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RESUMO
BATISTA, D. C. Classificação e caracterização dos resíduos do beneficiamento
da sucata de ferro e aço utilizada no processo siderúrgico para identificação
de viabilidade de aplicação. 2014. 133 f. Dissertação (Mestrado) – Hidráulica e
Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2014.
A gestão dos resíduos sólidos está se tornando prioridade tanto no sistema
público como no privado. Considerando o tripé da sustentabilidade (social, ambiental
e econômico), as indústrias vêm adotando a transformação dos resíduos em
coprodutos como um negócio estratégico. Um exemplo é a indústria do aço. Na
produção do aço em usina semi-integrada, utiliza-se pelo menos 70% de sucata de
ferro e aço como matéria-prima. O grupo das sucatas de pós-consumo é o mais
utilizado, devido à maior disponibilidade no mercado. Entretanto, este grupo de
sucata possui alto teor de impurezas. A remoção destas impurezas geralmente é
feita em um equipamento chamado Shredder, uma máquina trituradora de sucata.
Os metais não ferrosos separados neste beneficiamento tem alto valor de mercado e
são comercializados, e sobram os resíduos não metálicos que são chamados de
Resíduos da Shredder. O foco deste trabalho foi a caracterização físico-química e a
classificação de periculosidade destes resíduos, para identificação de aplicações
viáveis. O trabalho foi realizado em uma Shredder situada no município de
Iracemápolis, no Estado de São Paulo. No período de setembro a março de 2014,
foram geradas, em média, 4.928,32t/mês de Resíduo da Shredder. Pelas
características apresentadas, os Resíduos da Shredder são divididos em Fluf da
Shredder e em Terra da Shredder. A Terra da Shredder apresentou características
para potencial aplicação na construção civil, e o Fluf para recuperação energética,
principalmente devido ao alto poder calorífico. O poder calorífico médio encontrado
para o Fluf foi de 4.527,48 Kcal/Kg (PCI E PCS).

Este valor é equivalente a

combustíveis consolidados, como o carvão mineral brasileiro. Entretanto, devem ser
tomadas

precauções

no

gerenciamento

desses

resíduos

para

mantê-los

classificados como não perigosos, bem como deve ser estudada tecnologia para
remoção de organoclorados.
Palavras-chave: Resíduo. Shredder. Ambiental. Recuperação de Energia.
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Abstract

BATISTA, D. C. Classification and Characterization of waste from the
processing of iron and steel scrap used in the steelmaking process for
identifying viability of use. 2014. 131 f. Dissertação (Mestrado) – Hidráulica e
Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2014.
The waste management in Brazil and Worldwide is becoming a priority in any
management system either private or public. Considering the triple bottom line
(social, environmental and economical), the industry has adopted the transformation
of wastes into byproducts as a strategic business. An example is the steel industry.
Mini-mill process uses at least 70% of iron and steel scrap as its raw material. Iron
and steel scrap post-consumer is the most widely used due to greater availability in
the market. However, this kind of scrap contains high levels of impurities.

The

removal of these impurities is usually done in a device called Shredder. The nonferrous metals removed are commercialized because of high market value and the
non-metallic remains are called the Shredder Residue. The focus of this work was
the physicochemical characterization and the classification of hazards these wastes
poses in order to identify possible applications. This work was performed in a
Shredder located in Iracemápolis City, State of São Paulo. In the period of this work
were generated in average 4.928, 32t/month of Shredder Residue. Due to the
characteristic found this waste was divided in Fluff of Shredder and Sand of
Shredder. The Sand of Shredder showed features for potential application in civil
construction and Fluff for energetic recovery mainly because of its high heat value.
The average heat value found was 4.527,48 Kcal/Kg (between HHV and LHV). This
heat value is equivalent to consolidated fuel such as Brazilian mineral coal. But,
precautions should be taken in the management of such wastes to keep them
classified as non-hazardous as well as studies should be performed on ways of
removing organochlorine compounds.

Keywords: Waste. Shredder. Environmental. Energy Recovery.

1

Introdução
A gestão dos resíduos sólidos está se tornando prioridade tanto na gestão

pública quanto na gestão privada. Este cenário se construiu devido ao impacto
ambiental causado pela disposição e/ou destinação inadequada destes resíduos e
devido à evolução de visão sobre a aplicabilidade destes como fonte de matériaprima em outros processos e/ou na recuperação de energia. Isto tem apelo forte
considerando a escassez de recursos naturais e consequentemente maior custo de
extração.
No Brasil, a formalização desta mudança veio em 2010 quando foi
promulgada a Lei 12.305 de 02/08/2010 e regulamentada pelo Decreto 7404 de
23/12/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Na PNRS
foram estabelecidas as prioridades na gestão dos resíduos sólidos, sendo
considerado como prioridade a não geração (Ex: concepção do produto e produção
mais limpa), como segunda etapa a redução, posteriormente a reutilização e/ou
reciclagem, depois o tratamento/beneficiamento, e por último a disposição em aterro
industrial ou sanitário de rejeitos(Brasil, 2010a e Brasil, 2010b).
Os lixões e aterros controlados deveriam ser eliminados até 02/08/2014.
Entretanto, o Panorama de Resíduos Sólidos de 2013 da Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2014), mostra que
os municípios brasileiros, apesar da melhoria, ainda não chegaram ao patamar de
eliminação deste tipo de disposição final e houve aumento na geração de resíduos
por habitante. Conforme Figura 1, a geração de resíduos sólidos urbanos aumentou
em 4,1% e a per capita em 0,39%.

Figura 1: Geração de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil em 2012 e 2013
(ABRELPE, 2014)
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Em relação à destinação dos resíduos sólidos, este Panorama levantou que
41,74 % foram destinados de forma inadequada em 2013, uma melhora de somente
0,28% em relação a 2012. Em 2013, 58,26% dos resíduos gerados foram destinados
de forma adequada (Figura 2).

Figura 2: Destinação Final de Resíduos no Brasil em 2012 e 2013 (ABRELPE,
2014).
Estes dados mostram que a destinação de resíduos ainda não ocorre em sua
totalidade de forma adequada.
Considerando o tripé da sustentabilidade, social, ambiental e econômico, a
área de gestão de resíduos precisa ser tratada como um potencial negócio que trará
desenvolvimento para toda a sociedade além da proteção ambiental.
Esta visão de sustentabilidade tem sido adotada pelas indústrias brasileiras, e
a transformação dos resíduos em coprodutos é tratada como um negócio
estratégico. Os coprodutos são resíduos transformados em materiais que tem valor
de mercado e que podem ser utilizados como matéria-prima e/ou fonte de energia
em outros processos.
Um bom exemplo é a indústria do aço. O aço é um dos produtos essenciais
para economia mundial, por estar presente direta ou indiretamente em quase todas
as cadeias produtivas. É utilizado desde a fabricação de carros, geladeiras, casas,
edifícios, equipamentos, tubulações de petróleo, até na fabricação de pregos,

3

talheres, tesouras, entre outros. Dentro deste contexto, é fundamental a busca pela
sustentabilidade no ciclo de vida desta produção.
As usinas siderúrgicas têm buscado esta sustentabilidade por meio do
investimento em sistemas de controle ambiental, eficiência energética do processo e
na gestão ambiental dos resíduos industriais gerados. Segundo o Relatório de
Sustentabilidade do Instituto Aço Brasil (IABr) (2012) as empresas siderúrgicas
investiram em 2011, R$506,5 milhões na melhoria ambiental de processos
relacionados à produção, operação e gestão das unidades industriais e na
prevenção de impactos ambientais.
Um exemplo é o resíduo siderúrgico Escória do Forno Elétrico a Arco (FEA),
que é beneficiado e transformado no coproduto Agregado Siderúrgico. Este
coproduto pode ser utilizado em sub-base asfáltica, artefatos de concreto, em
substituição à brita entre outras utilizações (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2012).
Na Figura 3 é possível verificar o percentual de geração de Agregado
Siderúrgico e as aplicações deste material em 2011.

4

Figura 3: Geração de Resíduos Siderúrgicos, Destinações e Utilizações do
Agregado Siderúrgico. (Fonte: RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE INSTITUTO
AÇO BRASIL, 2012)
Além da escória do FEA, que corresponde ao maior volume de resíduo
gerado na siderúrgica semi-integrada, podem ser gerados os seguintes resíduos
industriais: Pó de despoeiramento do FEA, Pó do despoeiramento do Forno Panela
(FPAN), Escória do FPAN, Carepa de Aço, Lodo da Estação de Tratamento de Água
(ETA) e Impurezas da Sucata.
O foco deste trabalho são as Impurezas da Sucata, que constitui no segundo
resíduo de maior volume do processo. No Brasil a geração de resíduos somente da
Shredder corresponde a 30% dos resíduos gerados no processo siderúrgico,
segundo Reckziegel (2009, apud RECKZIEGEL, 2012)
As impurezas da sucata são geradas no processo de beneficiamento da
sucata. Esta limpeza é essencial, pois propicia o menor consumo de energia e
menor geração de Escória e Pó do Despoeiramento do FEA (ABM, 2007).
A limpeza da sucata ocorre nos processos descritos a seguir:
- Varrição de Carretas;
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- Peneiramento de Sucata;
- Limpeza de Baias de Sucata;
- Trituração da Sucata em equipamentos tipo Shredder com posterior
remoção de metais ferrosos, não ferrosos e resíduos não metálicos.
Os metais ferrosos são utilizados como matéria-prima na siderurgia, os metais
não ferros tem alto valor de mercado e são comercializados, e sobram os resíduos
não metálicos que são chamados de Resíduos da Shredder.
Nesta pesquisa foram caracterizados os Resíduos da Shredder. A Shredder
desta pesquisa está localizada no município de Iracemápolis, no Estado de São
Paulo.
Tendo em vista os objetivos e princípios da PNRS, este trabalho tem o
objetivo de identificar a caracterização físico-químca e a classificação dos Resíduos
da Shredder segundo o compêndio das Normas NBR 10004, 10005,10006 e 10007
para fornecer as informações necessárias para estudos de aplicação destes
resíduos (ABNT,2004).
Os Resíduos da Shredder foram segregados em Fluf e Terra da Shredder. Os
resultados obtidos nesta pesquisa demonstram que ambos os materiais tem
potenciais aplicações. Entretanto, devem ser tomadas algumas precauções no
gerenciamento destes resíduos para mantê-los classificados como não perigosos.
Este gerenciamento é regulamentado em outros países, como Japão, China, Coréia
e na União Européia.
Outro ponto importante é o poder calorífico do Fluf da Shredder, que se
assemelha a valores de combustíveis tradicionais, como o carvão mineral. Porém,
devem ser estudadas tecnologias para separação de organoclorados para que não
haja formação de dioxinas e furanos nos processos de recuperação de energia
deste resíduo.
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2

Objetivos

2.1

Objetivo Geral
Realizar um levantamento quali-quantitativo dos resíduos gerados no

beneficiamento da sucata de ferro e aço utilizada no processo siderúrgico e
identificar possibilidades de aplicação dos resíduos em outros processos.
2.2

Objetivos específicos
• Quantificar o volume de resíduos gerados no processo de beneficiamento
da sucata de ferro e aço;
• Analisar as características físicas e químicas dos resíduos;
• Classificar os resíduos segundo o compêndio das Normas NBR 10004,
10005,10006 e 10007 (ABNT, 2004);
• Identificar viabilidade de aplicações.
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3
3.1

Revisão Bibliográfica
Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Os participantes da reunião da Parceria Global sobre Gestão de Resíduos
(GPWM) (2012), organizado pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente
(PNUMA) alertaram que, em meio a uma população mundial em rápido
crescimento, os problemas de gestão de resíduos estão se tornando cada vez mais
cruciais para a promoção da sustentabilidade ambiental, e que estatísticas do Banco
Mundial estimam que o volume de resíduos deva crescer de 1,3 bilhão de toneladas
para 2,2 bilhões de toneladas em 2025 (ONU, 2012).
Segundo a ONU (2012) a gestão de resíduos tem um enorme potencial para
transformar problemas em soluções e conduzir o caminho para o desenvolvimento
sustentável, por meio da recuperação e reutilização de recursos valiosos.
Considera-se a gestão de resíduos sólidos o conjunto de decisões
estratégicas e das ações voltadas à busca de soluções para resíduos sólidos,
envolvendo políticas, instrumentos e aspectos institucionais e financeiros. A gestão é
atribuição de todos, sendo no caso do Estado, executada pelas três esferas de
governo: Federal, Estadual e Municipal (MANSOR et al, 2010; LIMA, 2001).
A fase operacional da gestão dos resíduos sólidos é chamada de
gerenciamento, e inclui as etapas de segregação, coleta, transporte, tratamentos e
disposição final (aterro sanitário ou industrial) (MANSOR et al, 2010).
Outro termo utilizado dentro da gestão de resíduos sólidos é a gestão
integrada, que segundo a PNRS, consiste no conjunto de ações voltadas para a
busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões
política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a
premissa do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010a).
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3.1.1 Regulamentação da Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos no
Brasil
No

âmbito

federal,

a

primeira

norma

a

tratar

exclusivamente

do

gerenciamento de resíduos sólidos foi a Portaria Minter 53, de 1° de março de 1979.
A referida norma foi editada pelo antigo Ministério do Interior e dispõe sobre a
obrigatoriedade do tratamento e disposição final dos resíduos perigosos, a proibição
da utilização do resíduo in natura na agricultura ou na alimentação de animais e
veda o lançamento dos resíduos em cursos d’água, lagos e lagoas. (BRASIL, 2006;
MOREIRA, 2006).
Após esta norma foram elaboradas a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei
n° 6938 de 31/08/1981), Política Nacional de Saúde (Lei Orgânica da Saúde n° 3080
de 19/09/90) e Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n° 9.433 de 08/01/1997),
Estatuto das Cidades (Lei n° 10.257 de 10/07/2001). (BRASIL, 1981; BRASIL, 1990;
BRASIL, 1997; BRASIL, 2006).
Um dos instrumentos legais de destaque é a Lei n°9.605 de 12/02/1998, que
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao
meio ambiente e dá outras providências, que passou a ser conhecida como Lei de
crimes ambientais. Nesta Lei são definidos os crimes ambientais relacionados à
degradação do meio ambiente, as respectivas penas e critérios para aplicação
dessas, além de apresentar os conceitos relacionados à infração administrativa e à
cooperação internacional, para preservação do meio ambiente (BRAGA et all, 2005;
BRASIL, 1998).
Em complemento a este arcabouço legal veio a Política Nacional de
Educação Ambiental, Lei n° 9795 de 1999, que em seu Art. 1°, define Educação
Ambiental como:
“O processo através do qual o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimento, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”
(BRASIL, 1999).
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Foram criadas também no âmbito federal algumas legislações que tratavam
do pós-consumo, como a:
 Resolução CONAMA 257 de 30/06/1999 que disciplina a produção, o
gerenciamento e o descarte de pilhas e bateriais, novas ou usadas. Que foi
revogada em 2008 pela Resolução CONAMA 401. Em 2010, a Resolução 401 foi
alterada pela Resolução CONAMA 424/2010;
 Resolução CONAMA 258 de 26/08/1999 que dispõe sobre o descarte de
pneus inservíveis. Em 2009, foi revogada pela Resolução CONAMA 416;
 Resolução óleos lubrificantes. Esta Resolução foi alterada, em 2002, pela
CONAMA 450/2012; CONAMA 362/05 de 23/06/2005 que dispõe sobre o
gerenciamento de
 Decreto Federal 4074 de 04/01/2002 que regulamenta a Lei n° 7.802 de
11/07/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências
(BRASIL, 1999a; BRASIL, 1999b; BRASIL,2005; BRASIL, 2002b).
Antes que fosse instituída a PNRS, alguns Estados elaboraram sua própria
política de resíduos sólidos. Como a Política Estadual de Resíduos Sólidos de
Pernambuco (Lei Estadual 12.080, de 01/06/2001), Mato Grosso (Lei Estadual 7.862
de 19/12/2002 e São Paulo (Lei Estadual n° 12.300, de 16/03/2006) (BRASIL, 2006).
Em 2007 foi instituída a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal
n° 11.455 de 05/01/2007), que estabelece que serviços públicos de saneamento
básico sejam prestados com base em vários princípios fundamentais. Entre eles, a
universalização do acesso, a qualidade, a regularidade, e a articulação com as
políticas de promoção de saúde, de proteção ambiental e outras de relevante
interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o
saneamento básico seja fator determinante. A lei define por saneamento básico o
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conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007).
Outra política importante na área de gestão de resíduos que compõe o
quadro normativo brasileiro é a Política Nacional sobre Mudança do Clima, Lei
12.187 de 29/12/2009 e regulamentada pelo Decreto 7390/2010. Esta Política
estabelece como um de seus objetivos a redução das emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) oriundas das atividades humanas nas suas diferentes fontes, inclusive
naquelas referentes aos resíduos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA),
em alguns países, 20% da geração antropogênica de gás metano (CH4) é oriunda
dos resíduos humanos. O metano é um gás com potencial de aquecimento global 21
vezes maior do que o gás CO2 e é emitido em grande escala durante o processo de
degradação e aterramento de rejeitos e resíduos orgânicos. A política estabelece
que, voluntariamente, até 2020 devem ser reduzidas as emissões de 36,1% a 38,9%
de GEE. O Plano Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC) definiu metas para a
recuperação do metano em instalações de tratamento de resíduos urbanos e para
ampliação da reciclagem de resíduos sólidos para 20% até o ano de 2015 (Ministério
do Meio Ambiente, 2012; BRASIL, 2009; BRASIL, 2010c).
Atualmente a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos são estabelecidos
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305 de
02/08/2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404 de 23/12/2010. Na PNRS são
estabelecidos os princípios, os objetivos, instrumentos (inclusive econômicos) e
diretrizes para gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos. São indicadas
as responsabilidades dos geradores, do poder público e dos consumidores. Define
ainda, princípios importantes como o da prevenção e precaução, do poluidor
pagador, da ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, do reconhecimento dos resíduos como bem econômico e de valor social,
do direito à informação e ao controle social, entre outros (Brasil, 2010a e Brasil,
2010b).
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A PNRS integra a Política Nacional de Meio Ambiente e articula-se com a
Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9795 de 27/04/1999), com a Política
Federal de Saneamento Básico e com a Lei 11.107 de 6/04/2005.
3.1.2 Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto 7.404 de 23/12/2010.
Um dos objetivos principais da PNRS é a definição de priorização da gestão
de resíduos sólidos:
 1° não geração: Estudar a concepção dos processos produtivos para
identificar etapas do processo em que seja eliminada a geração do resíduo;
 2° redução: Sendo identificada a impossibilidade de eliminação do resíduo
sólido gerado, deve ser estudada possibilidade de redução do volume de resíduos
que serão gerados. Como por exemplo, a utilização da frente e verso do papel
durante a impressão, que reduzirá pela metade o resíduo gerado.
Segundo Mansor at al (2010), a redução na fonte também é conhecida como
“prevenção de resíduo, é definida pela USEPA como qualquer mudança no projeto,
fabricação, compra ou uso de materiais/produtos, inclusive embalagens, de modo a
reduzir a sua quantidade ou periculosidade, antes de se tornarem resíduos sólidos”.
 3° reutilização: É baseada no emprego direto de um resíduo sem a
necessidade de processo que altere suas características físicas ou químicas. Como
exemplo podem ser citadas a reutilização das garrafas de vidro e PET para
fabricação de luminárias, ou a reutilização de pallets para fabricação de camas,
armários, entre outros.
 4° reciclagem: Na reciclagem, existe um processo de transformação do
resíduo sólido antes do uso futuro, que altera suas características físico-químicas.
Como exemplo, existe a reciclagem de garrafas plásticas para a fabricação de novas
garrafas ou tecidos. Também, a reciclagem da sucata de ferro e aço, para fabricação
de aço.
 5° tratamento/beneficiamento: Esta etapa antecede à disposição final do
resíduo ou à futura reciclagem. Como exemplo pode ser citado o tratamento do
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esgoto sanitário ou industrial anterior ao lançamento nos corpos d’água. Podem ser
citados também o beneficiamento de resíduos industriais, isto é, a separação de
todos os materiais que possuam potencial de reciclagem e no final, resta somente
resíduo, para o qual não exista ainda tecnologia para reciclagem. Este será disposto
em aterro sanitário licenciado.
A reutilização, a reciclagem, o aproveitamento energético, o tratamento/
beneficiamento e a disposição final são consideradas como destinação final
ambientalmente adequadas de resíduos e rejeitos (BRASIL, 2010 a).
 6° disposição Final: A disposição final é o aterramento do rejeito, isto é,
resíduo que não possui tecnologia para reutilização, reciclagem, tratamento e/ou
beneficiamento.
Dos instrumentos citados pela PNRS se destacam a:
 Coleta seletiva: deve ser implantada mediante a separação prévia dos
resíduos sólidos na geração, conforme sua constituição ou composição (úmidos,
secos, industriais, da saúde, da construção civil, etc). A implantação do sistema de
coleta seletiva é instrumento essencial para atingir a meta de disposição final
ambientalmente adequada dos diversos tipos de rejeitos.
 Logística

reversa:

é

apresentada

como

um

instrumento

de

desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações,
procedimentos, e meios para coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo de vida e outros ciclos produtivos.
Os primeiros setores estabelecidos para implementação e estruturação da
logística reversa por meio de acordos setoriais foram de: agrotóxicos, pilhas e
baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos e seus
componentes. Sendo os acordos setoriais atos de natureza contratual, firmados
entre o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes,
visando à implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do
produto. (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b)
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Em 2011, o Governo Federal criou o Comitê Orientador para Implementação
de Sistemas de Logística Reversa. O Comitê é formado pelos ministérios do Meio
Ambiente, da Saúde, da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O objetivo deste Comitê é definir as
regras para devolução dos resíduos (aquilo que tem valor econômico e pode ser
reciclado ou reutilizado) à indústria, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em
outros ciclos produtivos.
Foi estabelecido o Grupo Técnico de Assessoramento (GTA), que funciona
como instância de assessoramento para instrução das matérias a serem submetidas
à deliberação do Comitê Orientador.
O GTA criou cinco Grupos Técnicos Temáticos que discutem a Logística
Reversa para cinco cadeias, que foram priorizadas: descarte de medicamentos;
embalagens em geral; embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos; lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, e eletroeletrônicos.
 A análise do ciclo de vida ( ACV): é uma ferramenta concebida com o
objetivo de viabilizar melhorias ambientais de produtos, processos ou atividades
econômicas, considerando os impactos de todas as etapas de seu ciclo de vida, ou
seja, da extração da matéria-prima da natureza até o seu retorno ao meio ambiente
como resíduo. (BRASIL, 2010a)
 Incentivo a criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas
de associação dos catadores de materiais recicláveis: A PNRS incentiva a inclusão
formal dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, priorizando a
participação de cooperativas ou de outras formas de associação nos sistemas de
coleta seletiva e logística reversa. Estabelece também que os planos municipais
devem definir programas e ações para sua inclusão nestes processos. Deve ser
observada a dispensa de licitação para a contratação de cooperativas ou
associações de catadores e à pesquisa voltada para sua integração nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e a
melhoria das suas condições de trabalho (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012;
BRASIL, 2010a).
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 Responsabilidade Compartilhada: torna os fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de
limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos, responsáveis pelo ciclo de vida de
produtos. Todos têm responsabilidades: O poder público deve apresentar planos
para manejo correto dos materiais com adoção de processos participativos, as
empresas devem implementar tecnologias de gestão para recolhimento dos
produtos após o uso e, à sociedade compete participar dos programas de coleta
seletiva e incorporar mudança de hábito para redução de consumo e conseqüente
redução de geração (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012; BRASIL, 2010a).
 Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão de Resíduos Sólidos
(SINIR): O SINIR ficou sob a coordenação e articulação do MMA e deve coletar e
sistematizar dados relativos aos serviços públicos e privados de gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos. As informações que alimentarão o SINIR serão
oriundas dos estados, do Distrito federal e dos municípios. O cadastro dos
operadores e geradores de resíduos perigosos foi vinculado ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais. É exigida a elaboração dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de
Resíduos sólidos, bem como o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para
alguns geradores específicos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2013).
A Instrução Normativa n° 13 de 18/12/2012 do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou a Lista Brasileira de
Resíduos Sólidos, que deve ser utilizada pelo Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, pelo
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e pelo
Cadastro Nacional de Operadores de resíduos Sólidos, bem como por futuros
sistema informatizados. A Lista deve ser utilizada para prestação de informações
sobre a geração e o gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive perigosos e
rejeitos (BRASIL, 2012).
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3.1.3 Classificação dos Resíduos Sólidos

Nos incisos XV e XVI do Art. 3o da PNRS são estabelecidos os conceitos de
rejeito e resíduos sólidos, os quais estão transcritos a seguir.
Rejeito: Constituem-se em resíduos sólidos que, depois de
esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por
processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não
apresentem

outra

possibilidade

que

não

a

disposição

final

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010a).
Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação
final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder,
nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em
face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010a).

A forma correta de segregar, acondicionar, armazenar, transportar, tratar e
dispor os resíduos sólidos depende essencialmente da caracterização, classificação
e quantificação.
Nos incisos I e II do Art. 13 da PNRS são estabelecidas as formas de
classificação dos resíduos, conforme descrito a seguir:
 Quanto à origem:
a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em
residências urbanas;
b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza
de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas "a" e "b";

16

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas
alíneas "b", "e", "g", "h" e "j";
e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os
gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea "c";
f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e
instalações industriais;
g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de
saúde,

conforme

definido

em

regulamento

ou

em

normas

estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente
(Sisnama) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS);
h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil,
incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para
obras civis;
i)

Resíduos

agrossilvopastoris:

os

gerados

nas

atividades

agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos
utilizados nessas atividades;
j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos,
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e
passagens de fronteira;
k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa,
extração ou beneficiamento de minérios;
 Quanto à periculosidade:
Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características
de

inflamabilidade,

patogenicidade,

corrosividade,

carcinogenicidade,

reatividade,

toxicidade,

teratogenicidade

e

mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
técnica;
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Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea "a".
O parágrafo único do Art. 13 da PNRS adiciona que:
Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d”
do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem,
em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados
aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.

Para alguns resíduos, como os resíduos de serviços de saúde (RSS) e os
resíduos da construção civil, existem legislações específicas de classificação que
determinam as regras de gerenciamento. A Resolução CONAMA 307, de 05 de julho
de 2002 (alterada pelas Resoluções CONAMA 431/2011 e 448/2012), estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil,
classifica os resíduos gerados a partir de qualquer obra civil nos tipos A, B, C e D. O
artigo 10 desta resolução estabelece a forma de destinação final de acordo com a
classe do resíduo. Para o RSS são aplicadas a Resolução CONAMA 358/2005 e a
Resolução ANVISA 306/2004 que os classificam de acordo com a origem e
estabelece a gestão e gerenciamento adequado (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2004b ;
BRASIL ,2005).
Na ausência de legislação específica, a classificação dos resíduos deve ser
feita por norma técnica de aplicabilidade geral para todos os resíduos. O Direito
Ambiental atualmente utiliza como referência a classificação de resíduos da norma
NBR 10004. Segundo esta norma os resíduos podem ser divididos em duas classes:
Classe I (resíduos perigosos) e Classe II (resíduos não perigosos). Os resíduos
Classe II, são sub-divididos em Classe IIA (Não inertes) e Classe IIB (Inertes)
(ABNT, 2004a).
São considerados resíduos Classe I aqueles que apresentam periculosidade
(risco à saúde pública e/ou ao meio ambiente), caracterizados por possuir uma ou
mais das seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade e patogenicidade. Ou ainda, aqueles resíduos que constem nos seus
anexos A (resíduos perigosos de fontes não específicas) ou B (Resíduos perigosos
de fontes específicas) (ABNT, 2004a).
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Em caso de dúvida quanto à periculosidade, amostras do resíduo devem ser
obtidas conforme NBR 10007 (ABNT, 2004d) e serem submetidas a testes de
solubilização segundo a NBR 10006 (ABNT, 2004c) e lixiviação segundo NBR 10005
(ABNT, 2004b). O teste de lixiviação ácida verifica a concentração dos metais, o que
permite determinar se o resíduo é perigoso (Classe I). Se não for perigoso, o teste
de solubilização, que utiliza solução de água desionizada, permitirá classificar o
resíduo como não inerte (Classe IIA) ou inerte (Classe IIB).
Os resíduos de Classe II A são os resíduos não perigosos e não inertes, isto
é, aqueles que não se enquadram na Classe I e na Classe B. Podem ter
propriedades, tais como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em
água (ABNT 2004a).
Os resíduos de Classe IIB são considerados não perigosos e inertes. Estes
resíduos quando submetidos a um contato dinâmico e estático com a água destilada
e desionizada, à temperatura ambiente, seguindo a metodologia estabelecida na
NBR 10006 não apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se
aspecto, cor, turbidez, dureza, sabor, conforme anexo G da NBR 10004 (ABNT
2004a; 2004c, MOREIRA, 2006).
A Norma ABNT NBR 10004 não inclui os materiais radioativos, que são de
responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
3.1.4 Caracterização Físico-Química do Resíduo Sólido
Para o estudo de novas tecnologias de aplicação de resíduos sólidos não
basta o conhecimento somente da classificação. Outras propriedades físicas e
químicas, bem como o volume gerado também devem ser levantadas. Estes
aspectos, juntamente com os impactos ao meio ambiente e à saúde humana
decorrentes da liberação de gases, materiais particulados e do lixiviado, são
avaliados para a escolha de estratégia de gerenciamento que priorizem a prevenção
a poluição (CASTILHO JUNIOR et al, 2006).
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Segundo Castilho Junior, et al (2006) e Soares (2011), que tratam sobre o
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU), preconizam que para conhecer
o que é gerado é necessário o conhecimento dos percentuais de peso das
categorias que constituem os resíduos, ou seja, a composição gravimétrica.
A NBR 10007 preconiza que a caracterização gravimétrica é a determinação
dos constituintes e de suas porcentagens em peso e volume podendo ser físico,
químico e biológico (ABNT, 2004d).
As categorias dos resíduos a serem avaliadas podem ser definidas segundo
os objetivos do estudo, a origem do resíduo e as classificações existentes
(CASTILHO JUNIOR et al, 2006).
Tabela 1: Categorias identificadas para determinação da composição Gravimétrica
do RSU de origem doméstica e comercial (PESSIN et al., 2002 apud CASTILHO
JUNIOR et al, 2006).
Categoria

Exemplos de elementos constituintes

Matéria Orgânica

Restos de Alimento

Plástico

Sacos, sacolas, embalagens de refrigerantes, etc.

Papel e Papelão

Caixas, revistas, jornais, papel, caderno, pastas,etc.

Vidro

Copos, garrafas, pratos, embalagens de produtos
alimentícios, etc.

Metais

Palha de aço, restos de cobre, fiação elétrica,
embalagens de produtos alimentíceos.

Panos

Roupas, panos de limpeza, pedaços de tecido.

Contaminante Químico

Pilhas, medicamentos, lâmpadas, inseticidas, colas,
cosméticos, latas de tinta, embalagens pressurizadas,
canetas com carga, papel carbono, etc

Contaminante Biológico

Papel higiênico, cotonetes, algodão, curativos, fraldas
descartáveis, absorventes higiênicos, etc

Folhas, terra

Restos de construção, terra, etc.

Outros

Materiais de difícil identificação
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Para os RSU, Castilho Junior, et al (2006) e Soares (2011), pontuaram como
parâmetros importantes de avaliação além da composição gravimétrica: o poder
calorífico, o pH, o teor de umidade,

a composição química, a granulometria, a

relação carbono/nitrogênio, o teor de sólidos totais voláteis e o peso específico.
O poder calorífico permite avaliar a aplicabilidade em processos térmicos por
meio da indicação da capacidade potencial de um material liberar calor por Kg,
quando submetido a queima, indicando a maior ou menor facilidade de combustão
dos materiais. O poder calorífico é dividido em poder calorífico inferior (PCI) e
superior (PCS). O PCS é a soma do valor total da energia liberada na forma de calor
e da energia gasta na vaporização da água presente ou formada. E o PCI é igual ao
PCS, descontada a energia de condensação da água contida na amostra.
O potencial hidrogeniônico (pH) indica o teor de alcalinidade ou acidez da
massa de resíduos. Está relacionado com a velocidade de degradação e
estabilização da matéria orgânica. O pH é função do equilíbrio entre espécies acidas
e alcalinas, podendo favorecer ou inibir a atividade microbiana, sendo também um
estágio do processo de decomposição anaeróbia. É medido pela concentração de
íons hidrogênio (H+) em uma solução, sendo expresso como o logarítimo da
atividade dos íons H+ dado em escala de 0 a 14.
Teor de umidade: A umidade é a relação entre o peso da água e o peso do
sólido. O teor de umidade adequado é necessário para a atividade biológica de
degradação. Este parâmetro tem relação direta com a geração de lixiviado, sendo o
lixiviado a soma do teor de umidade natural dos resíduos, acrescida da umidade
devido à infiltração e absorção de água de chuva, e ainda de uma parcela mínima
gerada pela ação de microrganismos, enzimas, produtos solubilizados e dissolvidos
gerados ao longo do processo biológico. Quando a geração de lixiviado é suficiente
para superar a umidade de saturação, pode ocorrer a liberação do mesmo para o
meio ambiente, caso ele não seja contido por estruturas presentes em aterros
sanitários, como sistemas drenantes e barreiras ( CASTILHO JUNIOR et al, 2006).
A Composição química consiste na determinação de teores de cinzas,
carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, enxofre, matéria orgânica, resíduo
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mineral total e resíduo mineral solúvel. O conteúdo de carbonos, nitrogênio e
nutrientes (enxofre e potássio) presentes nos resíduos permitem avaliar se os
mesmos formam um substrato balanceado para a atividade biológica de
degradação. Isto é, se o teor de carbono existente é adequado para que os
microrganismos utilizem-no como energia e o teor de nitrogênio para síntese celular.
Já os nutrientes enxofre e potássio são necessários para as reações bioquímicas
realizadas pelos microrganismos.
A Relação Carbono/Nitrogênio indica o grau de decomposição da matéria
orgânica dos RSU nos processo de tratamento e disposição.
O Teor de Sólidos Totais Voláteis (STV) permite avaliar a eficiência do
processo de degradação, como também, estimar o percentual de conteúdo orgânico
mais prontamente disponível para ser metabolizado pelos microrganismos. Pela
determinação de STV, se determina a porcentagem de cinzas e a quantidade de
matéria orgânica existente no resíduo sólido. Um alto percentual de STV indica a
presença de muita matéria orgânica a ser degradada, por outro lado um percentual
baixo pode indicar que o resíduo já passou por um processo acentuado de
degradação (CASTILHO JUNIOR et al, 2006; SOARES, 2010).
A granulometria corresponde ao tamanho das partículas. É uma característica
que influencia o aproveitamento de materiais, como no caso dos resíduos da
construção e demolição reaproveitados como agregados ou que possibilite uma
maior eficiência do processo biológico, no caso de partículas orgânicas, que em
determinadas dimensões, ofereçam uma maior área específica para o ataque
enzimático de microrganismos (CASTILHO JUNIOR et al, 2006).
O peso específico é a relação entre o peso e o volume unitário na massa de
resíduos, sendo que pode variar desde a geração até a disposição em aterro. O
valor está diretamente relacionado à composição gravimétrica: quanto maior a
quantidade de componente menos denso (papel, papelão, plástico, tecido) e menor
a quantidade de matéria orgânica, menor será o peso específico (SOARES, 2011).
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3.1.5 Quantificação da Geração dos Resíduos Sólidos Gerados no Brasil
Segundo a ANVISA n°306/04, o primeiro passo para orientar o planejamento,
a definição de procedimentos e equipamentos para correto manejo dos resíduos é a
verificação das quantidades geradas (volume ou peso) (BRASIL, 2006).
Soares (2010) também enfatiza sobre a importância de se conhecer a
quantidade e tipo de material descartado, para definição de políticas municipais.
O Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE) (2013) publicou
que em 2010, foram geradas no Brasil 193.642 t/dia de resíduos sólidos urbanos,
das quais 87,4% possuem cobertura de coleta.
O Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
informou que dos resíduos sólidos gerados, 80,3% é recolhido por caminhões para
lixões, aterros ou reciclagem, 9,6% são queimados na propriedade, 7,2% são
dispostos em caçambas, 2% são jogados em terreno baldio, 0,6% é enterrado na
propriedade, 0,1% é jogado em rios, lagos ou mar e 0,2% possuem outra
destinação, conforme Figura 4.

Figura 4: Destinação do RSU em 2010 no Brasil. Fonte: Elaborado pelo autor com
base em IBGE (2010).
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Conforme Figura 5, dos materiais descartados, 0,6% é resíduo de alumínio,
2.3% são resíduos de aço, 2,4% são de vidro, 13,1% são papel, papelão e
embalagens longa-vida, 13,5% plástico, 16,7% outros e 51,4% são matéria orgânica.

Figura 5: Composição Gravimétrica do RSU no Brasil em 2010. Fonte: Elaborado
pelo autor com base em IBGE (2010).
A ABRELPE (2013), no Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil de 2012,
informou que a geração de RSU cresceu 1,3% de 2011 para 2012, ficando maior do
que a taxa de crescimento populacional, que foi de 0,9%.
A composição gravimétrica levantada pela ABRELPE (2013) para 2012, foram
os mesmos publicados pelo IPEA em 2010. A única diferença que foram unificados
os dados de geração de aço e alumínio.
3.1.6 Impactos

Ambientais

Causados

pela

Disposição

Inadequada

de

Resíduos Sólidos

Em virtude da variação de características físicas e químicas dos resíduos
sólidos, este pode alterar o meio ambiente de diversas formas. Pode haver alteração
da paisagem pela poluição visual, e/ou liberação de maus odores ou substâncias
químicas voláteis pela decomposição de resíduos. Materiais particulados podem ser
dispersos pela ação do vento ou serem liberados juntos com gases tóxicos quando
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são queimados, por exemplo, para facilitar a catação de materiais recicláveis
(CASTILHO JUNIOR et al, 2006).
Com a lixiviação destas substâncias liberadas, pode haver a infiltração no
solo e nos aqüíferos subterrâneos ou o carreamento durante o escoamento
superficial de águas pluviais, atingindo os corpos d’água.

A

carga

orgânica

lançada no meio aquático pode reduzir a concentração de oxigênio dissolvido,
gerando a mortalidade de seres vivos. Os nutrientes, como nitrogênio e fósforo
podem causar a eutrofização, e outras substâncias químicas podem ser tóxicas ou
bioacumulativas na cadeia alimentar, como os metais pesados. Outro problema é
em relação ao aporte direto de resíduos sólidos nos rios, que pode causar o
assoreamento deste corpo d’água (CASTILHO JUNIOR et al, 2006).
Segundo a ANVISA (BRASIL, 2006) dentre os resíduos perigosos nos RSU
destacam-se os metais pesados e os biológicos infectantes. O metal pesado é um
termo coletivo para um grupo de metais e metalóides que apresenta densidade
atômica maior que 6g/cm3. No entanto, atualmente é utilizado para designar alguns
elementos que estão associados aos problemas de poluição e toxicidade, como o
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn. Teoricamente, estes elementos pertencem aos metais
traços, no entanto, esta nomenclatura é pouco utilizada na área de poluição
ambiental.
Os metais pesados são utilizados nas indústrias eletrônicas, maquinários e
outros utensílios da vida cotidiana. Sua ocorrência nos resíduos está correlacionada
à principais fontes, como baterias (inclusive de telefones celulares), pilhas e
equipamentos eletrônicos em geral (Pb, Sb, Zn, Cd, Ni, Hg), pigmentos e tintas (Pb,
Cr, As, Se, Mo, Cd, Ba, Zn, Co e Ti), papel (Pb, Cd, Zn, Cr, Ba), lâmpadas
fluorescentes (Hg), remédios (As, BI, Sb, Se, Ba, Ta, Li, Pt), dentre outros (BRASIL,
2006).
A
Tabela 2 mostra os componentes presentes nos RSU e seus principais elementos
químicos.
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Tabela 2: Componentes Químicos Potencialmente Perigosos Presentes nos RSU
(ANVISA, 2006).
Resíduos

Componentes químicos

Pilhas e baterias

Liberam metais pesados
cádmio, chumbo e zinco)

Lâmpadas fluorescentes

As lâmpadas contêm mercúrio. Quando
o vidro é quebrado, o mercúrio é liberado
na forma de vapor para a atmosfera e
sob ação da chuva, precipita-se no solo,
em concentrações acima dos padrões
naturais.

(mercúrio,

Componentes
eletrônicos
de alta Componentes podem liberar arsênio e
tecnologia
(chips,
fibra
ótica, berilo, chumbo, mercúrio e cádmio.
semicondutores,
tubos
de
raios
catódicos, baterias)
Embalagens de agrotóxicos
Resíduos
solventes

de

tintas,

Frascos Pressurizados

pigmentos

Os pesticidas (inseticidas, fumigantes,
rodenticidas, herbicidas e fungicidas).
e Restos de tintas ou pigmentos, à base
de chumbo, mercúrio ou cádmio, e
solventes orgânicos.
Quando o frasco é rompido, os produtos
tóxicos ou cancerígenos são liberados,
podendo poluir a água ou dissipar-se na
atmosfera.

3.1.7 Aspectos Econômicos da Gestão de Resíduos Sólidos no Brasil
Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
realizado em 2010, foi constatado que o Brasil perde anualmente R$ 8 bilhões ao
enterrar os resíduos que poderiam ser reciclados (CEMPRE, 2013).
Na Tabela 3 estão contabilizados os benefícios econômicos da reciclagem
projetados para 2014 pelo LCA Consultoria no relatório do CEMPRE (2013).
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Tabela 3: Benefícios Econômicos da Reciclagem * (CEMPRE, 2013).
Benefício Econômico/Dia
Material

Reciclagem

Insumos

Ambiental (CO2, Custo

Incremental

(R$)

energia

(t/dia)

Benefício

e adicional da Total

biodiversidade)

reciclagem

(R$)

(R$/ton)**

(R$/dia)

Aço

253

32.164

18.741

113

22287

Alumínio

61

164.496

20.539

113

178189

Celulose

1397

460.854

33.517

113

336.563

Plástico

554

644545

31.009

113

612.982

Vidro

246

29.572

2.711

113

4.436

Total

2511

1.331.632

106.517

*Projeção com base

1.154.457

na cobertura de 90% da população das cidades sede da Copa do Mundo

de 2014 com coleta seletiva.
**Custo da coleta seletiva (R$136/ton) menos custo da disposição em aterro (R$23/ton)

De acordo com os dados apresentados na Tabela 3, caso 90% da população
das cidades-sede da copa do mundo seja atendida por coleta seletiva, o mercado
brasileiro poderá registrar um benefício econômico de R$1,1 milhão por dia em
2014. Estes dados consideram os ganhos econômicos com a substituição de
matéria-prima virgem por reciclada, redução nas emissões de carbono, energia e
impactos a biodiversidade.
Segundo o CEMPRE (2013), o estudo do IPEA mostra que, além das
vantagens ambientais da reciclagem (como a redução de uso de insumos extraídos
da natureza, com risco de impactos ambientais, redução dos danos a
biodiversidade, economia e diminuição das emissões de gases de feito estufaGEE), existe também uma vantagem competitiva para as empresas. No momento da
compra, cada dia mais, os impactos em todo o ciclo de vida dos produtos são
considerados. Há também exemplos de redução de custo em processos que
substituam a matéria-prima por materiais recicláveis. Por exemplo, na fabricação de
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papel, com uso de celulose virgem, o custo do processo por tonelada é de
R$687,00, quando a celulose virgem é substituída por fibras recicladas, permite uma
economia de R$ 331,00 por tonelada. No caso do Alumínio, o valor cai de R$6,1 mil
para R$3,4 mil por tonelada.
Outro processo cuja matéria-prima é proveniente de resíduos recicláveis é o
processo de fabricação de aço através do Forno Elétrico a Arco, ou Aciaria Elétrica.
Neste processo, a maior parte da fonte de ferro (carga metálica) é proveniente da
sucata de ferro e aço. Devido a esta substituição, o ciclo de vida de produção de aço
pode se fechar conforme Figura 6 (RIZZO, 2006).

Figura 6: Ciclo de Vida da Fabricação de Aço Via Aciaria Elétrica

3.2

Indústria do Aço e a Reciclagem da Sucata de Ferro e Aço

3.2.1 O que é Aço

O aço é uma liga metálica que geralmente contem de 0,002% a 2% de peso
de carbono, maior porcentagem de ferro e quantidades limitadas dos elementos
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silício, manganês, cromo, enxofre e fósforo. Na Antiguidade foi descoberto que o
ferro contendo acima de 0,35% de carbono, quando aquecido e depois resfriado
bruscamente, adquiria propriedades mecânicas excepcionais. Com esta descoberta,
foi iniciada a difusão do ferro como principal metal para fabricação de ferramentas e
armas (ABM, 2007).
Segundo a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM,
2007) a quantidade de carbono presente no aço define a sua classificação: os baixocarbonos possuem no máximo 0,30% de carbono; o médio-carbonos possuem de
0,30% a 0,60%; e os alto-carbonos possuem de 0,60% a 2%.
Na Figura 7 é mostrada a história do aço, que surgiu em 1400 a.C, e aos
poucos foi evoluindo para a siderurgia moderna, principalmente durante o período da
Revolução Industrial, que demandou grandes quantidades de aço.

Figura 7: História do Aço (ABM, 2007)

3.2.2 Produção do Aço
Segundo Mourão e Gentile (2007), na obra Introdução a Siderurgia da
Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM) a produção do aço pode ser
dividida em dois grandes grupos: usina integrada e usina semi-integrada.
Nas usinas integradas, as transformações do minério de ferro e do aço estão
em uma única unidade industrial. A partir do minério de ferro (ou de seus produtos,
sínter e pelota), coque e fundentes, é produzido o ferro-gusa que, posteriormente, é
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convertido em aço. Deste modo, este processo possui basicamente duas etapas até
a conformação do aço (BRASIL, 2010c):
• Redução - fabricação do ferro-gusa;
• Refino – produção e resfriamento do aço;
A Usina semi-integrada é aquela em que o aço é produzido através de ferro
secundário, isto é, sucata de aço, não havendo necessidade da etapa de redução do
minério de ferro. A fonte de ferro neste processo pode ser complementada com
ferro-gusa e pré-reduzidos (ferro diretamente reduzido, direct reduced iron, DRI; e
ferro briquetado a quente, hot briquetted iron, HBI).

Estas matérias-primas são

transformadas novamente em aço comercial no forno elétrico de fusão. Deste modo,
a siderurgia semi-integrada constitui-se em uma recicladora de aço (ABM, 2007;
BRASIL, 2010).
A última etapa nas duas rotas é a transformação mecânica, laminação, na
qual o aço pode ser conformado em produtos planos (chapas e bobinas) e longos
(vergalhões, barras e perfis).
Segundo o Estudo Prospectivo da Siderurgia 2010-2025 do Centro de Gestão
e Estudos Estratégicos (BRASIL, 2010), existe ainda uma terceira rota tecnológica
cuja difusão é menor em termos mundiais, a usina integrada à redução direta (RD),
que possui as três áreas produtivas: redução, refino e transformação mecânica. Ela
apresenta duas importantes diferenças em relação às usinas integradas: redução e
refino. A redução é feita diretamente, não separando em sinterização, coqueria e
alto-forno. O refino não é feito em aciaria básica a oxigênio, é feito em aciaria
elétrica.
No Brasil existem todos os tipos de rotas e possui uma peculiaridade de se
utilizar como redutor o carvão vegetal ao invés do carvão mineral.
Na Figura 8 é possível verificar o esquema destas rotas de produção de aço.

Rota Integrada

Rota SemiIntegrada
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Figura 8: Rotas Integradas e Semi-Integradas de Produção do Aço (INSTITUTO AÇO
BRASIL, 2012).

Na Figura 9 é mostrada a diferença entre as rotas da siderurgia integrada e a
redução direta.

Figura 9: Comparação da Rota Integrada com a Redução Direta (CENTRO DE GESTÃO E
ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2010).
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3.2.3 Principais Aspectos Ambientais da Produção do Aço
Segundo Instituto Aço Brasil (2012), os principais aspectos ambientais
envolvidos na siderurgia são as emissões atmosféricas, a geração de resíduos
sólidos, geração de efluentes, consumo de energia, consumo de água e consumo de
matérias-primas.
As usinas siderúrgicas investem em sistemas de controle ambiental, eficiência
energética do processo e na gestão ambiental dos resíduos industriais gerados.
Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2012 do Instituto Aço Brasil, as empresas
siderúrgicas investiram em 2011 R$506,5 milhões na melhoria ambiental de
processos relacionados à produção, operação e gestão das unidades industriais e
na prevenção de impactos ambientais.
Em relação ao consumo de matérias-primas, a substituição do minério de
ferro pela sucata consiste em um impacto ambiental positivo, considerando que se
reduz a demanda por minério de ferro e carvão.

3.2.4 Matéria-Prima: Carga Metálica

Segundo Lauro Chevrand e Fernando Cândido (2007) podem ser utilizados
como componentes metálicos na aciaria elétrica, os seguintes materiais:
- Sucata de aço;
- Sucata de ferro fundido;
- Ferro gusa;
- Sucata de ferro gusa;
- Pré-reduzidos – DRI/HBI
Lauro Chevrand e Fernando Cândido (2007) fomentaram que a capacidade
de otimização no consumo dos diferentes componentes metálicos utilizados nos
Fornos Elétricos a Arco definirá a competitividade das Aciarias elétricas.
Em 2010, foram consumidas pelas siderúrgicas brasileiras 6.142 milhões de
toneladas de sucatas de fonte externa e 2.316 milhões de toneladas de sucatas
geradas internamente. Em 2011 este consumo passou para 6.780 milhões de
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toneladas de fonte externa e 2.337 milhões de toneladas de fontes internas
(INSTITUTO AÇO BRASIL, 2012).
Devido ao aumento da capacidade produtiva do aço, principalmente em
aciarias elétricas, onde utiliza maior quantidade de sucata, a demanda por sucata é
crescente (BRASIL, 2009).

3.2.5 Fontes de Obtenção da Sucata

As sucatas de ferro e aço podem ser geradas das seguintes fontes (MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA, 2009):
• Geração Interna – Aço sucateado na própria usina;
• Geração Industrial – Sucata gerada em indústrias transformadoras de
produtos siderúrgicos;
• De Obsolescência – Bens de consumo de aço já obsoletos pelo uso, como
automóveis e eletrodomésticos.
• Bens de Capital Sucateados – Demolição de unidades industriais e/ou
obsolescência de máquinas e equipamentos.
Segundo o Ministério de Minas e Energia (2009), 70% da sucata provém da
coleta (industrial+ obsolescência).
As sucatas podem receber também classificação pela origem (ABM, 2007):
• Sucata Industrial (pré-consumo) - Caracteriza-se pela sobra de matériasprimas

das

indústrias.

Suas

principais

características

são:

limpeza,

rendimento metálico, menor formação de escória no FEA e maior custo no
mercado (exceção cavaco).
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Figura 10: Sucata Pré Consumo

• Sucata de Obsolescência (pós-consumo) - Caracteriza-se por ser material
velho

descartado

pela

sociedade

e/ou

indústrias.

Suas

principais

características são: presença maior de impurezas, menor rendimento
metálico, geração de mais escória e menor custo no mercado.

Figura 11: Sucata Pós Consumo

3.2.6 Industrialização da Sucata

A classificação e o tamanho da sucata são determinantes na produtividade
dos fornos. A industrialização da sucata é feita com o objetivo de:
• Aumentar a densidade – o aumento da densidade é feito através de
equipamentos que cortam, prensam, fragmentam e trituram a sucata;

34

• Reduzir as impurezas – As impurezas são prejudiciais ao bom desempenho
do forno e podem se encontradas em diferentes formas: madeira, vidro,
borrachas, plásticos, panos, terra, escória, etc.
• Adequar o teor de contaminantes – são elementos químicos, cuja presença
deve ser controlada para que seus elevados teores não afetem a composição
química final do aço. Normalmente são: cobre, estanho, níquel, fósforo,
enxofre e outros elementos que possam afetar a composição química do aço
(ABM, 2007).
O processamento da sucata pode ser realizado pela indústria sucateira,
formada por agentes distribuidores e processadores, ou pode ser realizada
pela própria siderúrgica, dependendo das condições de cada mercado
(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2009). Os equipamentos mais
utilizados no processamento da sucata são:
• Prensas Tesoura: Utilizados para compactar e cortar em pedaços que
variam de 600 a 800 mm gerando alta produtividade. Além disso,
Prensas Tesouras acopladas a um sistema de tamboremento podem
retirar de 7 a 12% das sucatas processadas via este sistema.
• Shredder – trituradores: Tem a função de triturar e retirar as impurezas
da sucata. As Shredders mais modernas separam os metais não
ferrosos utilizando um equipamento conhecido com Eddy Current.
• Oxicorte-acetileno – Utilizado para o corte de sucata graúda.
• Equipamentos de seleção e limpeza- plantas de beneficiamento de
sucatas recuperadas (ABM, 2007).
3.2.7 Geração dos Resíduos da Shredder
Segundo Reckziegel (2009 apud RECKZIEGUEL,2012), no Brasil a geração
de resíduos somente da Shredder corresponde a 30% dos resíduos gerados no
processo siderúrgico. Das impurezas geradas, os metais não ferrosos são
comercializados, e o restante é disposto em aterro industrial, gerando maior
investimento em controles ambientais para a indústria sucateira e/ou siderúrgica.
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Na União Européia (UE), nos Estados Unidos (EUA), na Coréia, no Japão e
na China os Resíduos da Shredder são denominados de Auto Shredder Residue
(ASR), que significa resíduo da trituração de automóveis. Isto porque a maior parte
da sucata ferrosa beneficiada é proveniente de veículos em fim de vida (VFV).
No Reino Unido são geradas aproximadamente 850.000 toneladas por ano de
Resíduos da Shredder, e historicamente, estes são dispostos em aterros industriais.
Os resíduos triturados na Shredder são provenientes de VFV e produtos da linha
branca (FORTON et al., 2005).
Nos Estados Unidos, o processamento de metais obsoletos em Shredders
geram anualmente 5 milhões de toneladas de resíduos da Shredder, que precisam
de destinação final ambientalmente adequada. Aproximadamente 4,5 milhões de
toneladas são oriundas VFV. Durante a década de 70 nos Estados Unidos, os
métodos praticados para disposição dos Resíduos da Shredder eram o aterro e a
incineração. Entretanto, a disposição em aterros já é um custo proibitivo em partes
do mundo ou banido (JODY;DANIELS, 2006). Nos Estados Unidos, alguns Estados
exigem que o Resíduo da Shredder seja tratado para fixar ou imobilizar metais
pesados, antes de sua disposição em aterro (JODY e DANIELS, 2006).
Na Europa, desde 21 de outubro 2000, existe a Diretiva 2000/53/EC que
estabelece

regras

para

destinação

de

VFV

e

requisitos

ambientais

no

projeto/concepção dos veículos colocados no mercado Europeu. A geração deste
tipo de sucata na Comunidade Européia era nesta época, de 8 a 9 milhões de
toneladas por ano, e a destinação em aterro vinha diminuindo a vida útil destes. Os
materiais e componentes dos veículos colocados no mercado europeu a partir de 1°
de julho de 2003 não deviam mais conter os metais pesados como chumbo,
mercúrio,

cádmio

cromo

hexavalente,

exceto

para

aplicações

específicas

mencionadas no Anexo II da Diretiva. Essas substâncias podem ser encontradas em
baterias, amortecedores, balanceador das rodas e podem ainda ser encontradas na
forma de elementos de liga em ligas metálicas, como estabilizantes de polímeros
como PVC, estabilizante de tinta, etc. (CIUCCIO, 2004).
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No Japão são geradas aproximadamente de 800.000 toneladas por ano de
Resíduos da Shredder, e apenas 1% deste resíduo industrial é disposto em aterro.
Embora a quantidade seja pequena, o tratamento é feito com bastante cautela, uma
vez que podem conter substâncias nocivas, como chumbo, mercúrio, PCBs e assim
por diante. Na verdade, Resíduo da Shredder descartado ilegalmente contaminou o
solo na Ilha de Teshima ocorrendo tal preocupação com este tipo de resíduo
(HOSODA, 2001).
3.2.8 Perspectivas do setor siderúrgico na área de Meio Ambiente
Segundo o Estudo Prospectivo do Setor Siderúrgico 2010-2025 (BRASIL,
2010), as principais diretrizes apontadas para a gestão ambiental do setor foi o
aprimoramento

dos

modelos

de

gestão

empresarial,

articulação

governo/sociedade/empresa, com definição de projetos ambientais prioritários e a
defesa dos interesses setoriais em negociações internacionais. Em relação ao
consumo de energia elétrica ou a gás, a diretriz foi a diminuição de consumo. Para a
gestão de resíduos sólidos e reciclagem, a diretriz foi o aperfeiçoamento de esforços
já realizados na gestão de resíduos e reciclagem.
3.3

Indústria Automobilística
Considerando que a grande parte das sucatas processadas na Shredder são

provenientes de VFV e que os resíduos deste processamento são chamados nos
demais países de ASR (Auto Shredder Residue - Resíduo da Trituração de
Automóveis), é importante conhecer quais são as perspectivas de geração de
resíduos neste setor.
Os VFV se tornaram um problema global, a partir da popularização do uso
dos automóveis, incluindo todos os tipos: carros, motos, ônibus, navios, trens,
aviões, entre outros meios de transporte. Tradicionalmente, estes veículos eram
compostos por mais de 70% de aço, que como visto, é 100% reciclável. Porém,
atualmente este número está reduzindo devido à busca por tornar os veículos
menos densos e mais tecnológicos. Hoje, a presença de materiais plásticos e metais
mais nobres são maiores (SHIN- ICHI, 2014)
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Passarini et al. (2012) mencionaram que a comunidade européia estima que o
volume de veículos descartados chegará a 14 milhões de toneladas até 2015.
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(ANFAVEA) (2014), a frota de automóveis no Brasil em 2013 era de
aproximadamente, 40 milhões de unidades, sendo que São Paulo detinha 33,5%
deste montante.
No Estado de São Paulo foi promulgada a Lei nº 15.276, de 2/01/2014, que foi
regulamentada

pelo

Decreto

nº

60150

de

13/02/2014.

Estas

legislações

regulamentam a destinação de VFV. Possui um cunho ambiental, de controle de
roubos de veículos e melhora o controle de informações geradas deste tipo de
resíduo (SÃO PAULO, 2014a; 2014b)
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4
4.1

Materiais e Métodos
Descrição do Local de Realização da Pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma Shredder localizada na Rodovia Laércio
Corte, SP 147 (Piracicaba-Limeira), KM 127, no município de Iracemápolis, em São
Paulo, cuja finalidade é a recepção e o beneficiamento de sucata para posterior
utilização nas unidades siderúrgicas do Grupo, como carga metálica.
. Segue nas Figuras Figura 12, Figura 13, Figura 14 e Figura 15 a localização
do Município de Iracemápolis dentro do Estado de São Paulo, bem como a
Localização do Pátio de Metálicos.

Figura 12: Localização do Município de Iracemápolis dentro do Estado de São Paulo
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Figura 13: Mapa do Município de Iracemápolis (www.google.com).
Segundo dados o IBGE (2010), o município de Iracemápolis possui 20.029
habitantes e uma extensão de 115,118km2.

Figura 14: Localização do Pátio de Metálicos. (www.google.com)
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Figura 15: Pátio de Metálicos. (www.google.com)

4.2

Beneficiamento da Sucata

Segundo a Licença Ambiental de Operação do Pátio de Metálicos n°
42004381

de

28/01/2014

(CETESB,

2014),

a

capacidade

de

recepção,

armazenamento e beneficiamento anual de sucata é de 1.320.000 toneladas. Para
este processamento, a empresa possui no projeto os equipamentos listados a
seguir:
 E-crane – é responsável pelo abastecimento de sucata para Shredder.
 Prensa Tesoura – Responsável pela redução de dimensões das sucatas
graúdas.
 Pré-Shredder – Responsável por desfazer as sucatas recebidas em pacotes,
antes de enviá-las para Shredder.
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 Shredder – é responsável pela trituração da sucata, e seus equipamentos
acoplados como esteiras e rolos magnéticos, fazem a separação dos metais
ferrosos.
 Eddy Current – É utilizado para segregação dos metais não ferrosos.
 Pá carregadeira – É utilizada para o carregamento dos veículos que
transportam todos os produtos do beneficiamento de sucata.
Durante esta pesquisa, os equipamentos Pré-Shredder e Prensa Tesoura
ainda não estavam em funcionamento.
Os equipamentos estão distribuídos no Pátio de Metálicos conforme Figura
16.
PréShredder

E. Crane

Prensa
Tesoura

Figura 16: Equipamentos para o beneficiamento da sucata.

Segue na Figura 17, o fluxograma do processo de beneficiamento da sucata.

42

Figura 17: Fluxograma do beneficiamento da sucata.

Por meio da análise do fluxograma, é possível verificar que as sucatas
recebidas em pacotes são previamente beneficiadas na Pré-Shredder, e
posteriormente vão alimentar a Shredder. A Shredder recebe a sucata mista (sucata
cuja origem é muito variável). A prensa tesoura não envia sucata para Shredder.
Enviará somente os materiais não ferrosos para beneficiamento no Eddy Current.
Após trituração da sucata e separação dos metais ferrosos na Shredder são gerados
materiais não ferrosos, que serão também enviado para o Eddy Current. No
equipamento Eddy Current são separados os metais não ferrosos, e é possível
ainda obter uma fração de metais ferrosos não removidos na Shredder e Prensa
Tesoura. Ao final, são gerados os Resíduos da Shredder. Este resíduo se divide em
dois tipos de materiais, um que tem aparência de “terra”, por isso denominado de
Terra da Shredder e o outro que é um material menos denso, com aparência de
resíduo urbano, que é denominado como Fluf da Shredder.
Como no período do experimento não havia sido instalada a Pré-Shredder e a
Prensa-tesoura, não haverá a contribuição destes equipamentos no fluxo de
processamento da sucata. Ficando o fluxograma conforme Figura 18.
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Figura 18: Fluxograma de processamento da sucata sem a Pré-Shredder e a Prensa
Tesoura.
4.3

Resíduos Gerados
Ao final do processamento da sucata são gerados os resíduos: Terra da

Shredder e o Fluf da Shredder. Ambos os resíduos são o objetos de estudo desta
pesquisa. Juntos estes resíduos somam a geração de aproximadamente 5000
toneladas por mês, e 100% deste material é enviado para Aterro Industrial localizado
em Paulínia, no Estado de São Paulo.
Nas Figuras 19, 20 e 21 são mostrados os pontos de geração de Terra e de
Fluf da Shredder.
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Figura 19: Ponto de Geração da Terra da Shredder.

Figura 20: Ponto de Geração do Fluf da Shredder.
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Figura 21: Etapa do processo de beneficiamento da sucata onde são geradas a
Terra e o Fluf da Shredder.
4.4

Planejamento de Amostragem
Considerando a variabilidade das sucatas recepcionadas no Pátio de

Metálicos de Iracemápolis, e o conseqüente potencial de variação da composição
dos resíduos gerados do processo de beneficiamento desta sucata, foi estabelecido
um número de amostras que apresentasse um grau de liberdade para o resíduo que
contribuísse para a precisão estatística dos dados.
Segundo Pimentel-Gomes (2000) é sugerido que o experimento seja
dimensionado de forma que apresente no mínimo dez graus de liberdade para o
resíduo. Sendo o grau de liberdade do resíduo a diferença entre o grau de liberdade
do total de amostras (população) menos o grau de liberdade da fonte de variação.
Sendo assim, como única fonte de variação foram considerados os resultados
das análises físico-químicas e de classificação do resíduo segundo o compêndio de
Normas NBR 10004, 10005, 10006 e 10007 (ABNT, 2004), o que daria uma grau de
liberdade igual a 0.
Portanto, para ter o grau de liberdade mínimo igual a 12, foram atribuídas 13
repetições para cada tipo de resíduo da Shredder. Estes cálculos estão
demonstrados na Tabela 4.
Tabela 4: Esquema de Análise de Variância dos Ensaios
Fonte de Variação
Composição Físico-Química e
Classificação.
Resíduo
Total

Grau de Liberdade
= 1- 1 = 0
= 12-0 = 12
= 13-1 =12
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4.5

Coleta das Amostras
Todas as amostras foram coletadas conforme procedimento de amostras

compostas da NBR 10007 (ABNT, 2004d).
Foram coletados 21 pontos do monte de Terra da Shredder e 21 pontos do
monte de Fluf da Shredder conforme Figuras 22 e 23.

Figura 22: Esquema da Coleta de Amostras Compostas de Terra da Shredder
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Figura 23: Esquema da Coleta de Amostras Compostas de Fluf da Shredder

Das Figuras 24 a 27 são mostradas as características dos pontos de coleta
das amostras de Fluf e Terra da Shredder, bem como um registro das coletas
realizadas.
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Figura 24: Local de coleta do Fluf da Shredder.

Figura 25: Coleta de Fluf da Shredder.
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Figura 26: Local de Coleta da Terra da Shredder

Figura 27: Coleta de Terra da Shredder.
As amostras coletadas de Terra da Shredder e Fluf da Shredder foram
homogeneizadas, quarteadas, homogeneizadas novamente, e quarteadas conforme
Figuras de 28 a 36.
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Figura 28: Amostra Composta de Fluf da Shredder.

Figura 29: Homogeneização do Fluf da Shredder.
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Figura 30: Quarteamento do Fluf da Shredder.

Figura 31: Segunda homogeneização do Fluf da Shredder.
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Figura 32: Segundo Quarteamento do Fluf da Shrdder.

Figura 33: Amostra composta de Terra da Shredder e Homogeneização.
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Figura 34: Quarteamento da Terra da Shredder.

Figura 35: Segunda Homogeneização da Terra da Shredder.
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Figura 36: Segundo quarteameto da Terra da Shredder.
As

amostras

resultantes

destes

procedimentos

foram

coletadas

e

armazenadas em três baldes de plástico de 15L cada.

Figura 37: Amostras coletadas de Terra da Shredder em três Baldes de Plástico de
15 Litros.
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Figura 38: Amostras coletadas de Fluf da Shredder em três Baldes de Plástico de 15
Litros.
A cada dia de coleta foram gerados três baldes com Terra da Shredder e três
Baldes com Fluf da Shredder. Para cada amostra coletada eram anotados os dados
exigidos pela NBR 10007 (ABNT, 2004).
Cada amostra foi codificada conforme Figura 39.

Figura 39: Esquema de codificação das amostras.
Para exemplificar, o esquema de codificação, na 1° coleta de Fluf da
Shredder os códigos das três amostras coletadas (cada balde) foram F001, F002 e
F003. O mesmo ocorreu para as três primeiras amostras de Terra da Shredder, os
códigos das amostras foram T001, T002 e T003.
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Figura 40: Amostras coletadas de Fluf e Terra da Shredder com a etiqueta de
codificação das amostras.
A partir da estabilização do processo da Shredder, que ocorreu em setembro
de 2013, foram programadas as coletas até que se completassem as 13
amostragens. As datas das coletas estão descritas na Tabela 5.

Tabela 5: Datas da Coleta do Fluf e Terra da Shredder.
Material Amostrado
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Data

27/09/2013
03/10/2013
16/10/2013
23/10/2013
31/10/2013
19/11/2013
28/11/2013
06/12/2013
21/02/2014
25/02/2014
03/03/2014
10/03/2014
14/03/2014

Terra
da
Sucata
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Códigos

Fluf

Códigos

T001, T002 e T003
T004, T005 e T006
T007, T008 e T009
T010, T011 e T012
T013, T014 e T015
T016, T017 e T018
T019, T020 e T021
T021, T022 e T023
T024, T025 e T026
T027, T028 e T029
T030, T031 e T032
T033, T034 e T035
T036, T037 e T038

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

F001, F002 e F003
F004, F005 e F006
F007, F008 e F009
F010, F011 e F012
F013, F014 e F015
F016, F017 e F018
F019, F020 e F021
F021, F022 e F023
F024, F025 e F026
F027, F028 e F029
F030, F031 e F032
F033, F034 e F035
F036, F037 e F038
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4.5.1 Parâmetros físico-químicos analisados
Considerando as diferentes características da Terra e do Fluf da Shredder, e
consequentemente, as diferentes possibilidades de aplicação, as análises físicoquímicas foram diferenciadas. Já a classificação segundo NBR 10004 foi realizada
para todas as amostras.
As análises físico-químicas e classificação do resíduos segundo NBR 10004
(ABNT, 2004) foram realizados por laboratório contratado, localizado em Piracicaba,
no Estado de São Paulo.
Nas Tabelas 6 e 7 são mostradas as análises de caracterização realizadas
para cada amostra de Fluf e Terra da Shredder, bem como a metodologia.
Tabela 6: Análises de Classificação e Caracterização realizadas na Terra da
Shredder e Metodologia (continua).
Análise

Metodologia

Classificação do Resíduo

SW 846 (USEPA 1986, Test Method for Evaluating Solid
Waste Report Number 846, Washington, DC.
Normas de Referência:
NBR 10004:2004 da ABNT – Classificação de Resíduos
Sólidos;
NBR 10006:2004 da ABNT – Ensaio de Solubilização;
NBR 10005:2004 da ABNT – Ensaio de Lixiviação.
As determinações sobre os extratos do Solubilizado e
Lixiviado foram realizadas como base no Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater,
22th Edition, 2012. (o detalhamento está no Apêndice A,
Boletins de Análise)

Porcentagem de Sólido

Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 22th Edition, 2012;
POP PA 058 Rev02.

Granulometria

POP PA 180/ ISO 13320
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Tabela 6: Análises de Classificação e Caracterização realizadas na Terra da
Shredder e Metodologia (final).
Análise

Metodologia

Densidade Aparente

POP PA 164/ EMBRAPA (Método Proveta)

Análise Química de Metais e Metais (ICP-OES - espectrometria de emissão atômica
com plasma acoplado indutivamente) – determinação
Materiais Orgânicos
SMWW 3120 B/Preparo: EPA 3010A:1992;
VOC: USEPA 8260C, 5021A;
SVOC: POP PA 076/USEPA 8270 D, 3550 C;
Metais Totais (ICP-OES): POP PA 035/ SMEWW 3120B,
USEPA 6010.
Cloro, Enxofre e Flúor: POP PA 179/ USEPA 5050 e
300.1.
Cinzas (base seca e úmida)

Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 22th Edition, 2012;
POP PA 058 Rev02.

Cinzas 900° (base seca e Standard Methods for the Examination of Water and
úmida)
Wastewater, 22th Edition, 2012;
POP PA 058 Rev02.
Poder Calorífico Inferior

POP PA 143/ ASTM D240

Poder Calorífico Superior

POP PA 143/ ASTM D240
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Tabela 7: Análises de Caracterização realizadas no Fluf da Shredder e Metodologia.
Análise

Metodologia

Classificação do Resíduo

SW 846 (USEPA 1986, Test Method for Evaluating
Solid Waste Report Number 846, Washington, DC.
Normas de Referência:
NBR 10004:2004
Resíduos Sólidos;

da

ABNT

–

Classificação

de

NBR 10006:2004 da ABNT – Ensaio de Solubilização;
NBR 10005:2004 da ABNT – Ensaio de Lixiviação.
As determinações sobre os extratos do Solubilizado e
Lixiviado foram realizadas como base no Standard
Methods for the Examination os Water and Wastewater,
22th Edition, 2012. (o detalhamento está no Apêndice 1,
Boletins de Análise)
Densidade Aparente

POP PA 164/ EMBRAPA (Método Proveta)

Composição Gravimétrica

Identificação visual dos tipos de resíduos e pesagem.

Porcentagem
de
Enxofre e Fluor.

Cloro, POP PA 179/ USEPA 5050 e 300.1.

Cinzas (base seca e úmida)

Standard Methods for the Examination os Water and
Wastewater, 22th Edition, 2012;
POP PA 058 Rev02.

Cinzas 900° (base seca e Standard Methods for the Examination os Water and
úmida)
Wastewater, 22th Edition, 2012;
POP PA 058 Rev02.
Poder Calorífico Inferior

POP PA 143/ ASTM D240

Poder Calorífico Superior

POP PA 143/ ASTM D240
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5

Resultados e Discussão
Neste capítulo são apresentados os resultados das análises realizadas para

caracterização e classificação dos resíduos da Shredder não metálicos: A Terra e o
Fluf da Shredder.
5.1

Caracterização dos Resíduos da Shredder não metálicos.

5.1.1 Geração
Durante setembro de 2013 a março de 2014, foi levantado o montante de
resíduos da Shredder não metálicos enviados para disposição final em aterro
industrial. Estes quantidades são mostrados na Figura 41.

Figura 41: Geração dos Resíduos da Shredder não metálicos (setembro/2013 a
março/20014).

Neste período, a geração média dos resíduos da Shredder foi de
4.928,32t/mês, sendo que o desvio padrão foi calculado em 1.230t/mês. Portanto,
segundo os dados amostrados, a geração média mensal destes resíduos pode
variar de 3.697,96t a 6.158,67t. Estas variações ocorrem principalmente devido a
heterogeneidade da sucata recebida.
Segundo informações da empresa, os resíduos não metálicos da Shredder
constituem em aproximadamente 23% do peso da sucata processada. Deste total,
aproximadamente 50% compõem a Terra da Shredder e 50% o Fluf da Shredder.
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Figura 42: a) Fluf da Shredder

b) Terra da Shredder.

Estudos de Shin-ichi Sakai et al (2014) demonstraram que na União Europeia
(EU) de 12 a 32% da sucata processada compõem os resíduos não metálicos da
Shredder, Entretanto, de 2-8% é de material mais denso, equivalente a Terra da
Shredder e de 10 a 24% é composto de material menos denso, equivalente ao Fluf
da Shredder. No Japão, os resíduos da Shredder consistem em 17% da sucata
processada (Terra e Fluf da Shredder).
Segundo Morselli et al (2010), em uma Shredder situada em Bologna (Norte
da Itália) a porcentagem de geração de resíduos não metálicos é de 25,6% (Terra e
Fluf da Shredder). Na Bélgica, a variação de geração apresentada por Vermeulen et
al (2011) foi de 19 a 27,6%.
Quando comparada a porcentagem de geração de resíduos da Shredder na
Itália, Bélgica e neste trabalho é possível verificar que os valores estão na faixa de
19 a 27,6%. A geração destes resíduos em toda UE apresentam valores abaixo de
19% chegando a 12% ( 10% de Fluf e 2% de Terra da Shredder) e o máximo de
32% (24% Fluf e 8% Terra). Já no Japão o valor é de 17%. Tanto na UE quanto no
Japão é possível chegar nestas porcentagens mais baixas de geração destes
resíduos porque nestes países foram implantadas legislações para gestão destes
resíduos (EU – Diretiva 2000/53/EC de 18/09/200 e Japão – Lei para Reciclagem de
Veículo em fim de Vida de 2005). Nestas leis foram estabelecidas metas de
reciclagem, de reuso e recuperação energética dos resíduos da Shredder. Nestas
legislações também são estabelecidos os responsáveis por atingir estas metas
(conforme descrito na Tabela 22). Outro ponto importante é que nos processos onde
foram implantadas estas legislações de gestão, o volume gerado de Terra da
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Shredder é menor, pois as sucatas de carros, eletrodomésticos e oriundas de coleta
seletiva recebem tratamento prévio antes do envio para trituração na Shredder.
5.1.1.1 Granulometria e Composição Gravimétrica.
Para as amostras de Terra da Shredder foram realizadas análises das faixas
granulométricas devido ao material visualmente ser composto por finos. Para o Fluf
da Shredder foi identificada a composição gravimétrica, devido às características de
maiores dimensões destes materiais.
Na Tabela 8 foi destacada a distribuição granulométrica percentual média das
amostras de Terra da Shredder analisadas. Segundo estes resultados, de 0,48 a
3,85% da massa é Argila, de 16,98 a 36,57% é Silte e de 59,85 a 82,31% é Areia
Total. A Areia total é dividida em Areia Grossa e Areia Fina. Sendo que a variação
de Areia Grossa é de 27,76 a 62,92% e Areia Fina de 16,20 a 35,25%.
Tabela 8: Resultado Percentual da Distribuição Granulométrica da Terra da
Shredder.
Granulometria

Média (%)

Desvio Padrão
(%)

Menor valor (%)

Maior Valor (%)

Argila (<0,002mm)

2,16

1,68

0,48

3,85

Silte (0,053 a 0,02
mm)

26,78

9,79

16,98

36,57

Areia Total (2 a
0,53mm)

71,06

11,25

59,85

82,31

Areia Grossa (2 a
0,21mm)

45,34

17,58

27,76

62,92

Areia Fina (0,210 a
0,053mm)

25,72

9,52

16,20

35,25

Não foi possível identificar a curva granulométrica da Terra da Shredder
devido a heterogeneidade deste resíduo.
Portanto a média aritmética da composição granulométrica da Terra da
Shedder ficou em 2,2 % de Argila, 26,8 % de Silte e 71,1% de Areia Total (45,3%
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Areia Grossa e 25,7% Areia Fina). Na Figura 43 é possível verificar esta distribuição
granulométrica média da Terra da Shredder.

Figura 43: Distribuição Granulométrica Média da Terra da Shredder (%).

Os resultados completos dos ensaios de granulometria estão apresentados
na Figura 44, e a análise estatística destes resultados está apresentada na Figura
45.
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Figura 44: Resultados da Análise de Granulometria da Terra da Shredder.

Figura 45: Análise Estatística dos Resultados do Ensaio de Granulometria da Terra da Shredder.
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Para o Fluf da Shredder foi feito a composição gravimétrica. Na Tabela 9 foi
feito um resumo dos resultados obtidos na análise das 13 amostras de Fluf da
Shredder.
Tabela 9: Levantamento Gravimétrico do Fluf da Shredder - Análise Estatística
Materiais

% Média

Desvio Padrão

Variação

Plástico/ Borracha

48,86

16,15

32 - 65,01

Espuma/Isopor

5,65

2,61

3,04 – 6,26

Outros (papel,
solo, pano,
madeira, pedra e
metais)*

45,11

18,26

26,85 – 63,37

*Estes matérias estavam muito triturados não sendo possível a segregação.

Conforme Tabela 9 o Fluf da Shredder é composto em média por 49% de
Plástico e Borracha, 6% de Espuma e Isopor e 45% por Outros (materiais que se
dividem em papel, solo, pano, madeira, pedra e metais). Esta distribuição percentual
pode ter variação para mais ou para menos de 16,15% para Plástico e Borracha,
2,61% para Espuma e Isopor e 18,26% para Outros.
Os resultados completos estão apresentados na Figura 46 e as análises
estatísticas completas estão apresentadas Figura 47.
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Figura 46: Resultados do Levantamento Gravimétrico do Fluf da Shredder.

Figura 47: Análise Estatística dos Resultados do Levantamento Gravimétrico do Fluf da Shredder
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Na Tabela 10 é feita a comparação dos resultados do levantamento
gravimétrico do Fluf da Shredder encontrados nesta pesquisa com resultados de
outros estudos nesta área.
Tabela 10: Comparação dos Resultados do Levantamento Gravimétrico do Fluf da
Shredder com outros Estudos.
Resultado
desta
Pesquisa

Local

Reckziegel
(2012)

Ruffino
et al.
(2014)

Morselli
et a.l
(2010)

Forton
et al.
(2006)

Nourreddine
(2007)

Boughton
(2007)

Brasil

Itália

Itália

Reino
Unido
13,83
2,28

Canadá

EUA

Plástico
5
21
19
41
48,86
Borracha/ela
21
6,6
7
21
stômero
Eqtos.Elétric
C.O*
2
C.O*
C.O*
C.O*
3
os
Metal
C.O*
5
6,9
1
4,26
C.O*
Têxtil
C.O*
4
15,6
9
7,72
10
Madeira/Pap
C.O*
5
0,8
1
0,79
el
Espuma
5,65
3,5
18
8,89
25
Outros
45,11
7
13,3
2,41
(vidro,
pintura, etc )
Finos (Terra
Separado
51
32,3
45
59,82
Separado
da Shredder)
* C.O – Considerado em “Outros” – Material considerado no parâmetro “Outros”.

20-30
10-20
C.O*
2-7

10-20

15-25

Segundo Jody et al (2006) cerca de 40 – 50% do resíduo da Shredder é
baseado em materiais contendo hidrocarbonetos, tais como plásticos, fibras,
alcatrão e borracha.
Em todas as pesquisas é possível verificar que os materiais que aparecem
em maior porcentagem são o plástico e a borracha. Em segundo lugar vem a
espuma, e posteriormente resquícios de tecido, papel, madeira, vidro, equipamentos
elétricos, entre outros.
5.1.2 Composição Química da Terra da Shredder
Seguem na Tabela 11 a análise estatística dos resultados da análise
elementar da Terra da Shredder. Os resultados completos estão no Apêndice A. É
possível identificar que o Ferro é o metal encontrado em maior concentração na
Terra da Shredder, aproximadamente 14%. Em ordem decrescente de concentração
aparecem o Cálcio (2,15%), Alumínio (1,196%) e Zinco (1,04%). Houve a presença
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de organoclorados em baixas concentrações, mas no teste de lixiviação e
solubilização da Terra da Shredder, estes compostos se mantiveram dentro dos
padrões estabelecidos pela NBR 10004, nos anexos F e G (ABNT, 2004a).
Tabela 11: Resultados da Análise Elementar Metais da Terra da Shredder.
Elemento

Limite de
Detecção
Mínimo

Alumínio
Arsênio
Boro
Bário
Cálcio
Cádmio
Cobalto
Cromo
Cobre
Ferro
Potássio
Lítio
Magnésio
Manganês
Molibidênio
Sódio
Níquel
Fósforo
Chumbo
Antimônio
Estanho
Estrôncio
Titânio
Urânio
Vanádio
Zinco

1
1
1
1
2500
0,1
1
1
1
50
50
1
2500
1
1
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50

Média
Concentração
Aritmética
(%)
(mg/Kg)

Desvio
Padrão
(mg/Kg)

Menor Valor
estatístico
(mg/Kg)

11958,46
2,04
995,54
848,15
21501,08
27,92
34,92
312,46
1195,54
141634,08
901,08
45,08
5062,54
1285,77
19,92
2057,92
204,38
735,38
554,92
21,92
131,46
99,62
542,23
2027,46
66,54
10404,38

2963,82
4,04
413,52
205,48
3014,19
79,71
5,76
207,49
828,68
30139,01
239,76
18,30
1288,91
338,72
8,99
335,04
75,02
149,78
136,55
10,19
122,63
18,17
160,17
1008,22
22,77
1784,02

8994,64
-2,00
582,02
642,68
18486,88
-51,79
29,17
104,97
366,86
111495,06
661,31
26,78
3773,63
947,05
10,93
1722,88
129,36
585,61
418,38
11,73
8,83
81,44
382,06
1019,24
43,77
8620,36

1,196
0,000
0,100
0,085
2,150
0,003
0,003
0,031
0,120
14,163
0,090
0,005
0,506
0,129
0,002
0,206
0,020
0,074
0,055
0,002
0,013
0,010
0,054
0,203
0,007
1,040

Maior
Valor
estatístico
(mg/Kg)
14922,29
6,07
1409,06
1053,63
24515,27
107,63
40,68
519,96
2024,22
171773,09
1140,84
63,38
6351,45
1624,49
28,91
2392,97
279,41
885,16
691,47
32,12
254,09
117,79
702,40
3035,68
89,31
12188,40
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Tabela 11: Resultados da Análise Elementar Metais da Terra da Shredder (final).
Elemento

Zircônio
Nióbio
Tungstênio Total
Rutênio
Irídio
1,1,2, 2 - Tetracloroetano
4-Metil-2-Pentanona
Estireno
Etilbenzeno
m,p-Xilenos
o-xileno
Tetracloroeteno
Tolueno
Fenantreno
Pireno
Fluoranteno
Bezo(a) antraceno
Crizeno
Benzo (b) fluoranteno
Benzo (a) pireno
Benzo (g,h,i) perileno
Dibenzo (a,h) antraceno
2,4 - Diclorofenol
Naftaleno
2-Metilnaftaleno
Fluoreno
Indeno (1,2,3, cd) pireno

Limite de
Média
Concentração Desvio
Menor
Maior
Detecção Aritmética
(%)
Padrão
Valor
Valor
Mínimo
(mg/Kg)
(mg/Kg) estatístico estatístico
(mg/Kg)
(mg/Kg)
5
15,97
0,002
12,30
3,67
28,27
5
8,60
0,001
8,24
0,36
16,84
5
67,57
0,007
62,38
5,19
129,95
5
8,60
0,001
20,52
-11,92
29,12
5
16,17
0,002
26,77
-10,61
42,94
0,11
0,92
0,000
1,81
-0,89
2,73
0,11
1,00
0,000
0,93
0,07
1,93
0,11
2,08
0,000
3,60
-1,52
5,68
0,053
5,01
0,001
7,42
-2,42
12,43
0,105
6,58
0,001
9,18
-2,60
15,76
0,053
3,90
0,000
5,46
-1,56
9,35
0,11
0,16
0,000
0,08
0,08
0,24
0,053
4,67
0,000
7,41
-2,74
12,08
0,1
8,57
0,001
23,70
-15,13
32,27
0,1
8,81
0,001
23,70
-14,89
32,51
0,1
11,71
0,001
32,55
-20,84
44,26
0,1
4,32
0,000
11,16
-6,84
15,47
0,1
4,92
0,000
12,87
-7,95
17,79
0,1
4,25
0,000
12,25
-8,00
16,50
0,1
2,42
0,000
6,86
-4,44
9,28
0,1
2,24
0,000
4,69
-2,45
6,93
0,1
2,18
0,000
3,59
-1,41
5,77
0,26
4,46
0,000
7,24
-2,78
11,70
0,1
3,33
0,000
5,58
-2,25
8,91
0,1
2,71
0,000
5,15
-2,44
7,85
0,1
2,11
0,000
3,46
-1,36
5,57
0,1
3,32
0,000
6,48
-3,15
9,80
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5.1.3 Análise do pH
Conforme Figura 48, a média aritmética dos resultados da análise de pH nas
treze amostras de Terra da Shredder foi de 8,56, sendo que a desvio padrão ficou
em 0,24. Deste modo, a variação média de pH para Terra da Shredder ficaria entre
8,32 a 8,80.

Figura 48: Resultado do pH da Terra da Shredder
A análise de pH das treze amostras do Fluf da Shredder apresentou um
desvio padrão de 0,64 da média aritmética de 8,40. Portanto, segundo os resultados
das treze amostras, o valor de pH do Fluf da Shredder pode variar de 7,76 à 9,04.
Segue na Figura 49, o gráfico dos resultados da análise de pH do Fluf da Shredder.
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Figura 49: Resultados do pH do Fluf da Shredder.
5.1.4 Densidade Aparente
Na análise de densidade aparente da Terra da Shredder, a média aritmética
encontrada foi de 0,93 g/cm3, sendo que os resultados reais variaram entre 0,27 a
1,21 g/cm3. A análise do desvio padrão desses dados resultou em 0,27 g/cm3.
Portanto, estatisticamente, a variação de densidade aparente da Terra da Shredder
está entre 0,66 e 1,20 g/cm3. Segue na Figura 50 os resultados completos da
densidade aparente da Terra da Shredder.

Figura 50: Resultados de Densidade Aparente da Terra da Shredder
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Na análise de densidade aparente da Fluf da Shredder a média aritmética
encontrada foi de 0,41 g/cm3, sendo que os resultados reais variaram entre 0,25 a
0,70 g/cm3. A análise do desvio padrão desses dados resultou em 0,13 g/cm3.
Portanto, estatisticamente, a variação de densidade aparente da Terra da Shredder
está entre 0,28 e 0,54 g/cm3. Seguem os resultados demonstrados em gráfico na
Figura 51.

Figura 51: Resultados da Análise de Densidade Aparente no Fluf da Shredder.
Segundo Reckziegel (2012) a massa específica para materiais acima de 2mm
(que nesta pesquisa consiste no Fluf da Shrdder) é de 0,54 t/m3. Estes valores são
resultados típicos de materiais plásticos (FISHER,1999 apud RECKZIEGEL 2012).

5.1.5 Umidade
A análise de umidade para Terra da Shredder resultou na média aritmética de
12,10 % p/p. Os valores reais variaram entre 8,33 e 25,4. O desvio padrão dos
dados analisados resultou em 4,82%. Portanto, a umidade do Terra da Shredder,
nesta série de dados, variou estatisticamente entre 7,28 e 16,93% p/p.
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Figura 52: Resultados da análise de umidade da Terra da Shredder (% p/p)
A análise de umidade para o Fluf da Shredder resultou na média aritmética de
3,07 % p/p. Os valores reais variaram entre 0,14 e 4,85. O desvio padrão dos dados
analisados resultou em 2,36. Portanto, a umidade do Fluf da Shredder, nesta série
de dados, variou estatisticamente entre 0,70 e 5,43 % p/p.

Figura 53: Resultados da análise de umidade do Fluf da Shredder.
A grande variação na umidade pode ser devido à área de geração destes
resíduos ser aberta e sofrer a influência das chuvas. A umidade média do Fluf da
Shredder foi quatro vezes menor que a umidade da Terra da Shredder. Este fato
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pode ser explicado pela menor granulometria da Terra, que absorverá maior volume
de água.
5.1.6 Poder Calorífico
As médias aritméticas dos resultados da análise do Poder Calorífico Inferior
(PCI) e Superior (PCS) na Terra da Shredder foram respectivamente 1.044,46 e
1.126,08 Kcal/Kg. Para o PCI, o menor valor encontrado foi de 466 Kcal/Kg e o
maior de 2.321 Kcal/Kg. Para o PCS o menor valor encontrado foi de 503 Kcal/Kg e
o maior de 2.507 Kcal/Kg. A avaliação estatística resultou em um desvio padrão de
551,49 Kcal/Kg para o PCI e 595,62 Kcal/Kg para o PCS. Portanto, os resultados
destas amostragens podem variar estatisticamente entre 492,97 a 1.595,95 Kcal/Kg
para PCI e entre 532,46 a 1.723,70 Kcal/Kg para PCS. Estes resultados estão
demonstrados no gráfico na Figura 55.
Para o poder calorífico foi elaborado o gráfico Boxplot para avaliação de

Kcal/Kg

dispersão conforme Figura 54.

Figura 54: Boxplot do PCI e PCS da Terra da Shredder.
No Boxplot é possível verificar que a mediana dos valores de PCI para Terra
da Shredder sem os pontos outliers é 650 Kcal/Kg. Os pontos outliers foram de 2000
e 2500 Kcal/Kg. Para o PCS, a mediana ficou em 1000 Kcal/Kg, removendo os
pontos outliers. Os pontos outliers foram de 2300 e 2600 Kcal/Kg.
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Figura 55: Resultados das Análises de Poder Calorífico Inferior e Superior na Terra da Shredder.
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Na Figura 57 são mostrados os resultados de PCI e PCS para o Fluf da
Shredder. A média aritmética foi de 4.353,54 Kcal/Kg e 4.701,46 Kcal/Kg
respectivamente. O desvio padrão dos resultados de PCI foi de 1.789,17Kcal/Kg e
de PCS foi de 1.930,37 Kcal/Kg. O menor valor amostrado para o PCI do Fluf da
Shredder foi de 1.111,8 e PCS 1.200 Kcal/Kg. O maior valor amostrado para PCI foi
de 6.656,00 Kcal/Kg e para PCS 7.186,00 Kcal/Kg.
Na Avaliação de Boxplot deste conjunto de dados (Figura 56), foi verificado
para o PCI que não houve pontos outliers e que a mediana foi de aproximadamente
4.200Kcal/Kg. Para o PCS, também não houve valores outliers e a mediana foi de
4.100Kcal/Kg. A variação dos resultados de PCI foi de aproximadamente 1.100

Kcal/Kg

Kcal/Kg a 6900 Kcal/Kg e de PCS de 1200 Kcal/Kg a 7200 Kcal/Kg.

Figura 56: Boxplot dos resultados de PCI e PCS do Fluf da Shredder.

77

Figura 57: Resultados de PCI e PCS do Fluf da Shredder.
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Conforme Tabela 12, o valor do poder calorífico do Fluf em outras pesquisas
variaram de 2.436,23 a 7.166,66 Kcal/Kg. Para a Terra, a variação encontrada foi de
650 a 1.378,00 Kcal/Kg (KI-HEON KIM ET AL, 2004; BOUGHTON, 2007;
NOURREDDINE, 2007; MORSELLI ET AL, 2010; VERMULEN ET AL, 2011). Estas

variações são próximas as encontradas neste trabalho. Para o Fluf, a variação foi de
2.667,98 a 6.387,03 Kcal/Kg (Média Aritmética de PCI e PCS). A variação média
encontrada para a Terra da Shredder nesta pesquisa, sem os pontos outliers, foi de
495 a 1350 Kcal/Kg (Média Aritmética de PCI e PCS).
Tabela 12: Poder calorífico encontrado em outras pesquisas nos Resíduos da
Shredder.
Local do
Ano

Autor

Resíduo

Valor
Material
(Kcal/Kg)

Estudado
2004

Ki-Heon
Kim et al

Coreia

2007

Boughton

2007

Nourreddine Canadá

2010

2011

Morselli et
al
Vermulen et
al

EUA

Fluf

5783-8242

7.012,50

Terra

1378

1.378,00

Fluf

7166,66

7.166,66

Terra

650

650,00

Fluf

3999,50

3999,50

20mm
Itália

<fração<100
mm

Internacional

Média

Fluf e Terra

3630,465684,53
2436,237022,07

4657,50

4729,15

Média Fluf

5.513,06

Média Terra

1.014,00

Fonte: Ki-Heon Kim et al (2004); Boughton (2007); Nourreddine (2007); Morselli et al
(2010) e Vermulen et al (2011).

Na Tabela 13 são apresentados os valores do poder calorífico médio de
alguns combustíveis apresentados por Barcellos (2007 apud Couta et al. 2004).
Considerando que o poder calorífico médio encontrado para o Fluf foi de 4.527,48
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Kcal/Kg (PCI E PCS), este valor é equivalente aos combustíveis: Celulose, Lignina,
Amido/Açucar e Madeira.
Tabela 13: Poder Calorífico de Alguns Combustíveis.
Combustível

Poder Calorífico (Kcal/Kg)

Celulose

3.797

Lignina

5.995

Amido/Açucar

3.797

Carbono Puro

8.049

Casca

4.991

Madeira

4.394

Carvão Vegetal

6.800

Coque

7.308

Petróleo

10.800

Óleo Diesel

10.750

Gás Natural

8.622

Propano

21.997

Butano

28.446
Fonte: Cout at al (2004, apud Barcellos, 2007).

Segundo o Plano Nacional de Energia para 2030 do Ministério de Minas e
Energia (2006), o poder calorífico do carvão mineral varia conforme Tabela 14 a
seguir:
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Tabela 14: Poder Calorífico do Carvão Mineral.

Local

Poder Calorífico do Carvão Mineral
(Kcal/Kg)

Austrália

5.370

África do Sul

6.760

Colômbia

7.000-8.000

EUA (Ohio)

6.378-7.728

Paraná

4.850

Sta. Catarina

2.750

Candiota

3.200

Outros Rio Grande do Sul

3.000 - 4.500

Fonte: Plano Nacional de Energia 2030 do Ministério de Minas e Energia (2006)
O poder calorífico do carvão mineral brasileiro variou de 2.750 a
4.850Kcal/Kg. Portanto, no Brasil, o poder calorífico médio do Fluf é maior ou
equivalente ao poder calorífico do carvão mineral.
Quanto a Terra da Shredder, este estudo confirmou que este material não
possui vocação para produção energética.
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5.1.7 Teor de Cinzas

Foram analisados quatro tipos de cinzas para as 13 amostras de Terra e de
Fluf da Shredder: Base Seca e Úmida e a 900°C Base Seca e Úmida.
Os resultados das análises da Terra da Shredder estão apresentados nas
Figura 58 e Figura 59. A média aritmética dos resultados da análise de cinzas (base
seca) foi de 80,75%p/p, para cinzas (base úmida) a média foi de 70,97%p/p, para
cinzas a 900°C (base seca) a média foi de 68,85 %p/p e para cinzas a 900°C (base
úmida) a média foi de 78,78 %p/p. O desvio padrão para cada análise foram
respectivamente 9,24, 9,05, 11,92 e 10,81%p/p. Portanto, o teor de cinzas da Terra
Shredder pode variar entre 64,58 e 85,09%p/p em média considerando todas as
categorias de cinzas.
Para o Fluf da Shredder, a média aritmética dos resultados da análise de
cinzas (base seca) foi de 35,37%p/p, para cinzas (base úmida) a média foi de
34,18%p/p, para cinzas a 900°C (base seca) a média foi de 26,88%p/p e para cinzas
a 900°C (base úmida) a média foi de 27,91%p/p. O desvio padrão de cada categoria
foi respectivamente, 21,23, 20,44, 16,66 e 17,74%p/p. Portanto, o teor de cinzas do
Fluf pode estar entre 12 e 50%p/p em média, considerando todas as categorias de
cinzas. Estes resultados estão apresentados nas Figura 60 e Figura 61.
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Tabela 15: Resultados do Teor de Cinza em Outras Pesquisas.
Local do
Ano

Autor

Resíduo

Material

Estudado
Ki-Heon Kim et
al

Coreia

Fluf

Valor
(%)

28,07 –
36,30

Média

32,19

2004
Terra

Boughton

EUA

47,66 50,51

49,09

Fluf

20,5

20,5

Terra

46

46

Fluf

36,2

36,2

25 - 24

24,5

18 - 58

38

2007

2007

Nourreddine

Canadá

20mm
2010

Morselli et al

Itália

<fração<100
mm

2011

Vermulen et al

Internacional Fluf e Terra

Fonte: Ki-Heon Kim et al (2004); Boughton (2007); Nourreddine (2007);
Morselli et al (2010) e Vermulen et al (2011).
Na Tabela 15 é possível verificar que a variação média do teor de cinza para
o Fluf da Shredder foi de 20,5 a 32,19 %. Para a Terra da Shredder o teor de cinzas
aumentou, ficando entre 46 a 49,09% (Ki-Heon Kim et AL, 2004; Boughton, 2007;
Nourreddine, 2007; Morselli et al, 2010 e Vermulen et al, 2011). Na amostra de
Vermulen et al (2011), na qual a amostra continha a mistura de Terra e Fluf, o teor
de cinza ficou em 38%. Evidenciando que a Terra contribui para o aumento do Teor
de Cinza.
Fazendo a média dos quatro tipos de cinzas analisados na Terra e no Fluf da
Shredder, são obtidas as respectivas médias de teor de cinzas: 75,84% e 31,08%.
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Comparando estes valores aos apresentados pode ser constatado também que a
Terra possui maior Teor de Cinza que o Fluf.
Tabela 16: Teor de Cinzas do Carvão Mineral.
Local

Teor de cinzas (%)

Austrália

24,0

África do Sul

10,1

Colômbia

1,0-6,0

EUA (Ohio)

7,5-19,8

Paraná

44

Sta. Catarina

58-62

Candiota

52

Outros Rio Grande do Sul

40-55

Fonte: Plano Nacional de Energia para 3030 do Ministério de Minas e Energia (2006)
Na Tabela 16, são apresentados os teores de cinzas do carvão mineral do
Brasil, os quais estão em um intervalo de 40 a 62 %. O teor médio de cinzas do Fluf
da Shredder (31,08%) está abaixo do teor de cinzas apresentado pelo carvão
mineral. Portanto, neste requisito, o Fluf da Shredder demonstra que pode ser
utilizado como combustível (Plano Nacional de Energia para 2030 do Ministério de
Minas e Energia, 2006).
Considerando que o aumento do teor de finos é proveniente da quantidade de
Terra presente no resíduo da Shredder, estes resultados demonstram também que a
separação de finos do processo de beneficiamento da Sucata estudado está sendo
eficiente, pois há baixo teor de cinzas para o Fluf e alto teor de cinza para a Terra da
Shredder.

84

Figura 58: Resultados das análises de Cinzas da Terra da Shredder.

Figura 59: Análise Estatística dos Resultados de Cinzas da Terra da Shredder.
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Figura 60: Resultados das análises de Cinzas do Fluf da Shredder.

Figura 61: Análise Estatística dos Resultados de Cinzas do Fluf da Shredder.
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5.1.8 Cloro, Enxofre e Fluor

Os resultados das análises da concentração de cloro (Cl), enxofre (S) e flúor
(F) para as amostras de Terra da Shredder estão apresentados nas Figura 63 e
Figura 64. A média aritmética para as concentrações de Cl, S e F foram
respectivamente 0,08; 0,11 e 0,01% p/p. A faixa de concentração do Cl foi de 0,03 a
0,14%p/p. A concentração de S variou entre 0,06 e 0,16% p/p. Para o F a variação
foi de 0,01 a 0,02% p/p.
Como os dados de Cl e S tiveram maior variação, foi elaborado um boxplot

%(p/p)

%(p/p)

para avaliação de dispersão de dados, os quais seguem na Figura 62.

Figura 62: Boxplot dos resultados de Cl e S da Terra da Shredder.

Nestes gráficos é possível verificar que não houve pontos outliers e a
mediana das concentrações de cloro e enxofre foram respectivamente: 0,07% e
0,11%. Para a concentração de Cl, é possível verificar que 50% dos dados
apresentam valores entre 0,02 e 0,07% p/p e para os outros 50% dos resultados a
concentração está entre 0,07 e 0,18%p/p.
Seguem nas Figura 63 e Figura 64 os resultados completos das análises de
Cl, S e F para a Terra da Shredder.

87

Figura 63: Resultados das Análises de Concentração de Cl, S e F para Terra da Shredder.

Figura 64: Análise Estatística dos Resultados de Cl, S e F para Terra da Shredder.
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Para o Fluf da Shredder também foram avaliadas as concentrações de Cl, S e
F. Os resultados estão apresentados na Figura 67. A análise estatística destes
dados está apresentada na Figura 65.

Figura 65: Análise Estatística dos Resultados de Cl, S e F do Fluf da Shredder.
Conforme mostrado na Figura 65, a média aritmética das concentrações de Cl
foi de 1,57 %p/p e desvio padrão de mais ou menos 1,53 %p/p. Para o S, a média
aritmética foi de 0,16 %p/p e desvio padrão de mais ou menos 0,09%p/p. O F obteve
uma média aritmética de 0,04 %p/p com de mais ou menos 0,07% p/p. Como o
desvio padrão para a concentração de Cl ficou próximo do valor da média, foi feito

%(p/p)

um gráfico de dispersão em boxplot. Segue o gráfico na Figura 66.

Figura 66: Boxplot da Concentração de cloro do Fluf Da Shredder.
Com o gráfico de dispersão em boxplot é possível visualizar que existe um
ponto outlier de 6% p/p, mas que a concentração de Cl mediana foi de 1,10%
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aproximadamente. Sendo que a variação pode ser de 0 a 3,2%. Somente 25% dos
dados possuem concentração acima de 1,8%p/p.
Na Figura 67: Resultado da Análise de Cl, S e F do Fluf da Shredder. são
apresentados os resultados de todas as amostras analisadas.

Figura 67: Resultado da Análise de Cl, S e F do Fluf da Shredder.

Na Tabela 17, foram inseridos os resultados de outras pesquisas em que os
autores analisaram os resíduos da Shredder. A média aritmética encontrada para Cl,
F e S na Terra da Shredder foi de respectivamente 1,05; 0,22 e 0,21%. Neste
trabalho, as médias encontradas foram de respectivamente 0,07; 0,01 e 0,11. É
possível verificar que os valores variam muito. Porém, quando comparada com a
pesquisa realizada no Brasil (RECKZIEGEL,2012), os valores são bem semelhantes
para as concentrações de Cl e S na Terra da Shredder. Reckziegel (2012) encontrou
a concentração média de Cl e S os respectivos valores de 0,09 e 0,10%. Neste
trabalho, as médias foram de 0,07% para o Cl e 0,11% para o S.
Para a o Fluf da Shredder, as médias encontradas em outras pesquisas foram
de 2,23% de Cl, 0,5% de F e 0,44% de S. Neste trabalho os valores médios
encontrados com remoção de outliers foram de 1,10% de Cl, 0,04% de F e 0,44% de
S.
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Tabela 17: Concentração de Cl, S e F de encontradas em outras pesquisas.

Ano

Autor

Local do
Resíduo
Estudado

Material

Fluf
2007

Boughton

EUA
Terra

2011

Santini et al

Itália

20mm
<fração<100
mm

Elemento
Cl
S
Cl
S
Cl
S
Cl

2011

Vermulen et al

Internacional

Fluf e Terra
S
Fluf

2012

Reckziegel

Brasil
Terra

2014

Shin-Ichi Sakai

Internacional

Fluf

Média Fluf
Comparação
Média Terra

Cl
S
F
Cl
S
F
Cl
S
F
Cl
S
F
Cl
S
F

Valor
(%)

Média
(%)

3,2
0,49
1,1
0,25
0,952 –
0,956
0,223 –
0,240
0,50 –
3,4
0,020,56
2,56
0,47
0,51
0,09
0,10
0,22
0-5
0,0-1,5
0-1

3,2
0,49
1,1
0,25
0,954
0,232
1,95
0,29
2,56
0,47
0,51
0,09
0,10
0,22
2,5
0,75
0,5
2,23%
0,44%
0,5%
1,05%
0,21%
0,22%

Fonte: Boughton (2007); Santini et al (2011); Vermulen et al (2011); Reckziegel
(2012) e Shin-Ichi Sakai (2014).

Comparando ainda com os combustíveis, na Tabela 18 são apresentados os
teores médios de S do carvão mineral (BRASIL, 2006)
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Tabela 18: Concentração de Enxofre no Carvão Mineral.
Local

Concentração de Enxofre (%)

Austrália

0,35

África do Sul

0,70

Colômbia

0,35 – 1,0

EUA (Ohio)

1,0-2,5

Paraná

7,0

Sta. Catarina

4,3-4,7

Candiota

1,6

Outros Rio Grande do Sul

0,5 -2,5

Fonte: Plano Nacional de Energia para 3030 do Ministério de Minas e Energia (2006)

A Concentração de S tanto na Terra da Shredder quanto no Fluf é menor que
a concentração apresentada na Tabela 18 para o carvão mineral.
Um ponto que é bastante discutido pelos pesquisadores desta área é a
concentração de cloro, e principalmente a existência de organoclorados, como é o
caso do PVC (polivinil cloreto ou cloreto de polivinila). Os organoclorados geram
dioxinas e furanos durante o processo de combustão (Boughton, 2007; Santini et al,
2011; Vermulen et al, 2011; Reckziegel, 2012 e Shin-Ichi Sakai, 2014).

A concentração de cloro permitida para os combustíveis ou matérias primas
utilizadas no processo de coprocessamento em fornos de cimentos variará de
acordo as legislações de cada país ou União. Segundo Reckiegel (apud Comite
Euro Internacional- CEB, 1984), o limite permitido para utilização de materiais
contendo cloro na indústria de cimento é de 0,4%, com o objetivo de evitar a
corrosão dos equipamentos do processo e também, a formação de compostos
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nocivos. Já nos Estados Unidos a norma America ACI 318-05 limita a concentração
de íons de cloreto em 0,10%.
Na Resolução Conama n° 264 de 26 de agosto de 1999 (BRASIL, 1999), são
estabelecidos os requisitos para o licenciamento de fornos rotativos de produção de
clínquer para atividades de co-processamento de resíduos, excetuando-se os
resíduos: domiciliares brutos, os resíduos de serviços de saúde, os radioativos,
explosivos, organoclorados, agrotóxicos e afins.
No Artigo 28 desta Resolução são estabelecidos os limites máximos de
emissão atmosférica. Estes limites seguem listados na Tabela 19.
Tabela 19: Limites Máximos de Emissão em Fornos de Coprocessamento de
Resíduos (BRASIL, 1999).
Poluente
HCL
HF
CO*
MP
THC (expresso como propano)
Mercúrio (Hg)
Chumbo (Pb)
Cádmio (Cd)
Tálio (TI)
(As+Be+Co+Ni+Se+Te)
(As+Be+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb
+Se+Sn+Te+Zn)

Limites Máximos de Emissão
1,8kg/h ou 99% de redução
5 mg/Nm3, corrigido a 7% de
O2 (base seca)
100 ppmv , corrigido a 7% de
O2 (base seca)
70
mg/Nm3 farinha
seca,
corrigido a 11% de O2 (base seca)
20 ppmv, corrigido a 7% de
O2(base seca)
0,05 mg/Nm3 corrigido a 7% de
O2 (base seca)
0,35 mg/Nm3 corrigido a 7% de
O2 (base seca)
0,10 mg/Nm3 corrigido a 7% de
O2 (base seca)
0,10 mg/Nm3 corrigido a 7% de
O2 (base seca)
1,4 mg/Nm3 corrigido a 7% de
O2 (base seca)
7,0 mg/Nm3 corrigido a 7% de
O2 (base seca)

* As concentrações de CO na chaminé não poderão exceder a 100 ppmv em termo de média horária.

No Artigo 29, é estabelecido que os limites de emissão dos poluentes poderão
ser mais restritivos, a critério do Órgão Ambiental local, em função dos seguintes
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fatores: capacidade de dispersão atmosférica dos poluentes, considerando as
variações climáticas e de relevo locais; ou a intensidade de ocupação industrial e os
valores de qualidade de ar da região.
No Artigo 30, a Resolução estabelece que os limites de emissão para os
parâmetros SOx e NOx deverão ser fixados pelos Órgãos Ambientais competentes
considerando as peculiaridades regionais.
Portanto, no Brasil, a viabilidade do uso do Fluf da Shredder como
combustível é possível se houver a separação de plásticos tipo PVC, que são
organoclorados. Após a separação deve ser realizado Testes de Queima nas
Cimenteiras para verificar se as emissões atmosféricas atendem aos padrões
estabelecidos pela Resolução Conama n° 264 de 26 de agosto de 1999 (BRASIL,
1999).

5.2

Classificação dos Resíduos da Shredder Segundo as normas NBR 10004,
10005 e 10006:2004

5.2.1 Classificação da Terra da Shredder
Das 13 amostras de Terra da Shredder analisadas, todas foram classificadas
como resíduo Classe IIA, isto é, resíduo não perigoso e não inerte. Não houve
resultados acima dos padrões estabelecidos para massa bruta e lixiviado. Somente
no ensaio de solubilizado, os seguintes elementos apareceram acima do padrão
estabelecido NBR 10006:2004: Alumínio, Ferro, Manganês, Fluoreto, 2,4-D e
Chumbo. Sendo que o 2,4-D e Chumbo apareceram acima do padrão somente na
11° amostra conforme pode ser verificado na Tabela 20.
O ferro, o alumínio, o manganês e o fluoreto são elementos que podem ser
encontrados naturalmente na água e no solo. Já a substância 2,4 –D, nome
simplificado do ácido diclorofenoxiacético, é um herbicida utilizado para controle de
erva daninha ou a planta infestante.
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Tabela 20: Resultados da Classificação da Terra da Shredder segundo a NBR 1004, 10005 e 10006:2004.
Coleta
Classificação

Padrão Unidade
NA

NA

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

Elementos acima do Padrão na Massa Bruta: Não Houve*
Elementos acima do Padrão no Lixiviado: Não Houve*
Elementos acima do Padrão no Solubilizado*
Alumínio

0,2

mg/L

ND**

0,43

ND

0,39

ND

0,56

0,38

0,55

0,24

ND

0,344

0,652

0,618

Ferro

0,3

mg/L

ND

0,56

ND

0,52

ND

0,59

0,39

0,54

0,59

ND

0,868

0,974

1,5

Manganês

0,1

mg/L

0,108

ND

0,15

0,12

0,10

ND

ND

ND

0,206

0,215

0,188

0,465

0,61

Fluoreto

1,5

mg/L

ND

ND

2,10

ND

1,80

ND

ND

2,00

ND

ND

ND

ND

ND

2,4 - D

0,03

mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,04381

0,35

ND

Chumbo

0,01

mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,015

ND

ND

*Os resultados completos estão disponíveis no anexo I deste trabalho.
** ND – Não Detectado Acima do Padrão.
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5.2.2 Classificação do Fluf da Shredder
Nas análises realizadas para classificação do Fluf da Shredder segundo o
conjunto de Normas 10004, 10005 e 10006 (ABNT, 2004), das 13 amostras, 10
amostras foram classificadas como resíduo Classe IIA (resíduo não perigoso e não
inerte), 1 amostra foi classificada como resíduo Classe IIB (resíduo não perigoso e
não inerte) e 2 amostras foram classificadas como resíduo Classe I (resíduo
perigoso).
Em ambas as amostras classificadas como resíduo perigoso, o chumbo foi o
parâmetro que ultrapassou o padrão permitido para o extrato lixiviado. O padrão de
chumbo estabelecido para o extrato lixiviado pela NBR 10005:20004 é de 1mg/L, e
na 9° e 12° amostragem as concentrações de chumbo encontradas foram
respectivamente de 1,10 e 1,18 mg/L. Estes resultados podem ser verificados na
Tabela 21.
Considerando os dados do Ministério de Minas e Energias (BRASIL, 2009),
que mostram que 78% do chumbo consumido no mundo são utilizados para a
fabricação de acumuladores de energia e que existem outras aplicações
importantes, como a fabricação de forros para cabos, elemento de construção civil,
pigmentos, soldas suaves e munições, é possível inferir que no processamento da
sucata a fonte potencial para o aumento da concentração de chumbo tenha sido a
presença de acumuladores de energia.
Deste modo, deve ser intensificada a conscientização dos fornecedores de
sucata quanto à importância de separar as baterias e acumuladores de energia dos
demais tipos de sucata, bem como ser intensificada a triagem destes tipos de sucata
dos materiais processados na Shredder.
A PNRS de 02/08/2010 e a Resolução 257/99 do CONAMA definem que o
usuário de baterias industriais constituídas de chumbo, cádmio e seus compostos,
destinadas a telecomunicações, usinas elétricas, sistemas ininterruptos de
fornecimento de energia, alarme, segurança, movimentação de cargas ou pessoas,
partida de motores a diesel e uso geral industrial, após seu esgotamento energético,
deverá devolvê-los ao fabricante ou ao importador ou ao distribuidor da bateria
(BRASIL, 2010; BRASIL, 1999).
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No trabalho desenvolvido por Reckziegel (2012), das três amostras
analisadas, em duas não foi detectado o chumbo, e em uma das amostras a
concentração foi de 0,1mg/L.

97

Tabela 21: Resultados da Classificação do Fluf da Shredder segundo a NBR 1004, 10005 e 10006:2004.
Coleta
Classificação

Padrão Unidade
NA

NA

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

IIA

IIB

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

I

IIA

IIA

I

IIA

Elementos acima do Padrão na Massa Bruta: Não Houve*
Elementos acima do Padrão no Lixiviado:
Chumbo

1

mg/L

ND**

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,10

ND

ND

1,18

ND

Elementos acima do Padrão no Solubilizado*
Alumínio

0,2

mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

1,30

ND

0,22

ND

ND

0,27

0,297

0,531

Ferro

0,3

mg/L

0,52

ND

ND

0,66

ND

1,10

0,32

0,87

0,904

0,79

3,30

0,604

3,500

Manganês

0,1

mg/L

0,358

ND

ND

0,45

0,29

ND

0,27

0,32

0,347

0,64

1,00

0,123

0,584

Chumbo

0,01

mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,02

0,052

ND

0,02

ND

ND

Fluoreto

1,5

mg/l

ND

ND

2,30

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

4,50

ND

Índice de Fenois

0,01

mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,05

ND

ND

2,4- D

0,03

mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,12

ND

Surfactantes
(como LAS)

0,5

mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,67

*Os resultados completos estão disponíveis no anexo I deste trabalho.
** ND – Não Detectado Acima do Padrão.
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No estudo realizado por Nourreddine (2007), o teste de lixiviação do Fluf da
Shredder apresentou o resultado de 7 mg/L de chumbo. Deste modo, foi apontado
com um potencial problema no gerenciamento deste resíduo.
Ruffino et al. (2014) também realizou o teste de lixiviação do Fluf, mas o valor
encontrado foi de 0,175 mg/L de chumbo.
Estas diferenças podem ser explicadas pela existência de regulação de
descarte de sucatas metálicas. A Pesquisa de Ruffino et al. (2014) foi realizada na
Itália, localizada na União Européia, onde desde 18 de setembro de 2000 existe a
Diretiva 2000/53/EC que estabelece regras para destinação de veículos no final da
vida útil e requisitos ambientais no projeto/concepção dos veículos colocados no
mercado Europeu. No Canádá não existe uma legislação específica, país onde foi
realizada a pesquisa de Nourreddine (2007).
Na Diretiva 2000/53/EC também são estabelecidos padrões para a concepção
dos produtos, nela são definidos os materiais que podem conter chumbo, mercúrio,
cádmio e cromo hexavalente. Para os metais pesados mencionados, são
estabelecidas concentrações máximas por componente dos veículos. No Anexo II
desta Diretiva, é estabelecido que o chumbo pode ser utilizado em baterias
automotivas, mas as baterias devem ser rotulados e/ou identificados por meios
adequados sobre a existência destes metais e a forma correta de destinação. Estas
baterias devem ser removidas das sucatas que serão beneficiadas na Shredder.
Na Tabela 22 estão descritas as regulamentações existentes na União
Européia, Japão, Coréia, China e Estados Unidos. Nos EUA não há legilação direta,
somente correlata. Nos países onde há legislação, são estabelecidas metas de
reciclagem, reuso e recuperação energética dos resíduos de VFV. Dentro das
justificativas para implantação destas leis, aparecem o aumento da geração de
veículos em fim de vida, a disposição ilegal dos resíduos da Shredder, a
necessidade de regulamentação de desmanches, a falta de espaço para disposição
final de resíduos e a necessidade de uso eficiente de recursos.
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No Estado de São Paulo foi promulgada a Lei nº 15.276, de 2/01/2014, que foi
regulamentada pelo Decreto nº 60150 de 13/02/2014 (SÃO PAULO, 2014a; 2014b).
Estas legislações regulamentam a destinação de veículos em fim de vida útil. Possui
um cunho ambiental, de controle de roubos de veículos e melhora o controle de
informações geradas deste tipo de resíduo.
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Tabela 22: Comparação entre a Regulamentação Existente para os Veículos em Fim de Vida.

Veículos em Fim de
Vida - Sistema de
Gestão

Justificativas para o
Sistema de Gestão

Partes Responsáveis
pelos custos da
Reciclagem.

União Européia
Lei
Diretiva 2000/53/EC do
Parlamento Europeu e
do Conselho de
18/09/2000 a respeito de
Veículos em Fim de
Vida (aplicada em
2000).

Japão
Lei
Lei para Reciclagem de
Veículos de Fim de Vida
(aplicada em 2005).

Aumento na Quantidade
de Resíduos da
Shredder;
Quantidade de Veículos
Abandonados;
Medidas Ambientais
para locais de
desmanche.
Importadores e
fabricantes de
automóveis (se incorrer
custo na reciclagem),
usuário final.

Falta de locais para
Disposição de Resíduos;
Destinaçõe Ilegais dos
Resíduos da Shredder;
Uso eficiente de
Recursos.

Quantidade de Veículos em Fim de
Vida;
Uso eficiente de Recursos;
Gestão das Informações sobre
Veículos em Fim de Vida;

Política de Reciclagem de
Produtos Automotivos
(declarada em fevereiro de
2006)
Quantidade de Montagem
Ilegal;
Uso eficiente de recursos;
Economia no volume de
reciclagem.

Usuários

Importadores e fabricantes de
automóveis (se incorrer custo na
reciclagem), usuário final.

Não há Regulamentação.
(negociado como recurso
secundário valorado)

Não há Regulamentação.
(negociado como recurso
secundário valorado)

Até 2014:

Possibilidades de Reciclagem:

Até 2006:
- Reuso +Recuperação:
85%;
- Reuso + Reciclagem:
80%.

- Airbag: 85%;
Recuperação de energia + Material:
85% (dos quais a taxa de
recuperação de energia está dentro
de 5%);

2010: acerca de 85% (material
reciclado de 80% ou mais);
2012: acerca de 90% (material
reciclado de 80% ou mais);
2017: acerca de 95% (material
reciclado de 85% ou mais);

Não existe meta específica (95%
dos Veículos em Fim de Vida
entram na rota da Reciclagem,
dos quais 80% são recilados).

Meta de Reciclagem

Até 2015:
- Reuso+ Recuperação:
95%;
- Reuso + Reciclagem:
85%.

- Resíduos da Shredder:
2005 – 2009 – 30%;
2010 a 2014 – 50%;
A partir de 2015 - 70%

Coréia
Lei
Lei para Recursos Recicláveis de
Equipamentos Elétricos/
Eletrônicos e Veículos (aplicada em
2008).

Após 2015:
Recuperação de energia + Material:
95% (dos quais a taxa de
recuperação de energia está dentro
de 10%);

China
Lei
Regulamentação para Veículos
em Fim de Vida (aplicada em
2001)

Estados Unidos
Lei Correlacionada
Lei para Recuperação e
Conservação de Recursos,
Legislação Atmosférica, etc.

Aplicação restrita da
Regulamentação;
Monitoramento e Conservação
Ambiental associados à
Reciclagem de Veículos em fim
de Vida.

Fonte: Shin-ichi Sakai et al (2013).

101

5.3

Resumo dos Resultados

A Terra da Shredder foi caracterizada e classificada conforme Tabela 23 abaixo.
Tabela 23: Resumo dos Resultados de Caracterização e Classificação da Terra da
Shredder (Continua).
Análise

Detalhamento

Média

Variação

Argila (<0,002mm)

2,2

0,5– 3,8

Silte (0,053 a 0,02 mm)

26,8

17 – 36,6

Areia Total (2 a 0,53mm)

71,1

60 – 82,3

Areia Grossa (2 a 0,21mm)

45,4

27,8 – 62,9

Areia Fina (0,210 a 0,053mm)

25,7

16,2 – 35,2

Ferro (Fe)

14

11 – 17

Cálcio (Ca)

2,2

1,8 – 2,4

Alumínio (Al)

1,2

0,9 – 1,5

Zinco (Zn)

1,0

0,9 – 1,2

Cloro (Cl)

0,08

Enxofre (S)

0,11

0,06 – 0,16

Fluor (F)

0,01

0,01 – 0,02

pH

-

8,56

8,32 – 8,80

Densidade Aparente
(g/cm3)

-

0,93

0,66 – 1,20

Umidade
(%)

-

12,10

7,28 – 16,93

Granulometria (%)

Composição Química (%)

0,03 – 0,14
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Tabela 23: Resumo dos Resultados de Caracterização e Classificação da Terra da
Shredder (Final).
Análise

Poder Calorífico
(Kcal/Kg)

Detalhamento

Média

Variação

Poder Calorífico Inferior (PCI)

650

590 – 1300

Poder Calorífico Superior
(PCS)

1000

500 – 1400

Base Seca

80,8

71,5 – 90,0

Base Úmida

71,0

62,0 – 80,0

900° Base Seca

68,9

57,0 – 80,8

900° Base Úmida

78,8

68,0 – 90,0

-

Classe IIA

Classe IIA

Teor de Cinzas (%)

Classificação do Resíduos
Segundo o conjunto de
Normas ABNT: NBR
10004, 10005 e
10006:2004.

O Fluf da Shredder foi caracterizado e classificado conforme abaixo.
:Tabela 24: Resumo dos Resultados de Caracterização e Classificação do Fluf da
Shredder (Continua).
Análise

Levantamento
Gravimétrico
(%)

Detalhamento

Média

Variação

Plástico/ Borracha

48,9

32 - 65,0

Espuma/Isopor

5,6

3,0 – 6,3

Outros (papel, solo, pano,
madeira, pedra e metais)

45,1

26,9 – 63,4
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Tabela 24: Resumo dos Resultados de Caracterização e Classificação do Fluf da
Shredder (Final).
Detalhamento

Média

Variação

Cloro (Cl)

1,10

0 - 3,2

Enxofre (S)

0,16

0,1 – 0,13

Fluor (F)

0,04

0,0 – 0,13

pH

-

8,40

7,8 – 9,0

Densidade Aparente
(g/cm3)

-

0,4

0,3 – 0,5

Umidade

-

12,1

0,70 – 16,9

Poder Calorífico Inferior (PCI)

4200

1100 – 6900

Poder Calorífico Superior (PCS)

4100

1200 – 7200

Base Seca

35,4

14,0 – 56,6

Base Úmida

34,1

13,8 – 54,6

900° Base Seca

26,9

10,22 – 43,5

900° Base Úmida

27,9

10,17 – 45,6

Classe IIA
(dez amostras)

Classe IIB (uma amostra foi
considerada inerte) – Classe I
(duas amostras lixiviaram Pb
acima do padrão)

Análise

Composição
Química
(%)

Poder Calorífico
(Kcal/Kg)

Teor de Cinzas (%)

Classificação do
Resíduos Segundo o
conjunto de Normas
ABNT: NBR 10004,
10005 e 10006:2004.

-
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6
6.1

Conclusões
Geração
A geração média dos resíduos da Shredder foi de 4.928,32t/mês, sendo que o

desvio padrão foi calculado em 1.230t/mês. Portanto, segundo os dados
amostrados, a geração média mensal destes resíduos pode variar de 3.697,96t a
6.158,67t.
Segundo informações da empresa, os resíduos não metálicos da Shredder
constituem em aproximadamente 23% da sucata processada. Deste total,
aproximadamente 50% compõem a Terra da Shredder e 50% o Fluf da Shredder.
A porcentagem de geração de resíduos da Shredder na UE e no Japão é é
mais baixa porque nestes locais foram implantadas legislações para gestão destes
resíduos (EU – Diretiva 2000/53/EC de 18/09/200 e Japão – Lei para Reciclagem de
Veículo em fim de Vida de 2005). Outro ponto importante é que nos processos onde
foram implantadas estas legislações de gestão, o volume gerado de Terra da
Shredder é menor, pois as sucatas de carros, eletrodomésticos e oriundas de coleta
seletiva recebem tratamento prévio antes do envio para trituração na Shredder.
6.2

Caracterização e Classificação da Terra da Shredder
Os resultados demonstram que as amostras de Terra da Shredder analisadas

consistem em:
 Resíduo não perigoso e não é inerte (Classe IIA);
 Apresentam alto teor de cinzas, demonstrando baixo teor de substâncias
voláteis, alta concentração de minerais. Demonstra a eficiência de separação
de finos no processamento da sucata;
 Baixo poder calorífico para reciclagem como combustível;
 A composição química deve ser estudada mais profundamente para
identificação de viabilidade de aplicação. O Ferro, o Alumínio, o Cálcio e o
Zinco foram os elementos que apareceram em maior concentração. É

105

necessário realizar análise de DRX e MEV para conhecer as substâncias que
a formam e como é a ligação entre elas;
 Destaca-se a presença de metais como o Lítio (45,08 mg/Kg) e o Níquel
(204,38 mg/Kg), que são utilizados na produção de baterias recarregáveis.
 É formada por 71,1% de Areia, 26,8% de Silte e 2,2% de Argila.
6.3

Caracterização e Classificação do Fluf da Shredder
Os resultados demonstram que as amostras de Fluf da Shredder analisadas
consistem em:
 Em um material bastante heterogênio, composto em média por 48% de
plástico e borracha, 5,6% de espuma e isopor e 45,1% de outros materiais
diversos, como madeira, tecido, pedra, metais, solo, entre outros, que são de
difícil separação;
 A concentração média de Cl foi de 1,10% sem os pontos outliers, de S foi de
0,16% e de F de 0,04%. As concentrações de S e F viabilizam o uso do Fluf
da Shredder como combustível. Porém, em relação a concentração de Cl,
deve ser feito estudo mais aprofundado para conhecer se este cloro tem
origem de organoclorados, devido a possibilidade de presença de PVC. Se
confirmado devem ser implementadas tecnologias para remoção deste tipo de
plástico. Caso a concentração de Cl não seja de origem de organoclorados,
deve ser feito Teste de Queima no processo de coprocessamento para
verificar se as emissões atendem aos padrões estabelecidos pela Resolução
Conama n° 264 de 26 de agosto de 1999 (BRASIL,1999);
 O valor do poder calorífico do Fluf em outras pesquisas variaram de 2.436,23
a 7.166,66 Kcal/Kg (Ki-Heon Kim et al, 2004; Boughton, 2007; Nourreddine,
2007; Morselli et al, 2010; Vermulen et al, 2011). Estas variações são
próximas as encontradas neste trabalho. O poder calorífico médio encontrado
para o Fluf foi de 4.527,48 (PCI E PCS).

Este valor é equivalente aos

combustíveis: Celulose, Lignina, Amido/Açucar e Madeira. O poder calorífico
do carvão mineral brasileiro variou de 2.750 a 4.850Kcal/Kg. Portanto, no
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Brasil, o poder calorífico médio do Fluf é maior ou equivalente ao poder
calorífico do carvão mineral. Estes resultados demonstram que no parâmetro
Poder Calorífico, o Fluf da Shredder tem vocação para uso como combustível;
 Em relação ao teor de Cinzas, o Fluf da Shredder também atendeu as
demandas de uso como combustível. De acordo com o Plano Nacional de
Energia para 2030 do Ministério de Minas e Energia (2006), o teor de cinzas
do carvão mineral do Brasil está em um intervalo de 40 a 62 %. O teor médio
de cinzas do Fluf da Shredder foi de 31,08% e está abaixo do teor de cinzas
apresentado pelo carvão mineral. Estes resultados demonstram também que
a separação de finos do processo de beneficiamento da Sucata estudado
está sendo eficiente, pois há baixo teor de cinzas para o Fluf e alto teor de
cinza para a Terra da Shredder.
 O Fluf da Shredder também pode ser utilizado em processos de recuperação
energética de resíduos. Pode ser misturado aos Resíduos Sólidos Urbanos, e
através da incineração serem aproveitados o calor na produção de vapor e
eletricidade. Jody et al.(2001) efetuaram testes com estes resíduos e
evidenciaram que é tecnicamente viável;
 Dez amostras do Fluf da Shredder foram classificadas como resíduo Classe
IIA (77%), uma amostra foi classificada como Classe IIB (8%) e duas
amostras foram classificadas como Classe I (15%). Estes resultados
evidenciam que o Fluf da Shredder em sua maioria (85%) é classificado como
resíduo não perigoso (Classe II), porém deve ser dada atenção as sucatas
beneficiadas para evitar a inclusão de produtos perigosos neste resíduo,
como o chumbo na 9° e na 12° amostra.
Deve ser intensificada a conscientização dos fornecedores de sucata
quanto à importância de separar as baterias e acumuladores de energia dos
demais tipos de sucata, bem como ser intensificada a triagem destes tipos de
sucata dos materiais processados na Shredder.
A PNRS de 02/08/2010 e a Resolução 257/99 do CONAMA definem
que o usuário de baterias industriais constituídas de chumbo, cádmio e seus
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compostos, destinadas a telecomunicações, usinas elétricas, sistemas
ininterruptos de fornecimento de energia, alarme, segurança, movimentação
de cargas ou pessoas, partida de motores diesel e uso geral industrial, após
seu esgotamento energético, deverá devolvê-los ao fabricante ou ao
importador ou ao distribuidor da bateria.
Na Diretiva 2000/53/EC também são estabelecidos padrões para a
concepção dos produtos, são definidos os materiais que podem conter
chumbo, mercúrio, cádmio e cromo hexavalente. Para os metais pesados
mencionados, são estabelecidas concentrações máximas por componente
dos veículos. No Anexo II desta Diretiva, é estabelecido que o chumbo pode
ser utilizado em baterias automotivas, mas as baterias devem ser rotulados
e/ou identificados por meios adequados sobre a existência destes metais e a
forma correta de destinação. Estas baterias devem ser removidas das sucatas
que serão beneficiadas na Shredder.
6.4

Considerações Finais
Considerando os resultados apresentados, verifica-se a necessidade de uma

legislação federal para regulamentar a gestão e gerenciamento dos VFV bem como
os materiais que são utilizados na fabricação destes no âmbito do ciclo de vida do
produto.
No Estado de São Paulo foi promulgada a Lei nº 15.276, de 2/01/2014, que foi
regulamentada

pelo

Decreto

nº

60150

de

13/02/2014.

Estas

legislações

regulamentam a destinação de VFV (SÃO PAULO, 2014a; 2014b). Possui um cunho
ambiental, de controle de roubos de veículos e melhora o controle de informações
geradas deste tipo de resíduo. Entretanto, ainda falta a visão de ciclo de vida do
produto.
Nas leis existentes na União Européia, Japão, Coréia e China são
estabelecidas metas de reciclagem, reuso e recuperação energética dos resíduos de
veículos em fim de vida. Dentro das justificativas para implantação destas leis,
aparecem o aumento da geração de veículos em fim de vida, a disposição ilegal dos
resíduos da Shredder, a necessidade de regulamentação de desmanches, a falta de
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espaço para disposição final de resíduos e a necessidade de uso eficiente de
recursos.
7

Sugestões para Pesquisas Futuras

Considerando as conclusões deste trabalho, devem ser aprofundados os
estudos sobre a composição química tanto do Fluf como da Terra da Shredder para
conhecer quais são os compostos que os compõem e como estão interligados.
Estudos sobre a separação de organoclorados devem ser realizados, bem
como os testes de queima em fornos de coprocessamento.
Devem ser feitos testes pilotos para aplicação do Fluf em outras formas de
recuperação energética em incineradores junto a resíduos sólidos urbanos e/ou na
siderurgia.
Para a Terra da Shredder, por não se tratar de um resíduo perigoso, devem
ser estudas aplicações na construção civil e deve ser realizado estudo
ecotoxicológico para verificação do impacto ambiental dos produtos da aplicação
deste resíduo.
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APÊNDICE A – Boletins de Análise do Fluf e da Terra da Shredder.

Todos os boletins de análise estão disponíveis no CD Room.

