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RE S Í D U O S

1.1

INTRODUÇÃO

Nosso modo de vida, decorrente da revolução industrial, pode ser associado à palavra
“progresso”. O desperdício dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente
são considerados males menores a serem suportados pela coletividade em prol do
progresso. Apesar da mudança que começa a ocorrer na mentalidade e na forma de
vida, o homem não é totalmente consciente no que diz respeito à conservação do
meio ambiente, apesar do assunto ter se convertido numa questão de sobrevivência.
O que está claro é que este afã descontrolado de exploração agrícola, pecuária,
florestal, industrial e urbana tem um preço muito elevado: um crescimento explosivo
das necessidades do homem. Tudo isso representa um elevado impacto (muitas vezes
insustentável) sobre o ambiente natural.
No que diz respeito aos resíduos, sabe-se que estes existem em nosso planeta desde o
surgimento da vida. Em épocas remotas, a produção de resíduos provenientes de
animais e plantas pode ser considerada desprezível, já que se integravam facilmente
ao ciclo da vida. À medida que o homem evolui e progride, as necessidades
energéticas e a pressão sobre o meio ambiente vão paulatinamente aumentando,
produzindo simultaneamente maiores acúmulos na geração de resíduos.
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Ao realizar uma observação ao longo dos anos, pode-se perceber que os fatores que
regem a produção de resíduos são: o aumento populacional e a intensidade de
industrialização. Estes dois fatores possuem interações fortes entre si. O aumento
populacional exige maior incremento na produção de alimentos e bens de consumo,
para atender esta demanda os setor industrial investe em tecnologias para otimizar a
produção e transformar cada vez mais matérias primas em produtos acabados.
Nas últimas décadas houve um constante incremento na geração de resíduos, o que
tem provocado, em muitos casos, uma ruptura do equilíbrio entre a biosfera do
planeta e as atividades humanas. A partir da década de 50 o lixo converteu-se num
dos mais notados problemas ambientais. Na segunda metade do século XX
experimentou-se uma série de transformações sociais que levaram ao declínio das
comunidades rurais, às grandes concentrações urbanas, aos usos consumistas, à
incorporação de elementos dificilmente reutilizáveis, à geração de resíduos a partir
das atividades industriais, sanitárias, comerciais etc.; para os quais não se havia
previsto um mecanismo de reciclagem, eliminação ou transformação dos seus
resíduos poluentes.
Atualmente, o volume de resíduos produzidos apresenta-se como um dos problemas
mais preocupantes à conservação do meio, levando-nos a pensar seriamente sobre o
problema da captação e eliminação dos mesmos. Já não se pode abandonar os
resíduos em qualquer parte sem nenhuma precaução, enterrá-los ou vertê-los ao mar
ou rios. Hoje, o problema dos resíduos deve ser enfocado para um correto
tratamento, a fim de preservar o meio natural que envolve o homem. O tratamento
dos resíduos representa elevados ônus para a sociedade.
Abaixo, as principais causas provocadoras deste alarmante “boom” na produção de
resíduos.
• O rápido crescimento demográfico.
• A alta concentração da população em centros urbanos.
• O descontrolado aumento das necessidades energéticas e de materiais elaborados pelo
homem, provocando um maior índice de desperdícios.
• A utilização de materiais e produtos pouco duráveis, ou, inclusive, não reutilizáveis.
A mais direta conseqüência dessa superprodução de resíduos é a proliferação de
aterros sanitários, em sua imensa maioria ilegais e ambientalmente inaceitáveis; estes
aterros sanitários têm provocado degradação, vários processos de contaminação,
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incêndios florestais, poluição atmosférica, etc., nas zonas de domínio público (rios,
arroios, morros e praias).
Notamos, portanto, que esta elevada produção de resíduos tem efeitos muito
importantes sobre o meio ambiente e à saúde humana. Não podemos, porém,
esquecer que isto é provocado pelo uso totalmente irracional de matérias-primas e de
energia por parte do homem.

1.2

CONCEITO DE RESÍDUO

Existem algumas definições para resíduos sólidos, entre elas destacam-se:
"São os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis,
indesejáveis ou descartáveis. Normalmente, apresentam-se sob estado sólido, semisólido ou semi-líquido". (IPT/CEMPRE,1995).
"Todo e qualquer resíduo resultante das atividades diárias do homem na sociedade.
Estes resíduos são, basicamente, sobras de alimentos, papéis, papelões, plásticos, trapos,
couros, madeiras, latas, vidros, lamas, gases, vapores, poeiras, sabões, detergentes, e
outras substâncias descartadas de forma consciente" (PROSAB,1999).
Como podemos perceber, esta é uma definição muito ampla. Assim, o ato de viver
implica na utilização e transformação de coisas e de bens ao nosso alcance, inferindose então que a geração de resíduos é um feito inerente aos seres vivos. Sem dúvida,
esses resíduos indissociáveis de todos os seres vivos formam parte dos processos
cíclicos naturais. Sendo uma etapa ou um elo a mais no desenvolvimento da vida de
nosso planeta e não ocasionando nenhum impacto ambiental negativo. Um exemplo
é o anídrido carbônico, resíduo da respiração, que é captado pelas plantas e
transformado em hidratos de carbono mediante o processo de fotossíntese.
Os problemas surgem quando o homem abusa da natureza e desequilibra os ciclos
naturais, quer dizer, quando começa a contaminar o meio e produzir maior
quantidade de resíduos do que este pode assimilar. A partir disso, surge o fantasma
da contaminação e da destruição dos recursos naturais de que dispomos.
Um princípio básico da natureza estabelece que tudo que dela se tira não desaparece
totalmente. O desequilíbrio vai aumentando quando um dos “grandes desejos” da
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atual sociedade consiste em incorporar produtos descartáveis (embalagens,
vasilhames...), ocasionando importante aumento no volume de despejos.

1.3

OS RESÍDUOS E A POLUIÇÃO

A intensidade de produção de resíduos da atualidade somada à disposição
inadequada destes materiais tem sido responsável por sérias alterações ambientais.

1.3.1

POLUIÇÃO DO SOLO

A disposição inadequada dos resíduos sólidos pode alterar as características físicas,
químicas e biológicas causando riscos para a saúde pública.

Figura

1.1

Manágua, capital da Nicarágua. Imagem de Glen T. Martin disponível
em
.
http://www.radford.edu
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Segundo LIMA (1995), os resíduos contém substâncias de alto valor energético e
pode oferecer simultaneamente grande disponibilidade de água, ou seja, torna-se um
ambiente ideal para a proliferação dos organismos vetores que podemos classificar
em dois grandes grupos: os macrovetores, como por exemplo ratos, baratas, moscas e
mesmo animais de maior porte, cães, aves, suíno e o próprio homem. O segundo
grupo dos microvetores, estão os vermes, bactérias, fungos, actinomicetos e vírus,
sendo estes últimos os de maior importância epidemiológica por serem patogênicos e,
portanto, nocivos ao homem.
Estes vetores quando em contato com o homem são responsáveis pelo surgimento de
doenças respiratórias, epidérmicas, intestinais e outras enfermidades lesivas e até
letais, como a cólera, o tifo, a leptospirose, etc. Por outro lado, o lançamento
indiscriminado de resíduos sobre o solo sem proteção acarreta na infiltração do
chorume1para as camadas inferiores alterando fortemente as características deste
ambiente podendo comprometer sua utilização posterior.

1.3.2

POLUIÇÃO DA ÁGUA

A poluição da água causada pela disposição inadequada de resíduos pode ocorrer
através de diferentes aspectos.
O lançamento de resíduos diretamente nos cursos d’água como forma de destino
final é o mais antigo meio de contaminação deste ambiente. Este comportamento
causa uma série de perturbações físicas na forma de aumento da turbidez, formação
de bancos de lodo ou de sedimentos inertes, variações nos gradientes de temperatura,
além do aspecto estético negativo. (Lima, 1995).
Para termos uma idéia do impacto destas variáveis é possível esclarecer que uma
pequena mudança na temperatura pode dificultar as condições de vida de certos
organismos e favorecer outros, com isso desequilibram-se as relações das cadeias
alimentares. O aumento da turbidez reduz a penetração de luz solar alterando os
processos de fotossíntese podendo diminuir a quantidade de alimentos para o meio
aquático.

1. Chorume é um líquido escuro com concentração de poluentes muito elevada gerado pela degradação dos
resíduos. Origina-se através da umidade natural do lixo (da água constituinte da matéria orgânica em
decomposição e do líquido produzido pelas enzimas que dissolvem a matéria orgânica) e aumentado pelas
chuvas.
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A poluição das águas superficiais e subterrâneas também pode ocorrer através da
descarga do chorume diretamente dos resíduos dispostos inadequadamente sobre o
solo. Segundo Lima (1995), as águas da chuva transportam o chorume através da
massa de resíduos e do solo até encontrar os meios aquáticos. A primeira
conseqüência deste fato é a redução do nível de oxigênio presente na água.
Dependendo da intensidade deste processo podem ocorrer muitos danos à fauna e
flora aquáticas, inclusive sua completa extinção.

1.4

TIPOS DE RESÍDUOS

Os tipos de resíduos produzidos pela atividade humana são muito variados e a
classificação destes também obedece à diversos critérios. na tabela abaixo são
apresentados os tipos de resíduos segundo a classificação adotada pelo IPT/
CEMPRE (1995). Esta classificação se estabelece de acordo com a origem da
produção do resíduo.

TIPOS DE RESÍDUOS

Domiciliar
Comercial
Público
Serviços de saúde
Entulho
Portos, aeroportos e terminais rodoviários e
ferroviários
Industrial
Agrícola
Tabela

1.5

1.1

Tipos de resíduos. Classificação Brasileira.

GESTÃO DOS RESÍDUOS

No passado, os resíduos eram considerados como o material para o qual se podia
encontrar uma única solução de tratamento, que era o despejo. Hoje em dia, os
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resíduos são separados por seus componentes, cada um necessitando de coleta
seletiva, transporte, tratamento e destino final separados. Pelos avançados critérios de
gestão, não existe um fluxo único de resíduos, considerando desde o processo de
produção até a disposição do resíduo, pois trabalha-se com fluxos distintos que,
partindo de componentes diferenciados, vão por vias específicas de transporte a
diferentes pontos terminais de tratamento.
Por outro lado, a gestão final, que antes era única, hoje se estabelece como um
sistema chamado Gestão Integrada, que prevê mais de um ponto terminal em função
dos diversos fluxos dos resíduos.

1.5.1

ESTRATÉGIAS PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS

O aumento do nível de vida tem provocado um aumento desmesurado da produção
de resíduos. Paralelamente, o crescimento demográfico determina também uma
produção mais elevada de resíduos.
A solução para estes problemas passa por uma gestão eficaz e uma mudança nos
hábitos de comportamento das pessoas, baseando-se na minimização dos resíduos e
na captação seletiva destes materiais. Desta maneira, conseguiremos reduzir a
quantidade de resíduos que na atualidade se destinam ao descaso e causam graves
problemas ambientais.
Um claro reflexo desta filosofia é a Lei dos três "R": redução, reutilização e
reciclagem.

REDUÇÃO
- Não consumir aquilo que não é realmente necessário.
- Evitar as embalagens inúteis e desnecessárias.
- Optar por produtos que possam ser usados mais de uma vez.
- Escolher produtos que gerem o mínimo de resíduos e procurar fazer com que estes sejam
reaproveitáveis.

REUTILIZAÇÃO
- Aproveitar tudo aquilo que possa ser útil.
- Utilizar produtos reutilizáveis ou retornáveis.
- Utilizar produtos que sejam recarregáveis.

RECICLAGEM
- Depositar em cestos ou recipientes separados aqueles componentes que possam ser reciclados.
- Escolher produtos que, uma vez usados, possam ser recolhidos seletivamente.
- Escolher produtos fabricados com materiais reciclados.
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A filosofia dos "Rs" já foi introduzida e utilizada com sucesso em diferentes setores
da sociedade. Esta experiência trouxe novos propósitos de orientação para os "Rs" e,
hoje em dia, já é utilizada a filosofia dos 5 "Rs" que foi complementado pelos
seguintes conceitos:

RESPEITAR
- Respeitar o ambiente
- Respeitar todas as coisas vivas

RESPONSABILIZAR
- Você também é responsável.
- Seja responsável pelas suas ações.
1.5.1.1

ESTRATÉGIAS PARA AS POLÍTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS

A União Européia determinou cinco estratégias básicas para desenvolver uma correta
política de gestão dos resíduos. Estas orientações podem servir de base para a
intensificação das discussões sobre este tema nos meios políticos de países onde ainda
não existe oficialmente uma política nacional para a Gestão de resíduos. São as
seguintes:
1. Prevenção
-

Tecnologias limpas: minimização.

-

Produtos limpos ou de impacto mínimo (fabricação, utilização e
eliminação limpa).

-

Produtos de longa duração.

2. Reciclagem e reutilização
-

Reutilização.

-

Reciclagem.

-

Recuperação das matérias-primas ou de energia.

-

Fomento da reciclagem: promoção de novas técnicas.

-

Otimização dos sistemas de coleta e classificação.

-

Redução dos custos de reutilização e reciclagem.

-

Criação de mercados para os produtos reutilizados e reciclados.

3. Otimização da eliminação final

8

R ES ÍD UOS S ÓL ID OS U RBAN OS

R E SÍ DU OS

-

Aterros sanitários: redução do volume e do impacto ambiental.

-

Incineração: controle rigoroso das emissões.

-

Gestão cuidadosa das cinzas.

-

Utilização de sistemas de recuperação energética.

4. Regulamentação do transporte
-

Garantias de um transporte econômico e seguro.

-

Controle da circulação de mercadorias perigosas e dos resíduos.

5. Ações corretivas dos espaços contaminados por resíduos; provenientes de:
-

Atividades executadas no passado.

-

Má gestão dos resíduos.

-

Casos de despejos acidentais de materiais contaminantes.

-

Recuperação dos solos contaminados.

No Brasil não existe uma Política Pública Federal específica que trate a questão dos
resíduos sólidos, e as estratégias estão dispersas em diferentes leis e normas. Porém,
existem diversas experiências localizadas, observadas em alguns municípios, como
Porto Alegre e Santos, por exemplo.
Em Santos, segundo EIGENHEER (1998), a estratégia para a gestão de resíduos
baseia-se num programa de reciclagem que trabalha com os seguintes objetivos:
• priorizar ações de educação ambiental;
• incentivar a reciclagem;
• reduzir os resíduos dispostos no aterro sanitário;
• criar oportunidades de emprego e renda para a camada pobre da sociedade;
• reduzir os custos de disposição final dos resíduos.

PROCURE SABER
Seu estado possui política de gestão de resíduos sólidos
(Urbanos, Industriais e Rurais)? Busque esta informação
junto ao órgão estadual responsável e nas associações
comerciais e industriais de seu município. Conhecer a
prática deste processo em sua cidade lhe ajudará a
compreender melhor os temas tratados neste módulo.
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1.6

FUTURO DOS RESÍDUOS

Considerando tudo o que se viu até agora, podemos dizer que o futuro dos resíduos
deverá centrar-se em três linhas básicas de atuação. Estas são:
1. Redução
Evitar, na medida do possível, que sejam gerados resíduos desnecessários
através do uso de tecnologias limpas, que reduzam ao máximo possível sua
produção.
Promover a produção de produtos limpos que produzam o mínimo impacto
possível sobre o meio ambiente. Promulgar o desenvolvimento de produtos de
longa duração.
Desenvolver ações de educação ambiental que promovam o aumento da
informação sobre o tema dos resíduos sólidos estimulando a participação da
sociedade civil e dos empresários na redução da produção e do consumo de
produtos não recicláveis.
2. Tratamento
Submete-se os resíduos gerados a um processo de valorização com o objetivo
de introduzi-los novamente no ciclo produtivo. Para isto, se fomentará a coleta
seletiva, a reutilização, a reciclagem e a recuperação de matérias-primas ou
energia.
Para conseguir esta linha de trabalho é necessário promover o desenvolvimento
das técnicas de reutilização e reciclagem, otimizar estes processos, reduzir os
custos externos destes trabalhos e, por último, dar saída aos produtos
reutilizados e reciclados.
Por outro lado, também faz-se necessário desenvolver um trabalho continuado
de educação ambiental e envolvimento comunitário que estimule a
participação da sociedade tanto para a separação adequada dos resíduos sólidos
produzidos como também para sua reciclagem.
3. Disposição final segura
Uma vez executados todos os processos de tratamento dos resíduos, os que não
puderem ser aproveitados deverão ser dispostos sem risco para o meio.
Esses tratamentos deverão reduzir ao máximo o impacto que possam criar
sobre o meio ambiente. Todos esses processos deverão estar regulados
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rigorosamente pela legislação, com a finalidade de proteger o meio ambiente e
determinar a responsabilidade civil pelos danos que ocasionarem.
Na continuação, analisaremos mais detalhadamente os resíduos mais importantes que o
homem gera.
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1.-

2.-

3.4.-

5.-

6.-
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A

DESTACAR

Entende-se por resíduo qualquer material que resulta de um processo de
fabricação, transformação, uso, consumo ou limpeza; quando seu
proprietário o destina ao abandono.
Os resíduos podem ser de três tipos: resíduos sólidos urbanos, resíduos
industriais ou resíduos rurais.
A lei dos três "R" se baseia em: reduzir, reutilizar e reciclar.
As cinco estratégias da União Européia baseiam-se em:
a.- prevenção, reciclagem e reutilização.
b.- otimização da regulamentação final.
c.- regulamentação do transporte.
d.- ações corretivas sobre os espaços contaminados por resíduos.
O futuro dos resíduos centra-se em três linhas básicas de atuação.
a.- Redução (prevenção).
b.- Tratamento (valorização e recuperação).
c.- Disposição final segura.
A educação ambiental tem papel fundamental dentro desse processo, pois
atua como promotora de mudanças de comportamentos tanto no setor
produtivo quanto no de consumo, além de desenvolver o maior
envolvimento e participação social no estabelecimento de soluções na
temática dos resíduos sólidos.
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2.2

SÓ LI D OS URBAN OS

RE S Í D U O S S Ó L I D O S
UR BANO S
INTRODUÇÃO

Desde o surgimento das primeiras sociedades urbanas, o lixo tem-se convertido em
um dos problemas ambientais mais preocupantes.
Este problema se origina por uma mudança nos costumes da sociedade, que a partir
de novos ideais consumistas causa um aumento do volume de lixo. Estes,
geralmente, são formados por produtos de pouca duração (embalagens, envoltórios e
vasilhames de todo tipo) e dificilmente reutilizáveis.
O aumento na produção de resíduos sólidos no mundo tem sido preocupante. Dados
da Organização Mundial da Saúde mostram que, na década de 70, a produção per
capita de resíduos estava em torno de 0,2 a 0,5 Kg/hab/dia, já na década de 90, este
valor ficou em torno de 0,5 à 1,0 Kg/hab/dia.
Nos países desenvolvidos, este valor geralmente é duas a quatro vezes maior
(FIGUEIREDO, 1998). No Brasil, na década de 70, a produção de resíduos sólidos
era de aproximadamente 0,72Kg/hab/dia, passando, na década de 90, para cerca de
1,2Kg/hab/dia (REVISTA BIO, 1997).
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O aumento na produção de lixo provoca a proliferação de aterros nos municípios. O
tratamento dos resíduos representa, portanto, um dos principais desafios para a
gestão ambiental das cidades no próximo século.
No Brasil, o aumento na produção de resíduos sólidos torna mais preocupante ainda
a situação da gestão dos resíduos sólidos urbanos, devido à falta de políticas públicas
eficientes, principalmente no âmbito Federal.
A tabela abaixo mostra a produção per capita dos resíduos sólidos em alguns países e
cidades.

PAÍSES
Canadá
Estados Unidos
Holanda
Suíça
Japão
Europa
Índia
Tabela

2.2.1

2.1

g/hab/dia

CIDADES

g/hab/dia

1.900
1.500
1.300
1.200
1.000
900
400

México DF
Rio de Janeiro
Buenos Aires
Santiago de Chile
San Salvador
Tegucigalpa
Lima

900
900
800
800
680
520
500

Produção de resíduos sólidos per capita em alguns países e cidades.
Fonte: NFORME INFRAESTRUTURA (1997).
CONCEITO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO

A definição de resíduo sólido urbano é variável em função da característica do
município analisado. Dependendo do município e das atividades ali desenvolvidas,
os resíduos podem variar em quantidade e qualidade. Porém, pode-se considerar
como resíduo sólido urbano:
"Os constituídos por resíduos domésticos, comerciais e industriais, resíduos de
variação e os provenientes de serviços" (PROSAB, 1999).
Baseados neste conceito, considera-se como resíduos sólidos urbanos os dejetos e
resíduos sólidos produzidos como conseqüências das seguintes atividades e situações.
a) Domiciliares;
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b) Comerciais e de serviços;
c) Sanitárias, em hospitais, clínicas e ambulatórios;
d) Limpeza viária, zonas verdes e recreativas;
e) Abandono de animais mortos, móveis, utensílios domésticos e veículos;
f) Industriais, agrícolas, de construção e obras menores de reparação domiciliar,
salvo resíduos tóxicos e perigosos.
Apesar dos cidadãos serem os geradores diretos dos resíduos, existem leis que
outorgam a competência sobre a coleta e o tratamento dos resíduos às administrações
locais.
No Brasil, de acordo com o art.30 da Constituição Federal, cabe à administração
municipal a responsabilidade pela gestão dos serviços de interesse local, como a
coleta e o destino final de todos os resíduos sólidos gerados no Município. Embora
estes serviços sejam passíveis de terceirização, a responsabilidade sobre sua correta
gestão ainda recai sobre as prefeituras.
Observe a tabela abaixo, que contém os tipos de resíduos gerados e a definição das
responsabilidades pelo seu gerenciamento.

RESPONSABILIDADE PELO GERENCIAMENTO DE CADA
TIPO DE RESÍDUO SÓLIDO
Tipos de resíduos sólidos
Responsável
Domiciliar
Comercial
Público
Serviços de Saúde (hospitais, farmácias, consultórios etc.)
Postos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários
Industrial
Agrícola
Entulho

Prefeitura
Prefeitura
Prefeitura
Gerador
Gerador
Gerador
Gerador
Geradora

a. A prefeitura é co-responsável por pequenas quantidades (geralmente menos
que 50Kg), considerando-se, ainda, a legislação municipal específica.
Tabela 2.2

Tipos de resíduos e responsabilidades de gerenciamento. Fonte: IPT/
CEMPRE (1995).
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PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS

A taxa média de resíduos sólidos produzidos no Brasil está em torno de 1,2Kg/hab/
dia (REVISTA BIO, 1997), podendo haver variação sobre este valor de acordo com as
características particulares de cada município ou bairro.
Os valores referentes à produção de resíduos variam, entre outros fatores, com a
localização, condição meteorológica e as condições econômicas e sociais de cada país.
As tendências gerais relacionadas com a produção de resíduos são as seguintes:
a) A produção de resíduos aumenta com a renda per cápita do país.
b) O incremento da produção de resíduos é consequência de uma maior
utilização de resíduos sólidos derivados do papel e do plástico (embalagens e
pacotes de menor densidade). Com esta indicação é possível enfatizar a relação
da produção de resíduos com o desenvolvimento econômico de cada nação.
c) A percentagem de materiais putrescíveis (matéria orgânica fermentável) nos
resíduos domésticos diminui com o estado de desenvolvimento econômicofinanceiro do país.
d) A densidade volumétrica dos resíduos domésticos se incrementa à medida que
a economia geral da nação é menos desenvolvida. Esta situação é devida,
basicamente, à baixa concentração de papel, plásticos ou derivados, e às altas
concentrações de cinzas e resíduos sólidos procedentes dos mantimentos.
A variação dos níveis de consumo determina a variabilidade na geração de resíduos.
A quantidade de resíduos sólidos gerados por habitante não é uniforme, dependendo
de vários fatores.
A) Poder aquisitivo: nos municípios ou bairros onde o poder aquisitivo (e o
padrão de consumo) é mais elevado, os resíduos sólidos tendem a ser muito
mais abundantes e diversificados do que nos municípios ou bairros de menor
poder aquisitivo.
B) Hábitos e costumes: de acordo com padrões regionais podem haver grandes
variações dos tipos de produtos consumidos pela população. Exemplo: no meio
urbano há maior produção de resíduos de embalagens e papel em geral. No
meio rural e nas pequenas cidades, é maior a produção de resíduos orgânicos.
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C) Condições climáticas: o clima pode influenciar a produção de resíduos tanto
regionalmente quanto sazonalmente. Exemplo: nas regiões de clima mais
quente e no verão, em particular, há maior consumo de frutas e por
conseguinte aumenta o volume de resíduos orgânicos.
D) Variação sazonal: em municípios turísticos, como no Rio de Janeiro, em
Florianópolis e Salvador, por exemplo, há uma maior produção de resíduos
sólidos nas épocas consideradas de alta temporada, geralmente durante o verão,
quando também coincidem as férias escolares no Brasil.
Na Tabela 2.3 são mostrados os dados da composição média dos resíduos sólidos
urbanos em diferentes países do mundo.

Países

Ano

Metal

Papel

Vidro

Orgânico Plástico

Outros

Nigéria
Suécia
EUA
Áustria
Colômbia
Dinamarca
França
Japão (Capital)
Brasil
Hungria (Capital)

1990
1987
1983
1992
1989
1988
1992
1988
1992
1992

5,0
7,0
9,2
4,9
1,0
4,1
3,2
1,2
2,3
4,4

17,0
50,0
42,7
40,3
22,0
32,9
49,0
43,6
24,5
20,0

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

43,0
15,0
14,6
22,4
56,0
44,0
16,3
34,0
52,5
34,7

29,0
12,0
21,5
15,3
14,0
6,1
13,7
14,6
16,2
29,1

Tabela 2.3

4,0
8,0
1,7
9,0
5,0
6,8
8,4
5,6
2,9
5,7

Composição dos resíduos domésticos em diversos países -% do peso
total. Adaptado a partir de INFORME INFRAESTRUTURA (1997).

REFLITA

No seu dia-a-dia você produz diversos tipos de resíduos sólidos
(lixo). Esta realidade está presente na vida de todos nós, nas
diferentes atividades que realizamos. Procure observar a sua
produção de lixo em casa, no trabalho e nas atividades de lazer.
Isto não é difícil de perceber; repare na quantidade e na
qualidade dos elementos que você consome e descarta
diariamente; observe seus hábitos!
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CARACTERÍSTICAS DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS

Parâmetros que definem as características dos RSU:
• composição;
• densidade;
• poder calorífico;
• umidade.
• relação Carbono/Nitrogênio.

2.4.1

COMPOSIÇÃO

A composição tanto qualitativa quanto quantitativa é variável em função dos
diferentes hábitos e costumes da população, da atividade econômica dominante, dos
padrões de vida, do clima, das estações do ano e outras condições locais variáveis ao
decorrer dos anos.
Se faz necessário um controle sistemático dos diversos componentes dos resíduos
sólidos para subsidiar a elaboração de planos de gestão que abrangem a expansão de
serviços de coleta regular, a viabilidade de implantação de coleta seletiva e
compostagem, além de especificação de equipamentos e definição de sistemas de
eliminação.
Para se ter uma visão mais detalhada da composição dos resíduos sólidos urbanos
veremos, apresenta-se como exemplo, as caracterizações dos resíduos dos municípios
de Florianópolis (2002) e de São Paulo (2003) nas Tabelas 2.4 e 2.5.
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ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabela 2.4

PERCENTUAL (em peso)
46,35
9,94
4,98
10,93
3,29
4,10
3,68
1,96
1,89
0,94
0,90
0,76
0,56
0,35
0,35
0,06
0,05
0,02

Caracterização física dos resíduos sólidos urbanos do município de
Florianópolis/SC - Fonte: COMCAP (2001-2002).
ITEM
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Tabela 2.5

COMPONENTES

Orgânico
Plastico Mole
Plastico Duro
Papel
Papelão
Vidro
Texteis e Couro
Ferro
Outros
Multicamada
Madeira
Inerte
Alumínio
Borracha
Tóxico
Tecnológico
Outros Metais
Infectantes

SÓ LI D OS URBAN OS

COMPONENTES

Papel, Papelão e Jornal
Embalagem Longa Vida
Embalagem PET
Plástico Mole
Plástico Duro
Metais Ferrosos
Pilhas e Baterias
Matéria orgânica
Vidros
Terra e Pedra
Madeiras
Trapos e Panos
Diversos Alumínio 0,67%
Sub-total
Perdas no Processo de Triagem

PERCENTUAL (em peso)
25,01
1,32%
0,69%
12,27%
3,53%
1,51%
0,13%
57,54
1,79%
0,72%
1,62%
3,87%
1,00%
98,27%
1,73%

Caracterização gravimétrica e físico-química dos resíduos sólidos
domiciliares do município de São Paulo/SP. Fonte: LIMPURB (2003).
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PROCURE SABER

Geralmente, a população desconhece para onde vão os
resíduos que geram. Isto contribui para o
descomprometimento dos cidadãos e dificulta a tomada de
consciência a respeito do problema dos resíduos sólidos
urbanos. A educação ambiental pode contribuir para
amenizar esse problema. Procure conhecer, em sua cidade, as
iniciativas de educação ambiental que atuam neste sentido.
Em geral, os resíduos dos municípios apresentam composições semelhantes apesar
da forte heterogeneidade destes materiais, havendo diferenças em municípios com
características muito peculiares. Para simplificar a classificação dos resíduos é
possível dividí-los nas seguintes categorias:

Matéria orgânica:

É constituída por resíduos orgânicos próprios do lugar, produzidos principalmente nas cozinhas pela
manipulação, preparo e consumo da comida, e também pelos resíduos provenientes de produtores
singulares, como os mercados municipais, restaurantes, hotéis etc.. Também se incluem nesta
categoria os resíduos da poda de jardins, seja em nível privado ou municipal.

Papel e papelão:

Compreende diários, revistas, cartões e papel escrito ou de computador etc. Apresentam diferentes
características em função de sua composição, uso etc.

Vidro:

Inclui resíduos provenientes fundamentalmente de vasilhames usados uma única vez, que podem ser
de refrescos, conservas, comida para crianças, vinhos, licores etc.

Plásticos:

Procedem essencialmente de recipientes e embalagens. Os que são freqüentemente encontrados
nos resíduos sólidos urbanos são polietilenos de baixa densidade (procedentes de bolsas, sacos,
brinquedos etc.), polietilenos de alta densidade (como cabos, recipientes, embalagens, garrafas de
leite, cascos, etc.), propilenos (formados por componentes de automóveis, utensílios domésticos,
cordas e vários tipos de vasilhames), polietilenos (componentes de eletrodomésticos, brinquedos e
utensílios domésticos), policloretos de vinila, polietileno e poliuretano.

Metais:

Inclui latas de bebida e pequenos objetos domésticos metálicos, etc.

Trapos:

Como roupas, panos, restos de tapeçaria, etc.

Especiais:

Neste contexto, são incluídos todos aqueles resíduos que, por sua composição química ou por suas
propriedades físicas, apresentam características de periculosidade para o meio ambiente ou para a
saúde das pessoas, fazendo com que se estabeleça uma gestão especial.

Outros:

Inclui resíduos não considerados nos ítens anteriores (como entulhos) ou de difícil classificação.
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DENSIDADE

O conhecimento da densidade dos resíduos sólidos urbanos é fundamental para
estabelecer a capacidade dos sistemas de coleta e disposição dos resíduos,
dimensionando-os corretamente. Também é uma característica a ser considerada no
momento das coletas seletivas ou na reciclagem de alguns resíduos.
A densidade dos resíduos sólidos urbanos diminui em proporção direta à presença de
mais vasilhames e embalagens de papelão e plástico. Por outro lado, a estrutura
sócio-econômica da região pode determinar diferenças na densidade dos resíduos
sólidos urbanos.

Para se conhecer a densidade dos resíduos sólidos urbanos de uma determinada
região, utiliza-se a fórmula abaixo, a partir da coleta de amostra.

densidade aparente Kg / m³

peso da amostra (Kg)
Volume do recipiente m³

Na Tabela 2.6, mostra-se a densidade dos diferentes componentes dos resíduos
sólidos urbanos.
O vidro possui uma alta densidade, convertendo-se em um elemento ideal para a
coleta seletiva em contêineres. O mesmo ocorre com as pilhas, ao contrário do
plástico, do papel e do papelão. Por isto o custo da coleta aumenta sensivelmente por
necessitar de um maior volume para recolher igual quantidade.
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Materiais
Trapos
Plástico colorido
Papelão
Papel
Vidro
Sucatas
Metal
Tetrapak
PET
PVC
Pilhas
Material não aproveitável
Tabela 2.6

2.4.3

Densidade kg/m

3

80
24
16
104
344
88
88
24
24
16
800
---

Densidade dos diferentes componentes dos resíduos sólidos urbanos.
PODER CALORÍFICO

O poder calorífico1 dos resíduos sólidos urbanos é a quantidade de calor desprendida
na combustão de uma unidade de peso deste resíduo. Expressa-se em kcal/kg.
A importância desta característica centra-se na otimização dos custos de incineração.
Isto representa que, quanto maior for o poder calorífico dos resíduos, menor o custo
de exploração da incineradora. A presença de papel e papelão pode aumentar
ostensivamente o poder calorífico dos resíduos sólidos urbanos.

O poder calorífico divide-se em:
- poder calorífico inferior - PCI
- poder calorífico superior - PCS
O PCS inclui em sua medida o calor de vaporização da água dos resíduos da água
produzida pela combustão.
1. O poder calorífico é definido como a energia térmica potencial de um combustível (neste caso o resíduo),
expressado em kcal por cada kg de combustível. O poder calorífico inferior (PCI) seria a energia que
realmente aproveitamos do combustível.
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Para obtenção do poder calorífico, utiliza-se, no caso dos resíduos sólidos, a seguinte
fórmula.

⎞
PCI = 10 –4 ( SV ) ( RS ) ⎛⎝ 107, 9 PCS
-------SV- – 642⎠ – 6U

Em que:
(SV) = teor de sólidos voláteis em base seca (%);
(RS) = teor de resíduos secos (%);
U = teor de umidade (%);
Com este resultado é possível obter o valor de PCS utilizando a seguinte equação:

T – W) – e
PCS = (----------------------WiA
Em que:
T = elevação da temperatura no calorímetro (isotérmico);
W = equivalente em água no calorímetro (cal);
e = correções termoquímicas (el, e2, e3);
WiA = peso inicial da amostra (g).

2.4.4

UMIDADE

A umidade é a quantidade de água contida na massa de lixo. É muito variável, já que
é influenciada por vários fatores. Entre eles, podemos destacar a variação sazonal e a
presença, em maior ou menor proporção, de resíduos vegetais.
Um alto grau de umidade nos lixos aumenta seu peso específico, o que dificulta sua
coleta e tratamento. Esta tem, assim, importância para a escolha da tecnologia de
tratamento e para a aquisição dos equipamentos de coleta.
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2.4.5

RELAÇÃO CARBONO/NITROGÊNIO

A relação entre a quantidade de carbono e de nitrogênio dos RSU é um indicador da
qualidade da matéria orgânica que contém estes resíduos. Este parâmetro também é
vital para conhecer o comportamento dos resíduos em uma possível fermentação
controlada para obter adubo orgânico (processo de compostagem). Também é
importante para a determinação da forma mais adequada de disposição final do lixo.

2.5

GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS

A gestão dos resíduos sólidos urbanos pode ser definida como o conjunto de
operações que tem como finalidade dar aos resíduos produzidos em uma região o
destino global mais adequado, desde o ponto de vista ambiental e sanitário, e em
concordância com suas características, seu volume, suas procedências, o custo do
tratamento, as possibilidades de recuperação e de comercialização, respeitando as
diretrizes administrativas existentes neste campo.

PROCESSO DE GESTÃO
LIMPEZA

Operações
obrigatórias

(Serviços de
limpeza)

DESTINAÇÃO
Operações
recomendáveis

DESTINAÇÃO

Acondicionamento
Coleta e Transporte
Outros Serviços de Limpezaa
Lixão
Disposição final
Aterro controlado
Aterro sanitário
Triagem de materiais recicláveis
Composição
Tratamentob
Incineração

a. Outros serviços de limpeza: varredura; capinação; limpeza de praias, de feiras livres, bocas de lobo,
galerias e córregos; coleta de resíduos volumosos e entulhos etc.
b. Mesmo depois do tratamento, normalmente, restam resíduos que devem ser encaminhados à disposição
final.
Tabela 2.7

26

Operações para o processo de gestão de resíduos sólidos urbanos.
Adaptado a partir de IPT/CEMPRE (1995).
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PROCURE SABER

A gestão dos resíduos sólidos urbanos pode ser otimizada
quando utiliza-se um planejamento prévio das ações, com o
objetivo de atingir metas bem definidas. Para entender um
pouco mais sobre o processo de gestão destes resíduos
procure saber se no seu município utiliza-se o planejamento
como instrumento para otimizar os serviços.
2.5.1

ACONDICIONAMENTO

O acondicionamento dos resíduos significa preparar este material para a coleta de
forma adequada e compatível com as características e quantidades de resíduos. A
forma que os cidadãos depositam os RSU é decisiva para que o serviço de coleta
municipal seja rápido, higiênico e econômico. É por isto que os municípios, através
de Leis Municipais, têm implantado as prescrições técnicas mínimas de apresentação
dos resíduos sólidos urbanos nas condições higiênicas mais idôneas, nas horas e
lugares estabelecidos para isso.
Os resíduos devem ser dispostos em locais e recipientes adequados com o objetivo de
evitar: acidentes, proliferação de insetos, de animais indesejáveis, impacto visual e
olfativo e heterogeneidade (no caso de haver coleta seletiva).
A padronização do tipo de recipiente adequado é um processo difícil considerando
que esta atribuição é responsabilidade do usuário. Ainda assim, a administração
municipal deve exercer as funções de regulamentação, educação e fiscalização.
Hoje em dia, os recipientes mais utilizados para depositar os resíduos sólidos
urbanos na passagem dos caminhões de coleta municipal são os seguintes:
-

Bolsas ou sacos descartáveis: normalmente são de plástico e, apesar de terem
a vantagem de suprimir a operação de devolução e de lavagem do contêiner
habitual, possuem o inconveniente de se romperem facilmente, sujando a rua.

-

Latões de lixo: Com este sistema são solucionados os inconvenientes da coleta
direta em sacos de lixo, porém, apresenta como desvantagem a dificuldade com
o manejo do recipiente e o número de operações necessárias. Requer um
mínimo de dois operários para a descarga.

-

Contêineres de duas rodas: este é um sistema inovador, que vem sendo muito
implantado devido à sua eficácia. Possui muitas vantagens, como sua
manipulação (facilitando enormemente as tarefas de coleta), sua rapidez e sua
resistência. Não obstante, este tipo de coleta exige um equipamento especial no
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caminhão de coleta, acesso fácil do caminhão até o contêiner e um sistema de
manutenção e limpeza dos mesmos.
-

Contêineres de quatro rodas: possuem uma capacidade de carga maior que
os sistemas anteriores, desfrutando das mesmas vantagens apresentadas pelos
contêineres de duas rodas, embora a grande capacidade e o peso tornem
necessária uma coleta totalmente automatizada. Este sistema de coleta é o mais
utilizado em cidades e centros urbanos.

-

Contêineres de grande capacidade: possuem muito mais capacidade que os
anteriores (tem de 5 a 30 m de capacidade) e são equipados com um
autocompactador que permite uma redução de 2/3 do volume dos resíduos.
Neles, pode-se depositar resíduos volumosos, sendo utilizados principalmente
nos grandes conjuntos habitacionais, em mercados e hospitais. Com este tipo
de contêiner, o que se pretende é reduzir o número de transportes necessários.
3

-

Figura
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2.1

Contêineres para a coleta seletiva: são concebidos para receber
exclusivamente um único tipo de resíduo: vidros, latas, cartões ou papel,
plásticos etc...; são instalados em setores estratégicos da cidade para favorecer a
coleta seletiva daqueles resíduos os quais são interessantes serem submetidos a
processos de recuperação.

Diferentes tipos de contêineres de lixo.
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COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS

A coleta e o transporte dos RSU compreende uma série de operações que precisam
ser realizadas para a retirada dos resíduos, partindo do ponto de abandono do
produto até a descarga ou entrega no lugar de disposição ou nos centros de
tratamento.
Dentro do problema global dos RSU, a coleta constitui a fase de maior envergadura e
em alguns aspectos, a mais importante, podendo chegar a representar mais de 50%
dos custos de serviço.
Na elaboração de um plano de coleta, temos que fazer com que a mesma seja rápida
e eficaz, considerando os seguintes aspectos.
- Características dos resíduos a recolher.
- Estimativa do volume de resíduos que serão coletados.
- Variações estacionais da quantidade de resíduos sólidos urbanos produzidos.
- Infra-estrutura urbana e urbanismo (sistema viário e outros).
- Distância do centro de disposição ou tratamento.
- Normalização de contêineres ou recipientes.
No Brasil, a norma NBR-12980 (ABNT, 1993) dispõem sobre as definições dos
diferentes tipos de serviço de coleta de resíduos sólidos:
- coleta domiciliar (ou convencional), que consiste na coleta do lixo de residências,
estabelecimentos comerciais e industriais cujo volume não ultrapasse o previsto em
legislação municipal;
- coleta pública, referente ao recolhimento dos resíduos provenientes de feiras,
praias, calçadas, e demais equipamentos públicos;
- coleta de resíduos de serviços de saúde, englobando hospitais, ambulatórios, postos
de saúde, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias e outros;
- coleta seletiva, que visa recolher os resíduos segregados na fonte. Esse tipo de coleta
está relacionado com a reciclagem, devendo ser executado por um plano
específico.Uma vez depositados os resíduos sólidos urbanos nos recipientes antes
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descritos, segue então a coleta dos mesmos em veículos adequados para transportálos aos distintos centros de tratamento ou disposição final.
Na atualidade, dispõe-se de equipamentos que permitem adotar soluções para todos
os casos, tanto na coleta interior dos núcleos urbanos quanto nas coletas em pontos
disseminados. Um exemplo são os caminhões coletores-compactadores, que
permitem a rápida absorção de grande quantidade de lixo (podem reduzir entre 3 a 5
vezes o volume dos resíduos), realizam as operações de coleta com uma grande
limpeza, grande facilidade de descarga e segurança na hora de carregar e descarregar.
Na escolha do veículo coletor deve-se considerar principalmente: a natureza e
quantidade do lixo, as condições de operação do equipamento, custo-benefício de
aquisição do equipamento e as condições de tráfego da cidade.

Figura

2.2

Modelos de caminhões de coleta de resíduos sólidos urbanos. Sem
compactação: coleta seletiva (1); com compactação: coleta
convencional (2). Fonte: IPT - CEMPRE (1995).

Os equipamentos usualmente utilizados para a coleta de resíduos no Brasil são:
- carrinho coletor manual;
- carroça de tração animal;
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- veículos motorizados, como:
-

basculante;

-

convencional (nº1 na figura 2.2);

- compactador (nº2 na figura 2.2);
-

transportador de contêiners; e

-

transportador de caçambas.

Os resíduos sólidos produzidos nos serviços de saúde são coletados separadamente,
tendo destinação final específica.
Para otimizar o funcionamento do sistema de coleta, faz-se imprescindível contar
com o envolvimento dos cidadãos e, para isso, deve-se utilizar constantes estratégias
de conscientização e sensibilização.
Um processo participativo de gestão dos resíduos sólidos contribui para o alcance
dessa conscientização. As atividades de educação ambiental formal (inseridas no
currículo das escolas) e informal (em atividades comunitárias, por exemplo) devem
tornar-se parte destas estratégias de ação.
COLETA SELETIVA

2.5.2.1

A coleta seletiva consiste na organização de um serviço particular de coleta para cada
um dos elementos que se quer recolher separadamente (vidro, papel, plástico etc.).
Após a coleta seletiva, deve haver um processo de triagem de materiais que
posteriormente serão reciclados. Este modelo de coleta parte de duas suposições.
-

Participação da comunidade, ao depositar em distintos recipientes os diferentes
componentes do lixo, o que requer um grau de conscientização e envolvimento
elevado da comunidade.

-

A coleta em separado destes componentes em veículos especiais.

A tendência atual dos municípios é a de organizar dois sistemas de coleta
independentes: a coleta convencional dos resíduos sólidos urbanos e a coleta seletiva.
A coleta seletiva favorece o aproveitamento dos resíduos, especialmente do ponto de
vista econômico. Este tipo de coleta por frações pode ser de dois tipos:
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• TIPO 1: divide-se em
- Fração úmida: consiste na matéria orgânica.
- Fração seca: formada pelo resto de lixos.
- Os resíduos se depositam em bolsas separadas nas moradias; a coleta é realizada
em caminhões com dois compartimentos ou em caminhões independentes (um
que recolha a fração úmida e outro a seca).
• TIPO 2: esta possui uma classificação mais específica:
- Fração úmida: matéria orgânica.
- Fração reciclável: cartão, papel, etc.
- Fração não reciclável: formada por aquele tipo de resíduo que não se recicla. São os
resíduos rejeitos.
- depositam-se os resíduos em recipientes separados (nos próprios domicílios), e a
coleta pode ser realizada em três caminhões independentes.
Na Figura 2.3 são mostrados os contêineres habituais de coleta seletiva

Figura
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Contêineres de coleta seletiva.
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REFLITA

Você já observou se no seu município existem problemas na
operação das fases de acondicionamento e coleta de resíduos
sólidos? Se existem, você vai perceber situações que são
visíveis, como resíduos dispostos em lugares inadequados como
encostas de morros e terrenos baldios, entre outros. Procure
saber quais são os procedimentos realizados para atingir tal
situação com sucesso.
2.5.2.2

ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Em determinadas situações, as exigências econômicas e ambientais exigem o
transporte de resíduos a lugares afastados com a finalidade de reduzir ao mínimo os
impactos. Quando isto ocorre, os caminhões de coleta convencionais não podem
realizar estes serviços, já que não seria rentável.
De acordo com MONTEIRO et al. (2001), o aumento da distância entre o ponto de
coleta dos resíduos e o aterro sanitário causa os seguintes problemas:
- atraso nos roteiros de coleta, prolongando a exposição do lixo nas ruas;
- aumento do tempo improdutivo da guarnição de trabalhadores parados à espera do
retorno do veículo que foi vazar sua carga no destino final;
- aumento no custo de transporte dos resíduos coletados;
- redução da produtividade dos caminhões de coleta, que são veículos especiais e
onerosos.
A idéia básica de uma estação de transferência é a de transportar o lixo a uma estação
central de descarga; para que sejam levados posteriormente, através de meios
adequados (caminhões, trem, etc...), por longos trajetos, aos pontos de tratamento ou
disposição. Com esta proposta, consegue-se diminuir os custos do sistema de coleta
ao minimizar os custos de transporte e ao reduzir o tempo perdido ocasionado pela
transferência até a estação ou aterro.
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2.4

Esquema de funcionamento de uma estação de transferência.

As estações de transferência são compostas por uma plataforma elevada uns três
metros em relação ao nível do solo. Os caminhões de coleta entram nessa plataforma
por uma rampa de acesso e ali manobram para despejar a carga sobre esteiras, as
quais descarregam, através da gravidade, os resíduos sobre contêineres de grande
capacidade. Na base destas esteiras existem compactadores que compactam o lixo
reduzindo seu volume e aumentando a capacidade de carga dos contêineres. Uma
vez cheios, estes são transportados por caminhões apropriados até o centro de
tratamento.

Figura
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Estação de Transferência. Fonte: USEPA (2002b).
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Em geral, estima-se ser necessária uma estação de transferência quando se gera uma
quantidade importante de resíduos e quando o Centro de Tratamento encontra-se a
uma distância superior a 12-25 km.

2.5.3

DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Entende-se como tratamento de resíduos o conjunto de operações encaminhadas
para a disposição final ou aproveitamento dos recursos neles contidos. Abaixo,
podemos ver um esquema gráfico dos possíveis tratamentos de resíduos sólidos
urbanos.

Figura

2.6

Esquema dos possíveis tratamentos de resíduos sólidos urbanos:
aterro, incineração, recuperação de materiais e compostagem da
matéria orgânica.

Cada um destes métodos de tratamento dos resíduos sólidos urbanos possui
vantagens e desvantagens que veremos mais adiante. Não obstante, para fazermos
uma idéia inicial, veremos de forma esquemática os pontos favoráveis e desfavoráveis
possuídos por cada um destes métodos.
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Método

Vantagens

Valorização:
- Compostagem
- Reciclagem.

- Economias de aterros.
- Economia de matérias-primas com
economia de energia e de
emissões.
- Recuperação de matéria orgânica e
NPK nos ciclos do solo.
- Baixa produção de efluentes.
- Boa percepção social em nível geral.
- O resíduo levado a um aterro
produz menos efluentes e menores
emissões.

Desvantagens
- Consumo de energia.
- Emissão de CO .
- Maus odores.
- Problemas de comercialização dos
compostos e do material reciclado.
- Geração de resíduos restantes.
- Eficácia baixa ou mediana.
- Inversões altas.
- Pode gerar má percepção social no
local.
2

- Necessidade de grandes áreas.
- Emissão de metano e CO .
- Maus odores.
- Possíveis problemas de estabilidade
ao término de alguns anos.
- Gera efluentes líquidos e gasosos.
- Uso ineficiente dos materiais dos
RSU.
- Má percepção social.
- Emissão de CO e outros poluentes
atmosféricos.
- Gera cinzas.
- Investimentos muito altos.
- Má percepção social.
2

- Baixo consumo energético.
utilização energética do
Aterros sanitários - Possível
metano produzido.
- Investimentos menores.

2

Incineração

Tabela 2.8

- Alta recuperação de energia.
- Economia de aterros.

Vantagens e inconvenientes dos diferentes métodos de tratamento dos
resíduos sólidos urbanos: valorização, aterros e incineração.

Os métodos de tratamento de resíduos não sofreram muitas alterações ao longo do
anos. Já em 1970 o Serviço de Administração Pública de Chigado publicou alguns
direcionamentos para a seleção do método de tratamento que são continuam atuais.
As perguntas abaixo devem ser consideradas e cuidadosamente respondidas antes de
tomar uma decisão:
- Quais são os meios técnicos viáveis e quais as limitações de cada um deles?
- Os métodos são particularmente adequados para as condições locais?
- Quais fatores, como por exemplo a boa saúde pública ou menor índice de doenças
potenciais favorecem a uma método mais que outro?
- Quais são os custos dos distintos métodos? Como variam e com que fatores?
- Que influência têm os procedimentos de coleta sobre os custos de tratamento?
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- Que influência terá os procedimentos de coleta sobre os custos de tratamento?
- Que métodos serão adaptáveis ao crescimento local ou as condições de
sazonalidade?
- Os custos de tratamentos poderão ser amenizados com a recuperação e
aproveitamento de materiais?
- Que elementos de cada método encontrará boa acolhida ou será rejeitado pela
comunidade local?
Na Tabela 2.9, observa-se o destino final dado aos resíduos sólidos no Brasil, por
regiões. O depósito a céu aberto ou lixão, apesar de ser proibido legalmente, ainda
constitui-se no método mais utilizado no país. Este aspecto, confere um caráter
problemático para a questão da poluição ambiental por resíduos sólidos urbanos no
Brasil.

Grandes
Regiões
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
CentroOeste
Tabela 2.9

Total em
Kg
228413
11067,1
41557,8
141616,8
19874,8
14296,5

Vazadouro Aterro
a céu
Controaberto
lado
(lixão)

Aterro Estação de Estação
Sanitá- Composde
rio
tagem
Triagem

Incineração

Outros

21,3%
57,2%
48,3%
9,8%
25,9%

37,0%
28,3%
14,6%
46,5%
24,3%

36,2%
13,3%
36,2%
37,1%
40,5%

2,9%
0,0%
0,2%
3,8%
1,7%

1,0%
0,0%
0,2%
0,9%
4,2%

0,5%
0,1%
0,1%
0,7%
0,2%

1,2%
1,0%
0,4%
1,2%
3,2%

22,0%

32,8%

38,8%

4,8%

0,5%

0,2%

0,9%

Brasil: Quantidade diária de lixo coletado, por unidade de destino final
do lixo coletado, segundo as Grandes Regiões (em%). Fonte: Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico, IBGE (2000).

A Tabela a seguir apresenta informações sobre os percentuais de disposição e
tratamento em diferentes países e regiões.
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PAÍS OU
REGIÃO
Estados Unidos
Japão
Alemanha
França
Suíça
Suécia
Espanha
América latina

ATERRO
SANITÁRIO
80
30
70
55
20
40
80
98*

INCINERAÇÃO COMPOSTAGEM
19
70
30
40
80
55
15
<1

<1
2
3
9
5
5
<1

* Os números na América Latina incluem categoria aterros sanitários também os
depósitos a céu aberto e os aterros sanitários.
Tabela 2.10

Tratamento e disposição final de resíduos sólidos coletados em outros
países - 1990. (em%) Fonte: INFORME INFRAESTRUTURA (1997).

PROCURE SABER

Você conhece que destino final é dado aos resíduos sólidos
urbanos de sua cidade? Procure a secretaria de obras de seu
município e converse sobre este tema. Depois, anote suas
observações em seu caderno de campo fazendo uma
avaliação comparativa com as informações trabalhadas neste
capítulo.

2.6

MÉTODOS DE TRATAMENTO PARA OS
RESÍDUOS SÓLIDOS

Segundo IPT/CEMPRE (1995), o tratamento dos resíduos sólidos podem ser feitos
de duas formas.
• Separar os diversos componentes, viabilizando a reciclagem e conseqüente redução do
volume de resíduos que irão para aterros. Deste processo de triagem, o resíduo pode
destinar-se à compostagem ou reciclagem.
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• Incinerar os resíduos sólidos, viabilizando sua redução e inertização e, ainda, com a
possibilidade de recuperar energia. Como conseqüência também diminui o volume de
resíduos destinados aos aterros.
As vantagens e desvantagens dos dois modelos serão vistas nos próximos itens.

2.6.1

VALORIZAÇÃO

2.6.1.1

USINAS DE RECICLAGEM

No tratamento dos RSU existe apenas duas opções: destruí-los ou recuperá-los. Está
claro que pretender eliminar todo o lixo é impossível. Vemos, portanto, que a
alternativa é, sem dúvida, a reciclagem, tendo como finalidade o reaproveitamento de
forma direta ou indireta dos componentes que contêm os resíduos urbanos.
Com a reciclagem pretende-se resolver dois problemas ao mesmo tempo; por um
lado desfazer-se do lixo e, por outro, aproveitar o que pode ser recuperado. Este
procedimento considera um princípio de mudança de postura, através de posições
mais racionais sobre o uso dos recursos naturais e o incremento do custo das
matérias-primas. Este sistema de tratamento dos RSU vem direcionado pelo novo
conceito de gestão dos resíduos, que deve ter os seguintes objetivos.
-

Economia de energia.

-

Economia de recursos naturais.

-

Diminuição do volume de resíduos a eliminar.

-

Proteção do meio ambiente.

A reciclagem pode realizar-se de três formas.
I) A primeira seria a separação dos componentes na recuperação do lixo
doméstico a partir da sua origem, dando lugar à coleta seletiva. Para isto, é
necessária a participação da população na separação dos diferentes resíduos
que se queira reciclar em recipientes distintos (normalmente, são utilizados
quatro recipientes: um para vidro, outro para os papéis, outro para latas e outro
para os plásticos).
II) A segunda, muito utilizada no Brasil, é a separação dos resíduos na origem em
três tipos: Orgânicos, rejeitos e secos. A coleta dos resíduos secos é realizada em
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veículo individual e encaminhada para uma usina de triagem onde os materiais
recicláveis serão selecionados.
Uma vez recolhidas, as diferentes frações de resíduos seguem para uma série de
operações de seleção e afino prévias a sua reciclagem e/ou valorização. Estas
operações consistem em:
a) Extração de frações impróprias (elementos que poluem as frações de resíduos
recolhidos seletivamente).
b) Separação das diferentes frações valorizáveis, segundo a qualidade, cor, etc.
c) Compactação para armazenagem.
d) Transporte.

Figura

2.7

Triagem manual.

III) A terceira forma de efetuar a reciclagem seria a feita nas usinas de triagem, a
partir do lixo bruto, realizando-se a seleção dos resíduos a reciclar. Neste caso, a
separação de resíduos torna-se um processo custoso, já que é necessário maior
utilização de mão-de-obra.
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Nestas usinas se realizam a reciclagem conforme as etapas seguintes.
a) Primeiramente, separa-se os objetos de grande volume, classificando-os
somente para sua posterior eliminação ou reciclagem.
b) Na continuação, separa-se as latas e os materiais ferrosos com um ímã.
c) Depois, separa-se manualmente o papel e o papelão, para seu armazenamento
e posterior reciclagem.
d) Separação manual de vidros segundo a cor.
e) Separação de materiais têxteis.
f) Separação de plásticos.
g) Finalmente, sobram os restos orgânicos, que são utilizados para fazer
compostos (compostagem) ou simplesmente eliminados.
Quando se faz referência à fração orgânica, cabe indicar que existe uma série de
limitações que fazem com que este tema seja mais complexo:
- Não se trata de um material diretamente reciclável. É necessária uma
transformação mediante um processo de fermentação controlada para obtenção de
outros materiais de maior utilidade, como composto e o biogás.
- devido a seu alto conteúdo em umidade, é um material inadequado para sua
valorização energética.
- Sua eliminação em aterros contribui para a elevação de problemáticas ambientais:
emissão de biogás, maus odores, aparição de animais e produção de lixiviados.
Nos casos em que se disponha de fração orgânica deve-se realizar um tratamento de
fermentação aeróbica controlada (compostagem) para a produção de composto. Uma
segunda alternativa seria a fermentação anaeróbica (biometanização) para a
produção de biogás (mistura de CO2 e CH4) que utiliza-se para a produção de
energia.
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2.8

Esquema de usina de triagem e compostagem. Fonte: IPT/CEMPRE
(1995).

A reciclagem, tanto através da coleta seletiva como a feita nas usinas de triagem, é
uma operação muito importante, e rentável; na Espanha, são encontrados,
anualmente, no lixo mais de meio milhão de toneladas de metal, quase um milhão de
toneladas de vidro, dois milhões e meio de toneladas de papel e cartão e quase seis
milhões de toneladas de matéria orgânica. A reciclagem destes materiais é simples, e
as limitações na repetição do ciclo já são suficientemente conhecidas.
A utilização do papel e/ou cartão recuperado na indústria papeleira não é nenhuma
novidade. Segundo REINFELD (1994), a qualidade do papel está relacionada com a
extensão de suas fibras, as fibras mais longas comumente conseguem graduações
mais elevadas. Ainda assim, quase todos os tipos de papel podem ser reciclados. O
primeiro passo na usina de reciclagem é classificar o papel de acordo com a sua
graduação, qualidade e estado (poeira, resíduos, clips, impressões e outras
contaminações). Após este processo este material é compactado e segue para a
industria de recuperação.
Para os metais o mercado de recicláveis cresce rapidamente devido ao alto
aproveitamento deste material. Na usina de triagem as latas de aço, alumínio ou
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bimentais são selecionadas, achatadas e enfardadas para embarque. Mesmo antes
disso, é essencial que no primeiro ponto de uso (no lar ou estabelecimentos
comerciais) as latas sejam lavadas e limpas para eliminação de restos de alimentos.
Reinfeld (1994) afirma que os vidros possuem um potencial de reciclagem muito
elevado. Normalmente a maior parte dos vidros podem ser aproveitados, mas alguns
têm melhores usos que os outros. De forma semelhante ao papel e aos plásticos, é
comum ocorrer perdas na qualidade deste material. Por exemplo: os vidros de
janelas, pirex e objetos ornamentais só podem ser empregados na fabricação de
produtos tais como coberturas de telhados, fibras de vidro e refletores em que a
distorção da luz e a pureza não são um problema. O principal componente de um
sistema de reciclagem é realmente o vidro de recipientes. Estes compõem 80% de
todo o vidro encontrado nos resíduos urbanos.
Mais difícil é a reciclagem dos plásticos, pois competem com o relativo baixo custo
dos materiais virgens, e com a dificuldade com os próprios processos de reciclagem.
Reinfeld (1994) diz que o problema não é a falta de capacidade de reutilizar os
materiais; a dificuldade situa-se na existência de inúmeras variedades onde muitos
têm a mesma aparência mas não são intercambiáveis. Atualmente, há dois tipos
principais de recicláveis. Um deles é o tereftalatode polietileno (PET), o qual é usado
nas garrafas de bebidas de plástico de dois litros. O outro é o polietileno de alta
densidade (HDPE), que é usado na produção de vasilhames de leite, sucos, água,
detergente, etc.
Geralmente, em seguida da seleção do tipo de plástico nas usinas, é realizado seu
retalhamento de forma que possam ser facilmente enfardados para o embarque.
Em relação às vasilhas de tipo polimaterial, como o brik (tricapa de cartão, alumínio
e plástico), reciclam-se para aproveitar, geralmente, a capa exterior de cartão; os
outros dois materiais acabam sendo um rejeito.
Por tudo isso, deduz-se que uma adequada gestão dos resíduos não deve estar
baseada simplesmente na disposição dos mesmos, sem considerar a reciclagem como
uma operação indispensável.
Como visto anteriormente, os efeitos diretos e indiretos da reciclagem supõem a
redução dos resíduos a serem eliminados, a conservação dos recursos naturais e a
conscientização do indivíduo e da sociedade. Para que a reciclagem possa estimular o
aproveitamento racional dos recursos naturais e auxiliar na promoção da educação
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ambiental, deve ser acompanhada de uma estratégia preventiva, cuja base se
estabelece em dois grandes temas.
a) Ecologia dos resíduos, ou seja, que sejam produzidos em menores quantidades
e que sua natureza permita que os mesmos se integrem facilmente nos ciclos
naturais. Para isto, deve-se:
-

potencializar os materiais e substâncias biodegradáveis.

-

controlar e limitar a introdução de produtos tóxicos.

-

estimular o desenho funcional e sóbrio das embalagens.

-

incentivar o uso de embalagens mais baratas e recuperáveis.

-

desenvolver ao máximo a política de reciclagem.

-

não incentivar as embalagens caras, contaminantes e irrecuperáveis.

b) Introdução do desenvolvimento de tecnologias limpas, como aquelas que
consomem menos energia, que exigem menos tratamento e são sobretudo,
melhores, mais duráveis, seguras, ecológicas e recicláveis. Assim, alguns dos
critérios que definem uma tecnologia limpa são:
-

o emprego de matérias-primas ecológicas e econômicas;

-

a racionalização ao máximo do uso dos recursos e produção mínima de
efluentes;

-

a opção pela fabricação de bens úteis, funcionais e duráveis;

-

a facilitação da recuperação de dejetos;

-

a integração de indústrias e usinas de tratamento; e

-

a impulsão de bolsas de resíduos e da informação.

Resumidamente, podemos dizer que a reciclagem dos RSU apresenta vantagens e
inconvenientes que podemos resumir da seguinte forma.
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-

As vantagens derivam-se do aproveitamento das matérias-primas, da economia
energética, do uso racional dos recursos naturais e da devolução à terra de sua
riqueza orgânica.

-

Os inconvenientes que surgem são os fortes investimentos iniciais necessários,
a produção de rejeitos que exigem um aterro complementar, a gestão
especializada e cuidadosa e, sobretudo, o envolvimento e a participação dos
cidadãos com o objetivo da reciclagem.
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Na Tabela 2.11, podemos ver um exemplo da economia energética que teriam as
indústrias com a utilização de matérias recuperados.
O objetivo final da reciclagem do lixo é conseguir um rendimento máximo dos
materiais recuperados. A comercialização destes materiais é delicada e difícil de
conseguir em um mercado influenciado por fatores hostis ao produto reciclado. Os
papéis e papelões, o vidro, os metais etc. dependem de uma eficaz comercialização,
desde os centros de recuperação até às fábricas que os reutilizam.

Produto

Papel
Vidro
Polietileno
Ferro
Alumínio
Tabela 2.11

Energia necessária na produção
em kcal/kg
Matérias
Matérias
virgens
recuperadas
3.700
1.100
1.200
800
4.500
500
10.300
5.100
47.000
1.400

%
economia

70
35
89
50
97

Economia energética com a utilização de materias recuperados.

PROCURE SABER

Seu município possui processos de reciclagem formal? Procure
saber se existe alguma usina de triagem e/ou compostagem
e, se possível, tome conhecimento do processo de operação
das mesmas. Este é um ótimo exercício para a compreensão e
valorização destes sistemas de tratamento.
2.6.1.2

USINAS DE COMPOSTAGEM

Para KIEHL (1985), apud Figueiredo (1998), compostagem é um processo
bioquímico e controlado de decomposição da matéria orgânica, tendo-se como
resultado um composto orgânico mais estável utilizado como fertilizante. Segundo
Lima (1995), a matéria orgânica atinge dois estágios importantes neste processo: a
digestão (fase de fermentação) e a maturação (fase de humificação).
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Nesse processo ocorre uma fase temática, o que faz com que o composto adquira
temperaturas compreendidas entre os 50 e 70º C, o que provoca a diminuição dos
germes patogênicos. A compostagem pode ser obtida de forma natural, ao ar livre, ou
de forma forçada, mediante a utilização de digestores. No primeiro caso, este
processo tem duração de três a quatro meses e, no segundo, de dois a três meses. Na
figura 2.9, podemos ver o esquema das usinas de compostagem que corresponderiam
a cada uma das formas de realizar a compostagem.

Figura

2.9

Esquema típico de uma usina de compostagem de fermentação lenta e
acelerada. Adaptada a partir de BOTELLA et alli (1997).

Portanto, o processo de compostagem representa a recuperação da matéria orgânica
do lixo para seu emprego na agricultura, o que implica que as substâncias extraídas
anteriormente retornem à natureza.
O material que obtemos deste processo é o que chamamos composto. Não podemos
defini-lo somente como um adubo orgânico, apesar de conter nutrientes e
oligoelementos, mas, também, como um regenerador orgânico do terreno. Os
elementos orgânicos do composto formam estreitas uniões físico-químicas com os
compostos minerais do solo e constituem entre ambos o que se chama complexos
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organominerais, melhorando as condições físicas, químicas e biológicas do solo,
assim como a nutrição das plantas. Para tanto, podemos concluir dizendo que o
composto possui um duplo caráter: o de substância que se mistura na terra para a
tornar mais produtiva e o de adubo orgânico.
As vantagens que possuem este composto podem ser as seguintes.
-

Solta os terrenos compactos e ajuda a compactar aqueles que são
excessivamente soltos.

-

Favorece o adubo químico ao evitar a percolação.

-

Aumenta a capacidade de retenção de água pelo solo.

-

Fixa elementos nutritivos no solo (nutrientes principais e oligoelementos).

O processo de compostagem passa por duas etapas fundamentais (ver figura 2.10).

Figura

-

Digestão da matéria orgânica fresca do lixo através de processos biológicos;
corresponde à fermentação e a matéria alcança a bioestabilização.

-

Maturação em que ocorre a humificação da matéria orgânica, dando lugar a
compostos úmidos de natureza coloidal.

2.10

Esquema geral do processo de compostagem.

Os fatores mais importantes que influem neste processo são:
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a) A população microbiana existente e sua atividade.
A seleção do tipo de fermentação para a materia orgânica define diretamente os
tipos de organismos que estarão presentes na massa em decomposição. Uma
fermentação do tipo aeróbia (na presença de ar) favorece os organismos que
utilizam o oxigênio atmosférico em sua respiração, organismos aeróbios. Neste
processo a temperatura é sempre elevada e ocorre despreendimento de gases
(CO2) e vapor d’água.
Já a fermentação anaeróbia (ausência de ar) favorece os organismos que
sobrevivem em ambientes pobres em oxigênio. Neste caso a temperatura de
decomposição é baixa e ocorre fortes odores devido ao despreendimento de
gases CH4. H2S e outros.
Há ainda a opção de fermentação mista, onde ocorrerá a presença de
organismos aeróbios no início do processo e, a medida que ocorre a diminuição
do oxigênio no ambiente aumenta o desenvolvimento dos organismos e do
processo anaeróbio.
b) Potencial Hidrogeniônico - pH.
A acidez e alcalinidade dos materiais é facilmente medida através do valor do
pH. Os resíduos sem tratamento possuem geralmente pH de 5 a 7, quase
neutro (7) quando são recentes e um pouco ácido (5 a 6) depois de um ou dois
dias.A decomposição inicial aeróbia origina um decréscimo do pH e inicia a
fase ácida da fermentação (4,5 e 5,5) voltando a subir depois de 4 ou 5 dias.
Quando se alcança a temperatura máxima de decomposição o pH é alcalino (8
a 9). Os microorganismos necessitam de um ambiente adequado para se
multiplicarem. O pH, assim como a temperatura, a umidade e a aeração e a
quantidade de nutrientes, deve encontrar-se dentro de limites adequados para
que este processo ocorra com eficiência.
c) Relação carbono/nitrogênio.
A intensidade da atividade microbiana dos organismos decompositores está
estritamente relacionada com a diversificação e concentração de nutrientes.
PEREIRA NETO (1996) afirma que os microorganismos necessitam da
presença de macro e micronutrientes para o exercício de suas atividades
metabólicas. Dentre estes nutrientes, dois são de extrema importância e
constituem fatores limitantes do processo, sejam: o carbono e o nitrogênio.
O carbono, entre outras funções, é a fonte básica de energia para as atividades
vitais dos microorganismos. O nitrogênio, por sua vez, é a fonte básica para a
reprodução protoplasmática dos microorganismos.
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A relação carbono/nitrogênio satisfatória para a obtenção de uma alta eficiência
nos processos de compostagem deve situar-se em torno de 30:1. Ou seja 30
partes de carbono para 1 parte de nitrogênio. Em geral os resíduos palhosos
(vegetais secos) são fontes de carbono; já os legumes frescos e resíduos fecais se
caracterizam por serem fontes de nitrogênio.
d) Aeração.
Os processos de compostagem do tipo aeróbios exigem um fluxo permanente
de ar (oxigênio) para o interior da massa orgânica. A aeração tem por finalidade
básica suprir a demanda de oxigênio requerida pela atividade microbiana e
atuar como agente de controle de temperatura.
A oxigenação da leira de compostagem pode ser realizada por processos
artificiais (mecânicos) ou naturais (reviramentos), sendo que a demanda de
oxigênio situa-se entre 0,3 a 0,6 m³ de ar por quilograma de sólidos voláteis por
dia.
e) Grau de umidade.
Os processos bioquímicos de decomposição exigem água. Assim, na
compostagem, deve ser mantida uma faixa de umidade que varia de 40% a 60%
em peso seco de matéria orgânica. Teores de umidade abaixo de 40 % retardam
o processo por inibir a atividade biológica. Umidade acima de 60 % torna o
meio anaeróbio reduzindoi a eficiência do processo.
f) Temperatura.
Segundo Pereira Neto (1996), a temperatura constitui-se em um dos fatores
mais indicativos da eficiência do processo. O valor médio ideal da temperatura
nosp rocessos de compotagem é de 55º C. Temperaturas acima 65º C devem ser
evitadas por causarem eliminação dos microorganismos mineralizados,
responsáveis pela degradação dos resíduos orgânicos. A manutenção de
temperaturas termofílicas (45-65º C) controladas, na fase de degradação ativa
(1ª fase do processo), é fator decisivo para o aumento da velocidade de
degradação e principalmente para a eliminação dos microorganismos
patogênicos
g) Dimensão das partículas.
O tamanho médio das partículas de matéria orgânica que compõen a massa de
compostagem também exerce grande influência no período de compostagem.
Quanto menor o tamanho das partículas, maior a superfície disponível para o
ataque microbiológico. Antes da montagem da leira de compostagem os
resíduos devem ser submetidos a uma correção no tamanho das partículas, o
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que favorece outros fatoes como: homogeneização da massa de compostagem,
melhoria na porosidade, menor compactação, maior capacidade de aeração.
No processo de compostagem, podemos diferenciar duas fases fundamentais:
a) Tratamento mecânico.
b) Tratamento de fermentação.
Com a chegada dos resíduos à estação de compostagem, é realizado um tratamento
mecânico dos mesmos para homogeneizá-los, com o fim de facilitar a transformação
da matéria orgânica e separar todos aqueles produtos que não sejam aptos para a
compostagem e que podem prejudicar a qualidade do produto final.
Funcionamento de uma usina de compostagem

Figura
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Fluxograma do processo de compostagem. Fonte: Lima (1995).
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Quando os resíduos chegam à usina, são depositados em fossa ou silo de recepção.
Este deverá ter capacidade para armazenar uma quantidade de resíduos
consideráveis, a fim de possibilitar a resolução de qualquer problema que se possa
produzir.
Na continuação, os resíduos passam para esteiras que os levam para as distintas
partes da usina. Durante o transporte dos resíduos por estas esteiras, e antes de
passarem às trituradoras, podem ser separados manualmente ou mecanicamente
aqueles materiais ou objetos que não forem admitidos para a compostagem.
A trituração do lixo é um processo necessário antes de iniciar a fermentação, com o
fim de conseguir uma maior homogeneidade da matéria-prima e proporcionar,
assim, uma ótima superfície para o início do processo de degradação biológica. Em
certas ocasiões, na saída do triturador pode realizar-se uma segunda seleção dos
resíduos para melhorar a granulometria. Os produtos rejeitados podem ser reciclados
(se aptos para isso) ou destinados a aterros.
A fermentação é a fase mais importante para obter um composto de qualidade. No
caso da fermentação natural ao ar livre, depois da trituração, os resíduos são
depositados em uma área para sua fermentação, onde serão revolvidos
periodicamente para facilitar sua aeração e a atividade microbiana. A distribuição
mais habitual é em leiras com altura entre 1,7 e 2 metros e com largura
compreendida entre 2,7 e 3 metros. A freqüência e o número de voltas durante o
processo são determinados pela umidade. Na Tabela 2.12, mostramos referências
sobre a freqüência e o número de voltas em função da umidade do composto.

Umidade

Freqüência de voltas

60 - 70%

A cada dois dias. Número de voltas necessárias: em
torno de 5.
A cada três dias. Número aproximado de voltas: 4.
Aumentar a umidade.

40 - 60%
Abaixo de 40%
Tabela 2.12

Freqüência e número de voltas em função da umidade do composto.

A fermentação acelerada se realiza em instalações especiais onde são controlados os
fatores que influem no processo, de tal forma que se provoca uma redução do ciclo de
decomposição (acelerando a fase termófila) e se assegura, ao mesmo tempo, uma
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maior esterilização do produto.
O objetivo principal de todos os sistemas de fermentação acelerada é buscar a
máxima aeração da massa de resíduos através de distintos sistemas de voltas, agitação
ou injeção de ar. Os sistemas mais utilizados atualmente são o digestor, o
higienizador e o bioestabilizador.
O digestor é um dos mais utilizados e é constituído por uma torre de seção
retangular, dividida por cinco grelhas móveis. Os resíduos triturados, carregados ao
alto do digestor, descendem de piso em piso, aerando-se durante a volta, e, também,
mecanicamente, no interior de cada piso, para sair no nível do solo ao finalizar a fase
termófila (em torno de uma semana aproximadamente).
O higienizador é uma torre cilíndrica de concreto armado, dividida em quatro
setores por paredes interiores diametrais. Os resíduos triturados entram pela parte
superior, onde se pulveriza água umidificando a massa. Um dispositivo de aeração
aporta o oxigênio necessário para uma correta fermentação aeróbia. Para evitar uma
possível fermentação anaeróbia, os resíduos são agitados periodicamente mediante
um parafuso horizontal, instalado na base do cilindro. A decomposição dos resíduos
acaba chegando corretamente por volta de 5 ou 6 dias.
O bioestabilizador é um cilindro giratório horizontal de grande capacidade onde se
introduzem os resíduos não triturados. Sob um efeito de rotação, umidificação e
aeração controladas, o lixo se homogeiniza e se reduz, ao mesmo tempo em que se
desenvolve a fermentação. O processo dura de 3 a 5 dias.
Independentemente do método utilizado, a transformação acelerada afeta,
fundamentalmente, os materiais hidrocarbonatados, que são os mais putrescíveis. É
aí que o processo deve completar-se com uma estabilização ao ar livre, que permita o
ataque de alguns materiais celulósicos. Na Tabela 2.13, mostra-se uma relação entre
a duração da fermentação acelerada com a fermentação ao ar livre.
Sintetizando, diremos que o produto da compostagem é um excelente tratamento
para o solo e de grande utilidade na agricultura orgânica. Por isto, se o produto
cumpre exigências mínimas de qualidade, pode realizar um papel importante nas
técnicas de cultivo. De igual maneira, a compostagem é importante em muitas
regiões com grande potencial agrícola, como na América Latina e, sobretudo, em
nível doméstico, em que, em algumas áreas, são comuns as pequenas hortas, jardins
interiores etc.
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Sistema

Duração da
fermentação
acelerada

Período de fermentação ao ar
livre (sem revolver o composto)

Digestão
Higienizador
Bioestabilizador

6 dias
4 dias
3 a 5 dias

1 mês
1 a 2 meses
2 a 3 meses

Período de estabilização ao ar livre nos sistemas de fermentação
acelerada.
INCINERAÇÃO

A incineração é um processo de combustão controlada que objetiva a redução do peso
e volume dos resíduos e culminando com a transformação da fração combustível dos
resíduos sólidos urbanos em materiais inertes e gases. Este processo deve levar em
consideração as exigências e legislações locais. Na Figura 2.12, mostra-se uma usina
incineradora.
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2.12

Elementos integrantes de uma usina de tratamento térmico de resíduos
(incineradora). Adaptada de MARIMON SUNYOL (1980).
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A incineração não é um sistema de eliminação completa, já que os restos, cinzas e
gases finais exigem medidas complementares de tratamento, porém possuem
numerosas vantagens frente ao despejo. As mais importantes são a redução, em peso
e volume, do lixo e a eliminação de praticamente toda a matéria degradável de uma
maneira higiênica e controlada. Esta redução depende, basicamente, da composição
dos resíduos.
Outras vantagens são a economia de transporte e a possibilidade de utilizar o calor
desprendido pelo lixo. A diminuição dos custos de transporte deve-se à redução da
distância entre os pontos de coleta e de localização das incineradoras, situadas,
geralmente, em volta dos núcleos populacionais.
As maiores desvantagens são os elevados custos dispendidos na instalação de uma
usina incineradora, também os custos operacionais e os possíveis problemas de
contaminação atmosférica.
As principais razões para a utilização deste processo são devidas: são devidos,
principalmente:
-

à aparição de legislações cada vez mais severas, exigentes e restritas, no que se
refere ao meio ambiente;

-

à necessidade de uma pequena área para instalação de uma usina incineradora;

-

ao fato de trata-se de um sistema que pode estar situado em torno dos núcleos
populacionais, já que se desenvolve em condições higiênicas;

-

ao grande aumento na produção de resíduos, o que faz com que seja cada vez
mais difícil encontrar locais ideais para instalar aterros sanitários; por isto a
incineração do lixo pode ser um sistema de tratamento vantajoso, sobretudo
para grandes quantidades;

-

à possibilidade de ser utilizado para qualquer tipo de resíduo, se seu poder
calorífico for adequado.

No Brasil, esta forma de tratamento não é muito utilizada, principalmente, pelo alto
custo que envolve a implantação de uma usina incineradora devido à necessidade de
importar diversos equipamentos. Também, as condições geográficas e econômicas do
país favorecem a preferência pela disposição dos resíduos em aterros sanitários, pois
existem ainda áreas disponíveis e, além disso, este sistema é mais barato.
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FATORES A CONSIDERAR NA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INCINERAÇÃO
DE RESÍDUOS

2.6.2.1

Apesar do sistema de incineração de resíduos ser considerado pela maioria dos
peritos como mais positivo que o de aterro, existem fatores que determinam ou
condicionam sua implantação, conforme expostos a seguir.
-

A superfície necessária para a instalação: calcula-se que para uns 150.000
habitantes necessita-se de 15.000 m de superfície (1,5 ha), dos quais: uns 20%
se destinam à instalação do incinerador em si; uns 40% a espaços verdes, zonas
de circulação de veículos e assentamentos. Os 40% restantes, a armazéns, zona
de descarga, fornos especiais de resíduos hospitalares, animais mortos e como
área para futuras ampliações.
2

-

O volume de resíduos a incinerar: a experiência indica que este tipo de
instalação começa a ser rentável a partir de uma capacidade de tratamento de
500 Tm/dia.

-

O poder calorífico dos lixos: um poder calorífico inferior (P.C.I.) a 1.000 kcal/
kg torna impossível adotar este sistema, já que se faria necessário um
combustível adicional. É conveniente que não seja necessário um aporte de
energia exterior para incinerar o lixo, ou seja, este deve ser autocomburente.
Para isto, segundo o diagrama de Tanner, o lixo deve ter um conteúdo:
-

de umidade inferior a 50%;

-

de matérias comburentes superior a 25%;

-

de cinzas inferior a 60%.

Se um resíduo estiver fora destes padrões, é considerado não autocomburente. Na
prática, os resíduos com um alto grau de umidade podem ser incinerados antes da
redução da quantidade de água com o ar quente nas 2 primeiras grelhas do forno, de
forma que estes resíduos caiam dentro da região autocomburente indicada no
Diagrama Tanner.
Exemplo: comprovar se um resíduo com 30% de cinzas, 60% de elementos
comburentes e 10% de umidade é autocomburente.
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Exemplo de utilização do Diagrama de Tanner.

Segundo o Diagrama de Tanner, este resíduo se encontraria dentro da zona
sombreada, podendo ser considerado autocomburente e, portanto, incineráveis.
-

Os custos do investimento.

-

Os gastos de exploração. Neste ponto é conveniente considerar o fato de que a
combustão de resíduos libera uma quantidade de energia térmica que pode ser
aproveitada para usos como alimentação de calefações, água quente, vapor de
água ou produção de energia elétrica. Esta produção de energia barateará os
custos de exploração.

Ainda devem ser observados fatores como: os tipos de tecnologia disponíveis, os
impactos ambientais, os aspectos legais, a percepção da comunidade envolvida e
outros que possibilitem uma tomada de decisão consciente pelo método de
tratamento a ser implantado.

R ES ÍD UO S S ÓL I DO S U R BANO S

57

R ES ÍD UOS

2.6.2.2

SÓ LI D OS URBAN OS

PARTES INTEGRANTES DE UMA USINA INCINERADORA

Na Figura 2.14 são apresentados os esquemas de uma usina de incineração com e
sem recuperação de calor.

Figura
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2.14

Esquema de dois tipos de estação de incineração de resíduos, com e
sem recuperação de calor. Adaptado de Botella et alli (1997).
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As instalações para a incineração de resíduos, normalmente, são projetadas para
realizar as seguintes operações:
-

recepção, pesagem e armazenamento;

-

alimentação e dosificação de fornos;

-

extração de cinzas e restos;

-

refrigeração de gases com ou sem aproveitamento de calor dos mesmos;

-

tratamento dos gases de combustão;

-

recuperação de energia, nos casos de aproveitamento do calor produzido pela
combustão dos resíduos;

-

transporte dos restos.

Como pode-se ver na Figura 2.14, este tipo de instalação consta, basicamente, das
seguintes partes.
1. Área de controle, armazenamento e alimentação dos fornos
Nesta área realiza-se o controle e a pesagem dos resíduos a serem eliminados. O
armazenamento do lixo é realizado, normalmente, em um silo, ou fossa, localizado
dentro de estabelecimentos equipados com portas de acionamento hidráulico. Se seu
desenho é correto, estas instalações aspiram o ar utilizado para combustão, do
interior da fossa ou silo de armazenamento, mantendo-o em baixa pressão e
evitando, assim, as moléstias (poeira, odores etc.) nos arredores da estação.
O fosso deve ter uma capacidade que garanta a possibilidade de armazenamento do
lixo durante as possíveis interrupções acidentais do serviço, os dias de descanso
semanal do serviço de coleta ou as possíveis paradas de produção. As fossas devem ter
um sistema de drenagem para eliminar o chorume que possa ser produzido devido à
umidade dos resíduos sólidos urbanos.
O transporte dos resíduos das fossas às tremonhas de carga do forno se realizam com
uma ponte-guindaste equipada com uma pá em forma de colher.
2. Área de combustão
Nesta área será necessária uma tremonha de carga ou um alimentador dos fornos.
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O forno é a instalação utilizada para que se ponha em contato o combustível e o
comburente, realizando a reação exotérmica. É composto por um dispositivo para
manter o abastecimento de ar constante, um procedimento para fazer chegar o
combustível ao lugar de incineração (ao mesmo tempo o combustível mistura-se com
o ar na proporção necessária para que a combustão seja completa) e uma câmara de
combustão. Esta câmara possibilita a mistura de ar secundário, introduzido por cima
da grelha, com os gases imperfeitamente queimados, garantindo a pré-secagem do
lixo introduzido. O forno deve possuir, também, uma inércia térmica suficiente para
a boa combustão dos gases.

Figura
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2.15

Forno de grelhas rotativas. Forno de grelha móvel. Forno de grelhas
basculantes. Adaptada a partir de BOTELLA et alli (1997).
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As grelhas são peças muito importantes dos fornos. Seu objetivo é o de sustentar o
combustível no alto, transportar os lixos e devolvê-los aos fornos aperfeiçoados.
Normalmente, são formadas por barrotes, correntes de anéis metálicos, chapas com
orifícios etc. Ademais, devem ter uma série de características para que satisfaça as
condições de completa combustão. Na Figura 2.15 vimos três exemplos de grelhas.
Os fornos de incineração deverão cumprir uma série de requisitos e condições.
-

Devem ser de grande robustez, com o mínimo de perdas.

-

Devem ser adaptáveis à heterogeneidade dos resíduos sólidos urbanos.

-

Devem ter uma boa distribuição dos ares de combustão.

-

Devem ser eficientes no mecanismo de extração dos restos.

-

Sobretudo, devem-se cumprir estritamente as normas vigentes para operação
de incineradores.

3. Sistema de coleta, extração e valorização das cinzas
Uma vez realizada a combustão, na parte inferior das grelhas permanecem os restos
que devem ser extraídos após prévio resfriamento. O sistema extrator, normalmente,
compõe-se de uma esteira ou poço de escórias, que recolhe as cinzas e as descarrega
no canal de descarga cheio de água e tem a função de fecho hidráulico. No fundo do
mesmo existe um mecanismo de transporte que conduz os resto ao exterior. Uma vez
no exterior do incinerador, os restos podem ser transportados a um aterro sanitário ou
tratados para sua posterior utilização. A água utilizada nesse resfriamento requer um
tratamento para descontaminação antes de ser lançada em local adequado.
Na Tabela 2.14 é mostrada a composição química das cinzas procedentes da
incineração dos resíduos sólidos urbanos.
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Composto

SiO
CaO
Perda de fogo
Al O
Fe O
Na O
SO
MgO
KO
TiO
Mn O
Total
pH médio: 11,8
2

2

3

2

3

2

3

2

2

3

Tabela 2.14

4

Porcentagem
44,80%
13,30%
14,85%
8,65%
6,50%
5,52%
2,86%
1,58%
1,04%
0,60%
0,30%
100%

Composição química das cinzas procedentes da incineração de
resíduos sólidos urbanos.

4. Sistema de depuração e evacuação de gases
Uma usina incineradora deve ter um sistema de depuração e evacuação dos gases
produzidos durante a incineração, para reduzir a poeira existente antes que esta se
espalhe pela atmosfera.
Esses sistemas começam em uma câmara de resfriamento cujo papel é resfriar os
gases quando não existe nenhum processo de recuperação de calor. Normalmente,
utiliza-se, para este fim, o ar ou água pulverizada.
Na continuação, temos a etapa de separação da poeira dos gases de combustão. Os
dispositivos mais utilizados para depurar os vapores que sobem dos corpos em
combustão são:
-

62

ciclones: trata-se de um aparato cilíndrico que obriga os corpos em combustão
a descrever uma trajetória helicoidal, que permite a separação de partículas em
suspensão, graças à ação de força centrífuga. A poeira é projetada através de
suas paredes e cai no fundo do mesmo. Um multiciclone é composto por vários
ciclones, quer seja em série ou em paralelo.
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-

filtro afunilado: a poeira fica presa sobre fibras têxteis ou sintéticas sendo
expulsada posteriormente. O problema é que a vida útil deste dispositivo é
muito curta.

-

eletrofiltros: é o sistema mais moderno e de maior rendimento, apesar de
possuir um elevado custo. Baseia-se em fazer passar os corpos em combustão
por um campo elétrico, sendo as partículas em suspensão atraídas e coletadas
posteriormente.

Uma vez depuradas as partículas sólidas dos gases, existem sistemas para depuração
destas emissões gasosas com o lançamento de efluentes líquidos.
Ao sair destas instalações, os gases devem ter um conteúdo de poeira inferior ao que
impõe a legislação vigente. Na Tabela 2.15 são mostrados os valores limite de
emissão de uma usina incineradora, segundo a normativa da União Européia.

Contaminante
(µg/Nm *)
3

Partículas totais
Metais pesados:
Pb+Cr+Cu+Mn
Ni+As+
Cd+Hg
Ácido clorídrico
Ácido fluorídrico
Dióxido de
enxofre

Inferior a
1 Tm/h

De 1 Tm/h a
menos de 3 Tm/h

3 Tm/h o
mais

200

100

30

------250
---

5
1
0,2
100
4

5
1
0,2
50
2

---

300

300

(*) Nm é m em condições normais de pressão (101,3 KPa) e de temperatura
(273ºK), com uma composição de 11% de O ou 9% de CO gás seco.
3

3

2

Tabela 2.15

2

Valores limite de emissão de uma estação incineradora segundo a
capacidade nominal da instalação e segundo a normativa da União
Européia (Diretriz do Conselho 89/369/CEE).

A chaminé é o último instrumento para a evacuação dos gases. Possui duas funções
fundamentais.
-

A evacuação dos gases de combustão.
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-

Permitir a dispersão destes gases na atmosfera a uma altura tal que a queda dos
corpos não captados se faça sobre uma zona suficientemente extensa. Deste
modo, pode conseguir-se que a presença de gases poluentes no nível do solo se
situe dentro dos limites aceitáveis.

Como já havíamos dito anteriormente, as estações de incineração de resíduos sólidos
urbanos podem recuperar e armazenar o calor produzido na combustão dos resíduos.
Este calor pode ser aproveitado para vários fins, como:
a) produção de eletricidade: o vapor que vem da caldeira passa por uma turbina
antes de ser condensado, produzindo eletricidade. A energia produzida pode
ser utilizada para consumo da própria estação e, se existe excedente, pode ser
vendida a companhias elétricas.
b) produção de vapor: o vapor obtido da caldeira de recuperação pode ser
utilizado por diferentes indústrias.
c) transformação do vapor em eletricidade: neste caso, produz-se eletricidade a
partir de turboalternadores que utilizam o vapor das caldeiras de recuperação.
Na Figura 2.16, mostra-se o esquema de uma estação incineradora com recuperação
de energia.
Os principais fatores que influenciam na escolha pela recuperação da energia gerada
nessas estações são os seguintes.
-

A quantidade de resíduos disponíveis.

-

A potência calorífica dos mesmos.

-

A possível utilização da energia produzida.

-

O preço de venda desta energia.

Independente destes fatores serem favoráveis ou não, a decisão será pela recuperação
de energia na estação. Não obstante, sempre que este projeto for viável e rentável, é
aconselhável a recuperação, já que ajuda a diminuir os custos de exploração da
estação incineradora.
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Esquema de uma estação incineradora com fases de recuperação de
energia. Adaptado a partir de Institut Catalã de Tecnología (1991/
1992).

A seleção do local não é extremamente difícil, já que, com a tecnologia que
desfrutamos hoje em dia, dispomos de muitos meios para reduzir os possíveis
impactos causados pela incineradora. Tudo isto nos indica que o melhor local seria
um terreno próximo às indústrias, com a vantagem adicional de uma maior
valorização da energia gerada, diminuindo, desta forma, os custos de manutenção.
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A superfície necessária para a implantação desta estação é muito variada; para uma
população aproximada de 150.000 habitantes situa-se entre os 2.000 e 3.500 m de
superfície coberta e 8.000 e 10.000 de superfície total.
2

PROCURE SABER

A incineração é considerada o sistema de tratamento mais eficiente
do ponto de vista sanitário. Este sistema reduz os resíduos sólidos a
cerca de 20% em peso e 5% em volume da quantidade inicial,
destrói agentes biologicamente nocivos e torna inertes materiais
químicos, deixando como resíduos cinzas e escórias, além dos
gases que são lançados na atmosfera na forma menos poluente
possível. É um sistema de custo elevado, muito utilizado para o
tratamento de resíduos de serviços da saúde, aeroportos, terminais
rodoviários, portos etc.
Procure conhecer como funciona um incinerador e quais foram as
circunstâncias que levaram à opção por este tipo de tratamento.

2.7

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS

A forma mais antiga e simples de eliminar os resíduos sólidos urbanos é despejá-los,
de forma desordenada, em regiões mais retiradas das cidades ou dos núcleos urbanos.
Hoje em dia, este sistema de disposição não é mais tolerado devido às enormes
quantidades de resíduos gerados diariamente e aos impactos ambientais provocados
por sua acumulação descontrolada. Novas tecnologias de disposição final foram
desenvolvidas para evitar esses inconvenientes. Elas resultaram em propostas de
aterros sanitários.
Porém, no Brasil, esse método mais adequado de disposição final ainda não
representa uma realidade factível para a maioria dos municípios. Por esta razão, é
importante conhecer a realidade do município no qual se intervém, mas, também, as
diferentes tecnologias existentes para, a partir deste conhecimento, gerar soluções
locais que representem a melhor aplicação técnica no enfrentamento dos problemas
detectados. Desta forma, vamos apresentar neste item, os três métodos de disposição
utilizados no Brasil. Porém, é importante ressaltar que apenas o método de aterro
sanitário oferece, atualmente, a solução adequada de controle dos impactos
ambientais resultantes da disposição final dos resíduos sólidos urbanos.
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São três os tipos de disposição final de resíduos sólidos atualmente praticados no
Brasil: os depósitos a céu aberto, os aterros controlados e os aterros sanitários.

2.7.1

DEPÓSITOS A CÉU ABERTO OU LIXÕES

O depósito a céu aberto (lixão) é um método de disposição final no qual os resíduos
sólidos são despejados em uma área sem nenhuma preocupação de atenuação dos
impactos ambientais que serão causados. Não existe tratamento dos resíduos sólidos
que são dispostos neste método de disposição final.
Este tipo de lançamento provoca uma série de problemas de saúde pública
(proliferação de vetores, agentes causadores de doenças - como mosquitos, baratas,
ratos etc.), poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas, e, geração de
maus odores (IPT/CEMPRE, 1995).
Os depósitos a céu aberto oferecem um grande risco à população e ao ambiente, e
normalmente, não se tem um planejamento inicial para sua implantação e operação.
Muitas vezes os "lixões" (termo que usualmente é empregado para definir estas
soluções de disposição final) são criados em áreas impróprias, e o processo de
operação é, geralmente, descontrolado, onde muitas vezes são lançados resíduos
altamente tóxicos ou contaminados.
Este tipo de destino dado aos resíduos é proibido no Brasil e rigorosamente punido
na Espanha.

Figura

2.17

Percentual de utilização de métodos de disposição final dos resíduos
sólidos na região Norte do Brasil. Elaborado a partir de Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico, IBGE (2000).
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ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1985) - NBR 8849/
85, aterro sanitário controlado (também chamado de aterro controlado) é:
"uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou
riscos à saúde pública e à sua segurança, reduzindo os impactos ambientais. Esse
método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os
com uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho".
O aterro sanitário controlado não é um método considerado eficiente, pois, apesar
dos resíduos sólidos estarem dispostos em uma área bem definida, similar ao sistema
de um aterro sanitário, ainda assim gera poluição localizada, já que este tipo de
sistema é, geralmente, empregado na tentativa de remediação de depósitos a céu
aberto (lixões) já existentes.
Não há, por essa razão, a impermeabilização do solo na base (visto que as camadas
inferiores já foram utilizadas sem controlar a disposição dos resíduos sólidos).
Este método procura diminuir os processos de contaminação ambiental, aplicando
técnicas de impermeabilização, tratamento de chorume e dispersão de gases,
principalmente, nas novas células a serem implantadas.
É um método preferível aos depósitos a céu aberto (lixões) e sua implantação deve
seguir avaliações e critérios técnicos, sendo uma solução intermediária para a
disposição dos resíduos sólidos municipais. (IPT/CEMPRE, 1995).

2.7.3

ATERRO SANITÁRIO

"É um processo utilizado para a disposição de resíduos sólidos no solo que,
fundamentados em critérios de engenharia e normas operacionais específicas, permite a
confinação segura em termos de controle de poluição ambiental e proteção à saúde
pública". ABNT (1985).
Os aterros sanitários são obras de engenharia realizadas dentro de padrões que levam
em conta o prévio planejamento de utilização da área onde serão dispostos os
resíduos sólidos da região.
Os resíduos são colocados em camadas de pouca espessura e compactados para
diminuir seu volume. Assim mesmo, realiza-se uma cobertura diária com material
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adequado para minimizar os riscos de contaminação ambiental e favorecer a
transformação biológica dos materiais fermentáveis. Normalmente, utiliza-se como
material de recobrimento uma camada de terra para prevenir a proliferação de
insetos e roedores, o vôo de lixos, os perigos de incêndio, os maus odores e o mau
aspecto do aterro.
Portanto, o uso de aterro sanitário se converte em uma obra de engenharia, fazendose necessário um correto planejamento e projeto preliminar, assim como uma
supervisão competente durante as etapas de execução e operação do aterro.
Os aterros sanitários apresentam, frente a outros sistemas de disposição de resíduos,
uma série de vantagens e de desvantagens.

VANTAGENS
- Fácil implantação.
- É um sistema de eliminação definitiva.
- Custos reduzidos de instalação e funcionamento.
- Capacidade de absorver variações de produção.
- Redução do impacto ambiental quando seu projeto e gestão forem corretos.
- Possibilidade de reutilização, uma vez fechado, como campo de esportes, zona
ajardinada, lugar de acampamento etc.
DESVANTAGENS
- A necessidade de grandes superfícies de terreno.
- Sua localização afastada dos núcleos urbanos tendo como conseqüências o
encarecimento do transporte de resíduos.
- A impossibilidade de aproveitamento dos recursos contidos nos lixos.
- Protesto sistemático da população afetada pela instalação.
- Limitação de alternativas para o uso do terreno recuperado.
Em qualquer caso, faz-se necessário considerar que o aterro de resíduos é um
sistema complementar de qualquer outro tipo de tratamento, posto que todos os
sistemas produzem sobras que devem ser eliminadas.
Na Figura 2.18, mostra-se um esquema de aterro sanitário.
1) Entrada: verifica-se a origem municipal dos resíduos, e se sua composição foi
autorizada.
2) Drenos perimetrais: são pequenos canais que impedem que a água de
escoamento superficial penetre dentro do depósito fazendo aumentar o volume
de chorume (líquido resultante da decomposição dos resíduos).
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3) Camada impermeável inferior/camada de drenagem do chorume/bolsa de
coleta do chorume: o fundo do depósito é impermeabilizado cuidadosamente,
de maneira que o chorume não possa se infiltrar abaixo do solo contaminando
as águas subterrâneas da região. Um sistema de drenagem (normalmente
cascalho) recolhe o chorume conduzindo-o para o reservatório. Esta rede de
escavada de coleta de chorume é, normalmente, em forma de “espinha de
peixe”. No caso do terreno onde se encontra localizado o aterro ser permeável,
será realizada uma impermeabilização artificial com lâmina plástica (de
polietileno de alta densidade), ou recobrimento com concreto ou misturas
betuminosas.

Figura

2.18

Esquema de um aterro sanitário. Fonte: Junta de resíduos (1995).

4) Rede de drenagem de gases: tubos que permitem que os gases gerados como
resultado da fermentação dos resíduos orgânicos sejam drenados, podendo
inclusive ser aproveitados.
5) Barreira perimetral: é uma barreira que isola o aterro para impedir despejos
clandestinos de materiais. Esta barreira impede, também, a entrada de animais
oportunistas.
6) Depósito diário: é a camada de resíduos com uma camada de terra que,
assegurando o correto isolamento dos resíduos, elimina as moléstias e os
problemas sanitários que, de outra forma, seriam produzidos.
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7) Localização do aterro sanitário: para realizar uma correta escolha do aterro
sanitário temos que buscar uma região de fácil acesso e também temos que
prever que o impacto sobre o meio seja o mínimo possível.
8) Região fechada: uma vez cheio, o espaço ocupado pelo aterro sanitário pode
ser recuperado e utilizado para outros usos.

Figura

2.19

2.7.3.1

Detalhamento das instalações de um aterro sanitário. Fonte: IPT/
CEMPRE (1995).

IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

A escolha de um terreno adequado para a implantação de um aterro sanitário é muito
importante. Deve situar-se a uma distância adequada, ter suficiente capacidade para
receber resíduos durante o período do projeto, ter um fácil acesso para os caminhões
de coleta desde a rede geral de estradas, ser invisível para os transeuntes e, sobretudo,
deve preservar a todo custo as águas superficiais e subterrâneas da contaminação de
chorume.
Na Espanha, a instalação de um aterro sanitário encontra-se regulada pelo
Regulamento de Atividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas (R.A.M.I.N.P)
constando como atividade classificada nas normas estatais e de municípios para
avaliação de impacto ambiental.
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Em outros países, como o Peru, os aspectos relativos ao manejo de aterros sanitários
são estabelecidos nas normas regulamentares sobre exploração mineral e
hidrocarbonífera dentro da Lei Geral de Mineração e da Lei Geral de
Hidrocarbonetos.
No Brasil, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT a responsável por
estabelecer as normas para realização de projetos, construção e operação de aterros
sanitários.
Para a instalação de um aterro sanitário deve-se cumprir algumas condições
específicas, visando seu perfeito funcionamento. A metodologia de implantação de
um aterro sanitário, segundo Lima (1995), passa por três etapas:
• levantamentos básicos;
• estudos e projetos; e
• planos de execução.
Na fase de levantamentos básicos é que vai ocorrer a definição da área para a
implantação do aterro. Esta fase é de extrema importância, pois existem várias
restrições técnicas, ambientais e legais que influenciam na escolha da área. Entre
elas, pode-se citar a necessidade de:
• estar distante de centros habitados;
• estar em áreas de fácil acesso, porém distante da margem de rodovias, estradas e
caminhos;
• evitar-se a proximidade de recursos hídricos superficiais;
• manter-se, para os recursos hídricos subterrâneos, um distanciamento mínimo de 2
metros entre a primeira camada de resíduos sólidos e o veio principal;
• priorizar áreas sem valor paisagístico (de preferência áreas já anteriormente
degradadas);
• priorizar áreas sem vegetação e com pouca visibilidade da população;
• verificar os ventos predominantes, que devem ser da cidade para o aterro;
• conter material suficiente e adequado para viabilizar a cobertura dos resíduos, ou que
exista material disponível nas proximidades do aterro, etc.
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OPERAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO

As três operações básicas realizadas no interior de um aterro são:
a) a descarga, pelos caminhões, dos resíduos na plataforma de trabalho;
b) a disposição dos resíduos em camadas compactadas com maquinaria pesada;
c) a cobertura diária das camadas de resíduos com terra, que será posteriormente
compactada.
A estrutura criada como resultado destas operações é mostrada na Figura 2.20.
As dimensões da célula dependem da quantidade de lixo aterrado diariamente, da
densidade obtida na compactação (normalmente em torno de 500 kg/m ) e da
facilidade ou dificuldade na obtenção do material de cobertura.
3

Figura

2.20

Estrutura de um aterro sanitário. Fonte: Botella et alli (1997).
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Os métodos básicos empregados no aterro sanitário são a trincheira, a rampa e a
área.
-

No método de aterro em trincheira, os resíduos são aterrados e compactados
em trincheiras previamente escavadas. A terra extraída na escavação será
utilizada posteriormente como material de cobertura. A altura da trincheira
dependerá do tipo de solo e das condições hidrogeológicas. Sua largura,
normalmente, dobra a do maquinário que trabalha em seu interior. É um
método utilizado em áreas de topografia plana e suave.
No método do aterro em rampa, inicialmente, é feita a terraplanagem,
adequando a área, se necessário, com cortes e aterros de terras. É próprio para
áreas relativamente secas e planas que possuem material disponível de
cobertura. Neste método, compactam-se os resíduos sólidos de baixo para cima
junto a uma rampa e cobre-se-os com terra (CETESB, 1995).

-

No método do aterro por áreas, os resíduos são estendidos e compactados
sobre a superfície do terreno. Este método é ideal para preencher terrenos com
barrancos e depressões.

Na Figura 2.21 são mostrados os tipos de preenchimentos expostos anteriormente.

Figura
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2.21

Os métodos de preenchimentos em aterro sanitário. Fonte: IPT/
CEMPRE (1995).

R ES ÍD UOS S ÓL ID OS U RBAN OS

R ESÍ D UOS

Figura

2.22

2.7.3.3

SÓ LI D OS URBAN OS

Formação das células em um aterro sanitário. Fonte: Junta de
Resíduos.

GESTÃO DO CHORUME PRODUZIDO EM UM ATERRO SANITÁRIO

Como visto até este momento, nos aterros sanitários é produzido o chorume, que
deve ser recolhido para impedir a contaminação de águas superficiais e subterrâneas.
O chorume pode ser definido como o efluente gerado em um aterro como
conseqüência da apreensão da água da chuva e do escoamento através da massa de
resíduos e da própria água contida nos resíduos. Estas águas vão arrastando as
substâncias solúveis dos resíduos que são altamente contaminantes. trata-se de um
efluente com uma alta carga orgânica e mineral (valores de DBO de 19.000 me/l são
os normais), não podendo ser lançado em leitos de rios sem um tratamento prévio.
Na Figura 2.23, é mostrado um esquema de drenagem de águas superficiais e
chorume de um aterro, tanto em planta quanto em seção.
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2.23

Esquema de drenagem de águas superficiais e do chorume de um
aterro sanitário. Adaptado a partir de Diputación de Barcelona (1992).

Para minimizar a produção de chorume durante a construção do aterro pode-se
recorrer às seguintes medidas:
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-

situar o aterro em zonas de baixa pluviosidade;

-

construir canaletas perimetrais para a condução das águas;

-

dar a inclinação adequada à massa de resíduos para que as águas da chuva e do
escoamento possam dirigir-se às canaletas perimetrais;

-

construir canaletas perimetrais exteriores para desviar as águas procedentes da
cabeceira do morro ou de outros morros.
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A coleta e canalização do chorume são realizadas através de uma rede de canalização
em forma de "espinha de peixe", a partir de um dreno central e várias laterais em
ambos lados, de forma que o chorume seja conduzido por gravidade até a zona mais
baixa (que corresponderia à "cabeça do peixe").
Os drenos são construídos com material impermeável, contendo tubos de concreto
poroso e uma camada de cascalho grosso.
Ainda que as medidas para construção sejam corretas, é inevitável a produção de
chorume. Na atualidade, trabalha-se com duas alternativas para minimizar esta
produção (uma vez já construído o aterro): a diluição e a recirculação.

2.7.3.4

-

Diluição do chorume com grande quantidade de outros efluentes e posterior
tratamento da mistura.

-

Recirculação seca ou úmida: esta pode ser realizada em regiões nas quais a
quantidade de água evaporada de forma natural seja superior à quantidade de
água recebida em forma de chuva.
-

A recirculação seca pode ser efetuada quando se tem quantidades
pequenas de chorume, podendo deixá-las secar na mesma caixa de coleta e
incorporá-las ao aterro, uma vez secas, como mais resíduos.

-

A recirculação úmida consiste em canalizar o chorume até o aterro
repetidamente, de forma que cada vez tenha menos umidade, sendo os
sólidos retidos na massa de resíduos

GESTÃO DOS GASES PRODUZIDOS EM UM ATERRO SANITÁRIO

Os gases produzidos pela fermentação anaeróbia da matéria orgânica dos lixos
constituem, também, um problema difícil de resolver.
Na Figura 2.24 são mostrados os pincipais compostos gasosos produzidos em um
aterro.
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2.24

Principais compostos gasosos produzidos em um aterro. Adaptada a
partir de GLYSSON et alli (1972).

Dependendo da quantidade de resíduos considerada, a produção de gases pode ser
importante e também longa. Normalmente, o biogás produzido pode emergir pelas
fissuras do terreno; nas zonas fechadas de alguns aterros, pode-se observar, em um
dia de chuva, a formação de pequenas bolhas desse biogás. Na Figura 2.25, vemos as
possíveis vias de saída natural dos gases produzidos.

Figura

2.25

Possíveis vias de evacuação natural dos gases produzidos em um
aterro. Adaptada a partir de Diputación de Barcelona (1992).

Apesar do biogás poder emergir de forma natural, é imprescindível dar-lhe uma saída
controlada, já que existe o perigo de que ele se acumule em espaços fechados,
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existindo um eminente perigo de explosão. Para isso são construídos poços de
captação preenchidos de cascalho. O gás pode ser lançado na atmosfera, ser
queimado ou ser recolhido para posterior utilização. O biogás somente é utilizável se
existir uma produção mínima deste, já que, do contrário, é economicamente inviável.
A particular composição do biogás faz com que seu aproveitamento, como tal,
apresente muitas dificuldades, podendo ser utilizado como combustível de turbinas
de gás para gerar energia elétrica ou como combustível para as próprias instalações
do aterro ou indústrias próximas. Na Figura 2.26, mostra-se um esquema de
drenagem dos gases produzidos num aterro.

Figura

2.26

Dispositivo de coleta, desodorização e eliminação dos gases
produzidos em um aterro sanitário. Os gases fluem até os poços e são
canalizados até a torre de eliminação. Adaptada a partir de Diputación
de Barcelona (1992).

R ES ÍD UO S S ÓL I DO S U R BANO S

79

R ES ÍD UOS

2.7.3.5

SÓ LI D OS URBAN OS

FECHAMENTO DE UM ATERRO

Uma vez preenchido de resíduos todo o aterro, faz-se necessário realizar uma série
de operações destinadas a tornar possível a utilização posterior do terreno. Quando
um aterro é desativado, é necessário recobri-lo em sua totalidade com uma capa
impermeável (normalmente de argila) de espessura considerável (até 1,5 m) e dar-lhe
uma certa inclinação para impedir a acumulação de água da chuva e, também, a
formação de chorume por percolação.
Para que prospere a vida vegetal sobre o aterro é necessário que não exista contato
entre as raízes e a massa de resíduos depositados, já que os gases de fermentação
matariam as plantas. Por esse motivo, coloca-se uma camada de cascalho fechada
sem compactar, como barreira de proteção e, sobre esta, uma camada de terra fértil e
outra de terra adubada, também sem compactar.
Aconselha-se que o primeiro cultivo seja de gramíneas e leguminosas, para seguir
com arbustos e terminar com árvores. Tem sido comprovado que adaptam-se bem
neste tipo de terreno plantas como: pinus, ciprestes, acácias, eucaliptos, casuarinas e,
inclusive, flores. Em qualquer caso, deve-se assegurar que as raízes não sejam
suficientemente profundas para chegar a contactar a zona em fermentação.
Na Figura 2.27, mostra-se uma seção de aterro sanitário já fechado.
Para poder reutilizar o terreno deve-se esperar por um prazo de tempo mínimo, já
que os resíduos seguem fermentando e as zonas desprendidas provocam movimentos
de terra. Na prática, aconselha-se deixar transcorrer um ano para explorá-lo com
plantios e mais de dois anos para destiná-lo a outros fins; em qualquer caso, deve-se
evitar (ou controlar detalhadamente) qualquer tipo de exploração que implique na
construção de estruturas ou de estradas, já que o risco de ruptura é muito grande.
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Corte da cobertura final e do fechamento de um aterro. Adaptada de
FAO (1993).

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESPECIAIS

Dentro dos resíduos sólidos urbanos existe um grupo que, por suas características
especiais, requerem tratamento diferente dos vistos até o momento.
Geralmente, estes são compostos por substâncias tóxicas e perigosas, o que significa
que, quando retiramos o lixo, estamos provocando um dano direto e considerável ao
meio. Estes resíduos englobam, geralmente, medicamentos vencidos, lâmpadas,
fluorescentes e luzes de vapor de mercúrio, óleos, pneumáticos, baterias, solventes,
pinturas, verniz, pilhas e eletrodomésticos que contenham substâncias tóxicas.
Estes resíduos se caracterizam pela dificuldade de reconhecimento, já que são
facilmente camufláveis entre o grosso dos resíduos municipais. Por isto, ao estar em
pequenas proporções entre os resíduos sólidos urbanos, os sistemas de disposição
habitualmente utilizados para eliminar os resíduos sólidos urbanos resultam
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inadequados para este tipo de resíduo, de tal forma que suas características tóxicas
podem chegar a contaminar o meio.
Uma estimativa sobre a quantidade de resíduos municipais especiais gerados em
diversas cidades européias oferece uma cifra entre 1,5 e 5 kg/habitante ao ano.

2.8.1

RESÍDUOS HOSPITALARES

A área da saúde é uma importante atividade produtora de resíduos, tanto por sua
quantidade como pelas características de periculosidade de alguns deles.
Dentro dos resíduos clínicos, existe uma clara diferenciação entre os resíduos que
podem originar risco de contaminação biológica e aqueles que não comportam
nenhum risco. Na Figura 2.28, podemos ver a proporção média de cada um dos
resíduos hospitalares.

Figura

2.28

Tipos de resíduos hospitalares.

Os resíduos hospitalares devem ser depositados em recipientes cujas características
específicas variam segundo o tipo de resíduos que eliminados.
Os resíduos semelhantes aos urbanos são gerenciados pelos mesmos procedimentos
que os habitualmente estabelecidos para os RSU.
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O resto dos resíduos hospitalares são coletados em recipientes seguros (Figura 2.28) e
transportados aos centros de tratamento em caminhões destinados exclusivamente ao
transporte deste tipo de carga, em caixa hermética, fechada e sem mecanismos de
compressão.
Para o tratamento destes resíduos, recomenda-se que sejam eliminados mediante o
sistema de incineração, porém, em caso de necessidade, também podem ser
esterilizados em autoclaves sendo, em seguida, eliminados em um aterro sanitário.

Figura

2.29

Contêineres herméticos de resíduos hospitalares. Fonte: revista
Resíduos nº 41, Março-Abril 1998.

No Brasil, existem recipientes padronizados para o descarte de resíduos hospitalares.
Inserir imagens 2.29 A - descarpack e 2.29 B - sacoslixo
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2.30

A direita caixas para descarte de objetos contaminados e perfurantes e
a esquerda sacos específicos para descarte de resíduos hospitalares.

O forno de incineração de tecnologia mais avançada empregado atualmente no
tratamento dos resíduos hospitalares é do tipo de combustão controlada, também
denominado pirolítico, dotado de um reator térmico ou câmara de pós-combustão
dos gases gerados.
Pirólise, segundo Lima (1995), é um processo de decomposição química por calor,
que ocorre na ausência de oxigênio; é considerado um método eficiente em termos
energéticos, gerando pouca poluição. Quando bem operado, é eficiente na destruição
de agrotóxicos clorados, evitando o escape de substâncias poluentes. É indicado para
a destruição de resíduos hospitalares e agrícolas (inseticidas, fungicidas e herbicidas).
O processo de pirólise consiste na combustão lenta e controlada dos resíduos onde
limita-se a entrada de ar na combustão. Desta forma consegue-se realizar a destilação
dos resíduos, que se decompõem em cinzas e carbono, gerando gases que são
posteriormente oxidados na câmara de pós-combustão. Desta forma o processo de
pirólise consegue minimizar a quantidade de elementos contaminantes.
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TENDÊNCIAS DO FUTURO NA GESTÃO
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Existem importantes razões que tornam necessária a busca de novas soluções na
gestão de resíduos. Por um lado, os elevados custos que geram por ano a coleta e
gestão dos resíduos fazem com que o sistema não possa ser financiado em longo
prazo. Por outro lado, nem por razões econômicas nem por outras, pode-se continuar
tratando o lixo indiscriminadamente. No caso do fluxo econômico continuar
funcionando da mesma forma, a economia não terá condições de solucionar por si
mesma os problemas da gestão de resíduos.
A população vai aumentando seu nível de vida, seu poder aquisitivo, sobretudo nos
países industrializados e, para tanto, as empresas se dedicam a fabricar mais
produtos, que são consumidos pelos cidadãos. Se para esta produção, que cresce com
o nível de vida dos consumidores, deve-se aumentar o consumo de matérias-primas
necessárias para a fabricação, a curva de produção de resíduos seria exponencial.
A coleta de lixo em massa está estendida por toda a geografia. O lixo chega às usinas
de reciclagem sem nenhum tipo de separação prévia e, portanto, a eficácia desse
sistema é baixa, além de ter um alto custo econômico. Por isso, começa-se a
implantar, cada vez mais, os sistemas integrados que permitem a gestão dos resíduos
sólidos urbanos a partir de outras perspectivas. Estes sistemas devem considerar os
seguintes aspectos.
-

Minimização dos custos, elegendo as opções mais produtivas e procedendo à
sua exploração otimizada.

-

Recuperação dos materiais com uma qualidade adequada à demanda do
mercado.

-

Desenvolvimento de mercados para estes materiais recuperados com o máximo
de valor agregado possível.

-

Aproveitamento das instalações existentes no momento para baratear os custos.

De tudo isto surgem vários sistemas alternativos de gestão integrada dos resíduos
sólidos urbanos, ainda que o mais aceito seja o modelo misto. Este modelo baseia-se
na utilização de cinco contêineres.
a) Um contêiner domiciliar para a matéria orgânica composta e para o resto dos
dejetos.
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b) Um grupo de quatro contêineres específicos, situados em áreas apropriadas de
coleta, formado por um contêiner azul, para papel e papelão, outro verde, para
vidro, um terceiro amarelo, para metal e um vermelho, para plásticos.
Com esses sistemas de gestão integrada de resíduos (incluindo a coleta seletiva) a
redução na geração de lixo e a elevação das cotas de reutilização e reciclagem se vêem
compensadas, em parte, pelo aumento da quantidade de resíduos ligados ao nível de
vida, porque, em grandes números, as quantidades captadas para valorização
energética no aterro se mantêm na mesma ordem de magnitude.
Na sociedade atual, a melhor opção para o tratamento dos resíduos é prevenir,
reduzir, reutilizar, reciclar o máximo possível e levar o resto à usina de recuperação
de energia. A combinação da redução, a reciclagem, a reutilização e a valorização
energética é a configuração ótima de um conceito de gestão integrada de resíduos. O
correto não é somente a valorização energética, e sim a valorização mais os três “R”
vistos no capítulo de resíduos.

REFLITA

O documento Agenda 21 foi elaborado durante a Conferência
das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, em 1992, e teve como
principal função o estabelecimento de diretrizes para que as
nações mundiais alcancem o desenvolvimento sustentável. É um
documento de referência que deve subsidiar o desenvolvimento
das Agendas 21 Municipais.
Porque será que foi dada tanta ênfase ao tema dos resíduos
sólidos, presente em três capítulos do documento? Em que
sentido a gestão correta dos resíduos pode contribuir para um
desenvolvimento ecologicamente correto e socialmente justo?
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DESTACAR

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são definidos como os resíduos
domésticos, de comércio, de serviços e outros resíduos que, por sua
natureza ou composição, podem assimilar-se aos resíduos domésticos.
Os RSU caracterizam-se por sua composição, densidade, poder calorífico,
umidade e relação C/N.
A gestão dos RSU consta de três fases obrigatórias: acondicionamento,
coleta e disposição final; e uma recomendável, que é o tratamento. O
tratamento pode ser realizado mediante duas vias: a incineração ou a
reciclagem.
A reciclagem dos RSU se otimiza mediante coleta seletiva.
Basicamente, existem dois tipos de destinos para os RSU.
a.- Disposição final - em aterros.
b.- Tratamento - eliminação/incineração, e valorização/reutilização, e
reciclagem.
O aterro de resíduos deve ser obrigatoriamente sanitário. Na construção de
um aterro, deve-se ter em conta sua localização e a gestão que se realizará
dos gases e do chorume. Existem diversos métodos de preenchimento do
aterro.
A incineração é o processo que causa menos impacto ambiental, porém não
está isento de inconvenientes. A incineração pode realizar-se com ou sem
recuperação de calor, sendo a primeira opção a mais aconselhável do ponto
de vista do aproveitamento de recursos. A incineração também produz
substâncias contaminantes, como gases e cinzas.
A valorização pode realizar-se através de usinas de reciclagem ou mediante
compostagem dos resíduos. Um processo de educação ambiental e
participação popular são fundamentais para o sucesso da valorização.
Os RSU especiais são um grupo que se caracteriza por necessitar de um
tratamento especial. Dentro deste grupo estão os resíduos hospitalares.

R ES ÍD UO S S ÓL I DO S U R BANO S

87

R ES ÍD UOS

88

SÓ LI D OS URBAN OS

R ES ÍD UOS S ÓL ID OS U RBAN OS

RESUMO

R ESÍ D UOS S Ó LI D OS U RBAN OS

89

R ES ÍD UOS

90

SÓ LI D OS URBAN OS

R ES ÍD UOS S ÓL ID OS U RBAN OS

L

3

E GI SL AÇ ÃO

R

E SÍ DU OS

S

ÓL I D OS

L E G I S L A Ç Ã O RE S Í D U O S
SÓLIDOS

Neste capítulo são citadas algumas referências legais de grande utilidade no tema de
resíduos, às quais se fez referência no texto. Não se pretende recopilar todas as leis,
porém se oferece um guia de orientação para o leitor. Mais adiante, nos temas
puramente legislativos, se voltará a incidir neste aspecto.

3.1

RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL

Os diplomas legais que visam proteger o meio ambiente no mundo tiveram impulso
após a década de 70. No Brasil, isto se deu somente na década de 80. As discussões
acerca dos problemas causados ao meio ambiente global, devidos ao modelo de
desenvolvimento capitalista, motivaram as discussões em torno do tema,
principalmente, pela percepção de uma série de situações catastróficas, como o
surgimento de um buraco na camada de ozônio.
Os resíduos sólidos produzidos como resultado das atividades humanas também
foram percebidos como um grande risco para a manutenção da qualidade ambiental
do planeta, uma vez que observou-se, além do aumento na produção dos resíduos,
também um risco potencial de contaminação por resíduos perigosos, como os PCB's.
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No Brasil, um marco importante na temática legal sobre meio ambiente ocorreu na
década de 80 quando foi criada a Lei nº 6.938 de 1981, que instituiu a Política
Nacional de Meio Ambiente, criando o CONAMA- Conselho Nacional de Meio
Ambiente e o SISNAMA- Sistema Nacional de Meio Ambiente. O CONAMA, nesta
política, teve e tem um papel muito importante, principalmente, porque tem o poder
de criar resoluções. E é neste Conselho que têm sido criadas diversas resoluções que
tratam de resíduos sólidos.
Em um sentido amplo, já existem diversos instrumentos legais de proteção ao meio
ambiente para evitar e remediar danos que possam ser causados por resíduos sólidos;
os principais diplomas legais sobre o tema na esfera nacional podem ser observados
nas Tabelas 3.1 e 3.2.
A ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas, também tem uma função
importante no gerenciamento de resíduos sólidos, pois é a responsável pela criação de
diversas normas exigidas legalmente no País. Por isto, torna-se importante conhecer
algumas das principais normas produzidas, que estão citadas na Tabela 3.3.
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LEI/DECRETO/NORMA

Decreto 50.877

DATAS

29/06/61

Decreto-Lei 1.413 da Presidência 14/08/75
da República
Decreto 76.389 da Presidência da 03/10/75
República
Portaria 53 do MINTER

01/03/79

Portaria 124 do MINTER

20/08/80

Portaria 019 dos Ministérios do
Interior, da Indústria e do
Comércio e das Minas e Energia

20/01/81

Lei 6.938 da Presidência da
República

31/08/81

Decreto 87.566

16/09/82
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CONTEÚDO
Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas
águas interiores ou litorâneas do País e dá outras providências.
Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada
por atividades industriais.
Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição
industrial de que trata o Decreto-Lei nº1.413 de 14/08/75, e dá
outras providências.
Estabelece a competência dos órgãos estaduais pela aprovação de
projetos de tratamento e disposição de resíduos sólidos,
fiscalização de implantação de projetos, operação e manutenção
de sistemas de destinação.
Estabelece que as áreas de estocagem de líquidos potencialmente
poluidores devem distar, no mínimo, 200 metros de qualquer curso
de água e possuir dispositivos de contenção de forma a prevenir
eventuais acidentes.
Proíbe a implantação de processos que produzam PCB's - Bifenilas
Policloradas, bem como seu uso e comercialização, puro ou em
mistura, em todo território nacional.
Dispõe sobre a política nacional de meio ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências,
como a criação do CONAMA e SISNAMA.
Promulga o texto da convenção sobre prevenção da Poluição
Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, concluída
em Londres, em 29/12/72.

Instrução Normativa 001 da
as condições de manuseio, armazenamento e transporte
SEMA/Secretaria Especial de Meio 10/06/83 Estabelece
de PCB's - Bifenilas Policloradas e seus derivados.
Ambiente
o regulamento para a execução do serviço de transporte
Decreto 88.821 da Presidência da 06/10/83 Aprova
rodoviário de cargas ou produtos perigosos, e dá outras
República
providências.

Dispõe sobre as multas a serem aplicadas por infrações à
06/10/83 regulamentação para a execução do serviço de transporte de
cargas ou produtos perigosos.
as atividades modificadoras do meio ambiente que
Resolução 01 do CONAMA
23/01/86 Define
necessitam de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.
ações no âmbito estadual referente ao transporte de cargas
Resolução 01-A do CONAMA
23/01/86 Define
perigosas.
Decreto 96.044 da Presidência da 18/05/88 Aprova o Regulamento para o transporte rodoviário de cargas
perigosas.
República
Dispõe sobre a criação de inventários para controle de estoques e/
ou destino final de resíduos industriais, agrotóxicos e PCBs. Fixa
Resolução 006 do CONAMA
15/06/88 prazos para a elaboração de diretrizes para o controle da poluição
por resíduos industriais, do Plano Nacional de Programas Estaduais
de Gerenciamento de Resíduos Industriais.
Dispõe sobre a extensão da SEMA e SUDEPE e cria o Instituto
Lei 7.735 da Presidência da
22/02/89 Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis República
IBAMA.
o regulamento do transporte ferroviário de produtos
Decreto 98.973
21/02/90 Aprova
perigosos e dá outras providências.
Portaria Normativa 1197 do
16/07/90 Dispõe sobre a importação de resíduos.
IBAMA
Decreto-Lei nº 2.063

Tabela

R

Legislação Federal Brasileira sobre resíduos sólidos e correlatas.
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LEI/DECRETO/NORMA

DATAS

Resolução CONAMA nº 8

06/12/90

Resolução Nº 01 do CONAMA

25/04/91

Resolução Nº 08 do CONAMA

19/09/91

Portaria
nº138

Normativa

IBAMA 22/12/92

Decreto Legislativo nº 34

1992

Resolução Nº 05 do CONAMA

05/08/93

Resolução Nº 009 do CONAMA 31/08/93

Decreto 875

19/07/93

Resolução Nº 07 do CONAMA

04/05/94

Resolução Nº 019 do CONAMA 29/09/94
Resolução Nº 017 do CONAMA 29/09/94
Portaria Normativa IBAMA nº 05/10/94
106
Resolução CONAMA Nº 37

30/12/94

Resolução CONAMA Nº 8

11/10/96

Resolução CONAMA nº 257

30/06/99

Tabela 3.2

94

CONTEÚDO
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes no ar para
processos de combustão externa em fontes novas fixas como:
caldeiras, geradores de vapor, centrais para geração de energia
elétrica, fornos, fornalhas, estufas e secadores para a geração de uso
de energia térmica, incineradores e gaseificadores.
Cria a Câmara Técnica Especial para analisar e emitir proposta de
alteração de Portaria 053/79 no que se refere a resíduo de qualquer
natureza.
Proíbe a entrada no país de materiais residuais destinados a
disposição final e incineração.
Proíbe a importação de resíduos de qualquer espécie e sob qualquer
forma, excetuando aqueles que menciona.
Aprova o texto da Convenção sobre Controle e Movimento
Transfronteiriços de resíduos perigosos e sua eliminação, concluída
em Basiléia, Suíça, a 22/03/89.
Estabelece normas para gerenciamento de resíduos gerados em
portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários e
estabelecimentos prestadores de serviços da saúde, desde a geração
até a disposição final.
Dispõe sobre o uso, combustão, incineração, fórmula e constituição,
tratamento, destinação final, reciclagem, rerrefinagem,
industrialização, transporte, comercialização, armazenamento,
coleta, contaminação, manuseio, poluição, descartes em: solos,
águas superficiais, subterrâneas, no ar territorial e em sistemas de
esgoto ou evacuação de águas residuais dos óleos lubrificantes
nacionais, importados, usados, contaminados ou não, regenerados
ou não, reciclados ou rerrefinados.
Promulga o texto da convenção sobre o controle de movimentos
transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito.
Adota definições e proíbe a importação de resíduos perigosos Classe I - em todo o território nacional, sob qualquer forma e para
qualquer fim, inclusive reciclagem.
Autoriza, em caráter de excepcionalidade, a exportação de resíduos
perigosos contendo bifenilas policloradas - PCBs.
Prorroga o prazo do Grupo de Trabalho Interministerial, criado pela
Resolução CONAMA nº 007/94, que adota definições e proíbe a
importação de resíduos perigosos - Classe I - em todo o território
nacional, sob qualquer forma e para qualquer fim, inclusive
reciclagem.
Dispensa da anuência do IBAMA os pedidos de importação dos
resíduos que menciona e de que trata a Portaria IBAMA 138/92.
Adota definições e proíbe a importação de resíduos perigosos Classe I - em todo o território nacional, sob qualquer forma e para
qualquer fim, inclusive reciclagem/reaproveitamento.
Autoriza a importação de sucata de chumbo na forma de baterias
automotivas.
Dispõe sobre o descarte e o gerenciamento ambientalmente
adequado de pilhas e baterias usadas, no que tange à coleta,
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final.

Resoluções CONAMA sobre resíduos sólidos. Elaborada a partir de
OLIVEIRA (1993) e Caderno Legislativo nº004/99.
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DATAS

CONTEÚDO

NBR 8419

1984

NB 842

1985

NB 843

1985

NB 844

1985

NBR 8.849

1985

CB 155 - NBR¹ 10.004
NBR 10.005
NBR 10.006
NBR 10.007

1987
1987
1987
1987

NBR 10.157

1987

NB 1.183

1988

NB 1.264

1989

NB 1.265

1989

NBR 12.235
NBR 12.808

1992
1993

ANVISA Resolução - RDC nº 33

2003

Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos
urbanos.
Apresentação de projeto de aterro de resíduos industriais perigosos
- Procedimento.
Apresentação de projeto de aterro controlado de resíduos urbanos
- Procedimento.
Apresentação de projeto de aterro controlado de resíduos sólidos
urbanos - Procedimento.
Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos
sólidos.
Resíduos sólidos - classificação (identificação no INMETRO*).
Lixiviação de resíduos- procedimentos.
Solubilização de resíduos- procedimentos.
Amostra de resíduos- procedimentos.
Critérios para projeto, construção e operação de aterros para
resíduos perigosos.
Armazenamento de resíduos perigosos - Classe I- procedimentos.
Armazenamento de resíduos Classe II não inertes e Classe III
Inertes - procedimento.
Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de
desempenho.
Armazenamento de resíduos sólidos perigosos.
Resíduos de serviços da saúde.
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde
Manuseio e coleta de resíduos de serviços da saúde.
Manuseio e coleta de resíduos de serviços da saúde.

NBR 12.809
NBR 12810

1993
1993
Abril, Maio
e Junho de Norma para coleta de resíduos sólidos: Classificação.
1993
Coleta e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos:
1993
Terminologia
1993
Resíduos de serviços da saúde: Terminologia.
1994
Transporte de resíduos.

ABNT Nº 41
NBR 12-980
NBR 12-807
NBR 13.221

1- NBR- Norma Brasileira registrada no INMETRO. *- INMETRO- Instituto Brasileiro de Metrologia.
ANVISA

Normas sobre Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Normas
Técnicas. Adaptada de OLIVEIRA (1993), IPT/CEMPRE (1995), ABNT
Normas Brasileiras 10.004 a 10.007, e da 842 a 844.

Tabela 3.3
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DESTACAR

No Brasil, já existem diversos instrumentos legais de proteção ao meios
ambiente para evitar e remediar danos que possam ser causados por
resíduos sólidos. Eles são representados por leis federais e também
resoluções do CONAMA
A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas é responsável pela
criação de diversas normas exigidas legalmente no gerenciamento de
resíduos sólidos
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