CO e O2 que mede de minuto em minuto a concentração destes gases enviando os
dados para uma Central Lógica de Processamento (CLP) e para um computador,
para arquivamento. Estes gases são indicadores da qualidade da combustão, onde
o teor de oxigênio mostra se o gás está sendo diluído e o monóxido de carbono
indica se a combustão está sendo completa. Os outros gases são medidos uma vez
por ano ou na frequência exigida pelo órgão ambiental competente. Para assegurar
que estes outros gases, que não são monitorados continuamente, estejam dentro da
norma durante todo o ano, a combustão é controlada através do CO e temperatura,
pois estando estes dois elementos dentro dos limites, e não estando a água do
lavador de gases saturada, os demais gases deverão estar nos níveis verificados
durante o teste (LUFTECH, 2012).

6.2.4.4 Aproveitamento da energia pela incineração

Os incineradores liberam uma grande quantidade de calor sem necessitar de
combustível auxiliar. Este calor não precisa ser desperdiçado. Há três formas
possíveis de aproveitamento desta energia, junto com suas empresas parceiras,
oferece:
a)

b)

produção de vapor ou água quente, através de um boiler, para:


lavanderias;



duchas ou cozinhas;



processos de secagem industriais; e



estufas de pintura ou outras.

produção de água gelada, através de um sistema chiller, para:


ar-condicionado de médio e grande portes;
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processos de resfriamento industriais, como em injetoras de plástico;
e



câmaras frias.

6.2.4.5 Produção de energia elétrica

A partir de 100 kg/h de resíduos incinerados, desde que tenham poder
calorífico suficiente, é possível gerar energia elétrica. Com a energia calorífica
liberada por este resíduo é possível acionar um gerador de eletricidade de 36 kVA.
A seguir a tabela 3 com valores médios de análises de emissões na incineração de
Resíduos Sólidos comparados com resolução CONAMA nº 316/2002.
Tabela 3 – Comparativo da emissão de gases
Unidade

CONAMA
Res. 316 Art.38

RS

CO

PPM

100

10,1

SO2

mg/Nm

3

208

1,4

NOx

mg/Nm

3

560

56,8

MP

mg/Nm

3

70

40

HCI

mg/Nm

3

80

14,4

HF

mg/Nm

3

5

n. m.

Dioxinas e Furanos

ng/Nm TEQ

0,5

0,033

Metais classe 1

mg/Nm

3

0,28

0,002137

Metais classe 2

mg/Nm

3

1,4

0,002773

mg/Nm

3

7

0,049192

Metais classe 3

3

Fonte: Luftech (2012)

6.2.4.6 Rendimento/Eficiência do incinerador

O rendimento/eficiência do incinerador é de 99,999%. A perda deve-se a
radiação e ao escape de gás. O combustível gerado na câmara de gaseificação é
composto por 70% de monóxido de carbono (CO) e de 30% de hidrocarbonetos
(CHx). O gás é totalmente queimado em razão da sua boa mistura e do tempo de
residência no ciclone. As emissões no gás liberado são, sem lavador de gases,
conforme a Tabela 4 a seguir:
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Tabela 4 – Emissões de gases do incinerador
3

CO
SOx
HCl
HF
NOx
PARTICULADOS

0 a 15 mg/Nm
3
(SO2) 10 a 50 mg/Nm
3
1 a 50 mg/Nm
3
0 a 0,2 g/Nm
3
(NO2) 100 a 400mg/Nm
10 a 15 mg/Nm3

Fonte: Luftech (2012)
OBS.: Análises realizadas no Brasil e Alemanha pela TUV - Technischer
Uberwachungsverein.

6.3 Usina de compostagem e reciclagem

A compostagem é um método de tratamento de resíduos sólidos no qual a
matéria orgânica presente, em condições adequadas de temperatura, umidade e
aeração, é transformada num produto estável, denominado composto orgânico, que
tem propriedades condicionadoras de solo, sendo, portanto, de grande aplicação na
agricultura.
Para um melhor tratamento dos resíduos, os diversos materiais que os
compõem são separados, obtendo-se, no final do processo, composto orgânico,
materiais recicláveis rejeitos. Assim, este é um método que possibilita sensível
redução

da

quantidade

de

resíduos

a

serem

dispostos

no

solo,

e,

consequentemente, constitui grande vantagem ambiental.
Existem, basicamente, dois métodos de compostagem: o método natural e o
método acelerado. O método natural consiste, inicialmente, numa separação manual
dos materiais recicláveis que tenham possibilidade de venda no mercado e dos
materiais que podem ser prejudiciais aos equipamentos do processo de
compostagem, tais como pedras, pedaços de madeira de grande volume, artigos
eletroeletrônicos e outros.
O material remanescente, constituído essencialmente por matéria orgânica,
passa por um equipamento para redução do tamanho das partículas (moinho ou
peneira), sendo então disposto em montes ou leiras num pátio de cura. Neste pátio
são periodicamente revolvidos, visando sua aeração, o controle da temperatura, pH
e umidade, até que se obtenha a sua estabilização biológica, que ocorre entre 90 e
120 dias.
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O método acelerado difere do método natural por possuir, após a mesa de
triagem, um biodigestor que atua como acelerador da degradação da matéria
orgânica.

Os

materiais

remanescentes

da

triagem

permanecem

nesses

biodigestores por um período de 2 a 3 dias, em ambiente aeróbico, que acelera sua
estabilização.
Em seguida, são encaminhados para um pátio de cura, onde ocorre a
finalização do processo, num prazo mais curto que aquele do método natural (30 a
60 dias).
Existem tecnologias em que o sistema de biodigestão nada mais é do que um
galpão fechado, contendo um sistema de baias por onde a matéria orgânica
preparada (triada e moída) é transportada em direção à saída, por meio de
tombamentos sucessivos efetuados por um equipamento móvel apropriado, onde a
matéria orgânica é aerada, acelerando o processo de biodigestão, que dura cerca de
30 dias e dispensa a sua finalização em pátio aberto.
Independentemente do método de compostagem utilizado, os produtos
gerados são sempre os mesmos, ou seja, materiais recicláveis, composto orgânico e
rejeitos do processo de triagem/compostagem que deverão ser aterrados.
As usinas de compostagem/reciclagem são dotadas de equipamentos que,
em função da capacidade de processamento e grau de mecanização, requerem um
investimento inicial sempre maior que os envolvidos na implantação de um aterro
sanitário.

As vantagens da usina de compostagem e reciclagem são:


transformação dos resíduos orgânicos putrescíveis em um material
organo-umífero

que atua

como

fertilizante e

corretivo

de

solos

agricultáveis;


possibilidade de comercialização do composto e materiais recicláveis,
reduzindo-se os custos operacionais;



solução permanente, mas restrita à capacidade da usina; e



ocupação de maior quantidade de mão-de-obra, parte dela especializada,
gerando maior número de postos de trabalho;
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Como desvantagens associadas ao processo de compostagem destacam-se as
seguintes:


necessidade de altos investimentos iniciais e custos operacionais maiores
que os de aterro sanitário;



geração de refugos que necessitam ser aterrados;



pouca flexibilidade de adaptação às quantidades a tratar, limitada à
capacidade dos equipamentos instalados;



não aceita qualquer tipo de resíduo, mas apenas os orgânicos putrescíveis
aqueles passíveis de triagem; e



e a necessidade de uma estrutura mínima de comercialização de
produtos.

6.4 Co-incineração / co-processamento

A co-incineração de resíduos perigosos em fornos de fabricação de clinquer,
também denominada usualmente de co-processamento. Este processo, apesar de
se enquadrar parcialmente no conceito inicial de incineração, tem um tratamento em
separado como um sub-processo dos processos de produção de cimento. Vários
técnicos tendem a não considerar o co-processamento como um processo de
incineração. Neste processo os resíduos entram em substituição de parte do
combustível (economia de energia) ou como parte da matéria-prima.
Para que os resíduos sejam introduzidos nos fornos de clinquer estes têm de
sofrer um pré-tratamento específico que garanta que as características do resíduo
se mantêm constantes e não vão produzir efeitos nocivos ao cimento produzido ou
ao meio ambiente. Há empresas que se dedicam a este tipo de serviço e fazem a
ligação entre o gerador de resíduos e a cimenteira.
Tanto devido aos grandes problemas do controle das emissões dos fornos de
cimento, quanto em dependência da manutenção das características técnicas do
cimento produzido, surgem sérias limitações em relação aos resíduos aceites para
serem co-processados.
Muitos resíduos não são aprovados para serem tratados por este processo,
dentre

os

quais:

dioxinas,

organoclorados,

PCB,

explosivos,

radioativos,
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hospitalares, agrotóxicos, pesticidas, resíduos com altos teores de cloro, enxofre e
metais pesados e resíduos urbano.
O uso do co-processamento vem crescendo, apesar das restrições impostas
para os limites de emissões gasosas que ainda são muito questionáveis, já que
neste aspecto os limites impostos à incineração acabam por serem mais rígidos. O
que realmente importa para o meio ambiente é a quantidade efetivamente enviada
para a atmosfera, medida em quilos hora.

6.5 Estudos comparativos: aterro x incineradores

De posse das informações a respeito destas duas tecnologias para disposição
e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, podem-se apresentar de forma
preliminar, suas características, vantagens e desvantagens. O Quadro 1 mostra as
vantagens e desvantagens comparativas entre Aterros Sanitários e Incineradores do
RSU.
Referentes às duas tecnologias para disposição do RSU pode-se comparar o
potencial de geração de energia elétrica e as emissões gasosas entre as mesmas.

Aterros Sanitários

Usina de Incineração

VANTAGENS

VANTAGENS

Recebem os RSU praticamente da maneira
como são recolhidos, através das estações de
transbordo; Dispõem o RSU de maneira adéqua
da ambientalmente; Geram biogás que pode
ser captura do e aproveitado; Exige à captura e
o tratamento do “chorume” Emissão de carbono
é distribuída no tempo, uma vez que o ciclo de
vida de um aterro é de em média 40 anos.

Reduz 70 – 75% da massa e cerca de 90% do
volume dos RSU; Incentiva a triagem e
reciclagem de materiais, uma vez que alguns
deles não podem ser inseridos no incinerador;Não exige grandes áreas como o aterro,
apenas a área da usina;Inexiste o “chorume”;
Elimina emissões de CH4; Gera significativa
quantidade de energia elétrica, reduzindo a
queima de combustíveis fósseis em termelétricas.

DESVANTAGENS

DESVANTAGENS

Exige grandes áreas para implantação;
Impossibilita o uso da área por muitos anos
após o fechamento do aterro; Exige topografia
adequada; Provoca grande movimentação de
terra e resíduos;Gera menor quantidade de
energia elétrica ao longo do tempo; Após
capacidade esgotada, exige ainda cuidados e
manutenção por pelo menos 30 anos.

Necessita tratamento do RSU urbano para
retirada de metais, vidro, redução de resíduos de
alimentos e umidade, antes do envio para
incineração; Emite grande quantidade de CO 2,
mas tais emissões podem ser compensadas com
as respectivas reduções nas termelétricas; Pode
emitir poluentes como CO, SOx, NOx, material
particulado, dioxinas e furanos caso medidas
mitigadoras não sejam tomadas.

Quadro 1 – Comparação entre Aterros Sanitários e Incineradores
Fonte: Paro, Costa e Coelho (2008, p.118)
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7 RESÍDUO SÓLIDO URBANO – RSU

Numa sociedade de consumo, as mercadorias possuem valor econômico e
resíduos urbanos constituem passivo ambiental para as futuras gerações. A
sociedade sustentável passa a contabilizar resíduo gerado por atividade econômica,
nos empreendimentos privados e públicos. As metrópoles acumulam problemas
para poderes públicos do mundo inteiro, dentre os quais disposição de resíduo
sólido nos aterros sanitários, em função da falta de áreas disponíveis nos grandes
centros urbanos.
Os setores produtivos começam a discutir sobre novas tecnologias que
transformem resíduos descartáveis em mercadoria da indústria de reciclagem, onde
sucatas dos bens de consumo duráveis (eletrodomésticos, móveis, veículos
automotores) e o lixo eletrônico (aparelho celular, computador, lâmpadas
fluorescentes) se transformam em matéria prima para novos produtos.
A

sustentabilidade ambiental

decorre

do

desenvolvimento, que

não

comprometa a qualidade de vida das futuras gerações experimentarem o mesmo
progresso material, em face de limitações da infraestrutura energética ou dos
recursos naturais. Sem impedir crescimento econômico, mas adequar à capacidade
de suporte do planeta, alterando um padrão de consumo perdulário dos países ricos
e garantindo condições mínimas para vida digna nos países pobres, numa
globalização da sustentabilidade socioambiental.
As resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA307/2002)
sobre os resíduos sólidos amenizam a inoperância do Congresso Nacional e a falta
de vontade política dos governos federais, para disciplinar em Lei a matéria. Em
2002, havia relatório sobre projeto de Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), que não recebeu apreciação do Congresso Nacional. Por outro lado, em
2006, a Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) recebeu aprovação da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e aprovação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (ANEXO A).
A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) é bastante atual e contém instrumentos importantes a possibilidade de
mudança no Brasil nos problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do
manejo dos resíduos sólidos.
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A prevenção e a redução na geração de resíduos são uma proposta a prática
de hábitos de consumo sustentável e propiciar o aumento da reciclagem e da
reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos
rejeitos.
A

responsabilidade

compartilhada

dos

geradores

de

resíduos:

dos

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de
serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos
e embalagens.
Há metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e
institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional,
intermunicipal e metropolitano e municipal, os privados elaborem seus Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Os instrumentos da PNRS contribuirão para que o Brasil atinja uma das
metas do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é de alcançar o índice de
reciclagem de resíduos de 20% em 2015.
Na Política Nacional o governo, os produtores e até os consumidores são
responsáveis pela destinação e tratamento correto do seu material obsoleto, através
do processo de logística reversa.
As normas e sanções previstas em caso do descumprimento da lei aplicam-se
às pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou
indiretamente, pela geração de resíduos.

a)Consumidores
- A responsabilidade compartilhada, os consumidores finais estão também
responsabilizados e terão de acondicionar de forma adequada seu lixo para a coleta,
inclusive fazendo a separação onde houver coleta seletiva;
- Os consumidores são proibidos de descartar resíduos sólidos em praias, no mar,
em rios e em lagos.

b)Poder público
- Os municípios terão um prazo para fazer um plano de manejo dos resíduos sólidos
em conformidade com as novas diretrizes;
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- As entidades estão proibidas de manter ou criar lixões. As prefeituras deverão
construir aterros sanitários adequados ambientalmente, onde só poderão ser
depositados os resíduos sem qualquer possibilidade de reaproveitamento ou
compostagem;
- A União, os Estados e os municípios são obrigados a elaborar planos para tratar de
resíduos sólidos, estabelecendo metas e programas de reciclagem;
- Os municípios só receberão dinheiro do governo federal para projetos de limpeza
pública e manejo de resíduos sólidos depois de aprovarem planos de gestão;
- Os consórcios intermunicipais para a área de lixo terão prioridade no financiamento
federal;
- Há a possibilidade de incineração de lixo para evitar o acúmulo de resíduo.

7.1 A composição dos resíduos sólidos urbanos

A composição dos resíduos sólidos urbanos tem variado ao longo do tempo,
em virtude do desenvolvimento da sociedade e de seus hábitos, como por exemplo,
a maior utilização de embalagens para produtos e alimentos, onde a participação
dos plásticos e dos papelões revestidos com plásticos tem aumentado, substituindo
vidro e latas metálicas. Até o início da década de 1960, na cidade de São Paulo, a
presença de plásticos no RSU era praticamente nula, tendo atingido valores
superiores a 20% nos últimos anos do século passado, segundo D’Almeida e
Vilhena (2000).
Analisando diversas fontes bibliográficas, verifica-se que ocorrem variações
na composição dos RSU, o que torna difícil o estabelecimento de valores de Poder
Calorífico Inferior (PCI), tanto para o resíduo sólido urbano como o biogás dele
decorrente. A composição de RSU adotada foi a da tabela 5.
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Tabela 5 - Composição Gravimétrica Media dos RSU no Brasil

Fontes: Associação Brasileira de Resíduos Sólidos Especiais (2012)

7.2 Resíduo e incineração

Os resíduos preferenciais para incineração são resíduos não-recicláveis,
orgânicos, e que precisem de algum tratamento para reduzir seu risco à saúde
pública e ao meio ambiente. A princípio qualquer tipo de resíduo que queima pode
ser processado, no entanto, para cada tipo de resíduo há variações no
dimensionamento dos equipamentos, e alguns tipos de resíduos não podem ser
incinerados devido à sua composição.

Podemos dividir os resíduos conforme sua geração ou origem em:


serviços da saúde;



industrial;



agrícola;



urbano.

Estes resíduos podem ter componentes de papel, madeira, polietileno,
polipropileno, poliestireno, isopor, plástico, poliéster, acrílico, epóxi, FRP, ABS,
nylon, ebonite, borracha natural e borracha sintética, pneu, filme, couro sintético,
óleo usado, solvente usado, tintas, resíduos de couro, wet blue, e outros, conforme
resolução do CONAMA nº.307/2002:

66



Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis com agregados, tais
como: de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e
de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de
terraplenagem; de construção, demolição, reformas e reparos de
edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento, etc.), argamassa e concreto; de processo de fabricação e/ou
demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios fios
etc.) produzidas nos canteiros de obras;



Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como:
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;



Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação, tais com os produtos oriundos do gesso;



Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção
tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas,
instalações industriais e outros. Os entulhos têm três principais
destinações viáveis tecnicamente, sendo a simples disposição em aterro
sanitário para os resíduos inertes, o uso como material de aterro para
regularização de cavas ou para aproveitamento imobiliário de áreas
brejosas e de solos moles, e a outra a sua triagem e pré-tratamento a fim
reutilizá-lo como material de construção para determinados tipos de obra.

Uma alternativa para o tratamento do resíduo de construção civil é a disposição
em aterros sanitários para Resíduos Inertes (RI), que pode ser um local específico
para o aterramento do entulho, ou uma área determinada, dentro de aterro sanitário
de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), para o recebimento dos RI.
A alternativa de disposição em aterros específicos é o adotado pelo município
de São Paulo, que contribui para que não haja redução da vida útil dos aterros
sanitários para resíduos essencialmente orgânicos.
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7.3 Disposição do RSU

A disposição de RSU apresenta-se diretamente envolvida com os problemas
da saúde pública, do meio ambiente e da questão social.
A geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil, segundo o Instituto
Brasileiro de Administração Municipal (2001), pode atingir valores de até 1,3
kg/habitante/dia nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.
A deficiência da reciclagem acarreta no aumento desnecessário do volume de
RSU nos aterros sanitários, cuja capacidade de deposição já se encontra próxima do
limite. Além da problemática dos RSU, existem fortes perspectivas de problemas na
disponibilidade de energia elétrica no curto prazo, basicamente aquela proveniente
das termelétricas a gás.
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8 AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA

Dentre os instrumentos de gestão ambiental, merece destaque a técnica de
Análise do Ciclo de Vida (ACV), cuja estrutura e aplicação são especificadas pelo
conjunto de normas da série ISO 14040 e a ISO 14044 de 2006.
Estas normas são difundidas nos meios empresariais e industriais de países
desenvolvidos, a exemplo de Alemanha, Holanda e França, através do qual usam a
estrutura geral, os princípios e alguns requisitos metodológicos para a condução de
estudos de avaliação de aspectos ambientais e impactos potenciais associados ao
ciclo de vida de produtos, processos ou serviços. Tendo como objetivo um
diagnóstico detalhado das condições de extração de matérias-primas, produção,
distribuição, utilização e disposição final existentes em um processo produtivo, e
auxiliam na elaboração de estratégias que possibilitem a minimizar os custos e
melhoria do fluxo de materiais e energia no sistema analisado. Podendo o mesmo
ser utilizado ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos.
Através dos aspectos relacionados à aplicação da ACV à gestão de resíduos
sólidos urbanos, pode-se usar esta técnica para produtos e processos gerados em
meio à dinâmica urbana.

8.1 A técnica de avaliação do ciclo de vida

A técnica de Avaliação do Ciclo de Vida é basicamente constituída pelas
fases de definição do objetivo e do escopo do estudo, análise do inventário,
avaliação de impactos e interpretação de resultados, cuja estruturação é ilustrada na
Figura 14.
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Figura 14 - Estrutura da avaliação do ciclo de vida, contendo as fases definidas pela
Norma ISO 14040
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009)

8.2 Aplicação da ACV aos sistemas de tratamento de RSU

As operações que exijam entradas, ou seja, resíduos de composição variada

e saídas, tais como emissões ao ar e à água, e que possam ser
compiladas por meio de inventários, os diferentes métodos de tratamento não têm
comumente sido avaliados através de técnicas de ACV (FINNVEDEN, 1995).
Todavia, um dos benefícios proporcionados pela aplicação da ACV é o
auxílio na escolha da alternativa mais adequada de tratamento, considerando-se
os impactos ambientais gerados e a eficiência energética dos sistemas.
A dificuldade associa-se às diferentes características individuais de cada
resíduo e à composição variada da massa residual como um todo. Por isso foi feita a
opção de se usar o software IWM-2, como ferramenta do inventário de RSU, Mc
Dougall et all (2001) com o apoio da Procter&Gamble que estava preocupada por as
embalagens de seus produtos encontrados nos resíduos domiciliares, montando
assim um time de especialistas no assunto gerando a avaliação de Inventário para o
gerenciamento
de como
resíduoincinerador
sólido, quepor
temser
umusado
banco em
de dados
utiliza
o Mass Burning
amplapré-definido,
escala parae Resíduo
Sólido Urbano, que tem como característica incinerar o resíduo misturado, que é
jogado em uma antecâmara e depois é levado até o alimentador onde se tem uma
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incinerar e retira das cinzas, logo após existe a caldeira para aquecimento da água,
um precipitador eletrostático, na sequência os gases ácidos são removidos e a
chaminé de incineração.
Com a grande variedade de resíduos gerados em centros urbanos, causa uma maior
dificuldade da utilização da metodologia da ACV para viabilizar a aplicação para
resíduos sólidos urbanos.
A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma técnica de gestão ambiental que
permite avaliar os aspectos ambientais e os potenciais impactos associados a um
sistema (produto ou serviço) ao longo de todo o seu ciclo de vida, isto é desde a
extração da matéria prima, sua produção e utilização à disposição final.
Cada sistema deve considerar um conjunto de unidades processuais ligadas
por correntes de materiais e energia, que desempenha uma ou mais funções. Esta
técnica tem sido utilizada com sucesso no desenvolvimento de modelos de
avaliação das cargas ambientais associadas aos sistemas de gestão de resíduos,
permitindo comparar diferentes estratégias e através da análise de vantagens e
desvantagem gerar uma tomada de decisão.
Em cada caso há a necessidade de avaliar as cargas ambientais inerentes a
gestão de resíduos, tendo em conta as operações de tratamento, e todas as
atividades associadas, desde a possível coleta dos resíduos até seu destino final,
incluindo o transporte e a obtenção dos materiais e energia necessários.
Em termos de método, a ACV divide em quatro etapas conforme a norma NBR ISO
14040 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009):
1)

definição do objetivo e âmbito;

2)

análise do inventário;

3)

avaliação de impactos; e

4)

interpretação dos resultados.

8.2.1 Definição dos objetivos e escopo

É a primeira etapa de um estudo de ACV e estabelece o objetivo final do estudo
e seu nível de detalhe, sendo que uma clara definição e apresentação são de
extrema importância.
O objetivo de um estudo de ACV deve incluir a aplicação prevista para o
resultado do estudo, as razões para o seu desenvolvimento e destinatários. O
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âmbito de um estudo de ACV está relacionado com o nível de detalhamento que se
pretende. Inclui a definição de função ou funções do ou dos sistemas em estudo, a
unidade funcional, como a unidade de referência para a quantificação das correntes
de entrada e saída dos sistemas, sistemas estudados e suas fronteiras, isto é, as
unidades processuais que estão incluídas no sistema em estudo.
No caso apresentado, o objetivo foi comparar cenários opcionais para o
gerenciamento de resíduos em termos de consumo de energia e de potencial de
aquecimento global.
As funções dos sistemas estudados foram à coleta, o tratamento e a
disposição final dos resíduos produzidos em um município de 300 mil habitantes.

8.2.2 Análise do Inventário
A realização do inventário envolve a coleta e o tratamento de dados para a
quantificação das correntes (entradas e saídas) de materiais e energia em cada
sistema.
Em cada unidade processual procede a quantificação da energia e emissões
geradas.
Apenas foram contabilizados o consumo/recuperação de energia e as
emissões de CO₂, CH₄ e N₂O, na etapa de avaliação de impactos, os dados de
inventário são traduzidos em seu potencial efeito no meio ambiente. As categorias
de impacto consideradas foram o uso dos recursos (energia) e o aquecimento global
resultante dos gases acima referidos.
Alguns exemplos da aplicação da ACV à gestão de resíduos sólidos
incluem avaliação:
 ambiental de sistemas de coleta de resíduos;
 das cargas ambientais associadas a programas de reciclagem de
materiais;
 da vantagem da compostagem da fração orgânica dos resíduos
incluindo ou não a fração de papel;
 da vantagem de diferentes cenários de tratamento de resíduos,
tais como a incineração, disposição em aterro, tratamento
biológico e reciclagem;
 do desenvolvimento de estratégias de gestão de resíduos em
tempo;
 e benefícios ambientais resultantes da alteração de sistemas de
gestão;
 de sistemas de tratamento a ser implantado localmente;
 das cargas ambientais dos sistemas de gestão que são propostos
por entidades contratadas para a gestão nos municípios;
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 da promoção da participação pública nas questões ambientais por
meio da disponibilização de informação objetiva sobre as cargas
ambientais dos diferentes sistemas de gestão. (XARÁ et al.,
2001).

A ACV gera ajustes usando dados decorrentes das infra-estruturas existentes
e tendo em conta as especificidades da região abrangida pelo estudo.
Na utilização de um modelo com base na ACV, foram considerados quatro
cenários hipotéticos para a gestão dos RSU produzidos em um município hipotético
de 300 mil habitantes.
Utiliza-se o software IWM-2 do livro Integrated Solid Waste Management: A
Life Cycle Inventory de Forbes McDougall, Peter White, Marina Franke e Peter
Hindle.

As informações da Figura 24 (ANEXO F) são das projeções futuras de geração de
resíduos, oriundo do fluxo de transporte e utilização do incinerador no ano de 2015,
com as seguintes informações:
 média rodagem por viagem do caminhão cerca de 122 km;
 viagens por caminhão são aproximadamente 88;
 consumo de combustível de 15 l/ t coletada;
 custo de R$45/ t coletada;
 população cerca de 381.128 habitantes;
 média de 4 pessoas por casa;
 geração de RSU de cerca 15 kg por pessoa por ano;
 reciclagem de 2,8% do RSU total recolhido sem separação prévia; e
 balanço de massa de resíduo conforme a Tabela 7.

8.2.3 Impacto Ambiental

O impacto analisado foi às mudanças climáticas devido ao efeito estufa, através do
aquecimento global gerado pela emissão atmosférica dos gases poluentes.
Estes gases produzidos principalmente por queimas de combustíveis fósseis,
resíduos sólidos urbanos e vegetação, que absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, favorecem o efeito estufa e o aquecimento global,
devido os mesmos formarem uma camada de difícil dispersão.
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Os principais gases poluentes da atmosfera são: dióxido de carbono, gás
metanos, perfluocarbonetos, óxido nitroso e hidrofluorcarbonetos.
As emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa) são a principal causa de
contribuem muito para as mudanças climáticas. As emissões são regulamentadas
pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC)
e pelo subseqüente Tratado de Kyoto.
Consequentemente, diferentes regulamentos e sistemas de incentivo
nacionais e internacionais (como o comércio de Certificados de Emissões Reduzidas
- CER licenças negociáveis de emissões) visam controlar o volume, e recompensar
a redução, das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Quando monitoradas de
forma abrangente, as emissões podem ser eficazmente reduzidas.
O CO2 (dióxido de carbono) equivalente é a medida usada para comparar as
emissões de diversos gases de efeito estufa GEE com base em seu Potencial de
Aquecimento Global (PAG). O CO2 equivalente para um gás é obtido multiplicandose as toneladas métricas do gás pelo seu respectivo PAG.
Os valores de PAG descrevem o impacto da perturbação radiativa (radiative
forcing) (grau de efeitos nocivos para a atmosfera) de uma unidade de um
determinado GEE relativo a uma unidade de dióxido de carbono. Os valores de PAG
convertem as emissões de GEE de outros gases em unidades de CO2 equivalente
(CO2e).
As emissões de gases de efeito estufa resultantes de em CO2 equivalente, das
GEE cobertas pelo Protocolo de Kyoto e pela norma WRI/WBCSD GHG Protocol
Corporate Standard são:


Gás carbônico (CO2);



Metano (CH4);



Óxido nitroso (N2O);



Hidrofluorcarbonos (HFCs);



Perfluorcarbonos (PFCs); e



Hexoflúor sulfuroso (SF6).

Os gases que causam maior impacto à camada atmosférica e por
consequência ao efeito estufa, o CO2 é o que mais temos necessidade de controle,
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pois os demais têm potencial de gerar novos produtos sem retornar da mesma forma
para a atmosfera (Figura 15).

Figura 15 - Contribuição proporcional dos principais gases do
efeito estufa estimada desde a era pré-industrial até o presente
Fonte: Embrapa Meio Ambiente (2012)

A influência do aquecimento direto de todos os gases de efeito estufa de vida
longa na atmosfera é proveniente de atividades humanas (Figura 16)
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Figura 16 - Energia dos gases de efeito estufa
Fonte: Montzka, Dlugokencky e Butler (2011)

Apesar de o fenômeno ser mais evidente nas grandes cidades, os
aquecimentos globais são vistos em todo o planeta.
As principais consequências do aquecimento global são:


Aumento do nível dos oceanos devido o derretimento das calotas polares;



Crescimento e surgimento de desertos;



Desequilíbrio em vários ecossistemas, com extinção de espécies;



Aumento de furacões, tufões e ciclones devido à evaporação dos oceanos
potencializarem estas catástrofes;



Ondas de calor, que provocam mortes de idosos e crianças; e



Doenças respiratórias, de pele, olhos, etc.

Aquecer ou resfriar demais o planeta é o maior impacto que o desequilíbrio na
camada atmosférica, podendo exterminar muitas espécies. A seguir na Figura 17, há
o esquema de funcionamento do efeito estufa que pode ser tanto benéfico como
maléfico para o planeta caso esteja desequilibrado.
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Figura 17 - Efeito Estufa
Fonte: Deluisi (apud NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC
RESEARCH, 2012)

A mudança climática pode acabar causando grande perda de vegetação,
inclusive produção agrícola, causando problemas como fornecimento de alimentos.
A seguir as capitais com ar mais poluído e as com menos:


Cidades do mundo com o ar mais poluído: Pequim (China), Karachi
(Paquistão), Nova Délhi (Índia), Katmandu (Nepal), Lima (Peru), Arequipa
(Peru) e Cairo (Egito)



Cidades do mundo com o ar mais limpo: Calgary (Canadá), Honolulu
(Estados Unidos), Helsinque (Finlândia), Wellington (Nova Zelândia),
Mineápolis (Estados Unidos) e Adelaide (Austrália).

Conforme podemos ver a seguir os gases de efeito estufa tem origens de
diversos setores da economia e atualmente há um foco específico por país (Tabela 6
a seguir).
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Tabela 6 - Emissões de gases do Efeito Estufa no Brasil
Gases de
Efeito Estufa

Energia

CO2
CH4
N2O
HFC-23
HFC-134a
CF4
C2F6
SF6

236.505,00
401,00
9,00
-

Processos
Agropecuária
Industriais
16.870,00
3,00
14,00
0,16
0,13
0,35
0,04
0,02

10.161,00
503,00
-

Mudança no Tratamento
uso da terra e
de
Total em Gg
Florestas
Resíduos
776.331,00
1.805,00
12,00
-

803,00
12,00
-

1.029.706,00
13.173,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GWP1
(100 anos)

Total
GgCO2 eq

1,00
21,00
310,00
11.700,00
1.300,00
6.500,00
9.200,00
23.900,00
TOTAL

1.029.706,00
276.633,00
170.500,00
2.340,00
130,00
1.950,00
0,00
0,00
1.481.259,00

Fonte: Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (2008)

Observações:


GWP= Potencial de Aquecimento Global;



Foi levada em consideração apenas a família de gases poluentes do
Efeito Estufa definidos no Protocolo de Kyoto;



Gg (unidade de medida Gigagrama) -1 Gg equivale a 10³ toneladas do
gás poluente.
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8.3 Dados de ACV

Os dados do ACV original de algumas fontes: dissertações de mestrado,
banco de dados do panorama de resíduos sólido da Associação Brasileira de
Embalagens (ABRE), avaliação técnica da empresa, banco de dados do projeto
avaliado pela consultoria e baseado neste dado irá ser verificado a viabilidade de
incineração do RSU.
Para efeito de simulação para esta pesquisa, considerou se como premissa
que atualmente somente 2,8% é reciclado, e avaliando apenas o impacto ambiental
das mudanças climáticas, o projeto define a incineração de apenas 20, 50 e 100%
do RSU e o restante seria destinado diretamente no aterro sanitário, para tanto
ficaríamos com os seguintes cenários a serem avaliados, portanto teremos 4
cenários devido à decisão de avaliar a o envio de 100% do RSU para o aterro
sanitário conforme:Tabela 7 a seguir:
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Tabela 7 – Balanço de massa RSU

Balanço de Massa RSU
Ano 2015
continua
reciclagem
habitantes
RSU - total
por
habitante

2,80%
381.127,92
375,91
0,99

t/dia

kg/pessoa/dia
Cenário 1
0% incineração - t/dia
375,9075647
2,8%
reciclado
10,53
2,80%
51,4 orgânicos
0,00
0,00%
2,9 metais
0,31
0,08%
13,1 papel+papelão
1,38
0,37%
13,5 plásticos
1,42
0,38%
2,4 vidro
0,25
0,07%
16,7 outros
1,76
0,47%
0%
incinerador
0,00
0,00%
51,4 orgânicos
0,00
0,00%
2,9 metais
0,00
0,00%
13,1 papel+papelão
0,00
0,00%
13,5 plásticos
0,00
0,00%
2,4 vidro
0,00
0,00%
16,7 outros
0,00
0,00%
97,20%
aterro
365,38
97,20%
51,4 orgânicos
193,22
51,40%
2,9 metais
10,60
2,82%
13,1 papel+papelão
47,87
12,73%
13,5 plásticos
49,33
13,12%
2,4 vidro
8,77
2,33%
16,7 outros
61,02
16,23%
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Balanço de Massa RSU
Ano 2015

2,8%
51,4
2,9
13,1
13,5
2,4
16,7
19,44%
51,4
2,9
13,1
13,5
2,4
16,7
77,76%
51,4
2,9
13,1
13,5
2,4
16,7

continuação
Cenário 2
20% incineração - t/dia 375,9075647
reciclado
10,53
2,80%
orgânicos
0,00
0,00%
metais
0,31
0,08%
papel+papelão
1,38
0,37%
plásticos
1,42
0,38%
vidro
0,25
0,07%
outros
1,76
0,47%
incinerador
73,08
19,44%
orgânicos
38,61
10,27%
metais
2,12
0,56%
papel+papelão
9,57
2,55%
plásticos
9,87
2,62%
vidro
1,75
0,47%
outros
12,20
3,25%
aterro
292,31
77,76%
orgânicos
154,46
41,09%
metais
8,48
2,26%
papel+papelão
38,29
10,19%
plásticos
39,46
10,50%
vidro
7,02
1,87%
outros
48,82
12,99%
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Balanço de Massa RSU
Ano 2015

2,8%
51,4
2,9
13,1
13,5
2,4
16,7
48,60%
51,4
2,9
13,1
13,5
2,4
16,7
48,60%
51,4
2,9
13,1
13,5
2,4
16,7

continuação
Cenário 3
50% incineração – t/dia 375,9075647
reciclado
10,53
2,80%
orgânicos
0,00
0,00%
metais
0,31
0,08%
papel+papelão
1,38
0,37%
plásticos
1,42
0,38%
vidro
0,25
0,07%
outros
1,76
0,47%
incinerador
182,69
48,60%
orgânicos
96,61
25,70%
metais
5,30
1,41%
papel+papelão
23,93
6,37%
plásticos
24,66
6,56%
vidro
4,38
1,17%
outros
30,51
8,12%
aterro
182,69
48,60%
orgânicos
96,61
25,70%
metais
5,30
1,41%
papel+papelão
23,93
6,37%
plásticos
24,66
6,56%
vidro
4,38
1,17%
outros
30,51
8,12%
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Balanço de Massa RSU
Ano 2015

2,8%
51,4
2,9
13,1
13,5
2,4
16,7
97,20%
51,4
2,9
13,1
13,5
2,4
16,7
0,00%
51,4
2,9
13,1
13,5
2,4
16,7

continuação
Cenário 4
100% incineração - t/dia 375,9075647
reciclado
10,53
2,80%
orgânicos
5,41
1,44%
metais
0,31
0,08%
papel+papelão
1,38
0,37%
plásticos
1,42
0,38%
vidro
0,25
0,07%
outros
1,76
0,47%
incinerador
365,38
97,20%
orgânicos
193,22
51,40%
metais
10,60
2,82%
papel+papelão
47,87
12,73%
plásticos
49,33
13,12%
vidro
8,77
2,33%
outros
61,02
16,23%
aterro
0,00
0,00%
orgânicos
0,00
0,00%
metais
0,00
0,00%
papel+papelão
0,00
0,00%
plásticos
0,00
0,00%
vidro
0,00
0,00%
outros
0,00
0,00%

Fonte: Elaborado pela autora

As premissas são:
 período - ano de 2015;
 utilização do incinerador definido no projeto;
 sem utilização de taxas, impostos e vida útil, devido a sua variação
conforme legislação aplicada;
 não será contemplado o aspecto de saúde devido a sua complexidade
e avaliação específica da área de medicina.

Como o desenvolvimento está focado no impacto ambiental de mudanças
climáticas, como aquecimento global, e na geração e consumo de energia elétrica.
Portanto usaremos os dados de CH4, CO2, N2O, pois são os que causam a
maior parte do impacto, e o balanço energético.
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8.4 Resultados ACV

De forma geral é esperada uma avaliação de viabilidade por meio da análise
de ciclo de vida, com base nos dados da operação e pesquisas de tecnologias
(Tabela 8).
Tabela 8 - Resumo das emissões – origem software IWM-2
Integrated Waste Management Model IWM-2
Results: Air Emissions
Units
HF
g
CO2
g
CH4
g
N2O
g
GWP
g
Particulates
g
CO
g
NOx
g
SOx
g
HCl
g
H2S
g
TotalHC
g
ChlorinatedHC
g
Dioxins/Furans
g
Ammonia
g
Arsenic
g
Cadmium
g
Chromium
g
Copper
g
Lead
g
Manganese
g
Mercury
g
Nickel
g
Zinc
g

Aterro 100%
Total
185.489
489.569.849.279
6.224.679.960
35.201
620.299.040.877
87.971.312
9.832.989.484
4.898.596.000
777.994.624
2.976.508
2.850.375
28.503.750
498.816
0
24
0
80
9
0
535
1
1
403
1.202

20 80
Total
66.265
492.154.622.430
3.028.607.388
25.467
555.763.272.401
87.173.558
9.828.498.854
4.896.480.913
773.825.599
2.377.173
1.223.276
12.256.988
214.509
0
-2.420
6
29
59
314
2.023
-77
332
-757
1,051

50 50
Total
67.529
501.027.555.967
3.025.653.783
23.788
564.573.659.639
87.286.574
9.823.814.664
4.895.911.951
773.573.047
2.423.964
1.219.984
12.256.988
214.509
0
-2.473
13
37
113
653
3.836
-77
621
-949
1.695

Incinerar 100%
Total
69.635
515.817.094.054
3.020.732.710
20.989
579.258.987.532
87.475.475
9.816.014.899
4.894.987.353
773.154.108
2.501.952
1.214.497
12.256.988
214.509
0
-2.562
24
50
202
1.217
6.857
-77
1.102
-1.269
2.769

Fonte: Elaborado pela autora

Conforme a Tabela 08 se verifica que o impacto dos gases de efeito estufa
com a proporção de 20% de incineração e 80% para aterro sanitário se mostrou o de
menor impacto.
Como se pode verificar a proporção tem uma diferença de menos de 15%
com a incineração total, ou seja, a recuperação energética e o modelo adotado
atualmente no Brasil de separação do RSU podem ser o diferencial na decisão de
qual modelo adotar.
E também a eficácia no controle e utilização dos gases gerados em ambos os
processos, e tecnologias existentes.
A geração de gases tóxicos não foi avaliada neste projeto, pois como citado
anteriormente ficaria específico para uma avaliação de saúde pública e que o seriam

84

armazenados pelos equipamentos da incineração e posterior destinação. A seguir
os gráficos 1 a 15 resultantes da comparação dos dados inseridos no software de
análise de inventário:

Gráfico 1 – Emissão de CO2
Fonte: Elaborado pela autora

A geração de CO2 é proporcional à destinação de resíduo ao incinerador.

Gráfico 2 – Emissão de CH4
Fonte: Elaborado pela autora

A emissão de CH4 é de sua maioria proveniente da deterioração de material
orgânico dos aterros sanitários, podendo ser usado quando o mesmo é recuperado
para incineração em caldeiras por exemplo.
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Gráfico 3 – Emissão GWP
Fonte: Elaborado pela autora

A utilização de aterro sanitário antes vista como a alternativa mais adequada
mudou após a vinda de novas tecnologias de incineradores.

Gráfico 4 – Emissão N2O
Fonte: Elaborado pela autora

A utilização de incinerador minimiza a emissão de gase de chuva ácida.
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Gráfico 5 – Emissão de SOx
Fonte: Elaborado pela autora

A utilização de incinerador minimiza a emissão de gases de chuva ácida.

Gráfico 6 – Emissão NOx
Fonte: Elaborado pela autora

A utilização de incinerador minimiza a emissão de gases de chuva ácida.
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Gráfico 7 – Emissão HCI
Fonte: Elaborado pela autora

A utilização de incinerador gera menos resíduos contaminantes de solo.

Gráfico 8 – Emissão HF
Fonte: Elaborado pela autora

A utilização de incinerador gera menos resíduos contaminantes de solo.
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Gráfico 9 – Emissão H2S
Fonte: Elaborado pela autora

A utilização de incinerador gera menos resíduos contaminantes de solo.

A seguir os gráficos 10 ao 15 de energia:

Gráfico 10 – Consumo de energia
Fonte: Elaborado pela autora

O consumo de energia é maior na incineração 50% do resíduo no que na de
100% pois há a maior utilização do incinerador o que não deixa o mesmo oscioso
necessitando de abastecimento de combustível.
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Gráfico 11 – Energia gerada
Fonte: Elaborado pela autora

A geração de energia se mostra favorável para a incineração de 100% do
resíduo

Gráfico 12 – Energia reciclada
Fonte: Elaborado pela autora

O balanço de energia propõe uma utilização da capacidade máxima do
incinerador e um retorno melhor do mesmo, ou seja, a incineração de 100% do
resíduos torna mais adequada a utilização do mesmo.
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Gráfico 13 – Consumo de petroleo
Fonte: Elaborado pela autora

O consumo de combustível da frota é igual em todo o processo.

Gráfico 14 – Consumo de gás natural
Fonte: Elaborado pela autora

O consumo de gás é mais alto na incineração devido ao início do
funcionamento do sistema.
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Gráfico 15 – Consumo total de combustível
Fonte: Elaborado pela autora
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9 CONCLUSÃO

A pesquisa desenvolvida apresenta uma discussão teórica inicial, com as
coleta de dados, pesquisa de tecnologias, diretrizes e normas existentes, e uma
avaliação decorrente de visitas às empresas. Por meio do tratamento destes dados
foi possível a análise do projeto (ANEXO B).
Com relação aos resultados alcançados após a realização da ACV, em
função das condições estabelecidas através da definição do objetivo e escopo, e
com base nas categorias de impacto consideradas no estudo de avaliação de
impacto, concluiu-se que o possível sistema de tratamento mais adequado a ser
utilizado seria a reciclagem devido a utilização máxima do RSU como verificado,
seguido pelo processo de incineração com recuperação energética conforme Tabela
8 e Gráfico 3 e 12, e finalmente pela disposição dos resíduos em aterros sanitários.
Devido às emissões de gases do incinerador em comparação com a
disposição de resíduos em aterros sanitários, há uma quantidade maior do mesmo,
pois o lançamento seria em longo prazo nos aterros.
A hierarquização dos processos de tratamento levou em consideração o
impacto ambiental nas mudanças climáticas do planeta, focando no Gases de Efeito
Estufa (GEE), visando contribuir na mitigação do aquecimento global.

No cenário 1 tem-se as seguintes observações:


menor aproveitamento energético;



menor emissão em curto prazo;



maior necessidade de espaço físico; e



aumento de consumo de energia;

No cenário 2 tem-se as seguintes observações:


com um aproveitamento energético de 20%, porém há aumento de
emissões;



apesar da geração de energia o impacto de investimento necessita de
pelo menos o dobro de queima para compensar;



a energia gerada atende todo o complexo do CGR e



elimina parte do uso de combustíveis fósseis.
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No cenário 3 tem-se as seguintes observações:


consegue-se

visualizar

melhor

comparação

específica

das

duas

tecnologias de destinação de resíduo;


mostra a quantidade de emissões, e geração de energia imediata onde o
desempenho oposto de cada um nos faz colocar que o tempo seria uma
variável importante devido à diferente duração de cada uma e custo do
mesmo;

No cenário 4 tem-se as seguintes observações:


Utilização da capacidade do incinerador;



Aumento da vida útil do aterro usando o conceito de destinação mínima;



Maiores emissões de gases, porém todos sendo queimado ou reutilizado
ou ainda controlados, ou seja, não são lançados na atmosfera;



Uso de todo o potencial energético;

Com relação aos impactos de mudanças climáticas, em princípio, a
incineração aparece com maior potencial, porém com as novas tecnologias os
mesmos são controláveis e de destinação adequada.
Assim a energia gerada compensaria como sendo de grande importância,
diminuindo o uso de termoelétricas, desmatamento e eliminação social de cidades e
de áreas de vegetação cada vez mais escassas, e preservaria o social e o ambiental
no tripé de sustentabilidade, e a viabilidade econômica retornaria em forma de
geração de energia, de tecnologias e utilização do solo.
Verifica-se que o cenário com menor impacto ambiental seria com a
alternativa de incineração de 20% com relação ao GWP (ANEXO D), e também
sugerida pela consultoria por viabilidade econômica (ANEXO C) no período de
tempo ao longo do ano definido.
Se extrapolarmos a utilização e vida útil, teríamos os seguintes tempos a seguir:
a) 100% aterro – 60 anos de utilização e 40 anos de cuidado posterior;
b) 50% incinerado – 90 anos de utilização e 40 anos de cuidado posterior;
c) 20% incinerado – 72 anos de utilização e 40 anos de cuidado posterior;
d) 100% incineração – 20 anos de energia nos iguais itens acima sem cuidados
posteriores de riscos residuais, podendo ser utilizado o aterro por volta de 150
anos.
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Assim sendo, ficaríamos com o GWP com a proporção do tempo de uso para a
mesma quantidade de resíduos:
a) 100% aterro – 37.218 tCO2e;
b) 50% aterro – 50.022 tCO2e;
c) 20% aterro – 40.651 tCO2e;
d) 100% incineração – 11.584 tCO2e.
Conforme os dados gerados pelo software IWM-2 (ANEXO E) do resultado
completo comparativo podemos verificar que dependendo do foco do estudo as
decisões poderão ser divergentes devido aos resultados dos efluentes líquidos, e
por conseqüência no solo interferindo na futura utilização do local.
A decisão mais apropriada seria a incineração com a capacidade máxima de 500
t/dia ao se atingir este patamar no prazo de vida útil do aterro de 20 anos.
Portanto a avaliação geral do projeto, até a mudança de cultura e adequação do
cenário ao PNRS, através da mudança de hábitos da população brasileira com
relação à reciclagem, adequação das empresas para reutilização deste resíduo
como matéria-prima e demanda para tanto, além da infraestrutura que os órgãos
públicos devem disponibilizar, a incineração em uma visão prática será a alternativa
que atende de forma mais adequada no caso estudado nesta dissertação.
Estabelecendo assim uma geração de energia maior e proporcional à qualidade
do resíduo e adequação dos mesmos por meio de reciclagem, e aumento de poder
calorífico com o uso de pneus e restos de cana-de açúcar, como já vem ocorrendo
em alguns casos, que permitem compensar o aumento da umidade, aumentando o
percentual do poder calorífico.
Verificou-se durante a pesquisa que a reciclagem no Brasil deve ser
amplamente difundida e focar no seu crescimento através de uma forte educação
ambiental e estrutura logística. Porém neste caso temos o risco de dificuldade de
destinação, atualmente vender ou até mesmo doar o resíduo encontra-se
dificuldades para um mercado de consumidor.
Notou-se em alguns casos pagam-se para que o material seja levado para
reuso, e há a ocorrência em que o reciclado já enfardado foi levado diretamente para
o aterro perdendo todo o seu potencial energético e de todo o processo de
separação para reciclagem.
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Com o excesso de umidade dos resíduos brasileiros, na prática são usados
restos de pneus triturados e resíduos de cana de açúcar para que não haja um risco
de parada do sistema podendo ser substituído pelo material reciclado que não se
consegue destinar. Caso a logística reversa ocorra conforme PNRS haverá
problemas com o PCI menor, e deverão ser pesquisadas alternativas técnicas.
No Brasil o Marco Regulatório e Institucional, o princípio de responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, de acordo com a PNRS, sancionada
pela Lei 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404/2010, mostra que o papel
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes tem uma importância de
destaque, uma vez que não só iniciam o ciclo de vida dos produtos, mas também o
desenvolvem, devendo, assim, ter um conjunto maior de atribuições.
De acordo com o parágrafo 2º. do art. 18 do decreto 7.404/2010, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes ficam responsáveis pela realização da
logística reversa no limite da proporção dos produtos que colocarem no mercado
interno, conforme metas progressivas, intermediárias e finais, estabelecidas no
instrumento que determinar a implementação da logística reversa. Podem se
enquadrar dentro do setores prioritários para o estabelecimento de acordos setoriais
para a implementação de Sistema de Logística Reversa. Portanto o Marco
Regulatório brasileiro pode ser considerado, de maneira geral, moderno, abrangente
e compatível com regulação européia.
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GLOSSÁRIO
Área contaminada: Área, terreno, local, instalações e ou suas edificações que
contêm quantidades ou concentrações de materiais em condições que causem ou
possam causar danos à saúde ou ao bem-estar da população, à fauna ou flora, à
qualidade do solo, da água e do ar.
Ativo ambiental: Bens e direitos para atividades de gerenciamento ambiental ou
decorrentes das mesmas.
Avaliação do ciclo de vida – ACV: Método para prever e antecipar os impactos
econômicos, ambientais e sociais, focados na saúde humana e na qualidade dos
ambientes naturais.
Controle social: É a capacidade que tem a sociedade organizada de intervir nas
políticas públicas.
Geradores de resíduos: São pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem resíduos.
Indicador: Elemento informativo ou unidade de medida obtida por meio da análise
de atividades específicas.
Limpeza pública: Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, mediante a
contratação de terceiros pelo poder público local, relativa aos serviços de varrição de
vias, praças, mercados, feiras e demais logradouros públicos, limpeza de
dispositivos de drenagem de águas pluviais, limpeza de córregos, poda; capina;
raspagem e roçada, e coleta dos resíduos sólidos.
Lixo: Restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis,
indesejáveis, inservíveis ou descartáveis.
Lixão: Vide definição em vazadouro a céu aberto.
Padrão de produção e consumo sustentáveis: Produção e consumo de produtos
e serviços que aperfeiçoem o uso de recursos naturais.
Passivo ambiental: Conjunto de obrigações, contraídas de forma voluntária ou
involuntária, que exigem a adoção de ações mitigadoras ou reparadoras de impactos
ambientais potenciais ou reais.
Periculosidade: Característica apresentada por um resíduo que, em função de suas
propriedades físicas, químicas ou biológicas, apresenta riscos à saúde pública e ao
meio ambiente.
Poluente: Substância ou energia que, em certas concentrações é capaz de
degradar a qualidade ou utilidade do ambiente.
Prevenção da poluição-P2: Procedimentos, em nível de processo de produção e
de consumo que foca especificamente a questão da geração de resíduos .
Produção limpa – PL (Clean Production) e Produção mais limpa – P+L (Cleaner
Production): Modelos de gestão para produção e consumo sustentáveis de bens e
serviços, que adotem a visão “de berço à berço” e “de berço a cova.
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Remanufatura: Reprocessamento de material ou de resíduo, com o propósito de
utilização desses como insumos ou matérias primas em outros processos de
produção.
Saneamento básico: Conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações
operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais urbanas.
Saneamento: É o conjunto de medidas, que visam preservar ou modificar as
condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a
saúde pública.
Unidades receptoras de resíduos: Instalações para recepção, segregação,
armazenamento, tratamento ou destinação final de resíduos, devidamente
licenciadas pela autoridade ambiental competente.
Resíduos Sólidos
Aproveitamento energético de resíduos sólidos: Conversão de resíduos sólidos
em energia (usualmente denominada pelo termo em inglês Waste to Energy)
mediante a destruição térmica da massa de resíduos ou a captura e transformação
do biogás .
Áreas de destinação de resíduos: São áreas destinadas ao recebimento de
resíduos para fins de transferência, beneficiamento ou disposição final.
Coleta de resíduos: Serviço que compreende a recolha de resíduos oriundos de
fontes geração pré-determinadas.
Gerenciamento integrado de resíduos sólidos: É um conjunto de ações
normativas, operacionais e financeiras que são desenvolvidas para coletar,
segregar, tratar e dispor os resíduos sólidos gerados.
Gestão integrada de resíduos sólidos: É o processo que compreende as ações
relativas à tomada de decisões estratégicas, quanto aos aspectos de gestão
relacionados aos resíduos sólidos.
Manejo de resíduos sólidos: É o conjunto de práticas e procedimentos para
operacionalizar as etapas adequadas dos resíduos sólidos.
Plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos: É o instrumento que
define e determina como se dará a implementação da política no setor.
Plano de gestão integrada de resíduos sólidos (PGIRS): É o instrumento que
define a política do setor, a ser seguida num determinado contexto (estadual,
regional, municipal).
Plano de manejo integrado de resíduos sólidos: É o instrumento que indicará
como serão operacionalizadas as atividades para a implementação da política do
setor.
Reciclagem: Processo de transformação dos resíduos, o qual envolve, para serem
usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos.
Redução ou minimização de resíduos: Diminuição da quantidade, em massa ou
grau de periculosidade, tanto quanto possível, dos resíduos gerados, tratados ou
dispostos.
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Resíduos Classe I (perigosos): Resíduos sólidos ou mistura de resíduos que, em
função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade e patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública e/ou
apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando anuseados ou dispostos de
forma inadequada.
Resíduos Classe II-A (não inertes): Resíduos sólidos ou mistura de resíduos
sólidos que não se enquadram na Classe I – perigosos ou na Classe II B – inertes.
Estes resíduos podem ter propriedades tais como: combustibilidade,
biodegradabilidade ou solubilidade em água.
Resíduos Classe II-B (inertes): Resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos
que, submetidos ao teste de solubilização (Norma NBR 10006 – “Solubilização de
Resíduos – Procedimento”), não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados
em concentrações superiores aos padrões definidos na Listagem G – “Padrões para
o Teste de Solubilização.
Resíduos sólidos (Solid Waste): Materiais decorrentes de atividades humanas em
sociedade, que materiais que não possam ser utilizados com a finalidade para as
quais foram originalmente produzidos e que se apresentam nos estados sólido ou
semi-sólido.
Reutilização ou reuso: É o processo de reaplicação de um resíduo sem a
transformação química, física ou biológica do mesmo.
Resíduos Sólidos Urbanos – RSU
Aterro controlado: Local de disposição final de resíduos sólidos urbanos no qual
não são aplicadas todas as técnicas necessárias para assegurar a efetiva proteção
ao meio ambiente e à saúde pública, configurando solução inadequada para
disposição final.
Aterro sanitário: Local de disposição final de resíduos urbanos no qual são
aplicadas todas as técnicas de engenharia e normas operacionais específicas para
confinar os resíduos, com vistas à efetiva proteção ao meio ambiente e à saúde
pública.
Central ou unidade de compostagem: Instalação apropriada para o tratamento
dos resíduos orgânicos com a utilização das técnicas de compostagem.
Central ou unidade de triagem de materiais recicláveis: Instalação apropriada
para a separação de resíduos usados e descartados para reintrodução na cadeia
produtiva.
Chorume: Líquido percolado de alta carga poluidora produzido pela decomposição
das substâncias orgânicas contidas nos resíduos sólidos.
Coleta seletiva: Recolha, de modo seletivo (separada), de resíduos sólidos
urbanos, industriais, hospitalares, para fins de reciclagem ou tratamento.
Compostagem: Método de tratamento dos resíduos sólidos por meio da
fermentação da matéria orgânica contida, transformando-o em um material para
práticas agrossilvopastoris.
Estação de transferência ou transbordo: Local apropriado e licenciado para
receber e armazenar provisoriamente os resíduos coletados.
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Resíduos sólidos urbanos: Compreendem todos os resíduos sólidos gerados num
aglomerado urbano, excetuados os resíduos de saúde, industriais e dos portos,
aeroportos e zonas de fronteira e ainda aqueles estabelecidos em legislação
específica de responsabilidade exclusiva de seu gerador.
Vazadouro a céu aberto ou lixão: Local onde ocorre a disposição de resíduos em
bruto, sobre o terreno, sem qualquer cuidado ou técnica.
Resíduos Sólidos Industriais – RSI
Aterro industrial: Local de disposição final de resíduos industriais perigosos ou não
perigosos.
Co-Processamento: Mistura de resíduos combustíveis, elegíveis ao processamento
conjunto, para fins de destruição térmica, com recuperação energética dos mesmos
no forno produtor de clínquer.
Resíduos de Serviços de Saúde – RSS
Abrigo externo: Guarda temporária dos resíduos acondicionados conforme
legislação específica com vistas à coleta externa.
Abrigo interno: Armazenamento temporário dos resíduos acondicionados conforme
legislação específica, localizado na própria unidade geradora, com vistas à coleta
interna.
Coleta externa: Transferência dos resíduos armazenados no abrigo externo, com
vistas ao transporte para o local de tratamento ou disposição final.
Coleta interna: Transferência dos resíduos armazenados no abrigo interno para o
abrigo externo.
Resíduos de serviços de saúde: São todos aqueles resultantes de atividades
exercidas nos estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde humana
ou animal.

Técnicas usuais para o tratamento dos resíduos de serviços de saúde:
Autoclave: Tratamento que combina temperatura, pressão e tempo de exposição,
aplicável somente aos resíduos de serviços de saúde contaminados biologicamente.
Desativação Térmica: Tratamento a baixa temperatura, por meio de radiações não
ionizantes de baixa freqüência, aplicável aos resíduos de serviços de saúde
contaminados biologicamente.
Incineração: Tratamento térmico a alta temperatura aplicável aos resíduos de
serviços de saúde contaminados biologicamente e/ou quimicamente.
Microondas: Tratamento através de radiações não ionizantes de alta freqüência
aplicável aos resíduos de serviços de saúde contaminados biologicamente.
Tratamento de resíduos de serviços de saúde (RSS): Alteração das
características físicas, físico-químicas ou biológicas dos resíduos, com vistas à
efetiva proteção ao meio ambiente e à saúde pública.
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Resíduos de Construção e Demolição – RCD
Agregado reciclado: É o material granular proveniente do beneficiamento de
resíduos de construção civil que apresentem características técnicas para a
aplicação em obras.
Aterro de inertes: Local para disposição final de resíduos da construção civil.
Coleta ou remoção de resíduos da construção civil ou entulhos: Remoção de
restos de materiais inorgânicos, provenientes de reformas, construções civis e
atividades afins.
Resíduos de construção e demolição (RCD): São os resíduos reutilizáveis ou
recicláveis produzidos nos canteiros de obras.
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL
Adicionalidade (Additionally): Critério fundamental que quantifica a redução de
emissões de gases de efeito estufa ou o aumento de remoções de CO2
Anexo B: Anexo do Protocolo de Quioto onde estão listadas as metas de redução de
emissões de gases de efeito estufa aplicáveis.
Assistência oficial ao desenvolvimento – AOD (Official Development
Assistance – ODA): Ajuda financeira, a fundo perdido, fornecida pelo governo de
países industrializados para governos de países em desenvolvimento com o
objetivo.
Cenário de referência (Business-as-usual Scenario): Cenário que quantifica e
qualifica as emissões de gases de efeito estufa na ausência da atividade de projeto
do MDL.
Certificação (Certification): Arte de uma das etapas do Ciclo do Projeto que
consiste na garantia formal concedida por uma AOD.
Comércio de emissões: Mecanismos do Protocolo de Quioto, com o objetivo de
cumprir os compromissos quantificados de limitação e redução de emissões
assumidas.
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima: CQNUMC
(United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC):
convenção negociada sob a égide das Nações Unidas, adotada durante a Rio-92,
cujo principal objetivo é a estabilização dos níveis de concentração de gases de
efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica
perigosa no sistema climático.
Emissão de RCEs (Emissions of CERs): Etapa final do Ciclo do Projeto, onde o
Conselho Executivo recebe a comprovação de que as reduções de emissões de
gases de efeito estufa decorrentes das atividades do projeto são reais, mensuráveis
e de longo prazo, e libera a correspondente emissão de RCEs ou CERs.
Gases de efeito estufa (Greenhouse Gases – GHG): São os gases listados no
Anexo A do Protocolo de Quioto: (I) dióxido de carbono (CO2); (II) metano (CH4);
(III) óxido nitroso (N2O); (IV) hexafluoreto de enxofre (SF6); e (V) famílias de gases
hidrofluorcarbonos (HFCs) e perfluorcarbonos (PFCs).
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Linha de base (Baseline): Linha de base de uma atividade de projeto MDL é o
cenário que representa as emissões antrópicas de gases de efeito estufa por fontes,
que ocorreriam na ausência da atividade de projeto proposta, incluindo as emissões
de todos os gases, setores e categorias de fontes.
Mecanismo de desenvolvimento limpo – MDL (Clean Development Mechanism
– CDM): Sendo um dos três mecanismos de flexibilização, são atividades de
projetos de redução de emissão gases de efeito estufa, ou aumento de remoção de
CO2.
Período de obtenção de créditos: Período em que as reduções de emissões de
gases de efeito estufa decorrentes de atividades de projeto do MDL podem ser
contabilizados para efeito de cálculo das RCEs ou CERs. As reduções de emissões
só poderão ser contabilizadas para efeito de cálculo das RCEs ou CERs após o
registro da atividade de projeto no Conselho Executivo do MDL.
Potencial de aquecimento global (Global Warming Potential, GWP): Índice
divulgado pelo IPCC e utilizado para uniformizar as quantidades dos diversos gases
de efeito estufa em termos de dióxido de carbono equivalente.
Primeiro período de compromisso (First Commitment Period): O primeiro
período de compromisso refere-se ao período compreendido entre 2008-2012.
Protocolo de Quioto: Instrumento jurídico internacional complementar, vinculado a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que traz
elementos adicionais à Convenção.
Reduções certificadas de emissões – RCEs ou CERs: Representam as reduções
de emissões de gases de efeito estufa decorrentes de atividades de projetos
elegíveis para o MDL e que tenham passado por todo o Ciclo de Projeto do MDL
(validação/registro, monitoramento e verificação/ certificação).
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APÊNDICE A – Justificativa empreendimento
Mundialmente, até o final da década de 60, os sítios destinados ao
recebimento de resíduos eram implantados e operados sem a preocupação com a
contaminação do solo e dos recursos hídricos. A justificativa desta atitude era que os
contaminantes seriam atenuados naturalmente pelo solo, e consequentemente, não
atingiriam as águas subterrâneas. Estudos têm provado que mesmo pequenos
aterros podem contaminar a água subterrânea, principalmente aqueles que não
sofreram pesquisa de seleção de áreas e não apresentaram projetos específicos
(BAGCHI, 1990; KELLY, 1976).
Segundo Lechner (1994 apud BAQUERO, 1997), a seleção de sítios para
aterros sanitários deve seguir os seguintes requisitos do meio físico:


formulação dos requisitos hidrogeológicos é de extrema importância, pois
não há garantia de que a impermeabilização de aterros resista a 100% por
tempo indefinido;



as condições do solo e da água subterrânea devem ser investigadas até
profundidades que possam potencialmente ser afetadas pela infiltração de
chorume;



de modo geral, aterros devem ser localizados em áreas onde a água
subterrânea não é disponível, não é apropriada para consumo humano ou
ocorre com volume limitado a uso local;



a fundação de Aterro deve ser localizada bem acima da altura máxima do
nível da água subterrânea;



a área do aterro e seus arredores imediatos devem ter condições
hidrogeológicas constantes;



O sítio do aterro deve incluir uma área extensa contornando o aterro, de
modo a garantir que atividades antrópicas não interfiram nas operações de
aterramento e vice-versa (distância mínima de 300m de qualquer
aglomerado urbano);



Aterros sanitários não devem ser localizados em áreas cáusticas nem em
terrenos com importantes reservas de água subterrânea no presente ou
reservas potenciais do futuro; e



Aterros não devem ser localizados em áreas de preservação ambiental.
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No Brasil, trabalhos mais recentes vêm sendo publicados enfatizando os
critérios para seleção de áreas para implantação de aterros sanitários, sendo que
alguns também citam a análise de sítios em áreas degradadas pela mineração.
De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado - Resíduos Municipais
(D’ALMEIDA; VILHENA, 2000) e a norma NBR nº10157 da Associação Brasileira de
Normas Técnica (1987), os estudos de viabilização de áreas para instalação de
aterros sanitários devem compreender uma sequência de atividades para a
identificação e a análise de suas aptidões. Uma área com características físicas
adequadas significa menores riscos ao meio ambiente e a saúde pública. Assim, os
trabalhos de viabilização exigem a compatibilização de vários fatores ambientais,
buscando-se o equilíbrio entre os aspectos sociais, as alterações do meio ambiente
e os custos inerentes do empreendimento. A ponderação dos diversos fatores
considerados deve resultar na classificação de áreas selecionadas, segundo as
seguintes categorias (Tabela 9 a seguir):
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Tabela 9 - Critérios considerados adequados para a escolha das áreas para a instalação
do aterro sanitário

Fonte: D’Almeida; Vilhena (2000) e Tressolti e Consoni (1998)
1) Recomendada: quando pode ser utilizada nas presentes condições, atendendo às
normas vigentes com baixo investimento;
2) Recomendada com Restrição: quando pode ser utilizada necessitando medidas
complementares de médio investimento;
3) Não Recomendada: quando não se recomenda sua utilização em função da necessidade
de medidas complementares de alto investimento.

A norma ABNT 13896/1997 (antiga PN: 603.06-006) que trata de critérios para
projeto, implantação e operação de aterros não perigosos (considerados de classe
II, conforme a NBR 10004), estabelece que o impacto ambiental a ser causado pela
instalação do aterro seja minimizado; que a aceitação da instalação pela população

110

seja maximizada; que a área esteja de acordo com o zoneamento da região; e que o
sítio possa ser utilizado por um longo período de tempo, necessitando apenas de um
mínimo de obras para início da operação. Justifica que para o atendimento das
diretrizes acima, diversas considerações técnicas deverão ser abordadas, tais como:


topografia do terreno: classificado como fator determinante para a escolha
do método construtivo do aterro. Recomenda - se locais com declividade
superiora 1% e inferior a 30%;



geologia e cobertura superficial: referem-se como aspectos importantes na
determinação da capacidade de depuração do solo e da velocidade de
infiltração dos poluentes. Considera-se desejável a existência, de um
depósito natural extenso e homogêneo de materiais com coeficiente de
permeabilidade inferior a 10-6 cm/s e uma zona não saturada com
espessura superior a 3,0 metros; e



recursos hídricos: deve ser avaliada a possível influência do aterro na
qualidade e no uso das águas superficiais e subterrâneas próximas.

Recomenda-se que o aterro deve estar localizado a uma distância mínima de
200 metros de qualquer coleção hídrica ou curso de água. A mudança desta
distância pode ser permitida pelo órgão estadual de controle da poluição ambiental.
Além

dos

aspectos

físicos,

diversos

fatores

foram

levantados

para

consideração, tais como: condições de acesso, tamanho disponível e vida útil da
área, viabilidade econômica do empreendimento e distância mínima de núcleos
habitacionais.
No que se refere ao tamanho e vida útil, é recomendada a construção de
aterros em áreas que possuam vida útil superior a 10 (dez) anos.
Quanto à distância de núcleos habitacionais é recomendada que fosse superior a
500 metros.
A norma menciona que obrigatoriamente, em qualquer caso de escolha de
área, os seguintes critérios devem ser considerados:


a implantação de aterros não deve ser executada em áreas sujeitas a
inundações, em períodos de recorrência de 100 anos;



a superfície inferior do aterro e o nível mais alto do lençol freático devem
ser constituídos por uma camada natural de solo insaturado de 1,50
metros;
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ressalta que o nível de água deve ser medido durante a época de maior
precipitação pluviométrica da região; e



o aterro deve ser executado em áreas onde haja predominância no
subsolo de material com coeficiente de permeabilidade inferior a 5 x 10-5
cm/s. Esta mudança pode vir a ocorrer de acordo com o tipo de resíduo e
as condições hidrogeológicas do local. Ressalta que o valor da
permeabilidade não pode exceder a 10-4 cm/s.

E finalmente, a Resolução CONAMA n° 004 de 9/10/1995 considera “Área de
Segurança Portuária – ASA” as áreas abrangidas no raio de 20 km para aeroportos
que operam de acordo com as regras de vôo por instrumento (IFR), e o raio de 13
km para os demais aeródromos. Na ASA não é permitida a implantação de natureza
perigosa, entendidas como “foco de atração dos pássaros” como vazadouros de lixo.
Especialmente no que concerne a esse aspecto, já foi protocolado na Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC), pedido de anuência para a Construção da CGR
Oásis.
Para viabilizar uma área adequada para a implantação da Central de
Gerenciamento de Resíduos (CGR) Oásis pretendido, foram efetuadas diversas
visitas ao município de Piracicaba, primeiramente por via aérea e posteriormente por
terra para um reconhecimento melhor dos itens necessários à implantação do aterro.
Diante do exposto, os quadros a seguir apresentam os critérios propostos na
metodologia citada, considerando modificações necessárias de acordo com as
características do projeto.
A matriz de critérios mínimos será apresentada da seguinte forma nos Quadros
2 e 3.
CRITÉRIOS PRIORIDADE PESO (em ordem de prioridade)
Atendimento ao Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras e à legislação
ambiental em vigor prioridade 10
Atendimento aos condicionantes político-sociais 6
Atendimentos aos principais condicionantes econômicos 4
Atendimento aos principais condicionantes técnicos 3
Atendimento aos demais condicionantes econômicos 2
Atendimento aos demais condicionantes técnicos 1

Quadro 2 - Peso dos Critérios
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Administração Municipal (2001)
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TIPO DE ATENDIMENTO PESO
T - Total 100%
P - Parcial ou com obras 50%
NA- Não atendido 0%

Quadro 3 - Hierarquização e peso dos critérios para escolha de áreas
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Administração Municipal (2001)

Após a definição das áreas que atendam aos critérios mínimos acima especificados
será elaborada uma matriz contendo os critérios mínimos acima apresentados a fim
de eliminar áreas que não os atendam completamente.

Desenvolvimento do projeto

Inicialmente foram definidos os limites do município sobre uma imagem de satélite,
conforme mostra a Figura 18 a seguir:

Figura 18- Limites do Município de Piracicaba /SP.
Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba (2012)
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A partir da Figura 19, foram eliminadas, de imediato, áreas onde não seria
possível a implantação do empreendimento. Atendendo ao critério mínimo de
distância de zonas residenciais adensadas, no intuito de evitar problemas futuros
com o crescimento populacional no entorno do empreendimento, foram eliminadas,
as áreas urbanas do município e os bairros próximos ao entro da cidade de
Piracicaba/SP.
A etapa seguinte baseou-se em explorar o restante do município em busca de
áreas adequadas para receber o empreendimento pretendido. O cadastramento das
áreas selecionadas foi realizado através de um GPS da marca Garmin, modelo
GPSmap60CS. Durante as excursões foram retiradas as coordenadas de todos os
locais visitados, conforme é apresentado a seguir na Figura 19.

Figura 19 – Imagem e satélite localização aterro CGR – Oasis
Fonte: Google Earth (2009)

A Figura 20 apresentada foi gerada através dos dados do GPS em uma imagem de
satélite retirado do site Google Earth (2009) considerado as possíveis áreas para a
implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos (CGR) Oásis.
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Figura 20– Áreas selecionadas no município de Piracicaba /SP
Fonte: Google Earth (2009)

Durante as excursões foram retiradas as coordenadas geográficas de cada área
visitada, conforme demonstra nas Figuras 21, 22 e 23 a seguir.

Figura 21 – Área Denominada 1 – Usina Iracema (Latitude: 22.672477° e Longitude: 47.555409°)
Fonte: Google Earth (2009)

115

Figura 22 – Área denominada 2 – Fazenda Palmeiras (Latitude: 22.648801° e Longitude:
47.532963°)
Fonte: Google Earth (2009)

Figura 23 – Área denominada 3 – Fazenda Matão (Latitude: 22.656868° e Longitude:
47.546432°)
Fonte: Google Earth (2009)
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A partir da avaliação da situação ambiental de cada área foi elaborado o
Quadro 4, a seguir onde demonstra os critérios a serem atendidos para a escolha da
área ideal para a implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos.

Critérios Prioridade
Critérios Prioridade
Atendimento Critérios Prioridade
Aspectos Legais
Proximidade a cursos d'água
Proximidade a núcleos residenciais
Proximidade a aeroportos
Distância do lençol freático
Distância de núcleos de baixa renda
Vias de acesso com baixa ocupação
Problemas com a comunidade local
Aquisição do terreno
Investimento em infra-estrutura
Vida útil mínima
Uso de solo
Permeabilidade do solo natural
Extensão da bacia de drenagem
Acesso a veículos pesados
Material de cobertura
Manutenção do sistema de drenagem
Distância do centro de coleta
Quadro 4 - Características das áreas
Fonte: Oliveira (2009)

Área
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
5
6

Área 1
T
T
T
P
T
T
T
P
N
N
T
T
P
T
N
T
T
N

Área 2
T
T
T
P
T
T
T
P
N
N
T
T
P
T
N
T
T
N

Área 3
T
T
T
P
T
T
T
P
T
P
T
T
P
P
T
T
T
N

Conforme o Quadro 4, as áreas 1, 2 e 3 são as áreas estudadas e avaliadas
nos requisitos de qualidades de suporte para receberem uma Central de
Gerenciamento de Resíduos.
Estas três áreas possuem qualidades ambientais distintas, as quais
influenciarão diretamente na quantidade e intensidade dos impactos ambientais
gerados quando implantação do empreendimento.
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Área

Área 1

Área 2

Área 2

Área 3

Aspectos Legais

10

100

100

100

10

10

10

Proximidade a cursos d'água

10

100

100

100

10

10

10

Proximidade a núcleos residenciais

10

100

100

100

10

10

10

Proximidade a aeroportos

10

50

50

50

5

5

5

Distância do lençol freático

10

100

100

100

10

10

10

Distância de núcleos de baixa renda

6

100

100

100

6

6

6

Vias de acesso com baixa ocupação

6

100

100

100

6

6

6

Problemas com a comunidade local

6

50

50

50

3

3

3

Aquisição do terreno

4

0

0

100

0

0

4

Investimento em infra-estrutura

4

0

0

50

0

0

2

Vida útil mínima

3

100

100

100

3

3

3

Uso de solo

3

100

100

100

3

3

3

Permeabilidade do solo natural

3

50

50

50

1,5

1,5

1,5

Extensão da bacia de drenagem

3

100

100

50

3

3

1,5

Acesso a veículos pesados

3

0

0

100

0

0

3

Material de cobertura

3

100

100

100

3

3

3

Manutenção do sistema de drenagem

2

100

100

100

2

2

2

Distância do centro de coleta

1

0

0

0

0

0

0

75,5

75,5
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Critérios Pontos da Prioridade

Pontuação Final:

Área 3 Área 1

Quadro 5 - Pontos do atendimento Pontuação das áreas
Fonte: Oliveira (2009)

O Quadro 5 representa as características de qualidade ambiental de cada área, e
respectivas pontuações sendo que a Área 3 – Fazenda Matão apresenta uma
qualidade maior, maior pontuação, enquanto a Área 1 e 2 apresentam um valor, de
menor qualidade ambiental.
Tomando-se por base, então, os valores representando a pior e a melhor
condição ambiental podem concluir que a Área 3 – Fazenda Matão possui uma boa
qualidade ambiental, ou seja, apresenta melhores condições de suporte para a
implantação da CGR Oásis. Pelo exposto o parecer da equipe elaboradora do
Estudo de Alternativas Locacionais, é que a Área 3 denominadas Fazenda Matão, é
a que agrega o maior número de fatores para a implantação do empreendimento.
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ANEXO A – Legislação pertinente aos Resíduos Sólidos no Brasil e considerações
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e legislações Relacionadas
Histórico de ações de gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil
No Brasil, a Constituição Federal, promulgada em 1988, garante, em seu artigo 225,
o direito de todos os brasileiros “ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”. O artigo23 define que são competências comuns da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios “proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas”.
Para fazer valer a Constituição, o país vem dando passos significativos, tendo
adotado medidas desde antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Dentre os avanços ocorridos na última década, além de leis estaduais sobre
resíduos, destacam-se as legislações federais aprovadas que impuseram ou
sistematizaram novas condutas e estão, de alguma forma, relacionadas à gestão de
resíduos:
- Lei nº. 9.974/00, que altera a Lei nº. 7.802,de 11 de julho de 1989, a qual dispõe
sobre a pesquisa, experimentação, produção,embalagem e rotulagem, transporte,
armazenamento,comercialização, propaganda comercial, utilização, importação,
exportação,destino final dos resíduos e embalagens,registro, classificação, controle,
inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins;
- Lei nº. 9.966/00, que dispõe sobre a prevenção, controle e fiscalização da poluição
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em
águas sob jurisdição nacional;
- 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);
- Resolução Conama nº. 313/2002, que dispõe sobre o Inventário Nacional de
Resíduos Sólidos Industriais, conjunto de informações sobre geração,
características,armazenamento, transporte, tratamento,reutilização, reciclagem,
recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados
pelas indústrias do país.
Estão sujeitas a esse inventário as atividades listadas no Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama): 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 para escritório e equipamentos de
informática; fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e
carrocerias;e fabricação de outros equipamentos de transporte. É de
responsabilidade dos Estados enviar as informações. Houve pouca adesão e não
houve padronização das informações, dificultando a compilação dos dados.
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- Artigo 56 do Código Penal Ambiental (Lei nº. 9.605/98), referido pela PNRS:
Produzir, processar, embalar, importar,exportar, comercializar, fornecer, transportar,
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica,perigosa
ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem:
I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em
desacordo com as normas ambientais ou de segurança;
II - manipula, acondiciona, armazena,coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá
destinação final a resíduos perigosos deforma diversa da estabelecida em lei ou
regulamento.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos e seus desdobramentos
Demonstrando o avanço na conscientização da sociedade sobre a urgência em
gerenciar os resíduos sólidos, alguns Estados e municípios se anteciparam à
aprovação da PNRS e criaram legislação própria. A lei federal disciplinou a gestão
integrada de resíduos em todos os municípios, prevendo o engajamento da
sociedade no uso de instrumentos de controle social sem descontinuidade por
mudança de gestão. Impôs aos Estados e municípios o desafio de estruturar
políticas públicas ara gradualmente organizar o setor e melhorar a capacidade
institucional e operacional.
A implantação da gestão integrada de resíduos deve se basear num diagnóstico da
situação de cada região, envolver todas as instituições políticas e todos os setores
da sociedade e definir planos de gestão de forma participativa,assim como
instrumentos legais e meios estruturantes de curto, médio e longo prazos.Ao
priorizar a coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
constituição ou composição, a compostagem e a coleta seletiva com a integração
dos catadores, a legislação valoriza os aspectos ambientais e econômicos e o
desenvolvimento e inclusão social. A PNRS estabelece ainda a diferença entre
resíduos e rejeitos:
os resíduos devem ser reaproveitados e reciclados e apenas os rejeitos devem ter
disposição final ambientalmente adequada.Ao setor empresarial cabe a estruturação
de planos de gerenciamento, integrados aos planos de gestão, com o propósito de
não gerar, minimizar e reaproveitar materiais de descarte, além de implantar
sistemas de logística reversa. Deve haver estímulo às novas tecnologias na
fabricação, na operação,no transporte e no descarte, com indicadores e controle de
resultados, objetivando melhorara eficiência e aproveitar a oportunidade de gerar
novos negócios.Órgão federal responsável pela implantação dos propósitos da nova
legislação, o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio da Secretaria de Recursos
Hídricos e Ambiente Urbano (SÃO),com a Secretaria-Geral da Presidência da
República e com o Comitê Interministerial, tem realizado esforços para engajar
Estados, municípios e a sociedade civil no cumprimento dos objetivos e dos prazos
estabelecidos pela nova política:- Até agosto de 2012, Estados e municípios
deveriam apresentar seu Plano de Gestão de Resíduos Sólidos;- Até agosto de
2014, todos os lixões deverão ser extintos e os aterros sanitários só poderão receber
rejeitos.
Um dos diferenciais mais relevantes da PNRS é que ela estimula o processo de
inclusão dos catadores como forma de enfrentamento das desigualdades sociais. O
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Decreto nº. 7.405/10 instituiu o Programa Pró-Catador,que segue diretrizes do
Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais
Reutilizáveis e Recicláveis.
A PNRS incorpora conceitos modernos de gestão de resíduos sólidos e contempla
diretrizes de leis vigentes relacionadas ao tema,como as contidas na Lei do
Saneamento Básico (14.445/07), no Plano de Saneamento Básico (Plansab) e na
Política Nacional sobre Mudanças do Clima (Lei nº. 12.187/09) – neste caso, o
intuito é o de reforçar o compromisso voluntário com metas de redução das
emissões de gases de efeito estufa (GEE). A nova legislação também abre a
possibilidade de se executarem planos regionalizados, microrregionais,de regiões
metropolitanas, intermunicipais e municipais de gestão integrada,embasados na Lei
dos Consórcios Públicos (nº. 11.107/05).
O resultado concreto da lei, que é a elaboração do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos,foi proposto em versão preliminar em setembro de 2011, com ampla
participação social,contendo diagnóstico, cenários, metas, progra21mas, projetos e
ações, normas e condicionantes para uso do recurso, medidas para incentivar a
gestão regionalizada, normas e diretrizes para disposição final de rejeitos e meios
para controle e fiscalização. Tem horizonte de 20 anos e, a cada quatro anos, deve
ser revisto e compatibilizado com os programas orçamentários.
Definido o ano de 2008 como referência para uniformização dos dados para o
diagnóstico preliminar, as informações compiladas apontaram a seguinte
composição dos resíduos urbanos no Brasil: 51,4% de matéria orgânica, 31,9% de
recicláveis e 16,7% de outros materiais.O percentual de municípios brasileiros que
faziam coleta seletiva passou de 8,2%, em2000, para 17,9%, em 2008. Apesar do
avanço,o índice inda é baixo, principalmente levando-se em conta que, dentre os
que ofereciam o serviço, apenas 38% atendiam o município inteiro. Além disso,
eram grandes as disparidades regionais, já que a coleta seletiva se concentrava nas
regiões Sudeste e Sul, onde alcançava um percentual acima dos 40%, contra uma
média inferior a 10% nas demais regiões.Em seu artigo 13, a lei que instituiu a
PNRS define os resíduos sólidos industriais como “os gerados nos processos
produtivos e instalações industriais”. Já na Resolução Conama nº. 313/02, a
definição é mais abrangente:
“resíduos que resultem de atividades industriais e que se encontrem 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 disponível.
Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de
água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição”.
A PNRS destaca o papel da sociedade em agir de forma integrada para conseguir
as mudanças necessárias e implantar novas referências no trato da produção e do
consumo, foca dona análise do ciclo de vida do produto e da responsabilidade
compartilhada. Isso acontecerá em uma série de etapas que envolvemos
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo
produtivo,o consumo e a disposição final.
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A responsabilidade por esse conjunto de atribuições deve ser compartilhada por
fabricantes,importadores, distribuidores e comerciantes,consumidores e titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Esse esforço
integrado visa,como resultado final, a diminuição do volume de resíduos sólidos e de
rejeitos gerados. Empresas e demais instituições públicas e privadas devem
desenvolver o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, integrado ao plano
municipal, e disponibilizá-lo aos órgãos municipais competentes, ao órgão
licenciador do Sistema Nacional do Meio Ambiente(Sisnama) e ao Sistema Nacional
de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos(Sinir, cuja implantação está
prevista para até dezembro de 2012), com periodicidade anual e contendo
informações completas e atualizadas sobre sua implementação e operacionalização.
Deverão apresentar plano de gerenciamento de resíduos sólidos as organizações
relacionadas no artigo 20 da PNRS, como: os serviços públicos de saneamento; as
indústrias – incluindo resíduos gerados tanto nos processos produtivos quanto nas
instalações industriais–; serviços de saúde; mineração; as empresas que gerem
resíduos perigosos; as empresas que gerem resíduos que, mesmo caracterizados
como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume não sejam
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; as empresas de
construção civil; as empresas e terminais de transportes; e os responsáveis por
atividades agrossilvopastoris. É interessante observar que o parágrafo 5do artigo 19
determina que “é vedado atribuirão serviço público de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a que se
refere o artigo 20 em desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber,do SNVS”. Entretanto, no
artigo 33, parágrafo7, encontra-se este dispositivo: “Se o titular do serviço público de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de
compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de
responsabilidade dos fabricantes, importadores,distribuidores e comerciantes nos
sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo,
as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente
acordada entre as partes”.
A logística reversa
Um dos pilares da PNRS, a logística reversa é 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. As empresas devem reaproveitar os resíduos em seu ciclo produtivo ou
em outras cadeias, ou dar a eles destinação final ambientalmente adequada.A
implantação deve obedecer a determinações de acordos setoriais baseados em
diagnósticos de diferentes realidades e estar atrelada a compromissos com planos e
metas.
A PNRS estabeleceu obrigatoriedade imediata da adoção de medidas de logística
reversa aos geradores de resíduos passíveis de causar prejuízo à saúde se
descartados irregularmente.
A responsabilidade sobre serviços de manejo de resíduos sólidos domiciliares e de
limpeza urbana é da administração municipal e deve constar do Plano de Gestão. A
responsabilidade sobre resíduos provenientes das atividades industriais, comerciais
e de serviços privados, de acordo com a PNRS, passou a ser do próprio gerador.
Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurara observância da Política Nacional de
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Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e
em seu regulamento.
Por força desse princípio, as empresas envolvidas na produção, importação,
distribuição e comercialização de determinados produtos estão obrigadas também a
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
produtos e embalagens após o uso, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana.
Conforme o artigo 33 da lei, inicialmente são obrigados a estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor,de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de
manejo dos resíduos sólidos,os fabricantes, importadores, distribuidores
comerciantes de:
• agrotóxicos e suas embalagens;
• eletroeletrônicos e seus componentes;
• lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
• óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
• pneus;
• pilhas e baterias.
Também mereceram atenção produtos comercializados em embalagens plásticas,
metálicas ou de vidro, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do
impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados– caso dos
remédios usados, por exemplo.
Apesar de essa obrigatoriedade ainda gerar dúvida e merecer atenção especial nos
grupos de trabalho sobre acordos setoriais – termos de compromisso firmados entre
o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes,tendo
em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do
produto –, muitos fabricantes vêm atendendo às resoluções do Conama para a
destinação de:
• pilhas e baterias (Resolução 257/99);
• óleos lubrificantes (Resolução 362/05);
• embalagens de agrotóxicos (Resolução334/03 e Lei nº. 9.974/00);
• pneus (Resolução 416/09).
Grupos de trabalho
Com a finalidade de promover a implantação desse novo modelo de gestão e
estabelecer normas e prazos no formato de acordos setoriais para a coleta de
materiais descartados,foi criado, por meio do Decreto nº. 7404/10,o Comitê
Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa (Cori), órgão
colegiado de caráter deliberativo e consultivo.Integrado pelos ministros do Meio
Ambiente,da Saúde, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Fazenda, o comitê é presidido pelo
titular do Ministério do Meio Ambiente,conta com a Secretaria-Executiva e com o
Grupo Técnico de Assessoramento (GTA),composto por técnicos dos mesmos
ministérios,e pode constituir Grupos de Trabalho Temáticos (GTTs), convidando
representantes de outros setores, conforme as necessidades dos trabalhos. Entre as
competências do Cori estão à aprovação dos estudos de viabilidade técnica e
econômica de sistemas de logística reversa instituídos nos termos da PNRS, o
estabelecimento da orientação estratégica para implementação de tais sistemas e a
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definição das diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e
econômicos.
Pela complexidade do assunto e para divulgar e ampliar o compromisso de todos os
setores com a PNRS, o Ministério do Meio Ambiente criou mais dois grupos de
trabalho: um para promover a articulação e a integração e harmonizaras políticas
públicas do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) com a PNRS, instituído
pela Portaria nº 112/11, e outro para promover a articulação interna das unidades do
ministério na orientação e implementação da PNRS, instituído pela Portaria nº.
114/11.
Importantes instrumentos normativos foram publicados no Diário Oficial da União de
22 de junho de 2012:
- a Deliberação Cori nº. 02/2011, que dispõe sobre as diretrizes metodológicas para
avaliar os impactos sociais e econômicos da implantação da logística reversa; e
- a Deliberação Cori nº. 03/2011, que dispõe sobre critérios e conteúdo de estudos
para a aprovação da viabilidade técnica e econômica da implantação de sistemas de
logística reversa.
Tais deliberações visam sistematizar os estudos de viabilidade técnica e econômica
previstos na PNRS, além dos já efetuados para os produtos listados anteriormente
(pilhas e baterias;pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos
eletroeletrônicos e seus componentes). Também dos estudos sobre embalagens em
geral deverão constar: diagnóstico da situação dos resíduos pós-consumo na
cadeia; situação da infra-estrutura para sistemas de logística reversa;
dimensionamento desse sistema; e
avaliação dos custos e dos benefícios implantação dos sistemas de logística reversa
pós-consumo.
Também já foram publicadas deliberações referentes à viabilidade técnica e
econômica da implantação de sistema de logística reversa de lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista (Deliberação
Cori nº. 04/2012) e de embalagens em geral(Deliberação Cori nº. 05/2012).
Alguns setores já estão em diálogo avançado para implantar a logística reversa.
Outros ainda buscam compatibilizar cronogramas de implantação com viabilização
financeira,desacordo de objetivos e divisão de responsabilidades. GTTs como os de
lâmpadas, óleos lubrificantes e embalagens(excluídas as de agrotóxicos e de óleos
lubrificantes)vêm construindo acordos, visando desenhar uma proposta de
modelagem da logística reversa. Eles também vêm fornecendo subsídios para
elaboração do edital de chamamento para acordo setorial, com o propósito de
subsidiar o GTA e o Comitê Orientador na tomada de decisões pertinentes
ao tema. Os grupos de trabalho abrigam representantes de órgãos públicos
federais,estaduais e municipais e de entidades representativas de setores da
sociedade civil diretamente impactados pela logística reversa.
O GT sobre Gerenciamento das Embalagens Usadas de Óleo Lubrificante é o
primeiro em vias de conclusão de acordo setorial, graças ao consenso alcançado
entre todos os envolvidos na cadeia produtiva. A sugestão sob análise estabelece
que o consumidor devolva as embalagens usadas preferencialmente no local onde
comprou – e que o varejista dê tratamento adequado e também armazene as
embalagens,segundo orientação dos fabricantes e normas ambientais. Já o
atacadista, além de fazer o que faz o varejista, deverá emitir certificado de
recebimento e devolver as embalagens às centrais de coleta, que são de
responsabilidade de fabricantes ou importadores.
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Fabricantes e importadores, por sua vez,devem inserir no rótulo dos produtos
informações ao consumidor sobre a importância da devolução das embalagens no
estabelecimento em que as comprou. Devem também receber das centrais de
triagem as embalagens dispostas inadequadamente em lixos residenciais e
comerciais e as embalagens dos comerciantes varejistas em suas centrais de
recebimento,encaminhando-as para as recicladoras credenciadas pelo sistema,
mediante o recebimento do certificado de entrega para a destinação.
Já os produtores de embalagens plásticas deverão desenvolver tecnologia para
utilizar,na fabricação de novas embalagens,percentual crescente de material
reciclado,respeitando o mínimo inicial de 10%.
Outro grupo de trabalho em fase avançada de discussões é o GT de Embalagens,
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, o qual já lançou edital de
chamamento para a logística reversa para embalagens geral. O GTA e o Comitê
Orientador para a Implementação do Sistema de Logística Reversa farão o estudo
de viabilidade financeira dessa logística.
O objetivo é realizar a separação dos materiais e aumentar o índice de reciclagem
para reduzir o volume de resíduos descartados.
Diariamente, são descartadas no país 25 mil toneladas de embalagens, o que
representa um quinto do total de resíduos produzidos.
Do lado empresarial, o grupo é coordenado pelo Compromisso Empresarial para
Reciclagem(Cempre)
Processo informativo e educacional para implementação do Plano de Resíduos
Sólidos
Uma das iniciativas educacionais mais relevantes do Ministério do Meio Ambiente é
o projeto Gestão de Resíduos Sólidos (GeRes),desenvolvido em parceria com o Iclei
– Governos Locais pela Sustentabilidade e a Embaixada Britânica no Brasil, com o
objetivo de capacitar gestores na elaboração de planos de gestão de resíduos. Em
março de 2012, na abertura do I Encontro dos Municípios como Desenvolvimento
Sustentável – organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos –, o GeRes lançou a
publicação Planos de Gestão de Resíduos Sólidos: Manual de Orientação –
Apoiando a Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos: do Nacional
ao Local.
Estruturado com linguagem simples e didática, o manual foi criado para tornar mais
simples o processo de construção dos planos e propõe um método adaptável às
necessidades de cada região. Além de ter a tarefa facilitada pelo manual, municípios
e Estados contam com treinamento à distância.
Com 157 páginas, o manual é dividido em sete capítulos: “Metodologia para
elaboração dos planos”; “Elaboração do diagnóstico e dos cenários futuros”;
“Definição das diretrizes e estratégias”; “Metas, programas e recursos necessários”;
“Implementação das ações”; “Dos prazos, do horizonte temporal e das revisões”;
e “Passo a passo: o processo de elaboração dos PGIRS”. A publicação reforça a
importância de “valorizar a participação da sociedade, e suas instituições
representativas, desde o início do processo de elaboração do plano”. E afirma que
mobilizar a comunidade “favorece a construção dos mecanismos de controle social
dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e dos
sistemas de coleta seletiva e logística reversa que deverão ser implantados”.
São tratados no manual aspectos relevantes relacionados ao tema, como a
responsabilidade dos municípios em compartilhar com a União os esforços para
mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Para que o país consiga cumprir
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com os compromissos internacionais já assumidos, as cidades devem considerar em
seu planejamento ações como:
• diminuição do transporte por veículo mecanizado de todos os tipos de
resíduos,visando à redução de emissões;
• captação dos gases resultantes da decomposição dos resíduos úmidos nos aterros
sanitários existentes (prazo de geração de gases estimado entre 16 e 50 anos);
• captação dos gases provenientes da decomposição acelerada dos resíduos
úmidos urbanos e rurais, por meio de biodigestores(prazo de geração de gases
estimado em algumas semanas);
• disposição de resíduos da coleta convencional em aterro sanitário exclusivamente
quando já estabilizados por meio da biodigestão;
• maximização dos processos de compostagem, antecedendo os que se baseiam
em
biodigestão sempre que possível;
• aproveitamento energético (geração de energia elétrica, vapor etc.) dos gases
produzidos na biodigestão de resíduos úmidos urbanos e rurais.
De acordo com a PNRS, todos os Estados e Municípios devem possuir planos de
gestão,inclusive para ter acesso a recursos federais.
Para financiar ações no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o governo
federal instituiu o Decreto nº. 7619/11, que regulamenta a concessão de crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)na aquisição de resíduos
sólidos.
Os seguintes Estados já possuem legislação própria sobre gerenciamento de
resíduos:
- São Paulo – Lei nº. 12300/06 (www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/estadual/
leis/2006%20Lei%2012300.pdf);
O consumidor tem papel fundamental no processo de implantação da logística
reversa.
Por isso é necessário investir em educação ambiental e criar uma infra-estrutura
bem dimensionada para recolher e abrigar os materiais descartados. Vale ressaltar
que, como a legislação determina a integração dos catadores no processo da
logística reversa, as cooperativas de catadores têm prioridade na contratação dos
serviços de coleta seletiva, que neste caso dispensam licitação.
A Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo
Em 2006, antes mesmo do lançamento da PNRS, o Estado de São Paulo aprovou a
sua Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS),instituída pela Lei nº. 12.300/06,
regulamentada pelo Decreto nº. 54.645/09. Contemplando aspectos inovadores para
a mudança na gestão de resíduos no âmbito estadual, essa política destaca12
princípios, entre os quais visão sistêmica,gestão integrada e compartilhada, padrões
sustentáveis de produção e consumo, princípio da prevenção, destaque na
participação, princípio poluidor-pagador, inclusão social, acordos voluntários e
instrumentos econômicos.
De acordo com a PNRS, nos planos estaduais de resíduos sólidos deverão ser
traçadas diretrizes relativas aos agentes responsáveis pela implementação dos
processos de logística reversa, refletindo os acordos setoriais que já tenham sido
decididos em nível nacional ou propondo acordos de alcance local, regional ou
estadual. Os planos devem priorizar o planejamento de gestão daqueles resíduos
que têm presença mais significativa nas cidades – em geral, os da construção civil,
os úmidos e os domiciliares.
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Este planejamento específico deve ser seguido pelo planejamento das ações para
todo o conjunto de resíduos ocorrentes (de saúde, de logística reversa, de
indústrias, de mineração, agrossilvopastoris etc.).
O governo paulista já iniciou o processo exigido pelo Sistema Declaratório Anual de
Resíduos Sólidos, um formulário eletrônico padronizado para declaração formal por
geradores,transportadores e unidades receptoras, disciplinado pela Resolução
Estadual SMA 38/09, que estabelece regras para a logística reversa. Esse
dispositivo pode permitir a produção do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos,
resultado da compilação do sistema declaratório, cadastro de fontes prioritárias,
situação de conformidade da gestão de resíduos, balanço de massa
(geração/tratamento) e monitoramento por meio de indicadores de qualidade
ambiental.
Foi também criada a Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, que
integra seis secretarias, com o objetivo de cooperar na elaboração do plano de
resíduos sólidos. Em conjunto com instituições de normatização,essa comissão deve
propor padrões de qualidade para materiais obtidos por meio da reciclagem,para fins
de certificação ambiental de produtos, além de estabelecer, junto com os setores
produtivos, instrumentos e mecanismos econômicos para fomentar a gestão e o
gerenciamento dos resíduos.
A Resolução Estadual SMA 24/108 estabeleceu a relação dos produtos que, por
suas características,venham a gerar resíduos sólidos de significativo impacto
ambiental, sujeitos à responsabilidade pós-consumo, estabelecida pelo artigo 19 do
Decreto Estadual nº. 54.645/09.
A relação de produtos, que pode ser atualizada pela Comissão Estadual de Gestão
de Resíduos Sólidos, é a seguinte:
I - Filtros de óleo lubrificante automotivo;
II - Embalagens de óleo lubrificante automotivo;
III - Lâmpadas fluorescentes;
IV - Baterias automotivas;
V - Pneus;
VI - Produtos eletroeletrônicos;
VII - Embalagens primárias, secundárias e terciárias de:
a) alimentos e bebidas;
b) produtos de higiene pessoal;
c) produtos de limpeza;
d) bens de consumo duráveis.
Ficam os fabricantes, distribuidores ou importadores dos produtos relacionados
obrigados a:
- Manter, individualmente ou sob a forma de parcerias, postos de entrega voluntária
para resíduos pós-consumo;
- Orientar consumidores quanto à necessidade de devolução dos resíduos pós
consumo;
- Cumprir metas de recolhimento;
- Declarar a quantidade produzida (dos produtos listados nos incisos de I a VII do
artigo3º.), a quantidade de resíduos recolhidos e sua destinação no Sistema
Declaratório Anual de Resíduos Sólidos, a partir do estabelecimento das metas de
recolhimento.
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Os resíduos recolhidos deverão ser encaminhados para reciclagem, recuperação
energética, reutilização ou outra destinação permitida pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB).
As infrações às disposições dessa resolução serão aplicadas conforme o disposto
nos artigos28 a 33 da Lei Estadual nº. 9.509/97 (Política Estadual do Meio
Ambiente), na Lei Estadual nº.12.300/06 e no Decreto Estadual nº. 54.645/09.
O Decreto Estadual nº. 57.817/12 instituiu o Programa Estadual de Implementação
de Projetos de Resíduos Sólidos para a realização de ações necessárias à
execução da Política Estadual de Resíduos Sólidos, prevendo a elaboração do
Plano Estadual de Resíduos Sólidos e o apoio à gestão municipal de resíduos
sólidos,às atividades de reciclagem, de coleta seletiva e de melhoria na destinação
final dos resíduos sólidos e à educação ambiental para a gestão de resíduos sólidos,
com os seguintes objetivos:
I – subsidiar ações de planejamento necessárias à elaboração e atualização do
Plano Estadual de Resíduos Sólidos;
II – apoiar obtenção de dados sobre gestão de resíduos sólidos no Estado de São
Paulo;
III – fornecer apoio técnico e recursos financeiros para:
a) ações necessárias à elaboração e atualização do Plano Estadual de Resíduos
Sólidos;
b) construção e operação de sistemas de informação necessários à implantação da
Política Estadual de Resíduos Sólidos.
Apresentamos a seguir o teor dos artigos 3a 5, que permitem melhor detalhamento
das ações previstas:
Artigo 3º. – São objetivos do projeto de apoio à gestão municipal de resíduos
sólidos:
I – apoiar, por meio de capacitação técnica e planejamento, a elaboração de planos
municipais de resíduos sólidos;
II – elaborar e publicar material de orientação técnica para a melhoria da gestão dos
resíduos sólidos pelos municípios;
III – apoiar e fomentar soluções regionalizadas,bem como a integração e
cooperação entre os municípios na gestão de resíduos sólidos;
IV – monitorar a evolução das ações de gestão dos resíduos sólidos nos municípios
por meio de índices e indicadores específicos;
V – realizar seminários e eventos dedicados à disseminação e comunicação das
ações do projeto.
Artigo 4º. – São objetivos do projeto de apoio às atividades de reciclagem, coleta
seletiva e melhoria na destinação final dos resíduos sólidos:
29
I – estimular a adoção de boas práticas de gestão de resíduos, por meio de
capacitação e distribuição de material técnico,de acordo com os princípios da
Política
Estadual de Resíduos Sólidos;
II – fomentar o aperfeiçoamento dos sistemas de gestão de resíduos nos municípios,
incluindo a ampliação da coleta seletiva, triagem e destinação ambientalmente
adequada de resíduos;
III – empreender ações indutoras de recuperação ou encerramento das instalações
de destinação final de resíduos em situação inadequada;
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IV – subsidiar, por meio de recursos técnicos e financeiros, o aproveitamento
econômico de resíduos sólidos urbanos,industriais, das atividades rurais e da
construção civil, dentre outros;
V – incentivar as ações de mitigação das mudanças climáticas na gestão dos
resíduos;
VI – apoiar tecnicamente o estabelecimento de cooperativas de materiais recicláveis;
VII – criar o cadastro estadual de cooperativas de materiais recicláveis.
Artigo 5º. – São objetivos do projeto de educação ambiental para a gestão dos
resíduos sólidos:
I – fomentar e promover ações de educação ambiental sobre resíduos sólidos,em
especial pela capacitação dos professores da rede pública de ensino;
II – promover a disseminação de informações e orientações sobre a participação de
consumidores, comerciantes, distribuidores,fabricantes e importadores nos sistemas
de responsabilidade pós-consumo;
III – sensibilizar e conscientizar a população sobre suas responsabilidades na gestão
de resíduos, em especial na coleta seletiva e nos sistemas de responsabilidade pósconsumo, visando a difundir e consolidar padrões sustentáveis de produção e
consumo;
IV – elaborar e publicar material de orientação sobre a gestão dos resíduos sólidos.
Seguem-se outras leis estaduais relativas a assuntos integrados ao Programa de
Resíduos Sólidos:
- Lei Estadual nº. 13.577/09, que dispõe sobre proteção da qualidade do solo e
gerenciamento de áreas contaminadas;
- A Política Estadual de Saneamento, cuja base legal está disposta nos artigos 215e
216 da Constituição Estadual e na Lei Estadual nº. 7.750/92;
- Lei Estadual nº. 13.798/09, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas
(PEMC);
- Lei Estadual nº. 12.528/07, que obriga a implantação do processo de coleta
seletiva de lixo em shopping centers e em outros estabelecimentos especificados, do
Estado de São Paulo.
Outros dispositivos legais federais relacionados a resíduos sólidos
Contemplado no Plano Nacional, o Sistema de Informações sobre a Gestão dos
Resíduos Sólidos(Sinir) tem como objetivo armazenar, tratar e fornecer informações
que apóiem as funções ou processos de uma organização. Essencialmente,é
composto de um subsistema formado por pessoas,processos, informações e
documentos e de outro subsistema composto por equipamento se seus meios de
comunicação. Deverá ser implantado até final de 2012 e será alimentado por
variados sistemas, como o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente
(Sinima), o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (Sinisa),
inúmeros cadastros nacionais e dados de outros órgãos públicos.
Apesar da dificuldade em conseguir inter-relacionar dados oriundos de diferentes
sistemas, o Sinir será essencial para a caracterização de oferta e demanda dos
serviços necessários ao gerenciamento dos resíduos sólidos e das atividades de
logística reversa.
De acordo com alguns analistas, será necessário integrar e padronizar esse
conjunto de informações para se obter uma fiel interpretação dos dados
disponibilizados.
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Também é necessária a revisão dos prazos e do conteúdo, à luz da nova legislação
e da Resolução Conama nº. 313/02, que fornecerá,a partir do inventário dos
resíduos
industriais, um diagnóstico completo e confiável para a estruturação de planos,
programas e ações pautados na realidade.
Outra ferramenta para diagnóstico é o Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais (CTF), instrumento
da Política Nacional de Meio Ambiente. A Lei 6.938/81 obriga todos os que
desenvolvem atividades consideradas potencialmente poluidoras e utilizadoras de
recursos naturais, a se registrarem nesse cadastro.
Outras leis referentes ao tema são as seguintes:
- Lei nº. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação;
- Lei nº. 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política
Nacional de Educação Ambiental, tendo sido regulamentada pelo Decreto nº.
4.281/02;10
- Lei nº. 11.795/08, dos Consórcios Públicos, regulamentada pelo Decreto nº.
6.017/07,que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos;
- Lei nº. 11.445/07, do Saneamento Básico, que estabeleceu o marco legal,
contemplando abastecimento de água,esgotamento sanitário, limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, instituindo a
obrigatoriedade de elaboração de planos de saneamento básico nacional,estaduais
e municipais. Em seu artigo57, modifica a lei de licitações e contratos– (Lei nº.
8.666/93), dispensando de licitação a contratação de associações ou cooperativas
de catadores formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda
reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis para o
serviço de coleta seletiva.
Foi regulamentada pelo Decreto nº.7.217/10, que no artigo 12 define os resíduos e
no artigo 13 explicita a necessidade dos planos de saneamento, com incentivo à
minimização e recuperação dos resíduos gerados;
- Portaria nº. 44/2008, que nomeia o Comitê Gestor Nacional de Produção e
Consumo Sustentável, uma expansão do antigo Comitê Gestor de Produção Mais
Limpa, criado em 2003;
- Lei nº. 12.187/09, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima
(PNMC), com o propósito de reduzir entre36,1% e 38,9% as emissões projetadas
até 2020 no país. É regulamentada pelo Decreto nº. 7.390/10, que no artigo6º.
estabelece ações de redução das emissões de CO2 ou equivalente, como a
expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes alternativas
renováveis,notadamente centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e
bioeletricidade, da oferta de bicombustíveis e incremento da eficiência energética,
além do incremento da utilização na siderurgia do carvão vegetal originário de
florestas plantadas e melhoria na eficiência do processo de carbonização;
- Decreto nº. 7619/11, que regulamenta a concessão de crédito presumido de IPI na
aquisição de resíduos. (INSTITUTO ETHOS, 2012)
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ANEXO B – Tabela base para início da pesquisa de ACV
Tabela 10 – Cenários pré-definidos
CENÁRIO 1

Coleta comum (indiferenciada)
Disposição em Aterro Sanitário

CENÁRIO 2

Coleta seletiva
Compostagem do orgânico, com mercado para o composto;
Disposição dos resíduos não utilizados em aterro sanitário, incluindo os resíduos
resultantes do processo de compostagem

CENÁRIO 3

Coleta seletiva
Compostagem do orgânico, sem mercado para o composto
Disposição dos resíduos não utilizados em aterro sanitário, incluindo os resíduos
resultantes do processo de compostagem

CENÁRIO 4

Coleta comum
Incineração de todos os resíduos com recuperação de energia
Disposição dos resíduos da incineração em aterro sanitário sem recuperação de
energia

Fonte: Oliveira (2009)
Tabela 11 - Composição
Orgânicos

48%

Metais ferrosos

3%

Metais não-ferrosos
Papel

2%
16%

Papelão

6%

Plásticos

12%

Vidro

2%

Outros

11%

Total :

100%- 10.180

Fonte: Oliveira (2009)
Obs.: poder calorífico proporcional = 10.180 kJ/kg RSU = 2.431 kcal/kg RSU.
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Tabela 12– Dados para avaliação de ciclo de vida
continua
ATERRO SANITÁRIO
Consumo de combustível no aterro
Eficiência da coleta de gases no aterro
Composição do gás de aterro (g/Nm³):
Composição do gás resultante da queima do gás de aterro
(g/Nm³):

0,6 l/t res.
40%
CO₂ = 883,93, CH₄ =
392,86, N₂O= 0
CO₂= 1964,29, CH₄ = 0,
N2) = 0

INCINERAÇÃO
Distância da unidade ao aterro de resíduos Classe I
Distância da unidade ao aterro de resíduos Classe II
Quantidade de cinzas volantes produzias= 0,032 t/t res.
% de recuperação de cinzas
Eficiência da recuperação energética

2 km
10 km
0,032 t/t res. (para qq
resíduo)
0
20%

Não há reutilização de escórias. Produção de escórias por
tipologia de resíduos (t/t res):
Papel
Vidro
Metais ferrosos
Metais não ferrosos
Plástico filme
Plástico rígido
Têxteis
Orgânicos
Outros
Consumo de eletricidade
Emissão de CH₄
Emissão de N₂O

0,084
0,9
0,85
0,9
0,09
0,06
0,077
0,077
0,42
70 kWh/t res.
0 g/t res.
0 g/t res.

Emissão de CO₂ por cada tipo de resíduo (g/t res.):
Papel
Vidro
Metais ferrosos e não ferrosos
Plástico filme
Plástico rígido
Têxteis
Orgânicos
Outros

1128500
0
0
2336700
2492500
1209200
563900
1025900
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contínua
TRATAMENTO BIOLÓGICO
Fração de orgânicos e papel considerado como não
completamente biodegradáveis e/ou aderido ao material
removido com a segregação na fonte
Distância da unidade de compostagem ao aterro
Consumo de energia na unidade de compostagem
Produção de composto
Emissão de CO₂
Emissão de CH₄
Emissão de N₂O

5%
10 km
30 kWh/t res.
0,5 t/t res.
320 kg/t res.
0
0

COMBUSTÍVEIS, MATÉRIAS PRIMAS E TRANSPORTE
Produção e uso de diesel:
Resíduos não perigosos
Consumo de energia
Emissão de CO₂
Emissão de N₂O
Emissão de CH₄
PEAD dos sacos:
Resíduos não perigosos
Consumo de energia
Emissão de CO₂
Emissão de N₂O
Emissão de CH₄
Produção e uso de eletricidade:
Resíduos não perigosos
Consumo de energia
Emissão de CO₂
Emissão de N₂O
Emissão de CH₄
Produção e uso de gás natural:
Emissão de CO₂
Emissão de CH₄
Consumo de diesel de um caminhão de 20 t
Obtenção de metais ferrosos
Consumo de energia
Emissão de CO₂
Emissão de N₂O
Emissão de CH₄

Fonte: Oliveira (2009)

0,0057 t/1000 l
44,1 GJ/1000 l
3036258 g/1000 l
41 g/t res.
0
0,0885 t/t
98,1 GJ/t
1691657 g/t
70 g/t
0
0,0491 t/MWh
9,5 GJ/MWh
441657 g/MWh
70 g/MWh
0
2061211 g/1000 m³
0
0,321 l/km
12,4 GJ/t
0
176 g/t
0
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Gráfico 16– Emissão dos cenários de NO2
Fonte: Xará et al. (2001)
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Gráfico 17 - Emissão dos cenários de CO2
Fonte: Xará et al. (2001)
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Gráfico 18- Emissão dos cenários de CH4
Fonte: Xará et al. (2001)
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Gráfico 19 – Potencial de aquecimento global
Fonte: Xará et al. (2001)
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Gráfico 20 - Resultados dos cenários 1, 2, 3 e 4
Fonte: Xará et al. (2001)
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ANEXO C – Viabilidade Econômica (projeção da consultoria)
Tabela 13 - Viabilidade Econômica Projeto
Receita Principal – Energia Elétrica
Incineração
Usina de Aproveitamento do Biogás
Total Energia Elétrica

R$ 24.600.000,00 – 109.000 Mwh
R$5.550.000,00 – 31.000 Mwh
R$ 30.150.000,00

Receita Acessória – Créditos de Carbono
Incineração
Usina de Aproveitamento do Biogás
Total CC

R$ 12.420.000,00
R$ 4.400.000,00
R$ 16.820.000,00

Recebimento de Resíduos
O custo do recebimento de resíduos no CTR considerou o custo médio de R$ 30,00 por tonelada descarregada.
R$ 35.150.000,00

Viabilidade Econômico-Financeira
A taxa interna de retorno (TIR) esperada para a incineração e aproveitamento do biogás é de 19,70 %

Características dos Equipamentos
Incinerador – 2 módulos de 15 t/hora

Potência dos equipamentos de geração de energia:
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Incineração – 1,41Mw
Usina de Aproveitamento de Biogás – 0,39 Mw

Benefícios Adicionais da Implantação do CGE
Tratamento e disposição final de resíduos de forma adequada;
Utilização de tecnologias atuais;
Unidades ambientalmente licenciadas;
Recebimento de 215 t/dia, equivalente a geração diária de uma população de 310.000 habitantes

Investimentos
Incinerador:
Implantação Aterro Sanitário:
Usina de Aproveitamento do Biogás:
Total Investimentos:

R$ 28.000.000,00 – 83 %
R$ 3.750.000,00 – 11 %
R$ 2.082.000,00 - 6%
R$ 33.832.000,00 - 100%

Percentuais Otimizados pela Melhor TIR (~20%) de Recebimento de Resíduos
Unidade de Incineração - 24 %
Aterro Sanitário - 76 %

Investimentos
Receitas

Fonte: Autora

Energia Elétrica
Créditos de Carbono
Recebimento de Resíduos
Sub Total Receitas
Saldo

R$ 33.832.000
R$ 30.150.000
R$ 1.682.000
R$ 33.150.000
R$ 64.982.000
R$ 31.150.000
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ANEXO D – Tabela provenientes do software IWM-2 – 20% de incineração
Tabela 14 - Dados software IWM-2 – 20% Incineração
Integrated Waste Management
Model IWM-2
Restwaste Stream

Description

Paper

Glass

Dest.

Collected Household Waste

-

590

108

Delivered Household Waste

-

n/a

1,275

Collected Commercial Waste

-

Zero

Zero

Delivered Garden Waste

B

n/a

n/a

B
S
B
S
B
S
B
S
M/B
S
M/B
S
M/B

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

n/a
Zero
n/a
Zero
n/a
Zero
n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

KCS1 Biowaste
KCS1 Dry Recyclables
KCS2 Biowaste
KCS2 Dry Recyclables
KCS3 Biowaste
KCS3 Dry Recyclables
KCS4 Biowaste
KCS4 Dry Recyclables
MBCS1 Single Material Containers
MBCS1 Mixed Material Containers
MBCS2 Single Material Containers
MBCS2 Mixed Material Containers
MBCS3 Single Material Containers

Ferro NonTextile Organi
Film Rigid
Other Total
us
fe
s
cs
Meta Plast Plasti
Metal
l
ic
c
117
13 304 304
Zero 2,313
752
4,5
54,10
73,2
1,575 75 6,75 300
n/a
9,15
5
3
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
Zero Zero
n/a
n/a n/a
n/a
n/a
54,10
n/a
54,1
5
1
n/a
n/a Zero Zero
n/a
Zero
n/a
Zero
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
Zero Zero
n/a
n/a Zero Zero
n/a
Zero
n/a
Zero
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
Zero Zero
n/a
n/a Zero Zero
n/a
Zero
n/a
Zero
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
Zero Zero
n/a
n/a Zero Zero
n/a
Zero
n/a
Zero
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
Zero Zero
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
n/a
Zero
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
Zero Zero
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
n/a
Zero
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
Zero Zero
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
n/a
Zero
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MBCS3 Mixed Material Containers
MBCS4 Single Material Containers
MBCS4 Mixed Material Containers
Bulky Household Waste Recovered

S
M/B
S
M

Zero
Zero
Zero
n/a

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
n/a

Zero
Zero
Zero
n/a

Zero
n/a
Zero
n/a

Bulky Household Waste Residue

T/L

n/a

-1,275

1,575

-75

6,75

-300

n/a

n/a

-9,15

B
S
C
D
B
T
L

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
-590
Zero

n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
-108
Zero

n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
-117
Zero

n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
-13
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
-304
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
-304
Zero

n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
-2,313
Zero

n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
-752
Zero

Paper

Glass

Ferrou
s

Nonfe

Film

15

1,35

Commercial Biowaste
Commercial Dry Recyclables
Input To Coarse RDF Production
Input To Densified RDF Production
Material To Biological Stream
Material To Thermal Stream
Material To Landfill Stream

Zero
Zero
Zero
Zero
19,1
3
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
-4,5
Zero

Integrated Waste Management
Model IWM-2
Thermal Stream

Description

Metal

Bulky Household Waste Residue

n/a

255

315

MRF Process Residue
Composting Presort Residue
Composting Process Residue
Biogasification Presort Residue
Biogasification Process Residue

Zero
Zero
n/a
Zero
n/a

Zero
Zero
n/a
Zero
n/a

Zero
Zero
n/a
Zero
n/a

Rigi Textil Organi
Other
d
es
cs
Plast Plast
Metal
ic
ic
60

n/a

Zero Zero Zero Zero
Zero Zero Zero Zero
n/a
n/a n/a
n/a
Zero Zero Zero Zero
n/a
n/a n/a
n/a

Comp
Total
ost

n/a

1,83

n/a

Zero
Zero
n/a
Zero
n/a

Zero
Zero
n/a
Zero
n/a

n/a
n/a
Zero
n/a
Zero

3,82
5
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
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Additional Material From Restwaste
Incinerator1 Presort Residue

590
Zero

108
Zero

117
Zero

Incinerator1 Material Combusted

-521

-25

-51

n/a

n/a

-331

Zero

Zero

Zero

Incinerator1 Non-Hazardous Residue

-50

-327

-37

Incinerator1 Hazardous Residue
Incinerator2 Presort Residue
Incinerator2 Material Combusted
Incinerator2 Recovery From Bottom
Ash
Incinerator2 Bottom Ash Reused
Incinerator2 Non-Hazardous Residue
Incinerator2 Hazardous Residue

-19
Zero
Zero

-12
Zero
Zero

-14
Zero
Zero

n/a

n/a

Zero

Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero

Paper

Glass

Ferrou
s

Nonfe

Metal

Metal

1,26
Zero
Zero
Zero
Zero

60
Zero
Zero
Zero
Zero

Incinerator1 Recovery From Bottom
Ash
Incinerator1 Bottom Ash Reused

13
304 304 Zero 2,313
752
Zero Zero Zero Zero Zero
Zero
-2
1,45 -330 Zero -2,061 -1,415
2
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
Zero
Zero

4,5
Zero
5,85
7

n/a

n/a

n/a

-331

Zero

Zero

Zero

Zero

-178

-1,084

Zero

-1
-53 -12 Zero
Zero Zero Zero Zero
Zero Zero Zero Zero

-74
Zero
Zero

-83
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero

Zero
1,87
1
-266
Zero
Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero

Zero Zero Zero Zero
-25

n/a
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n/a

-22

n/a

n/a

Zero Zero Zero Zero
Zero Zero Zero Zero
Zero Zero Zero Zero

Integrated Waste Management
Model IWM-2
Landfill Stream

Description
Bulky Household Waste Residue
MRF Process Residue
Coarse RDF Screened Materials
Coarse RDF Fines
Coarse RDF Residue

n/a
Zero
Zero
Zero
Zero

1,02
Zero
Zero
Zero
Zero

Film
Plast
ic
5,4
Zero
Zero
Zero
Zero

Rigi
d
Plast
ic
240
Zero
Zero
Zero
Zero

Textil Organi
Other
es
cs

Comp Botto Hazard
Total
ost
m
ous
Ash

n/a
Zero
Zero
Zero
Zero

n/a
Zero
Zero
Zero
Zero

7,32
Zero
Zero
Zero
Zero

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

15,3
Zero
Zero
Zero
Zero
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Densified RDF Screened Materials
Densified RDF Fines
Densified RDF Residue
Composting Presort Residue

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

9,036

n/a

n/a

Biogasification Presort Residue

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

Biogasification Process Residue

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

7,207

n/a

n/a

Biological Stream Remainder

Zero

Zero

Zero

Zero Zero Zero Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

Incinerator1 Presort Residue

Zero

Zero

Zero

Zero Zero Zero Zero

Zero

Zero

n/a

Incinerator1 Process Residue

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero

Zero
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero

Zero
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero

Zero
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero

Zero
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero

Zero
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
1,87
1
n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
n/a

Paper

Glass

Ferrou
s

Nonfe

Textil Comp
es
ost

Botto
m

Total

Metal

Metal

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Composting Process Residue

Incinerator2 Presort Residue
Incinerator2 Process Residue
Coarse RDF Burning Residue
Densified RDF Burning Residue
PPDF Burning Residue
Restwaste Stream Remainder

Zero Zero Zero Zero
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero Zero Zero Zero
n/a
n/a n/a
n/a
n/a
n/a n/a
n/a
n/a
n/a n/a
n/a
n/a
n/a n/a
n/a
Zero Zero Zero Zero

18,01
7
Zero

Integrated Waste Management
Model IWM-2
Materials Stream

Description
MBCS1 Single Material Containers
MBCS2 Single Material Containers
MBCS3 Single Material Containers
MBCS4 Single Material Containers

Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero

Film
Plast
ic
Zero
Zero
Zero
Zero

Rigi
d
Plast
ic
Zero
Zero
Zero
Zero

Ash
Zero
Zero
Zero
Zero

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

Zero
Zero
Zero
Zero

266
n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
n/a

Zero
Zero
Zero
Zero
9,03
6
Zero
7,20
7
18,0
17
Zero
2,13
8
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

144

Bulky Household Waste Recovered
MRF Process Recycled
Coarse RDF Metal Recovered
Densified RDF Metal Recovered
Recovery From Composting Presort
Compost Produced By Composting
Recovery From Biogasification
Presort
Compost Produced By
Biogasification
Incinerator1 Recovery From Bottom
Ash
Incinerator1 Bottom Ash Reused
Incinerator2 Recovery From Bottom
Ash
Incinerator2 Bottom Ash Reused

n/a
Zero
n/a
n/a
n/a
n/a

Zero
Zero
n/a
n/a
Zero
n/a

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
n/a

Zero Zero Zero n/a
Zero Zero Zero Zero
Zero n/a n/a
n/a
Zero n/a n/a
n/a
Zero Zero Zero Zero
n/a
n/a n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

n/a

Zero

Zero

Zero Zero Zero Zero

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

Zero

n/a

n/a

331

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

331

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

Zero

Petrol

Diesel

Electric
ity

Natgas

n/a

500

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Integrated Waste Management
Model IWM-2
Fuels Stream
Description
KCS1 System Annual Fuel
Consumption
KCS2 System Annual Fuel
Consumption
KCS3 System Annual Fuel
Consumption
KCS4 System Annual Fuel
Consumption
MBCS1 Residents Fuel
Consumption
MBCS1 Single Material Containers
Transport To Bulking And

33,829,3 2,521,7
80
40
n/a

Zero
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Reprocessing
MBCS1 Mixed Material Containers
Transport To Bulking And MRF
MBCS2 Residents Fuel
Consumption
MBCS2 Single Material Containers
Transport To Bulking And
Reprocessing
MBCS2 Mixed Material Containers
Transport To Bulking And MRF
MBCS3 Residents Fuel
Consumption
MBCS3 Single Material Containers
Transport To Bulking And
Reprocessing
MBCS3 Mixed Material Containers
Transport To Bulking And MRF
MBCS4 Residents Fuel
Consumption
MBCS4 Single Material Containers
Transport To Bulking And
Reprocessing
MBCS4 Mixed Material Containers
Transport To Bulking And MRF
Delivered Household Waste
Residents Fuel Consumption
Bulky Household Waste Transport
To Bulking And Reprocessing
Bulky Household Waste Residue
Transport To Incinerator
Bulky Household Waste Residue
Transport To Landfill
Garden Waste Transport To
Biological Treatment Plant
Commercial Waste Transport To

n/a

Zero

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

114,499, 8,535,1
440
20
286,87
n/a
5
n/a

65

n/a

n/a

n/a

262

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a
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MRF
Commercial Waste Transport To
Biological Treatment
Commercial Restwaste Transport To
Other Treatments
Energy Consumed During Bin
Washing
MRF Processing
MRF Residue Transport To
Incinerator
MRF Residue Transport To Landfill
Coarse RDF Biodegradable Fines
Transport To Biological Treatment
Coarse RDF Biodegradable Fines
Transport To Landfill
Coarse RDF Residue Transport To
Landfill
Coarse RDF Processing
Densified RDF Biodegradable Fines
Transport To Biological Treatment
Densified RDF Biodegradable Fines
Transport To Landfill
Densified RDF Residue Transport To
Landfill
Densified RDF Processing
Composting Process Energy
Consumption
Composting Residue Transport To
Incinerator
Composting Residue Transport To
Landfill
Biogasification Process Energy
Consumption
Biogasification Process Energy
Generated

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

Zero

Zero

Zero

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

Zero
542,13
2

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

900,84
8
3,423,2

n/a

n/a
n/a
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23
Biogasification Residue Transport To
Incinerator
Biogasification Residue Transport To
Landfill
Incinerator1 Energy Consumption
Incinerator1 Energy Generated
Incinerator1 Non-Hazardous Residue
Transport To Landfill
Incinerator1 Hazardous Residue
Transport To Landfill
Incinerator2 Energy Consumption
Incinerator2 Energy Generated
Incinerator2 Non-Hazardous Residue
Transport To Landfill
Incinerator2 Hazardous Residue
Transport To Landfill
Coarse RDF Burning Energy
Consumption
Coarse RDF Burning Energy
Generated
Coarse RDF Burning NonHazardous Residue Transport To
Landfill
Coarse RDF Burning Hazardous
Residue Transport To Landfill
Densified RDF Burning Energy
Consumption
Densified RDF Burning Energy
Generated
Densified RDF Burning NonHazardous Residue Transport To
Landfill
Densified RDF Burning Hazardous
Residue Transport To Landfill

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

Zero
Zero

Zero
n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

582,75 1,915
Zero
n/a
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PPDF Burning Energy Consumption
PPDF Burning Energy Generated
PPDF Burning Non-Hazardous
Residue Transport To Landfill
PPDF Burning Hazardous Residue
Transport To Landfill
Landfill Non-Hazardous Transfer
Station Fuel Consumption
Landfill Hazardous Transfer Station
Fuel Consumption
Landfill Non-Hazardous Transport
From Transfer Station To Landfill
Landfill Hazardous Transport From
Transfer Station To Landfill
Non-Hazardous Landfill Site Fuel
Consumption
Hazardous Landfill Site Fuel
Consumption
Electricity Generated From Landfill
Gas
Recycleable Material Transport To
Reprocessing Plant

n/a
n/a

n/a
n/a

Zero
Zero

Zero
n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

Paper

Glass

Ferrou
s

Nonfe

Integrated Waste Management
Model IWM-2
Biological Stream

Description
Delivered Garden Waste
KCS1 Biowaste

Metal
n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

n/a

Rigi Textil Organi
Other
d
es
cs
Plast Plast
Metal
ic
ic
54,10
n/a
n/a n/a
n/a
n/a
5
n/a Zero Zero n/a
Zero
n/a
Film

Total

54,10
5
Zero
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KCS2 Biowaste
KCS3 Biowaste
KCS4 Biowaste
MBCS1 Single Material Containers
MBCS2 Single Material Containers
MBCS3 Single Material Containers
MBCS4 Single Material Containers
Commercial Biowaste
Coarse RDF Fines
Densified RDF Fines
Additional Material From Restwaste
Recovery From Composting Presort
Composting Presort Residue To
Incinerator
Composting Presort Residue To
Landfill
Composting Process Input Lost
Marketable Compost Produced By
Composting
Composting Process Residue To
Incinerator
Composting Process Residue To
Landfill
Recovery From Biogasification
Presort
Biogasification Presort Residue To
Incinerator
Biogasification Presort Residue To
Landfill
Biogasification Process Input Lost
Marketable Compost Produced By
Biogasification
Biogasification Process Residue To
Incinerator

Zero
Zero
Zero
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero
Zero
Zero
Zero

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero
Zero
Zero
Zero

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero
Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Zero
Zero
Zero
n/a

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

Zero

Zero

Zero

Zero Zero Zero Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero Zero Zero Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

-9,036

n/a

-9,036

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

-9,036

n/a

-9,036

n/a

Zero

Zero

Zero Zero Zero Zero

n/a

n/a

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero Zero Zero Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero Zero Zero Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

-10,81

n/a

-10,81

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero

n/a

Zero
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Biogasification Process Residue To
Landfill

Zero

n/a

n/a

Stream Remainder Sent To Landfill

Zero

Zero

Zero

n/a

n/a

n/a

n/a

Zero Zero Zero Zero

-7,207

n/a

-7,207

18,01
7

Zero

18,01
7

Fonte: Autora – IWM2

ANEXO E – Resultado geral comparativo
Tabela 15 - Resultado Geral Inventário
Integrated Waste Management Model IWM-2
Results: Costs
Outgoings
Revenue
Total
Cost/household
Cost/person

Units
R$
R$
R$
R$
R$

Aterro 100%
Total
3,295,527
0
3,295,527
44
11

20 80
Total
3,295,527
0
3,295,527
44
11

50 50
Total
3,295,527
0
3,295,527
44
11

Incinerar 100%
Total
3,295,527
0
3,295,527
44
11

Integrated Waste Management Model IWM-2
Results: Fuels
Elec-consumed
Elec-generated
Elec-recycling
Petrol
Diesel
Nat-gas
Total

Units
kWh
kWh
kWh
litres
litres
m3
GJ

Aterro 100%
Total
0
0
0
148.328.820
11.344.562
0
8.581.164

20 80
Total
2.025.730
-3.423.223
-1.571.685
148.328.820
11.344.562
1.915
8.551.428

50 50
Total
2.427.355
-3.423.223
-3.288.927
148.328.820
11.344.562
3.234
8.538.268

Incinerar 100%
Total
3.096.730
-3.423.223
-6.150.997
148.328.820
11.344.562
5.434
8.516.357
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Integrated Waste Management Model IWM-2
Results: Final Solid Waste
Non-hazardous
Hazardous
Industrial-energy
Industrial-bins
Industrial-bags
Leachate-treatment
Recycling-credits
Total
Volume

Integrated Waste Management Model IWM-2
Results: Air Emissions
HF
CO2
CH4
N2O
GWP
Particulates
CO
NOx
SOx
HCl
H2S
TotalHC
ChlorinatedHC
Dioxins/Furans

Units
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
m3

Units
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Aterro 100%
Total
77.730
0
851
0
0
0
0
78.581
84.096

20 80
Total
51.431
266
686
0
0
0
-350
52.033
49.522

50 50
Total
47.438
450
613
0
0
0
-732
47.769
45.213

Incinerar 100%
Total
40.784
756
491
0
0
0
-1.369
40.663
38.031

Aterro 100%
20 80
50 50
Incinerar 100%
Total
Total
Total
Total
185.489
66.265
67.529
69.635
489.569.849.279 492.154.622.430 501.027.555.967 515.817.094.054
6.224.679.960
3.028.607.388
3.025.653.783
3.020.732.710
35.201
25.467
23.788
20.989
620.299.040.877 555.763.272.401 564.573.659.639 579.258.987.532
87.971.312
87.173.558
87.286.574
87.475.475
9.832.989.484
9.828.498.854
9.823.814.664
9.816.014.899
4.898.596.000
4.896.480.913
4.895.911.951
4.894.987.353
777.994.624
773.825.599
773.573.047
773.154.108
2.976.508
2.377.173
2.423.964
2.501.952
2.850.375
1.223.276
1.219.984
1.214.497
28.503.750
12.256.988
12.256.988
12.256.988
498.816
214.509
214.509
214.509
0
0
0
0
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Ammonia
Arsenic
Cadmium
Chromium
Copper
Lead
Manganese
Mercury
Nickel
Zinc

Integrated Waste Management Model IWM-2
Results: Water Emissions
BOD
COD
SuspendedSolids
TOC
AOX
ChlorinatedHC
Dioxins/Furans
Phenols
Aluminium
Ammonium
Arsenic
Barium
Cadmium
Chloride
Chromium
Copper

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

24
0
80
9
0
535
1
1
403
1.202

-2.420
6
29
59
314
2.023
-77
332
-757
1,051

-2.473
13
37
113
653
3.836
-77
621
-949
1.695

-2.562
24
50
202
1.217
6.857
-77
1.102
-1.269
2.769

Units
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Aterro 100%
Total
27.082.040
27.101.859
410.206.911
91.523
23.319
12.009
0
4.432
15.272
3.852.968
176
18.225
163
3.816.589.689
796
660

20 80
Total
10.419.453
12.418.884
409.859.709
10.016
11.925
5.735
0
1.519
-841.434
4.482.439
-1.616
-60.818
24
3.812.467.845
-8.060
-3.743

50 50
Total
10.426.397
12.424.165
409.785.549
652
10.035
5.014
0
1.004
-1.385.146
4.462.599
-2.718
-107.906
-16
3.812.402.498
-13.582
-6.400

Incinerar 100%
Total
10.437.970
12.432.967
409.663.092
-14.954
6.884
3.812
0
145
-2.291.332
4.429.537
-4.556
-186.387
-82
3.812.304.286
-22.786
-10.827
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Cyanide
Fluoride
Iron
Lead
Mercury
Nickel
Nitrate
Phosphate
Sulphate
Sulphide
Zinc

Fonte: Autora

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

0
4.547
7.897.008
764
7
2.020
4.626
285
165.560.576
0
8.027

-31
2.431
6.717.903
-4.259
3
-3.036
-5.612
-50.704
159.688.588
-145
-4.404

-39
2.223
6.562.011
-7.003
3
-5.827
-5.296
-83.327
157.699.824
-189
-10.485

-52
1.876
6.302.202
-11.577
2
-10.479
-4.770
-137.698
154.385.595
-261
-20.618
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ANEXO F – Resumo do Fluxo do Inventário
Figura 24 - Fluxo de Massa t/ t resíduo dia
Energia
8.581.164
RSU
1,0000

Aterro 100%
0,9720

Emissões Atmosféricas
5,1528

Energia
8.551.428

Efluentes Líquidos
0,0452

RSU
1,0000

Aterro 80%
0,7776
Incinerador 20%
0,1944

Resíduo Sólido
0,7927

RSU
1,0000

Incinerador 100%
0,9720

Reciclagem 2,8%
0,0280

Emissões Atmosféricas
5,3843

Energia
8.538.268

Efluentes Líquidos
0,0465

RSU
1,0000

Aterro 50%
0,4860
Incinerador 50%
0,4860

Resíduo Sólido
0,4097
Reciclagem 2,8%
0,0280

Fonte: Autora

Efluentes Líquidos
0,0452
Resíduo Sólido
0,5241

Reciclagem 2,8%
0,0280

Energia
8.516.357

Emissões Atmosféricas
5,1475

Emissões Atmosféricas
5,2353
Efluentes Líquidos
0,4860
Resíduo Sólido
0,4815

Reciclagem 2,8%
0,0280

