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RESUMO 

Licco EA. Chumbo Secundário: A Reciclagem das Baterias Chumbo-Ácido. São 

Paulo; 2000. [Tese de Doutorado- Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objetivo: O objetivo deste estudo é conhecer aspectos relacionados à produção e ao 

comércio do chumbo secundário, bem como os mecanismos motivadores e de gestão 

que possam auxiliar no gerenciamento ambientalmente saudável das baterias 

exaustas de chumbo-ácido, permitindo oferecer subsídios e sugestões para esse 

gerenciamento. 

Método: A forma mais eficaz encontrada para conduzir esta pesquisa exploratória 

foi visitar as empresas envolvidas (fundições secundárias, produtores e comerciantes 

de baterias, recondicionadores, etc.), entrevistar especialistas da produção, comércio 

e controle ambiental e ocupacional da atividade, e buscar referências internacionais. 

Resultados: O chumbo é um metal que, por suas características especiais, tem sido 

usado extensivamente pela humanidade. Entre os metais não ferrosos é o que se 

apresenta com o menor valor de mercado, sendo atualmente sub produto da 

mineração do zinco. Das 5,5 milhões de toneladas do metal produzidas anualmente, 

cerca de 50% são devidas à produção secundária. As baterias automotivas de 

chumbo-ácido representam mais de 70% do emprego mundial do metaL Com uma 

vida útil variando de 20 a 60 meses, se após o seu esgotamento energético essas 

baterias não forem recuperadas e seu conteúdo reciclado, causarão enorme perda 

econômica e relevante ameaça ambientaL As baterias chumbo-ácido representam 

importante fonte secundária de chumbo, tendo sido comercializadas como tal por 

muitos anos. Em função de reflexos negativos decorrentes do manuseio, reciclagem e 

disposição desse e de outros tipos de resíduos a Convenção da Basiléia, ao 

estabelecer regras disciplinando a movimentação internacional de sub produtos 

industriais, proibiu a importação/exportação daqueles que classificou como 

perigosos, mesmo que para recuperação e reciclagem. As baterias chumbo-ácido 

foram classificadas como resíduo perigoso e tiveram seu comércio internacional 

afetado. A medida trouxe reflexos positivos e negativos que devem ser avaliados. O 

Brasil, como país não produtor de chumbo primário, depende 1 00°/o de importações 

para suprir o déficit de seu mercado. Com a medida, seus gastos com importação 
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aumentaram, uma vez que o preço do metal primário é superior ao da sucata. Do 

ponto de vista ambiental a proibição não foi totalmente eficaz, uma vez que as 

baterias importadas ou produzidas a partir de chumbo refinado importado acabam 

sendo reprocessadas internamente. O foco da questão merece então ser deslocado da 

proibição de importação para um adequado sistema de gerenciamento desse produto 

pós consumo. 

Conclusões: A reciclagem formalizada das baterias chumbo-ácido é a alternativa que 

se mostra mais adequada para compatibilizar interesses da economia e a proteção do 

meio ambiente. Nos países desenvolvidos a taxa de reciclagem de baterias supera os 

95%. No Brasil, país de dimensões continentais, as taxas de reciclagem de baterias 

são menores, oscilando ao redor dos 80%. Algumas regiões chegam a reciclar mais 

de 85% das baterias, enquanto que outras não reciclam nada. A principal razão para 

se reciclar as baterias exaustas no país tem sido econômica, sem envolvimentos com 

programas de proteção ambiental ou da saúde humana. 

O reprocessamento das baterias é atividade de alto risco ambiental e ocupacional. Em 

São Paulo, praticamente todas as empresas licenciadas para a fundição secundária do 

metal foram multadas ou interditadas por problemas de poluição, com importantes 

reflexos econômicos e ambientais. Não há uma política local ou nacional 

consolidando ações para o controle das múltiplas fontes de exposição ao chumbo. 

Em 1999 foi aprovada a Resolução CONAMA 257 com o intuito de disciplinar o 

gerenciamento de baterias. Ela obriga os produtores e importadores a implantar 

mecanismos operacionais de coleta, transporte, armazenamento e reciclagem dessas 

baterias. Entretanto, a Resolução só se fará eficaz se devidamente regulamentada e 

implementada. Para o gerenciamento ambientalmente saudável das baterias chumbo

ácido este estudo oferece algumas sugestões como: a instituição de um programa 

nacional de reciclagem de baterias chumbo-ácido tendo a Resolução 257/99 como 

ponto de partida; a criação de um fundo para suportar alguns requisitos específicos 

do programa; o estabelecimento e a exigibilidade de requisitos ambientais equânimes 

para o licenciamento e fiscalização de fundições secundárias de chumbo no país e a 

proposição de requisitos mínimos para o manuseio de baterias exaustas e reciclagem 

de seus conteúdos metálico e plástico. 

Descritores: Chumbo Secundário. Reciclagem. Baterias de Chumbo-Ácido. 
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SUMMARY 

Licco EA. Secondary Lead: The Lead-Acid Batteries Recycling. São Paulo~ 2000. 

[Doctorate Thesis- School ofPublic Health- USP]. 

Objective: The objective of this study is to understand aspects related to the 

production and marketing of secondary lead, as well as driving and managing 

mechanisms which may assist in the environmentally healthy management of spent 

lead-acid batteries, thus enabling the provision of information and suggestions for 

that management. 

Method: The most effective way found to conduct this exploratory study was by 

visiting companies involved (secondary smelters, battery manufacturers and traders, 

reconditioners, etc.), by interviewing experts in production~ trade, and environmental 

and occupational control of those activities, as well as seeking international 

references. 

Results: Because of its special characteristics, lead is a metal that has been 

extensively used by mankind. Among non-ferrous metais, it is the one that has the 

lowest market value, and today it is a by-product of zinc mining. Out of the 5.5 

million tons of lead produced annually, 50% are from secondary production. Lead

acid automotive batteries account for over 70% of the world deployment of the 

metal. With a useful life varying between 20 to 60 months, those batteries will cause 

great economic loss and significant environmental threat if they are not recovered 

and do not have their content recycled after their energetic exhaustion. Lead-acid 

batteries are a major secondary source of lead, and have been marketed as such for 

many years. Because of the negative impacts resulting from handling, recycling and 

disposal of this and other types of waste, when the Basle Convention established 

rules to regulate international handling of industrial by-products, it prohibited 

import/exports of those it classified as hazardous, even if just for recovery and 

recycling. Lead-acid batteries were classified as hazardous waste and their 

international trade was affected. That measure brought about positive and negative 

impacts that must be assessed. As a non-producing country of primary lead, Brazil 

depends 100% on imports to supply its market deficit. After the measure, its 

expenditure on imports has increased, since the price of the primary metal is higher 
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than that of scrap. From the environmental standpoint, the ban was not totally 

effective, since imported batteries or those manufactured from imported refined lead 

are reprocessed intemally. Therefore, the focus of the issue deserves to be shifted 

from the ban on imports to an appropriate management system for this product after 

its consumption. 

Conclusions: Data collected show that formalized recycling of lead-acid batteries is 

the most appropriate way to match economic interests and environmental protection. 

In developed countries the battery recycling rate is over 95%. In Brazil, a country of 

continental size, recycling rates are lower, varying around 80%. Some regions 

manage to recycle over 85% of batteries, whereas others do not recycle anything. 

The main reason to recycle spent batteries in the country has been economic, with no 

involvement with environmental protection or human health programs. 

Battery reprocessing is an activity of high environmental and occupational risk. In 

São Paulo, practically ali licensed companies for secondary smelting of lead were 

penalized or even shut down due to pollution problems, leading to major economic 

and environmental impacts. There is no policy, whether local or national, 

consolidating actions to control the multiple sources o f lead exposure. 

In 1999, Resolution CONAMA 257 was passed to regulate the management of spent 

batteries with regard to their collection, reutilization and recycling. It forces 

manufacturers and importers to implement operational mechanisms to collect, 

transport, store and recycle those batteries. However, the Resolution will only be 

effective once it is duly regulated and implemented. 

For the environmentally healthy management of lead-acid batteries, this study 

provides some suggestions, such as: the establishment of a national recycling 

program for lead-acid batteries, having Resolution 257/99 as a starting point; the 

creation of a fund -maintained by a tax to be charged for every battery sold- to 

support some specific requirements of the program: the establishment and demand o f 

balanced environmental requirements for the licensing and inspection of secondary 

lead smelters in the country; and the establishment of minimum national 

management standards for the handl ing o f spent batteries, and recycling o f their 

metallic and plastic contents. 

Key words: Secondary Lead. Recycling. Lead-Acid Batteries. 
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1. INTRODUÇÃO 

O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos e a vida na Terra 

mais de 3,5 bilhões de anos. O ser humano existe há cerca de 2 a 3 milhões de anos, 

vivendo em equilíbrio com outras formas de vida. Nos últimos 200 anos as ações 

antrópicas começaram a afetar o meio ambiente global de forma significativa e, nos 

últimos 40 anos esse impacto se tomou significativo para o planeta (WESTBROCK, 

1989). 

Segundo MATHEWS ( 1989), o ser humano ainda depende profundamente da 

natureza, mas pela primeira vez ele tem a capacidade de alterar o mundo natural de 

maneira rápida e em escala global. WOODWELL (1988) citado por CORSON 

(1993, p.2) observou que, até há bem pouco tempo, os recursos do meio ambiente 

eram superiores às demandas que lhes impunha a humanidade; atualmente, as 

influências antrópicas são maiores. Como o impacto da influência humana cresceu, 

aumentaram os riscos associados a tais impactos. Novas tecnologias acarretam riscos 

cada vez maiores e a escala, a freqüência e,as conseqüências dos desastres causados 

ou influenciados pela atividade humana ta~bém crescem. Os riscos de um dano 

irreversível ao sistema natural da Terra estão se tomando significativos. 

Em meados de 1962 um novo livro de Rachei Carson começou a ser vendido 

nas livrarias americanas. Apesar de seu tema aparentemente impenetrável, Silent 

Spring tocou num ponto sensível de seus leitores, vendeu meio milhão de cópias 

encadernadas, permaneceu na lista dos mais vendidos do New York Times por 31 

semanas e incitou a criação de um grupo consultivo presidencial sobre pesticidas 

(FOX 1981, p.292). O livro detalhou os efeitos adversos da má utilização dos 

pesticidas e dos inseticidas químicos sintéticos, gerou muita controvérsia e aumentou 

a consciência pública quanto às implicações da atividade humana sobre o meio 

ambiente e quanto a seu custo para a sociedade humana (McCORMICK, 1992). Pela 

primeira vez a humanidade era despertada para a verdade básica de que os recursos 

da natureza são finitos e que o uso equivocado da biosfera ameaça, em última 

análise, a própria existência humana. 
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Em resposta à preocupação acerca do crescimento do impacto da atividade 

humana sobre os recursos naturais da Terra, foi criada, ao final de 1983, pelo 

Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD, através da Assembléia Geral das Nações 

Unidas. A missão desse grupo, presidido pelo primeiro ministro da Noruega Gro 

Harlem Brundtland, era reexaminar os problemas críticos de meio ambiente e 

desenvolvimento do planeta e formular propostas realistas para solucioná-los 

(CORSON, 1993). 

Em 1987, a Comissão lançou seu relatório, Ou r Commom Future, que registrou 

tanto os acertos como as falhas no desenvolvimento mundial. De acordo com esse 

relatório, quando o século começou, nem o número de seres humanos, nem a 

tecnologia existente tinham força para alterar os sistemas do planeta. Porém, à 

medida que o final do século foi se aproximando, não apenas o número de seres 

humanos, como suas atividades, passaram a tê-la. Além disso, mudanças não 

esperadas estariam ocorrendo na atmosfera, no solo, nas águas, entre as plantas e 

animais, e nas relações entre todos eles. O grau de mudança estaria superando a 

capacidade da ciência e a nossa capacidade em avaliar e deliberar" (WCED, 1987). 

O relatório State of the World, publicado em 1987 pelo Worldwatch lnstitute 

também coloca que o uso humano dos recursos naturais que garantem a vida na Terra 

está causando mudanças qualitativas e quantitativas nesses recursos, empurrando-os 

a certos "limites", além dos quais não se pode manter tal uso sem causar um dano 

permanente (BROWN, 1987). 

1.1. Limites da Capacidade de Suporte do Planeta 

O impacto máximo que o Planeta ou qualquer ecossistema pode tolerar é tido 

como a sua capacidade de suporte. A capacidade de suporte para os humanos pode 

ser aumentada por meio da tecnologia, com esse aumento implicando, normalmente, 

na redução da diversidade biológica ou dos serviços ecológicos. Qualquer que seja o 

caso, não pode ser aumentada indefinidamente, sendo limitada principalmente pela 

capacidade do sistema de se auto-renovar ou de absorver as perdas (UICN, 1992). 
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Será impossível a obtenção da sustentabilidade1 se o homem não chegar ao 

equilíbrio entre o nível de exploração dos recursos e a capacidade de suporte da 

Terra. Isso é essencial porque, se por um lado é sabido que limites existem, por 

outro, não se sabe exatamente onde estão tais limites. É importante lembrar que se 

busca não apenas a sobrevivência, mas também uma melhoria sustentável na 

qualidade de vida de vários bilhões de pessoas. 

Pierre Teilhard de Chardin criou o termo "biosfera" como uma exigência pela 

chegada da humanidade a um estágio mais avançado no progresso do conhecimento 

científico e poder material. Trata de uma película estritamente limitada em seu 

volume, contendo um estoque limitado dos recursos de que as várias espécies de 

seres vivos têm de lançar mão para se manterem. Alguns desses recursos são 

renováveis, outros insubstituíveis. Qualquer espécie que se utilize demais de seus 

recursos renováveis ou esgote os insubstituíveis condena-se à extinção (TOOLAN, 

1993). 

LOVELOCK ( 1979), em seus escritos, mostra como os constituintes da 

biosfera são interdependentes e, por conseqüência, como a humanidade é exatamente 

tão dependente de sua relação com o resto da biosfera quanto qualquer dos outros 

atuais constituintes da mesma. Dentre outros aspectos, a teoria de Lovelock serve 

também para mostrar que o impacto humano sobre o Planeta Terra é 

fundamentalmente dependente do número de pessoas e da quantidade de energia e 

outros recursos utilizados ou desperdiçados por cada uma delas. O crescimento 

1 A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu "desenvolvimento 
sustentável" como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades". Se uma atividade é sustentável, 
para todos os fins práticos ela pode continuar indefinidamente. De certa forma este termo é ambíguo e 
portanto passível de diversas interpretações, muitas delas contraditórias. Desenvolvimento sustentável, 
crescimento sustentável e uso sustentável têm sido empregados de fomta intercambiáveL como se 
tivessem o mesmo significado: mas não têm. Crescimento sustentável é uma contradição em si 
mesmo, já que nenhum elemento fisico cresce indefinidamente. Desenvolvimento sustentável é aceito 
com o significado de melhorar a qualidade de vida humana dentro dos limites da capacidade de 
suporte dos ecossistemas. Uma economia sustentável seria aquela produto de um desenvolvimento 
sustentável. ou seja. que mantém sua base de recursos naturais. Uso sustentável aplica-se somente a 
recursos renováveis: significa o uso desses recursos em quantidades compatíveis com sua capacidade 
de renovação. O Programa das Nações Unidas parc1 o Meio Ambiente define consumo sustentável 
como sendo "o fornecimento de sen,iços e produtos que atendam as necessidades básicas, 
proporcionando uma melhor qualidade de vida enquanto minimizam o uso dos recursos naturais e 
materiais tóxicos, a produção de resíduos, e a emissão de poluentes no ciclo de vida do serviço ou do 
produto, tendo em vista não colocar em risco as necessidades das geraçõesfuturas. 
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populacional implica em aumento na demanda por bens e serviços e, a 

permanecerem as atuais práticas de produção e consumo, também em crescentes 

danos ambientais. Com o crescimento da população também aumentam as 

necessidades de emprego e sustento, as quats, especialmente em áreas rurais, 

exercem uma pressão direta adicional sobre os recursos naturais. Mais pessoas 

consomem mais e produzem mais resíduos, ameaçando as condições locais de saúde 

e implicando em estresse adicional sobre a capacidade assimilativa do meio físico. 

Quadro 1. Limitações na Capacidade de Suporte do Planeta 

De acordo com os dados da ONU, a população mundial ultrapassou os 6 bilhões em outubro de 
1999 (GASPAR,. 1999). Passaram-se 123 anos até que a população do planeta crescesse de 1 bilhão 
para 2 bilhões. Do quarto bilhão para o quinto e dai para o sexto bilhão foram apenas 12 anos. Ainda 
segundo a ONU, o consumo de água cresceu duas vezes mais que a população mundiaL o número de 
km2 de florestas por 1.000 habitantes diminuiu de 11,4 para 7.3 desde a década de 70. e 12% do solo 
do planeta foram devastados nos últimos 50 anos (GASPAR,. 1999). 

Crescendo cerca de 90 milhões por ano. é esperado que a população mundial exceda a casa dos 
7 bilhões ao final da década de 2010 e chegue aos 9 bilhões em 2050, para estabilizar-se entre 10 e 12 
bilhões ao final do século 2 1. Pelas estimativas do Banco MundiaL a produção dos países em 
desenvolvimento deverá crescer de 4 a 5% ao ano entre 1990 e 2030. A produção dos países 
industrializados cresceria mais lentamente. mas mesmo assim estaria três vezes maior ao final do 
período (WORLD BANK, 1992). Se a demanda por recursos naturais. a geração de resíduos. e a 
degradação ambiental crescerem em paralelo com o crescimento industrial e populacionaL o resultado 
será provavelmente a inviabilização do planeta como espaço para sustentação da vida. 

BOULDING (1966), em suas reflexões sobre a questão ambiental, concebeu a economia do 
planeta raciocinando em termos de sistemas abertos e fechados. Segundo ele. os princípios 
econômicos que imperaram na exploração da Terra até pouco mais da metade do século 20 eram 
característicos do que chamou de urna "economia de cow-boy". isto é. uma economia baseada em uma 
abundância aparentemente ilimitada de recursos a serem explorados. e em imensos espaços livres para 
disposição de toda espécie de resíduos (um sistema aberto). A partir dos anos 1960, a economia do 
planeta cada vez mais vem se aproximando à de um sistema fechado. como o de urna espaçonave - a 
espaçonave Terra - que dispõe de recursos finitos. e espaços limitados para receber resíduos e dar 
sustentação à vida (um sistema fechado). O ambiente. em número cada vez maior de regiões. não pode 
mais ser utilizado como fossa de resíduos produzidos de forma cada vez mais acelerada, pois já se 
encontra com sua capacidade de assimilação comprometida. Isto tem ocasionado em regiões 
densamente habitadas e/ou industrializadas níveis inaceitáveis de degradação ambiental. Surgem 
problemas gravíssimos de destinação de resíduos. principalmente daqueles produzidos pela moderna 
tecnologia, que não são assimiláveis pelo ambiente. Conforme o pensamento de Boulding. a sociedade 
paulatinamente vem se liberando da noção de que vive em urna economia de fronteira. mas ainda há 
um longo caminho a percorrer na feitura dos ajustes morais, políticos e-psicológicos implícitos nesta 
transição. O autor considera ainda não haver por parte das maiorias. unm clara percepção das 
consequências envolvidas na não transição de uma economia de sistema aberto para uma economia de 
sistema fechado. Na opinião de Sheilagh Ogilvie. professora de demografia da Universidade de 
Cambridge. no Reino Unido. o planeta Terra teria espaço para acomodar até 10 bilhões de pessoas. 
Segundo ela há água. espaço e recursos energéticos suficientes para tanto (ZANINL 1999). Permanece 
contudo o desafio: como utilizar esse potencial. criando condições para que a população consiga 
usufruir dos recursos naturais existentes sem prejuízo do ambiente? Pelas tendências. enfatizadas 
pelos problemas do efeito estufa e pela diminuição da camada de ozônio. entre outros. é de se esperar 
que em breve possam ser atingidas as condições discutidas por Boulding. DAL Y ( 1989) sugere então 
que o problema de utilização do ambiente seja tratado de forma global. buscando-se atingir uma 
"economia estacionária" ou de mínimo consumo. visando garantir a manutenção da vida na Terra por 
mais tempo. 
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Desde o começo da revolução industrial, economistas e historiadores, salvo 

algumas exceções, associaram a idéia de crescimento econômico e de 

industrialização à de progresso humano. A indústria deixava ter esperança num 

futuro melhor. Com ela esperava-se eliminar em grande parte o desemprego, permitir 

uma elevação rápida do nível de vida e, pela descentralização, promover o 

desenvolvimento regional (GUITTON, 1959). Com o crescimento industrial, 

contudo, não vieram só beneficios. 

A questão da industrialização foi enfocada no relatório "Our Commom Future" 

de 1987, quando se ressaltou que muitas das necessidades humanas essenciais só 

poderiam ser atendidas por meio de bens e serviços que a indústria fornece. 

Destacou-se também que os produtos industrializados constituem a base material dos 

padrões de vida contemporâneos. Estes fatos justificam todas as nações precisarem 

de bases industriais eficientes para atender às suas novas necessidades, e conseguir 

tais bases é uma de suas justas aspirações. Há de se ponderar contudo, que a 

indústria extrai matérias-primas da base de recursos naturais e introduz no meio 

ambiente não só produtos como também poluição. Ela pode melhorar o meto 

ambiente ou deteriorá-lo e sempre faz uma coisa e outra (WCED, 1987). 

1.2. Os Metais e os Recursos Não Renováveis 

Os minerais formam uma das principais bases da sociedade moderna, sendo 

matérias-primas essenciais ao crescimento econômico. O problema de seu manejo 

reside em como prover suprimentos adequados de recursos que são finitos e 

desigualmente distribuídos na Terra, de uma forma ambientalmente adequada e 

economicamente viável, a fim de satisfazer as necessidades a longo prazo de uma 

população mundial crescente, diversa, e cuja demanda "per capita" vem aumentando. 

Associado ao crescimento da população humana e da industrialização existe 

um modelo econômico que requer crescentes consumos "per capita, per annun" para 

operar satisfatoriamente. Dentro deste modelo desenvolve-se, como um 

complemento necessário, um conjunto de técnicas de propaganda altamente 

sofisticadas para gerar novas demandas. Com isso, leva-se a consumos cada vez 

maiores, convertendo os desejos materiais do homem em necessidades irrefreáveis 



(BONNEFOUS, 1976). Em uma sociedade tecnologicamente avançada, um modelo 

econômico desta espécie impõe enormes pressões sobre os recursos não renováveis. 
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Hoje em dia, é generalizadamente aceito, nos círculos mais esclarecidos, que as 

principais causas da deterioração do meio ambiente mundial encontram-se nos 

padrões de produção e consumo praticados, especialmente nos países 

industrializados. A Agenda 21, documento referendado em 1992, durante a 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, expressa em seu capítulo 4, que: 

" ..... a causa principal da deterioração do meio ambiente global é um 
padrão insustentável de consumo e produção, particularmente nos 
países industrializados, o que agrava a pobreza e os desequilíbrios. 
Para minimizar a geração de rejeitas, os governos ... devem incentivar 
a reciclagem industrial, ... 
. . . os governos devem incentivar o uso de novas e renováveis fontes de 
energia e de recursos naturais. 
Políticas de preços, que sejam ambienta/mente saudáveis (taxas 
ambientais, impostos e outros mecanismos), que deixem claro aos 
produtores e consumidores o custo da energia, de materiais, de 
recursos naturais e da geração de rejeitas, também podem ajudar a 
provocar mudanças significativas nos padrões de consumo e 
produção (CNUMAD, 1995). 

Os minérios, o petróleo, o gás natural e o carvão são recursos não-renováveis. 

Eles não crescem nem se reproduzem. Ao contrário das plantas, peixes ou solo, eles 

não podem ser utilizados de forma sustentável (UICN, 1992). Todavia, sua "vida" 

pode ser prolongada por meio de reciclagem, por uma utilização mais parcimoniosa 

quando da produção de um determinado bem ou, pela sua substituição por outro 

recurso, renovável, sempre que possível. 

Para os recursos que são não renováveis, aumentos de consumo implicam 

necessariamente numa redução do estoque disponível. As evidências todavia, não 

dão suporte à hipótese de que recursos não renováveis que estejam sob as forças de 

mercado, estejam se tomando escassos. Isto se deve ao fato das faltas potenciais ou 

reais refletirem nos preços de mercado, aumentando-os, o que, por sua vez, induz a 

novas descobertas, melhorias em eficiência, possibilidades de substituições e 

inovações tecnológicas (WORLD BANK, 1992). 

No caso dos metais, o consumo cresceu dramaticamente durante o século XX. 

A produção mundial nos anos 1980 foi mais do que cem vezes superior àquela de um 
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século antes. Mais metal foi extraído nestes últimos 1 00 anos do que nos milhares 

de anos da história registrada (CAMPBELL, 1996). A tabela I mostra a produção de 

alguns metais, em vários períodos do tempo. 

Este crescimento de demanda criou uma profunda apreensão a respeito da 

perenidade do suprimento de metais. A publicação do "The Limits of Growth" 

(1\..fEADOWS et ai., 1972) alertava, nos anos 1970, que algumas reservas de metais 

estariam exauridas antes do final do século. Menos de 15 anos depois, em 1987, o 

relatório da Comissão Brundtland concluía de maneira diversa, colocando que a 

exaustão fisica de recursos minerais não combustíveis não seria uma preocupação 

para o futuro imediato. Segundo o pensamento de CROWSON ( 1992), quando se 

leva em conta os aspectos globais de exploração, tecnologia, reciclagem e preços, é 

altamente improvável que a sociedade fique sem os seus metais, embora possa haver 

descontinuidades de oferta de curto prazo. 

Tabela 1 Produção Média Mundial de Alguns Metais (em milhões de 
toneladas) 

Metal Média por Período 
1858-1907 1908-1957 1958-1970 1971-1980 

Alumínio 0,002 0,77 6,40 13,66 
Cobre 0,26 1,42 5, 75 8,68 
Chumbo 0,06 I ,49 3,15 4,83 
Zinco 0,30 1,41 3,94 5,81 
Estanho 0,06 0,15 0,19 0,23 
Magnésio 0,0 0,03 0,15 0,27 
Fonte: Adaptado de HENSTOCK, 1996 

1981-1993 
17,65 
10,15 
5,31 
6,50 
0,22 
0,32 

Do ponto de vista da reciclagem, os metais são exemplos de excelência, 

permanecendo assim disponíveis para muitas gerações futuras. Segundo dados de 

CRANSTONE ( 1997), 40% do atual consumo mundial de cobre vêm da reciclagem 

do metal. Isto não quer dizer que 60% são perdidos, apenas que demanda-se décadas 

até que o cobre complete um ciclo de sua vida útil e seja reciclado. Como nesse 

espaço de tempo a produção mundial aumenta, cria-se a ilusão que somente 40o/o 

estariam sendo reciclados. Na realidade, a porcentagem real de reciclagem do cobre 

está por volta dos 90%. Com relação ao chumbo, 47% do consumo mundial é metal 

secundário; para o aço os valores são superiores a 50% . 
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1.3. Metais: Consumo e Riscos Ambientais 

A civilização moderna é altamente dependente da utilização, em larga escala, 

de uma enorme variedade de produtos químicos e de metais. A produção e o uso 

desses materiais está inevitavelmente associada a algum tipo de liberação no ar, nas 

águas ou no solo (GOYER, 1991). 

As atividades humanas, particularmente nas sociedades industrializadas, vêm 

introduzindo o uso de novos materiais e aumentando enormemente a exposição a 

eles. Hoje em dia milhões de compostos fazem parte integrante da vida moderna, a 

despeito de muitos apresentarem potencial para serem considerados perigosos2 . 

WENTZ ( 1995), escrevendo a respeito da relação entre estilos de vida e impactos 

ambientais, menciona o grande aumento na criação, produção e uso de produtos 

químicos, orgânicos e inorgânicos a partir da década de 1950, com o objetivo de 

satisfazer a sempre crescente demanda por bens de consumo. Com isso, resíduos 

perigosos são produzidos tanto pelas grandes indústrias - como as de veículos e 

computadores - como pelos pequenos negócios, como laboratórios fotográficos, 

galvanoplastias e tinturarias. Como a sociedade ocidental moderna não optou pelo 

fechamento das suas indústrias nem pela desistência dos seu atual estilo de vida, 

resta-lhe garantir que os resíduos gerados sejam manejados de forma ambientalmente 

segura e que os riscos envolvidos sejam corretamente informados aos seus membros. 

Frente às condições de risco que a atividade humana vem impondo ao meio 

ambiente - e em conseqüência ao próprio homem - é imperativo o conhecimento da 

condição ambiental reinante, o estudo acurado do comportamento e dos efeitos das 

substâncias que são mais freqüentemente utilizadas, bem como dos fatos e 

acontecimentos econômicos e políticos subjacentes à questão ambiental, para a 

tomada de decisões capazes de proteger os seres humanos e o meio em que se 

inserem, sem privação dos beneficios da tecnologia moderna. Quanto aos metais, 

estes estão presentes no meio ambiente como componentes naturais no solo, nas 

20s compêndios de química mostram que o número de produtos químicos aumentou enonnemente 
durante um curto espaço de tempo. Em 1942 o número total de produtos químicos conhecidos era 
estimado em 600.000. Em 1977 esse número aumentou para 4 milhões. Atualmente esse número está 
na casa dos 16.5 milhões (AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. 1999). Para a vasta maioria pouca 
infonnação é disponível para permitir uma avaliação de sua toxicidadc. Certamente muitas 
substâncias ainda não testadas são provavelmente tóxicas. 
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águas, no ar e no material biológico. Alguns, como o cobre, manganês e zinco são 

essenciais do ponto de vista nutricional, significando que são necessários para a boa 

saúde e o crescimento das plantas, animais e humanos. Outros não mostram nenhuma 

função essencial ao seres vivos, apresentando-se tóxicos mesmo em concentrações 

relativamente baixas. Embora não seja de todo possível quantificar os perigos e 

efeitos deletérios associados à sua presença no meio ambiente, alguns metais 

apresentam-se mais problemáticos que outros. Dentre os de maior preocupação 

ambiental destacam-se: chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, crômio, cobre, 

molibdênio, níquel, zinco, berílio, prata e tálio (PUR VES, 1977). 

A despeito de ocorrerem naturalmente em todos os compartimentos ambientais, 

e algumas vezes em concentrações relativamente elevadas, é a crescente 

disponibilização I dispersão dos metais a partir das atividades antrópicas que mais 

tem chamado a atenção dos cientistas e da opinião pública em geral. Um dos 

impactos ambientais mais importantes observados com a industrialização foi o 

aumento nas concentrações e na diversidade de formas (espécies químicas) com que 

vários metais se fazem presentes no meio fisico (WILD, 1995). 

A utilização de metais e/ou de seus compostos químicos, naturais ou 

sintetizados, é essencial para alcançar os objetivos sociais e econômicos da 

comunidade mundial. As melhores práticas modernas demonstram que eles podem 

ser amplamente utilizados, com boa relação custo-eficiência e com alto grau de 

segurança (Agenda 21, Capítulo 19) (CNUMAD, 1995). Alguns usos especiais de 

metais são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 Usos Especiais de Alguns Metais Selecionados 

Metal 
Cádmio ....................................................... . 
Cromo ......................................................... . 
Cobalto ........................................................ . 
Chumbo ...................................................... . 
Mercúrio ..................................................... . 
Molibdênio .................................................. . 
Níquel ......................................................... . 
Tântalo ........................................................ . 
Titânio ......................................................... . 
Tungstênio 
Fonte: Adaptado de CAMPBELL. 1996 

Usos 
Baterias, revestimentos e pigmentos 
Aço inoxidável, pigmentos e refratários 
Magnetos, pigmentos e superligas 
Acumuladores, cristais e anti-radiações 
Instrumentos de medição, amálgamas 
Catalisadores, pigmentos e ligas de aço 
Catalisadores, moedas, ligas especiais 
Implante cirúrgicos, capacitares, carbetos 
Ligas aeroespaciais, pigmentos 
Filamentos, eletrodos e produtos químicos 
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Com a evolução da sociedade torna-se evidente que a noção simplista de 

banir todas as substâncias perigosas não é prosperável. O chumbo, o benzeno e 

outros compostos químicos tóxicos, para os quais ainda não há substitutos 

tecnicamente viáveis para certos fins essenciais, continuarão a ser utilizados durante 

o século 21. Resta, contudo, a tarefa de proteger a humanidade e o meio ambiente 

contra exposições desnecessárias e excessivas. Nesse sentido, vários países do 

mundo têm adotado diferentes medidas de precaução e repressão. No Brasil, o 

controle dessas e outras substâncias que comportam risco para a vida, a qualidade de 

vida e ao meio ambiente, é preceito constitucional (Artigo 225, parágrafo primeiro, 

inciso V da Constituição Federal de 1988) (BRASIL, 1988), ficando os sistemas de 

licenciamento de fontes potenciais de poluição de que fala a Lei 6938/81 3 e as 

resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente como os principais 

instrumentos de governo para garantir uma produção industrial equilibrada e 

ambientalmente sadia. 

1.4. Mudanças para Proteção da Saúde Ambiental 

As dispersões antropogênicas de metais derivam de fontes não somente 

industriais como também da agricultura, das atividades de transporte, geração de 

energia, mineração, incineração, disposição de inservíveis e, sobretudo, do cotidiano 

humano. Essas adições podem ser caracterizadas em função da atividade humana 

através da qual os metais são dispersos (as múltiplas atividades sócio-econômicas); 

do tipo de fonte e do modo de dispersão (se fontes puntuais como a chaminé de uma 

fundição ou fontes difusas como os veículos automotores); pela forma física das 

emissões (gasosas, líquidas, particuladas, sólidas) e, pela intenção da dispersão (se 

proposital, como nas chaminés das fundições, se fugitiva como as poeiras sopradas 

pelo vento, se acidental como no arraste de resíduos pelas chuvas ou, se incidental 

como resultado da corrosão/desagregação de objetos metálicos4). 

3 Aprovada em 3 1 de agosto de 1981. dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (CETESB. 
1995a ). 
4 As fontes mais comuns de contaminação incidental nos ambientes urbanos são: a corrosão de o~jetos 
metálicos como tetos galvanizados: latas de alimentos e bebidas: o~jetos com revestimento 
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A responsabilidade pela garantia de uma produção limpa e de um meio 

ambiente saudável e equilibrado está dividida entre os governos, na qualidade de 

reguladores e administradores da política econômica, os especialistas em meio 

ambiente, como conhecedores da capacidade de suporte e recuperação dos 

ecossistemas, e o setor industrial, por ser ele a principal fonte de conhecimento 

tecnológico. O setor empresarial deve fazer da ética da vida sustentável uma parte 

integrante de suas metas (UICN, 1992), concentrando esforços para que práticas, 

processos e produtos sejam regidos pela conservação de energia e de recursos, e 

tenham impactos mínimos.nos ecossistemas. 

1.5. A Reciclagem de Metais 

A tabela periódica dos elementos conhecidos organiza cerca de 11 O elementos. 

Dos 92 de ocorrência natural, 70 são metais. Poucos metais ocorrem naturalmente 

em formas utilizáveis. Historicamente, eles eram raros e preciosas "commodities", 

disponíveis apenas sob grande esforço e custo. Não é de surpreender que sua 

habilidade em ser reusado e reciclado os fez atraentes desde o início. 

" ... as nações converterão as suas espadas em relhos de arado e suas 
lanças em podadeiras" (Isaías, 2, 4 ). 

Atualmente, a reciclagem de metais constitui-se em uma atividade 

internacional maiúscula, empregando algo como meio milhão de pessoas só nos 

países da OECD. O valor da produção mundial de metais reciclados foi estimada em 

16 bilhões de dólares para o ano de 1 989. Em 1994, a União Européia apresentava 

15.000 empreendimentos voltados à reciclagem de metais (CAMPBELL, 1996). 

Os metais, além de estarem entre os materiais mais fácil e eficientemente 

recicláveis, não degradam nem perdem suas propriedades químicas e físicas durante 

o reprocessamento, o que permite que sejam quase que infinitamente reciclados. A 

prática da reciclagem faz dos metais um recurso verdadeiramente renováveL Por 

essas razões, o vasto inventário de metais atualmente em uso pode ser considerado 

superficial a base de crômio. níquel ou cádmio : objetos feitos de cobre. chumbo. níquel. bronze ou 
prata: escamação de supcrficies pintadas: dcscanc de pilhas c baterias. 
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como uma legítima parte das reservas mundiais de metais. Nos países do ocidente, 

28% do alumínio, 38% do cobre e 53% do chumbo consumidos em 1993 advieram 

da reciclagem de sucata. Valores ainda maiores foram obtidos pelos Estados Unidos 

(Tabela 3). 

A despeito desses fatos, a crescente população mundial mostra que apenas a 

reciclagem não teria como atender a todas as demandas da sociedade. A produção 

primária ainda se faz necessária. Com o aumento desta última diminui o patrimônio 

mineral intocado do planeta e aumenta a dispersão inevitável dos metais pelo meio 

ambiente. Um uso parcimonioso dos metais, obtido por uma mudança no perfil de 

consumo da sociedade, ainda é a única alternativa correta para reduzir a velocidade 

de consumo e aumentar a "vida das reservas não renováveis". 

Tabela 3 

Material 
Chumbo 
Papel 
Alumínio 
Vidro 

Porcentagem de materiais descartados que foram reciclados, nos 
EUA, no ano de 1996. 

·Origem 
Baterias automotivas 

Jornais e revistas 
Latas 

Garrafas e vasilhames 

Percentual 
96,5% 
67,8% 
63,5% 
37,9% 

Fonte: Battery Council Intemational, 1999 

1.6 A Reciclagem do Chumbo 

O chumbo tem sido um importante metal para a sociedade humana por 

milhares de anos. Sua produção e consumo, que mostraram um primeiro pico 

durante o império romano, aumentaram significativamente a partir da revolução 

industrial (PATTERSON et ai. 1970, citado por THORNTON 1995, p.3). Assim 

como os usos, os efeitos nocivos do metal também são vários e conhecidos desde a 

antigüidade. Contudo, em função do conjunto de características fisico-químicas que 

apresenta, sua utilização ainda se faz imprescindível para a manutenção dos 

beneficios e confortos alcançados pela sociedade moderna. 

As principais fontes de exposição humana ao chumbo incluem: o uso de 

gasolina aditivada com compostos orgânicos do metal; atividades industriais como 
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mineração, fusão e refino; a queima de carvão mineral; a produção e uso de tintas 

com pigmentos a base de chumbo; tubulações para água; soldas em latas de 

alimentos; esmaltação de cerâmicas; cosméticos, e a produção, recondicionamento e 

disposição de baterias automotivas. 

Devido aos reflexos da exposição ao chumbo, muitos países proibiram o uso de 

vários produtos contendo o metal e adotaram medidas para combater a exposição 

associada a grandes fontes de emissão. A tendência atual é eliminar ou restringir o 

seu uso naquelas finalidades para as quais existem substitutos viáveis, como no caso 

de pigmentos para tintas, estabilizantes de plásticos e aditivos para gasolinas, entre 

outros. 

Na fabricação de acumuladores elétricos automotivos e na indústria eletro

eletrônica, principalmente na área de telecomunicações, o chumbo ainda continua 

indispensável. Para estas finalidades não há substitutos economicamente viáveis a 

médio prazo, o que implica dizer que ele ainda continuará sendo utilizado no 

próximo século. 

Desde sempre reciclou-se o chumbo por razões exclusivamente econômicas, 

em função da facilidade/custo do processo e da escassez de recursos minerais em 

determinadas regiões do mundo. Hoje, a principal razão para reciclar o chumbo é o 

interesse em reduzir ao máximo os riscos da exposição ao metal. A vantagem 

econômica da reciclagem associa-se, asstm, à necessidade imperiosa da proteção 

ambiental e da saúde pública. 

A maior parcela do chumbo atualmente consumido no mundo destina- se à 

fabricação de acumuladores elétricos para diferentes fins. As baterias chumbo-ácido 

são universalmente utilizadas como fonte de energia em veículos automotores, em 

sistema contínuo de fornecimento de energia elétrica, e em produtos eletrônicos de 

consumo em geral. Quando essas baterias chegam ao final de sua vida útil devem ser 

coletadas e enviadas para unidades de fundição secundária para recuperação e 

reciclagem de seus constituintes. Esta providência garante que seus componentes 

perigosos (metais e ácido) fiquem afastados de aterros e de incineradores de lixo 

urbano e que o material recuperado possa ser utilizado na produção de novos bens de 

consumo. Todos os constituintes de uma bateria chumbo-ácido apresentam potencial 

para reciclagem. Uma bateria que tenha sido impropriamente disposta, ou seja, não 
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reciclada, representa uma importante perda de recursos econômicos, ambientais e 

energéticos, e a imposição de um risco desnecessário ao meio ambiente e seus 

ocupantes. As melhores estimativas indicam que cerca de 200 milhões de baterias 

automotivas chumbo-ácido saem anualmente de serviço em todo o mundo. Isto 

representa cerca de 2 milhões de toneladas de chumbo passíveis de retomar ao 

circuito das matérias primas. 

As produções primária e secundária constituem as duas fontes de chumbo 

refinado. No geral, a produção secundária é mais volátil do que a produção primária. 

Devido aos processos de produção e à oferta de matérias primas, flutuações na 

demanda de chumbo (preço) afetam muito mais os produtores secundários do que os 

primários. A fundição secundária, responsável por mais de 50% da produção total de 

chumbo, é fortemente dependente da disponibilidade de baterias automotivas como 

fonte de matéria-prima. 

Com os ditames da Convenção da Basiléia o comércio internacional de sucata 

de chumbo na forma de baterias exaustas foi sensivelmente afetado, com fortes 

reflexos econômicos em muitos países não produtores de chumbo primário como é o 

caso do Brasil. Os impactos decorrentes das decisões da Convenção devem ser 

cuidadosamente analisados para avaliar se os eventuais beneficios ambientais 

auferidos superam as desvantagens de outras ordens delas decorrentes como o 

fechamento de empresas, o aumento nas importações de matérias primas mais caras e 

a perda da competitividade do produto nacional. 

Estaria a solução do problema da exposição ambiental ao chumbo ligada 

somente à proibição da importação de sucata na forma de baterias exaustas, pós ou 

lamas, ou melhor estaria na proposição e implementação de políticas 

regulamentadoras da produção, recuperação e reciclagem do metal e dos produtos 

que o contém? Na ausência de respostas definitivas para estas e outras questões, e 

pela importância de que se reveste o assunto, torna-se mister uma análise da 

conjuntura econômica e ambiental da produção secundária do chumbo e o estudo de 

alternativas que permitam a continuidade da atividade e a minimização de seus 

impactos sobre a saúde do homem e do meio ambiente. Em outras palavras, a busca 

por subsídios para uma produção econômica e ambientalmente saudável. 
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2. OBJETIVOS 

2. 1. Objetivos Gerais 

• Conhecer aspectos relacionados à produção e ao comércio do chumbo 

secundário, procurando entender as variáveis que direta ou indiretamente afetam 

a reciclagem do metal; 

• Estudar as sistemáticas de prevenção e combate à poluição, buscando uma forma 

mais eficaz para reduzir a exposição ambiental ao chumbo; 

• Conhecer mecanismos motivadores e de gestão que possam auxiliar no 

gerenciamento ambientalmente saudável das baterias exaustas de chumbo-ácido, 

a principal aplicação moderna do metal 

2.2. Objetivos Específicos 

• Conhecer os múltiplos aspectos relacionados á reciclagem do chumbo; 

• Conhecer os impactos e o processo de controle das unidades de fundição 

secundária do metal licenciadas para operar em São Paulo~ 

• Oferecer sugestões e subsídios para implementação de medidas complementares 

de controle, aplicáveis às empresas da fundição secundária de chumbo; 

• Oferecer subsídios para implementação de um Programa de Reciclagem de 

baterias chumbo-ácido como uma das alternativas para proteção da saúde 

ambiental ameaçada pela presença do metal. 

2.3. Justificativas para a Escolha do Tema 

A escolha do elemento chumbo, e de sua dispersão pelo ambiente em 

decorrência das atividades de sua recuperação, se deveu, primeiramente, ao potencial 

de impacto sobre a saúde ambiental que o chumbo apresenta~ em segundo lugar. aos 
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aspectos econômicos e estratégicos envolvidos com a reciclagem do metal, uma 

vez ser o Brasil totalmente dependente de importações desse elemento e, em terceiro 

lugar, pela absoluta imprescindibilidade do metal para manutenção do conforto e da 

segurança da sociedade moderna, não se admitindo nenhuma hipótese de tê-lo fora 

de uso a curto ou médio prazos. 

Outro grande motivador para a escolha do tema de tese é o fato de, nestes anos 

90, prosperidade sem poluição ter se tomado assunto central nas reflexões sobre 

meio ambiente. Neste novo paradigma, abre-se espaço para um futuro de políticas 

ambientais baseadas mais fortemente em vertentes preventivas do que corretivas, 

com a possibilidade de aplicação de novos instrumentos de gestão e de incentivos 

para introdução de modificações na atual base tecnológica de produção, objetivando: 

o reuso de produtos e a reciclagem de materiais hoje considerados "resíduos"; uma 

produção industrial mais cuidadosa e eficiente; e melhorias para a saúde ambiental 1 . 

Finalmente, é firme convicção deste autor que o impacto adverso da atividade 

sócio-econômica sobre a qualidade ambiental pode e deve ser grandemente reduzido. 

Acredita que a chave para crescer de forma sustentável não é produzir menos, mas 

sim, produzir de forma diferente. Acredita também, ser possível assegurar um 

manejo ecologicamente saudável para substâncias perigosas como o chumbo, dentro 

dos princípios de desenvolvimento sustentável e de melhoria da qualidade de vida da 

humanidade. 

1 Em 1980. a UNEP - United Nations Environmental Program. a IUCN - The World Conservation 
Union c a WWF - World Wide Fund for Naturc. com o apoio de centenas de especialistas em todo 
mundo. publicaram um documento intitulado Estratégia Mundial para a Com>ervação. Esse 
documento dava ênfase ao fato de que a humanidade, que existe como pane integrante da natureza. 
caminhará para a extinção caso a natureza e os recursos naturais não sejam conservados. Ao enfatizar 
a interdependência da conservação e desenvolvimento. o documento introduziu o termo 
"Desenvolvimemo sustenuível". Viver de fonna sustentável significa uma mudança enorme para a 
maioria das pessoas. Para começar. é necessário entender e aceitar as conseqüências de sermos parte 
de uma grande comunidade de vida c se tornar mais consciente dos efeitos de nossas decisões sobre 
outras sociedades. futuras gerações e outras espécies (UNEP. IUCN. WWF 199~ ). 
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3. METODOLOGIA 

Este estudo constitui-se fundamentalmente em uma pesqutsa exploratória, 

dedicada a compreender as caracteristicas e peculiaridades da reciclagem do chumbo 

e os fatores que influenciam sua indústria da fundição secundária. Foi pensado e 

desenvolvido com a intenção de colaborar na estruturação de um sistema de gestão 

para a reciclagem de um metal que não tem produção primária no País; promover o 

pensamento critico e a troca de idéias sobre a administração ambiental do chumbo; 

elevar o nível de desempenho ambiental das empresas ligadas ao setor da fundição 

secundária do metal; cooperar com o mister dos órgão de governo responsáveis pela 

criação e implementação de um sistema ético de negócios voltado diretamente à 

reciclagem bateria de chumbo ácido e, indiretamente, à boa gestão ambiental e ao 

desenvolvimento sustentável do País. 

O estudo foi desenvolvido em 3 etapas principais: 

a) uma etapa investigativa, exploratória, dedicada a conhecer os fundamentos 

da reciclagem de metais e entender os aspectos mercadológicos envolvidos 

com a produção primária e secundária do chumbo, bem como os fatores 

que influenciaram as alterações no perfil do mercado do metal até a 

situação atual, onde as baterias automotivas de chumbo-ácido representam 

a maior aplicação e a fonte secundária mais importante no processo de 

reciclagem do metal. 

b) uma etapa analítica, crítica, dirigida aos procedimentos de controle das 

emissões provenientes da reciclagem do metal. Para melhor consubstanciar 

esta análise foi considerado necessário levantar, mesmo que de forma 

preliminar, os instrumentos, estratégias e objetivos de políticas de controle 

ambiental; o levantamento dos impactos causados pela atividade da 

reciclagem de chumbo; as exigências técnicas formuladas por ocasião do 

licenciamento ambiental das indústrias do ramo, e os procedimentos de 

fiscalização e controle e, 
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c) uma fase propositiva~ na qual são oferecidas sugestões e subsídios para 

uma reciclagem ambientalmente saudável de bateria usadas de chumbo

ácido. 

3.1. Objeto de Estudo 

O objeto de estudo é a reciclagem do chumbo. Subjacente, estão as fundições 

secundárias do metal, o interesse em explorar sua participação dentro da cadeia de 

reciclagem das baterias de chumbo-ácido - atividade que se constituiu em demanda 

legal a partir da aprovação da Resolução CONAMA 257 em 30 de junho de 1999 - e 

o ideal de conhecer sua efetiva capacidade em operar de forma ambientalmente 

saudável. 

3.2. Método 

O método mais eficaz que se encontrou para a consecução dos objetivos que o 

estudo estabelece foi buscar, por meio de entrevistas e visitas técnicas realizadas 

junto aos órgãos de governo, produtores, recicladores, comerciantes e recuperadores 

de chumbo, dados primários que pudessem complementar as informações 

disponíveis na bibliografia sobre o tema; analisá-las à luz do que ocorre em outros 

países e, com base no melhor para a proteção ambiental e manutenção da 

competitividade do setor produtivo, apresentar sugestões para um gerenciamento 

ambientalmente saudável de uma relevante atividade da indústria secundária do 

chumbo que é a reciclagem de baterias chumbo-ácido. Muito embora o volume de 

pesquisas publicadas no País sobre o chumbo seja relativamente expressivo, 

preponderam os estudos da área da toxicologia e, mais particularmente, do segmento 

da saúde ocupacional. São raras as informações consistentes sobre o setor produtivo 

e comercial, assim como são escassas as informações sobre a saúde ambiental 

afetada pelas emissões industriais do metal. 



19 
3.3. Levantamento dos Dados 

3.2.1. Dados Secundários 

Os dados secundários foram obtidos por meio de pesqu1sa bibliográfica 

realizada junto aos órgãos de governo, destacando-se a CETESB que autorizou o 

acesso a processos administrativos de licenciamento, fiscalização e controle relativos 

a fundições secundárias de chumbo operando no Estado; associações de classe, 

destacando-se o ICZ que franqueou o acesso à documentação disponível em sua 

biblioteca; universidades, fundações e centros de pesquisa destacando-se a USP e a 

FUNDACENTRO e, via Internet. 

3.2. 1. Dados primários 

Os dados primários considerados necessários nesta pesquisa exploratória foram 

obtidos a partir de uma variedade de fontes. No setor empresarial foram realizadas 

entrevistas com representantes de associações ligadas à recuperação e 

reprocessamento de chumbo, técnicos de indústrias produtoras e consumidoras de 

chumbo refinado, comerciantes de baterias novas, usadas e de sucata do metal e 

recondicionadores de baterias. Junto aos órgãos de governo foram entrevistas, 

participação em seminários e reuniões técnicas, principalmente sobre a redução dos 

riscos da exposição ambiental e ocupacional ao chumbo, legislação e proposição de 

políticas setoriais. Dados sobre o comércio internacional, novas tecnologias de 

produção e controle e estatísticos foram obtidos através de contatos mantidos com 

empresas, órgãos e consultores - nacionais e estrangeiros - utilizando os recursos da 

Internet. Visitas técnicas a unidades de fundição secundária, pontos de 

armazenamento de baterias usadas, sucateiros e recondicionadores de baterias 

complementaram as informações necessárias para a formação da convicção do autor. 

As entrevistas foram planejadas caso a caso e conduzidas principalmente com 

o objetivo de levantar informações que dificilmente seriam obtidas por meio de 

questionários ou outros meios não pessoais de obtenção de dados. O contato direto 

com o produtor, recuperador, comerciante e usuário de chumbo é imperativo tendo 
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em conta que muito do mercado desse metal é clandestino, realizado sem registro 

ou com registros em bases não reais. Isto, em função do medo da fiscalização 

ambiental, dos órgãos da saúde e da fazenda. As entrevistas com representantes dos 

órgãos de governo foram necessárias para aquilatar quanto o poder público detém de 

conhecimento sobre as fontes de exposição ao chumbo (quali e quantitativamente)~ 

as possibilidades reais de reduzir os riscos dessa exposição; os recursos (legais, 

técnicos e tecnológicos, administrativos, gerenciais, humanos e financeiros) 

disponíveis para esse controle e a chamada "vontade política". 

Representantes das seguintes entidades forneceram dados e informações para a 

formação deste estudo: 

• Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental- CETESB 

• Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal -

Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos 

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

ffiAMA 

• Ministério de Minas e Energia - Secretaria de Minas e Metalurgia 

• Instituto de Metais Não Ferrosos- ICZ 

• International Council on Metais and the Environment- ICME 

• Battery Council International - BCI 

• Fundições Secundárias de Chumbo do Estado de São Paulo 

• Produtores de Baterias de Chumbo-ácido 

• Revendedores de Baterias Automotivas 

• Recondicionadores de Baterias 

• Recuperadores de Chumbo 
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4. REVISÃO BIBLIOGÁFICA 

4.1. Fundamentos da Reciclagem de Metais 

A matéria prima básica para a indústria da reciclagem de metais é a sucata, seja 

ela obtida no mercado interno ou internacional. Sucata é o termo comum adotado 

para metais secundários. Especialistas como CAMPBELL ( 1996) e HENSTOCK 

(1996), classificam sucata, em função de sua origem, como: 

Sucata doméstica (home scrap~ reverted scrap) refere-se ao material gerado 
como cortes ou sobras na planta de produção (fusão ou refino). É a forma mais 
pura do material secundário. É invariavelmente reintroduzida ao processo. 
Raramente entra no mercado de sucatas. 

Sucata nova (new~ prompt industrial scrap; process scrap)_ gerada durante o 
processo de manufatura de produtos, na forma de retalhos e rebarbas. 
Dependendo do ponto de origem no processo de transformação pode apresentar 
maior ou menor grau de contaminação (metal limpo, metal galvanizado, 
fosfatizado, cromado, pintado, etc.). É disponibilizada pela indústria da sucata, 
que a oferece ao mercado consumidor (fundição secundária) em qualquer ponto 
do país ou do exterior. 

Sucata velha (old; obsolet; capital; country scrap) recuperada do pós 
consumo. É o material que normalmente o público reconhece como sucata. Sua 
história e qualidade geralmente não são conhecidas, uma vez que provém de 
uma infinidade de fontes. Produtos usados, equipamentos obsoletos, peças, 
rejeitos e sobras são os constituintes da sucata velha. Dos três tipos de sucata é 
a mais comum, menos desejável e a mais barata. 

Considerando a necessidade do emprego de termos próprios ao maneJO de 

metais, a seguinte terminologia, baseada nos conceitos propostos por BAR TON 

( 1979) e adotada por HENSTOCK (1996) será empregada neste estudo· 

Metais primários_ são aqueles produzidos diretamente a partir dos minérios, 
por meio de mineração, beneficiamento, fusão e refino. 

Metais secundários_ são produzidos a partir de metais, produtos e 
subprodutos contendo metais, que são gerados pelas operações industriais e 
comerciais, e pelo cotidiano da sociedade ao se livrar de seus produtos 
inservíveis. Uma vez devidamente refinados, os metais secundários em nada se 
diferenciam dos metais primários. 



Reuso: re-emprego de um objeto como um objeto, tanto em sua aplicação 
original como em uma aplicação diferente. 
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Recuperação: série de operações sobre um artigo ou produto descartado com o 
objetivo de produzir um objeto ou material potencialmente útil para serviço 
futuro. Somente após um material ter sido recuperado ele estará disponível para 
reciclagem. 

Reciclagem: a introdução de um recuperado na massa de materiais úteis. ·Em 
estrito senso, o termo se refere à reassimilação de um material na corrente de 
materiais úteis, permitindo ser usado para o mesmo propósito ou propósito 
similar àquele de seu primeiro uso. A reciclagem pode ser material ou 
energética. 

Reciclagem em circuito fechado: retomo do material à sua aplicação original, 
geralmente após refino. 

Reciclagem em circuito aberto: reintrodução de materiais sem prévio refino, 
em aplicação diferente da original e freqüentemente de menor nobreza. 

A reciclagem de metais envolve a coleta seletiva de materiais (que de outra 

forma permaneceriam abandonados no meio ambiente); seu envio às linhas de 

reprocessamento (para separação e recomposição de propriedades e características 

originais dos metais), e seu posterior retomo para uso. Aparentemente simples, a 

reciclagem de metais é em realidade um processo bastante complexo, que engloba 

aspectos das ciências fisicas, químicas, ambientais e sociais; da engenharia e da 

economia, além daqueles puramente financeiros. Sua grande motivação repousa na 

característica única que muitos metais apresentam de ter suas propriedades 

intrínsecas restauradas quase que infinitamente por reprocessamento em plantas de 

fundição secundária. Por essa razão, os metais atualmente em uso colocam- se em 

paralelo com os recursos minerais como fonte potencial de matérias primas, ficando 

sujeitos às mesmas considerações de pureza, recuperação e acessibilidade 

(HENSTOCK, 1996). 

A recuperação de metais descartados é atividade universal, nem sempre 

acompanhada do reconhecimento de sua importância econômica e ambiental. 

Atualmente, a influência dos metais secundários no suprimento e demanda de 

materiais é um fator de importância basilar no mercado mundial. O interesse dos 

países (notadamente aqueles em desenvolvimento) em reciclar vem crescendo de 

forma marcante nos últimos 20 anos, em resposta aos beneficios ambientais e 
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econômicos de se coletar e reutilizar materiais descartados. Do ponto de vista de 

HOFFMANN ( 1998), cada vez mais as vantagens da reciclagem estão sendo 

compreendidas pelo público e buscadas pelos governos preocupados com a economia 

e a preservação do meio ambiente. 

A viabilidade de recuperação dos metais contidos nos diferentes produtos 

oferecidos pelo mercado é dependente da forma pela qual o produto foi concebido, 

de seu valor, e da extensão de sua vida útil. Cada produto é projetado essencialmente 

para atender requisitos definidos pelos usuários, sendo dependente de fatores 

primários como o ideal com o qual foi projetado (reutilizável, descartável, 

reciclável), o ambiente onde vai operar e, seu valor de mercado. Latas para conservas 

e bebidas, por exemplo, são projetadas para uma vida útil curta, para serem 

descartáveis e recicláveis, apresentando um baixo valor econômico. Por outro lado, o 

cabo elétrico de cobre utilizado na eletrificação de uma residência é projetado para 

uma vida útil bastante longa, permitindo ser reutilizado e reciclado. Via de regra, 

estes cabos somente requererão substituição quando seu revestimento não metálico 

chegar ao fim de sua capacidade isolante. Uma turbina de avião é projetada para 

operar em ambientes diversos, sob condições extremas de demanda, e apresentar uma 

vida útil longa; traz um alto valor econômico contido e não se espera que seJa 

descartada. Suas partes são cuidadosamente selecionadas e recuperadas. 

Terminada a vida útil de um produto, a sua parte metálica permanece 

virtualmente imutável, com suas propriedades básicas mantidas. Existe, desta forma, 

a oportunidade de recuperação e de novo ciclo de utilização do metal. O desafio que 

se apresenta à sociedade, e mais especificamente à indústria da reciclagem, é fazer 

isso a um custo aceitável, tanto do ponto de vista econômico como ambiental. 

4.1 . 1. Benefícios da Reciclagem de Metais 

Além dos aspectos corretos da reciclagem, ela apresenta vantagens soctats, 

econômicas e ambientais que incluem: 

• Extensão na vida do recurso mineral embora as reservas mundiais de 
metais sejam extensas e certamente adequadas dentro de um futuro 
previsível, elas não são ilimitadas. Sua preservação pelo uso e reciclagem 



adequados dos metais estende a vida dos recursos minerais pela redução 
de sua taxa de exploração; 
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• Redução de custos_ sucata é geralmente mais barata do que o metal 
primário, embora haja algum preço a pagar por possíveis perdas em pureza 
(o que é importante em alguns casos, mas não em todos). Ademais, as 
facilidades necessárias para converter sucata em metal reutilizável são 
muito menos intensivas em capital e energia do que a infra-estrutura 
requerida para uma unidade metalúrgica primária. Segundo estimativas de 
HENSTOCK ( 1996), no início dos anos 1990 o investimento anual 
requerido por tonelada de alumínio primário era de aproximadamente 
US$10.000,00 contra os USSOO,OO necessários, por ano, por tonelada de 
alumínio secundário. No conjunto, o material secundário barateia 
sensivelmente o preço do produto final; 

• Redução na dependência de fontes externas_ em bases nacionais, metais 
secundários produzidos a partir de sucata interna reduzem a necessidade de 
importação de produtos primanos e proporciona um importante 
complemento à produção do metal, especialmente em períodos de grande 
demanda1· 

' 

• Conservação de energia._ o processamento de minério requer a separação 
fisica do mineral da ganga, enquanto que a produção primária do metal 
envolve a separação química do metal de seus elementos associados, tais 
como enxofre ou oxigênio. Estes processos tendem a ser intensivos em 
energia. Materiais secundários estão geralmente em suas formas metálicas, 
requerendo menor quantidade de energia para retorná-lo à condição 
comerciaP; 

• Redução de impactos ambientais e do espaço necessarto para 
disposição final de rejeitos_ produtos obsoletos são geralmente dispostos 
em aterros. O processo de reciclagem evita a disposição de alguns produtos 
metálicos nestes aterros, reduzindo a necessidade de ulterior exploração 
mineral e a geração de rejeitos junto a mina; aumentando a vida útil desses 
aterros, e reduzindo a probabilidade contaminação ambiental pela dispersão 
dos metais descartados; 

• Aumento nas · oportunidades de emprego_ a coleta, seleção e 
processamento de sucatas cria numerosas oportunidades de emprego. Na 
Europa, aproximadamente 15.000 negócios relacionados com a reciclagem 
de metais empregam cerca de 100.000 pessoas (HENSTOCK, 1996). No 
Brasil as estatísticas são pobres, contudo o número de empregados na 

1 Este fato é especialmente importante em países deficientes em um deternúnado metal. O Brasil 
importa sucata de chumbo para suprir seu mercado. já que a produção primária desse metal foi 
paralisada em 1995 por falta de núnério com teor de chumbo em nh·cl tal que garantisse uma 
exploração econômica. 
2Cobrc primário requer 140 gigajoules por tonelada para mineração. beneficiamento e refino. O cobre 
secundário demanda apenas 5 gif?Aioules por tonelada para coleta e refusão (CAMPBELL. 1996). 
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"indústria da reciclagem" é grande. Segundo estimativas da Associação 
Brasileira do Alumínio- ABAL, pelo menos 100.000 pessoas trabalham no 
processo de reciclagem de latas de refrigerantes e cervejas no País. Os 
catadores e sucateiros recebem, em média, nessa atividade, cerca de 
R$400,00 por mês (WERNECK, 1999). 

• Aumento na disponibilidade de co-produtos_ a reciclagem de um metal 
contido na sucata permite também a reciclagem paralela de outros 
elementos. Na reciclagem do chumbo contidos nas baterias automotivas 
recicla-se também o antimônio, estanho e cobre presente nas ligas 
metálicas. 

4.1.2. Atores da Indústria da Reciclagem 

Pelo que se pôde aprender com a pesquisa, e das entrevistas realizadas com os 

envolvidos com o mercado de sucatas no Estado de São Paulo, a indústria da 

reciclagem de metais pode ser descrita como englobando os seguintes atores: 

• Gerador: como o próprio nome indica, é o ponto de origem da sucata, 
podendo ser industrial, comercial, prestação de serviços, ou mesmo o 
simples usuário; 

• Pequeno intermediário: trabalha com pequenas margens em grandes 
volumes, acertando o fornecimento de metais diretamente entre o gerador e 
o grande intermediário ou o consumidor final; 

• Catador: recolhe pequenas quantidades de sucata em múltiplos pontos e as 
vende ao sucateiro; 

• Sucateiro: gerenciador de um determinado local, onde acumula sucata para 
desmanche, separação e segregação e posterior venda ao grande 
intermediário ou ao consumidor final; 

• Grande intermediário: aquele que manipula grandes quantidades de 
materiais e interfere no fornecimento e nos preços do mercado de sucata; 

• Consumidor final ou reprocessador: aquele que converte a sucata em 
metal refinado, matéria prima para a indústria. Inclui as fundições primária 
e secundária e refinadoras. 
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4.1.3. Limitações à Reciclagem 

A reciclagem não tem virtudes em si própria. Seus pontos positivos, conforme 

apontados, podem perfeitamente não ser alcançados na prática. Se mais recursos são 

consumidos na coleta, transporte e reprocessamento de materiais secundários do que 

na produção primária da mesma quantidade, os beneficios da reciclagem 

desaparecem. A reciclagem perde igualmente sentido se a recuperação e o 

reprocessamento de materiais secundários gerar emissões maiores e mais perigosas 

do que a produção primária. 

As desvantagens ou os problemas da reciclagem são menos conhecidos do que 

seus pontos positivos. O "dual system" alemão, por exemplo, que no início dos anos 

1990 subsidiou a coleta de materiais de embalagens sem primeiramente determinar 

se existiria mercado para eles, introduziu distorções no perfil de suprimento e 

demanda do mercado, particularmente para papel e plásticos e foi considerado 

desastroso segundo COOPERS e L YBRAND (1994), citados por HENSTOCK 

(1996, p.27) 

A indústria da reciclagem não opera sem limitações. Existe uma lei 

fundamental da natureza - a segunda lei da termodinâmica, ou a lei da entropia - que 

dita a impossibilidade de uma transformação 100%. Quando aplicada à reciclagem, 

permite concluir que: 

• a transformação de matérias primas em produtos de consumo gera resíduos 
e emissões; 

• os produtos de consumo serão inevitavelmente transformados em 
inservíveis (resíduos) e em emissões; 

• o controle das emissões demanda matéria e energia e gera novos resíduos e 
emissões; 

• os requisitos de energia para manutenção desses processos derivam de 
transformações da matéria e da energia, o que gera emissões. 

Como se vê, a produção de resíduos é inevitável. Desta forma, toda operação 

de recuperação/reciclagem deve considerar se o tipo, a natureza e a forma de 

disposição dos resíduos produzidos representam um ganho líquido e se esse ganho é 

aceitáveL É perfeitamente possível um cenário no qual o consumo líquido de 
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recursos pelo trabalho humano (que consome energta e gera resíduos) e pelos 

equipamentos mecânicos utilizados (como no transporte, que é associado com o 

consumo de combustível e geração de poluição) excede os recursos salvos pela 

operação. Ainda assim, a produtividade e beneficios da reciclagem podem, quase 

sempre, ser incrementados por apropriada intervenção tecnológica e institucional. 

Resíduos, sejam de processos industriais ou de qualquer outro tipo de origem, 

nem sempre abrigam materiais em quantidade e qualidade suficientemente elevadas, 

a ponto de ter um valor de mercado. Ainda assim, eles podem ser reciclados, 

bastando que o custo de sua disposição exceda o de reciclagem. Neste caso, o 

responsável pelo resíduo paga o custo da reciclagem, entendido como o custo da 

prevenção da poluição (LICCO, 1999). 

Uma outra leitura da Segunda Lei da Termodinâmica aplicada à reciclagem 

mostra que quanto mais a recuperação se aproxima dos 100%, maiores são os custos 

econômicos e energéticos envolvidos para cada incremento de ganho. Por exemplo: 

considere-se a recuperação de latas de bebida abandonadas em um estádio de futebol 

após o jogo, o esforço para reuni-las e a eficiência dessa operação. Extrapolando a 

idéia para uma área ao redor do estádio, onde latas também poderiam ter sido 

descartadas, fica claro que o esforço aumenta e a eficiência de coleta diminui. 

Conclui-se portanto, haver um ponto ótimo limitando a reciclagem de produtos e 

materiais, além do qual o processo perde sustentabilidade. 

Nova limitação à reciclagem (pelo menos atualmente) surge do fato da 

recuperação de um produto ou de um material ser rentável somente quando grandes 

quantidades de recuperáveis estiverem envolvidas. Hoje, as práticas modernas de 

manufatura utilizam cada vez menos material para produzir um mesmo produto 

dentro dos conceitos de "eco design" e eco eficiência. A recuperação de metais a 

partir desses produtos otimizados ainda é muito cara para se tornar atraente. 

Os processos de conversão em si também apresentam problemas. A 

reciclagem, como qualquer outro processo de transformação, produz emissões e 

resíduos que devem ser tratados e dispostos de acordo com as regras de proteção 

ambiental. Como nem sempre os produtos reciclados atingem preços compensadores 

no mercado, os custos de controle ambiental inviabilizam o processo como um todo. 



28 
Atualmente, este é um dos principais fatores afetando a indústria da fundição 

secundária de chumbo no país e no mundo (PUTNAM, HAYES, BARTLETT 1987). 

Outro aspecto a ser considerado é o período de vida útil de um produto. Para 

produtos comerciais, esse espaço de tempo influencia diretamente na disponibilidade 

dos metais para reciclagem. Ao fim de sua vida útil, um produto pode ser descartado 

- e seu material de composição perdido para usos futuros - ou pode ser retomado para 

recuperação de seus componentes mais valiosos. o tempo entre a produção e o 

descarte de um bem varia grandemente. As partes de um automóvel podem ser 

recicladas após mais ou menos 1 O anos, enquanto que o cobre de uma fiação elétrica 

pode ter uma vida útil de 30 ou 40 anos. Este fator temporal implica na existência de 

um enorme inventário de metais em uso que pode tornar-se recuperável a qualquer 

momento no futuro. Em economias já desenvolvidas existe um grande potencial de 

bens obsoletos recicláveis. Para países em desenvolvimento porém, esse potencial 

resume-se a algumas poucas fontes endógenas de sucatas metálicas. 

Os custos da reciclagem representam, talvez, o fator limitante de maior 

influência. Como em qualquer outra atividade comercial, os metais são recuperados 

por razões econômicas. O preço regulador do metal primário estabelece o teto para o 

preço que pode ser atingido pelo metal secundário. A matéria prima (sucata) precisa 

ser comprada, processada e vendida com suficiente atrativo comercial para competir 

com o metal primário. Se os preços do metal primário aumentam, mais esforço pode 

ser desviado para o mercado de recuperação de sucata. O inverso também é 

verdadeiro: se o preço de compra mais os custos de recuperação da sucata excedem o 

preço de venda, o produtor secundário prontamente reduz suas compras e vendas. 

Finalmente, nem todas as formas de metais permitem recuperação. O nível de 

impurezas em um metal ·a ser reciclado deve oscilar dentro de uma certa faixa de 

tolerância, se requisitos de qualidade e de competitividade devem ser atendidos. Uma 

contaminação excessiva na sucata pode transformá-la em um material técnica e 

economicamente inutilizável. Nessa condição não se trata mais de uma matéria prima 

e sim de um "resíduo final". Outro exemplo seria a tentativa de reciclagem de metais 

usados em aplicações dissipativas como pigmentos em tintas, cargas e produtos 

químicos. Por suas características, estes produtos permanecerão "incontroláveis" por 
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um período de tempo ainda imprevisível, até que tecnologias e custos de 

recuperação permitam introduzi-los com sucesso no circuito de produtos recicláveis. 

4.1 .4. Critérios para Recuperação e Reciclagem de Metais 

A recuperação ou a reciclagem de um metal é determinada a partir da avaliação 

comercial de seu retomo ao uso, com lucro. Os custos de recuperação (coleta, 

entrepostagem, separação,. transporte e reprocessamento) influenciam na 

rentabilidade do processo e, por conseqüência, na decisão se um material será 

recuperado ou não (viabilidade econômica da recuperação). Como a sociedade busca 

destinações ambiental e economicamente adequadas para seus rejeitos, a facilidade e 

os custos de tratamento e disposição final de produtos pós consumo são fatores 

complementares, influenciando na eventual recuperação/reciclagem de materiais. 

No senso prático, a reciclagem de um metal deve considerar: 

• A quantidade e a pureza do material recuperado; 

• Os mercados para o reciclado; 

• O valor unitário do metal; 

• Os custos de coleta, entrepostagem e transporte 

• A quantidade, a periculosidade e os custos de tratamento e disposição dos 
resíduos do reprocessamento; 

• O custo final da operação como um todo. 

As razões para a reciclagem de metais podem ser várias, incluindo-se questões 

de saúde pública, estética, ambiental, etc. Na maioria dos casos contudo, a 

recuperação e reciclagem de metais não terá propósito se a questão econômica for 

desfavorável ou se o mercado não puder absorvê-los. É neste momento que surge o 

termo Reciclabilidade, entendido como sendo a facilidade técnica ou a viabilidade 

de coletar e reintroduzir na corrente de matérias primas um metal recuperado de 

produtos que, de outra forma, estariam sendo lançados na corrente de resíduos e 

inservíveis. A verdadeira reciclabilidade de um metal implica na pureza do reciclado 

ser compatível com as exigências do mercado; no tratamento e disposição 
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ambientalmente saudáveis dos resíduos da reciclagem; na recuperação e no 

reprocessamento não agredirem mais o ambiente do que a presença do material 

originalmente descartado~ e em um custo global de operação suficiente para dar 

lucro. 

4.1.5. Aspectos da Reciclagem de Metais 

Uma dificuldade na disponibilidade dos metais é sua afinidade química .. Metais 

relativamente inertes como o chumbo e cobre requerem menos energia para extração 

do que o alumínio e o magnésio. A obtenção do alumínio requer 270 gigajoules de 

energia por tonelada~ enquanto o chumbo requer menos que 40 gigajoules 

(CAMPBELL~ 1996). Embora o alumínio seja 5.000 vezes mais abundante na 

natureza que o chumbo~ a energia consumida para sua obtenção tem um profundo 

impacto no seu custo comercial. Uma tonelada de alumínio no Mercado de Metais de 

Londres - LME custa atualmente US$1.422,00~ frente aos US$488~00 da tonelada de 

chumbo, conforme valores ilustrados pela Tabela 4. 

Uma segunda e mais crítica dificuldade a ser vencida na formação do custo 

comercial de um metal é o seu teor na matéria prima. Minérios com baixas 

concentrações requerem mais energia para serem processados. O custo de mineração, 

moagem~ classificação~ beneficiamento, fusão e refino aumentam tremendamente 

quando o teor metálico decresce no minério. Em última estância, é a economia do 

processo quem dita qual a menor concentração que pode ser explorada, com essa 

concentração variando com o preço alcançado pelo metal no mercado mundial. 

Tabela 4. Preços dos Metais Não Ferrosos Primários, no Mercado de Metais 
de Londres ( 26/07 /1999) 

Metal 
Alumínio 
Chumbo 
Cobre 
Estanho 
Níquel 
Zinco 

Fonte: Gazela Mercantil. 1999 

US $/tonelada 
·1.422~00 

488,00 
1.607,00 
5.160,00 
5.660,00 
1.057,00 
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Nesse contexto, a fundição secundária proporciona uma nova dimensão ao 

suprimento mundial de metais. Em teoria, os metais podem ser reciclados 

infinitamente. No caso do ouro, essa possibilidade teórica esta muito próxima da 

prática. Para a maioria dos metais contudo, frações variáveis tomam-se contaminadas 

pelo uso e reuso (com a formação de ligas e compostos), o que faz com que o custo 

de purificação algumas vezes exceda o valor do metal recuperado. Outro aspecto que 

faz com que os metais não sejam mais freqüentemente reciclados é a falta de 

atratividade econômica que o processo apresenta como um todo. Para a maximização 

da contribuição da reciclagem ao suprimento de metais é necessário facilidade de 

acesso aos produtos, rejeitos e resíduos, tão logo tenham sido descartados. Por 

exemplo: o teor de metais nobres contido em circuitos impressos de computadores, 

calculadoras e outros equipamentos eletrônicos faz com que sua recuperação seja 

economicamente interessante. Contudo, o acesso a esse material, pela sua enorme 

dispersão, reduz drasticamente a atratividade do processo. 

Os fatores que mais influenciam na disponibilidade de materiais (metais) para 

reciclagem são: 

• a quantidade de material que foi colocada no mercado, no período de 
tempo passado equivalente a uma vida útil média desse material. Por exemplo, se 
a vida útil média de um produto for 2 anos, a quantidade que foi colocada no 
mercado 2 anos atrás; 

• a disponibilidade local de produtos descartados contendo metais em 
formas e quantidades interessantes; 

• o projeto do produto em termos de facilidade de reciclagem (produtos 
projetados para serem reciclados) e, 

• a extensão, o grau de capilaridade, e a eficiência do sistema de coleta, 
entrepostos e distribuição de produtos pós-consumo. 

4.1.6. Desafios da Indústria da Reciclagem 

A despeito de opiniões diversas, a indústria da reciclagem de metais é um 

componente chave de sustentabilidade ao desenvolvimento do mundo moderno. Para 

desempenhar sua missão de extensão da vida útil desse recurso não renovável, 

enfrenta uma série de problemas e desafios de custos, qualidade e ambientais. 
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Custos Envolvidos 

Como já anteriormente apontado, a reciclagem é, antes de tudo, uma atividade 

econômica. No caso dos metais, tem sido grandemente motivada pela realidade 

comercial imediata de que o metal secundário pode ser produzido (e vendido) por um 

custo inferior ao do seu equivalente primário. Catadores, sucateiros, intermediários e 

reprocessadores esperam rentabilidade nas atividades que desenvolvem. O primeiro 

custo envolvido no processo é o preço pago pelo material a trabalhar, seja ele um 

subproduto da industria ou um bem de consumo considerado inservível. A este custo 

somam-se os do capital investido, da mão de obra, energia e suprimentos, sem deixar 

de lado os custos do controle ambiental e ocupacional e os custos para um 

gerenciamento eficaz dos resíduos e efluentes associados ao reprocessamento. 

Existem também as despesas com transporte a serem contabilizadas. O preço 

esperado pelo produto final deve exceder a somatória destes custos diretos e dos 

indiretos, representados pelos impostos, contribuições, beneficios etc., para que o 

reciclador tenha lucro e continue operando e investindo. 

Os custos totais de reciclagem são também função da tecnologia empregada, 

forma de gerenciamento e do tamanho da unidade recicladora. Estes fatores deveriam 

favorecer as empresas maiores, mais organizadas e sofisticadas. Contudo, não 

prejudica ressaltar, a falta de uma ação fiscalizadora equânime - como ocorre 

atualmente no Brasil - leva as indústrias formalmente constituídas, licenciadas e 

equipadas a perder competitividade frente a pequenas empresas recicladoras, 

clandestinas ou sem conformidade com a legislação ambiental e laboraL 

Desafortunadamente, a estrutura de custos para a atividade da reciclagem 

contempla apenas as variáveis tradicionais como custos de material, mão de obra, 

capital, etc. Não considera o valor dos recursos ambientais renováveis e não 

renováveis que foram preservados. Esta falha na valoração do meio ambiente ainda 

persiste na sociedade, que não se habituou a computar os custos da qualidade 

ambiental preservada, nem o valor de uso dos recursos poupados com uma adequada 

. reciclagem. 
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Quadro 2 Valoração do Meio Ambiente 

Segundo pesquisadores como MOTI A ( 1990). o valor econômico total do meio ambiente pode 
ser expresso pela seguinte expressão: 

valor econômico total = valor de uso + valor de opção + valor de existência. 
O valor de uso é o valor atribuído pelas pessoas que realmente usam ou usufruem o meio ambiente em 
risco. Por exemplo. as populações que se abastecem de um rio ou as comunidades que sobrevivem de 
atividades ex1rativas em florestas tropicais atribuem um valor de uso ao consumo direto do meio 
ambiente. Outras pessoas podem usufruir também um serviço ambiental como a apreciação de urna 
beleza natural como uma cascata ou a vista de um vale. 

As pessoas que não usufruem o meio ambiente podem também valorá-lo em relação a usos 
futuros, seja para elas mesmas ou para as gerações futuras. Este valor é referido como valor de opção, 
ou seja, opção para uso futuro ao invés do uso presente. 
A terceira parcela. o valor de existência, é a mais difícil de ser conceituada. pois representa um valor 
atribuído à existência do meio ambiente independentemente do seu uso atual e futuro. Na verdade, as 
pessoas parecem conferir valor a certos ativos ambientais como florestas e animais em extinção, 
mesmo que não tencionem usá-los ou apreciá-los. 

A magnitude das diversas parcelas do valor econômico total tem sido pesquisada através de 
técnicas alternativas, passíveis de críticas na medida em que nem sempre revelam com precisão os 
valores dos custos ambientais. seja devido ao desconhecimento da extensão e risco dos próprios 
impactos ambientais. que impede a identificação de todos os custos resultantes, seja pela 
desinforrnação dos indivíduos, que reduz sua percepção destes impactos. Segundo COMUNE ( 1994): 
"o problema ambiental não se reduz exclusivamente a um problema econômico, de mensuração de 
relações tangiveis, mas tem outras implicações sociais que não são abordáveis com a utilização 
exclusiva do instrumental especffico do economista." 

Qualidade ou Pureza dos Metais Reciclados 

As especificações para qualquer material estão relacionadas com as condições 

de serviço às quais esse material estará submetido e ao processo de produção pelo 

qual passará. As especificações para metais primários são normalmente controladas 

pelo produtor, que oferece níveis de pureza suficientes para atender aos padrões de 

qualidade estabelecidos para uma ampla gama de aplicações. Isto é relativamente 

fácil uma vez que a fundição primária aplica procedimentos padronizados para refino 

e trabalha com matérias primas de composição praticamente constante (minérios cuja 

variação em composição ocorre em períodos de anos). Normalmente, a diversidade e 

as concentrações de contaminantes em minérios são baixas e controladas. Por outro 

lado, materiais secundários provém de uma infinidade de fontes, cada qual com um 

potencial próprio de contaminação e com oscilações constantes de composição. 

Metais são raramente utilizados em suas formas puras. Além de suas ligas, 

estão presentes em sistemas químicos, nos quais encontram- se associados com 

outros elementos, formando compostos inorgânicos como sais ou óxidos metálicos 

ou compostos organometálicos. A mistura de materiais é inexorável, ocorrendo 
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também em função das associações com outros materiais, dos revestimentos, das 

pinturas e das proteções de superficie que recebem. Considerando então, que a sucata 

metálica pode conter inúmeros elementos estranhos associados ao metal alvo e que a 

presença desses elementos pode causar profundas alterações nas suas propriedades 

mais desejáveis, grande atenção deve ser dada à seleção/composição da sucata se 

aspectos de qualidade são requeridos. A presença excessiva de impurezas no metal a 

ser reciclado afasta-o de aplicações mais nobres, desvalorizando-o na direção de 

aplicações menos sofisticadas. É essa perda de qualidade, que reduz o preço da 

sucata, restringe o mercado para metais reciclados e dá origem à demanda 

permanente por metais primários, de alta pureza, próprios para uso em aplicações 

mais requintadas, correções de ligas e acertos de concentrações. 

Embora os metais secundários possam ser refinados até padrões primários de 

pureza, se assim não for eles tenderão a apresentar número e concentração maiores 

de contaminantes do que o metal primário. Neste contexto, o metal secundário pode 

ser visto como uma carga recirculante que incorpora novos elementos em cada 

sucessiva manufatura, aumentando o nível acumulado de impurezas. Quando um 

produto fabricado com um material muito contaminado é descartado, o grau de 

reciclabilidade da sucata que gera é muito baixo. 
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4.2. O Chumbo 

O chumbo tem sido um metal importante para a sociedade humana por 

milhares de anos. Devido as facilidades que apresenta para ser obtido e fundido, foi 

um dos primeiros metais usados pelos povos primitivos com aplicações em objetos e 

utensílios de uso cotidiano. O metal era conhecido dos antigos egípcios que o 

utilizavam em ornamentos e para abrilhantar sua cerâmica 5.000 a 6.000 anos antes 

de Cristo (NEWLAND e DAUM, 1982). Os romanos utilizaram extensivamente o 

chumbo para confeccionar utensílios de uso doméstico e para artefatos e tubulações 

no transporte e distribuição de água - certamente a mais importante aplicação do 

chumbo na história antiga. Estima-se que ao final do primeiro século da era cristã, 

cerca de 40.000 pessoas estariam empregadas na produção de artefatos do metal, 

indicando a existência de uma manufatura organizada de tubos e chapas em 

dimensões padronizadas (GOLIASCH, 1995). Embora não haja particular menção à 

primeira produção de chumbo refundido (chumbo secundário), ela certamente 

ocorreu durante esse período, tendo como matérias primas objetos de uso comum, 

retalhos e outras sucatas. 

Na Europa, durante a Idade Média e a Renascença, o chumbo foi 

extensivamente empregado em utensílios domésticos e em tubulações para 

distribuição de água; como elemento de junção entre pedaços escolhidos de vidro 

colorido na criação dos vitrais que ornavam catedrais e residências de nobres~ na 

construção e proteção de tetos e cúpulas de catedrais, castelos e edificios públicos; 

nos tipos utilizados na impressão dos primeiros livros e documentos; nos complexos 

sistemas de tubos que abasteciam (e ainda abastecem) as fontes em castelos e jardins 

da nobreza européia, como em V ersa1hes, na França de Luiz XIV. 

Com as revoluções tecnológicas dos séculos XVIII e XIX, o uso do chumbo 

aumentou drasticamente, tornando-se parte importante da vida moderna. Suas 

aplicações mais importantes estão associadas ao trabalho de Gaston Planté no 

armazenamento de eletricidade com o uso de células de chumbo; na eletrificação e 

transmissão de energia elétrica, e na indústria química, com seus requisitos de 
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A produção de pigmentos de chumbo sempre esteve entre os usos mats 

comuns do metal. Um dos mais apreciados é o cromato de chumbo~ de um amarelo 

limpo e brilhante e de grande durabilidade por sua alta resistência à luz. Outro 

pigmento de grande emprego é o verde de cromo~ uma mistura de cromato de 

chumbo e azul da Prússia (conhecido na indústria de tintas como azul de ferro). Entre 

os pigmentos extensivamente utilizados no passado estão o carbonato básico de 

chumbo (branco de chumbo) e o óxido vermelho de chumbo~ componentes de tintas 

utilizadas na proteção contra oxidação do ferro. Atualmente~ muitos países 

restringem o uso do chumbo em tintas e vernizes. Os Estados Unidos e a Nova 

Zelândia, por exemplo~ limitaram as concentrações máximas do metal em tintas para 

pintura de áreas internas em 0,06% e 0,5o/o, respectivamente (OECD, 1993). 

Após a "revolução do automóvel", as baterias de chumbo-ácido e os aditivos 

para gasolina passaram a ser as aplicações de maior demanda do metal. Em 1970~ 

nos países da OECD, 49o/o do chumbo consumido foi para esse fim. Em 1990, esse 

valor chegou a 65o/o (OECD, 1993). 

A figura 1 ilustra o perfil da produção e consumo do chumbo no tempo. 

4.2.1. Ocorrência do Chumbo 

O chumbo ocorre na natureza em vários minérios, sendo o mais importante a 

galena (PbS). Cerusita (PbC03 ) e anglesita (PbS04) são minérios plúmbicos de 

importância secundária. Zinco, cobre e prata são co-produtos comercialmente 

minerados com chumbo. Os minérios de zinco-chumbo respondem por cerca de 70o/o 

do suprimento do metal primário; minérios contendo principalmente chumbo 

representam cerca de 20o/o e os 1 Oo/o remanescentes são supridos como subproduto de 

outros depósitos minerais como cobre-zinco. Ouro, bismuto, antimônio, arsênico, 

cádmio, estanho, gálio, tálio, índio, germânio e telúrio são constituintes menores 

(contaminantes) dos minérios de chumbo (IPCS, 1977). 

A reserva mundial de chumbo foi estimada ao redor das 65 Mt, com uma 

reserva base de 130 Mt. Os recursos sub-econômicos estão em cerca de 1.500 Mt. 

(US BUREAU OF MINES, 1995). Embora depósitos trabalháveis de chumbo sejam 

encontrados em mais de 40 países, as atividades minerárias mais importantes estão 
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concentradas em apenas 4 deles, responsáveis por 50% da produção mundial: 

Estados Unidos (16%), a antiga União Soviética (14,5%), Austrália (10%) e Canadá 

(9,6o/o) (BOYD e CASEY, 1992). 
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Na América Latina, México e Peru são os principais produtores do metal. A 

produção mundial de minério de chumbo nos anos 1990 foi da ordem de 3,3 milhões 

de toneladas anuais. Esta produção representa cerca de 60% da demanda mundial per 

anum do metal, estimada ao redor de 5,4 milhões de toneladas (MME, 1997). Em 

1993, 8 países respondiam por 64o/o do consumo total de chumbo refinado: Estados 

Unidos, 26,4%; Japão, 7,2%; Alemanha, 6,8%; Reino Unido, 5,1 %; França, 4,4; 

Itália, 4,3%; A antiga União Soviética, 3,9%. (US BUREAU OF MINES, 1995). 

4.2.2. Fontes Naturais de Chumbo 

Em função de sua relativa abundância na crosta terrestre, o chumbo se faz 

presente naturalmente em todo o globo. As maiores fontes naturais do metal são as 

emissões vulcânicas, o intemperismo geoquímico, e o aerossol marinho 

(THORNTON, 1995). Estima-se que essas fontes liberem algo como 20.000 

toneladas de chumbo no ambiente a cada ano. Esta quantidade representa apenas uma 

pequena parcela daquela liberada como resultado do uso antrópico do metal. 

NRIAGU & PACYNA (1988) estimaram uma carga aproximada de 330.000 t/ano de 

chumbo sendo descarregadas diretamente na atmosfera, e algo entre 800.000 e 

1.800.000 toneladas de chumbo por ano sendo lançadas no solo (aí inclusas as 

330.000 t/ano da sedimentação atmosférica). 

Devido a milhares de anos de exploração humana dos recursos minerais de 

chumbo, é muito dificil determinar o teor natural do metal na maioria dos 

ecossistemas. A concentração basal de chumbo no solo varia na faixa de 10 a 70 ppm 

segundo estudo comparativo publicado pelo Global Environmental Monitoring 

System (GEMS, 1985); em sedimentos marinhos reporta-se o valor de 1,3 ppm, e 

para as águas superficiais 0,02 J..lg/L (FLEGAL et ai. citado em IPCS 1995, p.49). 

4.2.3. Fontes Antropogênicas de Chumbo 

Emissões antropogênicas de chumbo provenientes de inúmeras atividades sócio 

econômicas, resultaram na dispersão global de espécies orgânicas e inorgânicas do 
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metal, com 80-90o/o dessas espécies derivando do uso de aditivos alquilados de 

chumbo para gasolina (WHO, 1987). Essas emissões estão associadas principalmente 

com: 

• mineração (extração, moagem, concentração e movimentação do minério, 

disposição de rejeitos, pilhas de ganga e águas ácidas); 

• fusão e refino~ primárias e secundárias do metal (movimentação de 

concentrados, armazenamento de matérias primas, sinterização, processos 

de redução, fusão e refino); 

• produção e uso de produtos contendo chumbo (acumuladores, pigmentos, 

biocidas, estabilizantes para plásticos, tintas, etc.), e com a 

• queima de combustíveis, principalmente aqueles aditivados com chumbo 

alquilado. 

Todas essas atividades, em maior ou menor escala, dão origem a dispersões de 

compostos de chumbo no ambiente. Essas dispersões ocorrem a partir da descarga de 

etluentes líquidos ricos em chumbo, emissões de fumos e poeiras no ar atmosférico e 

pelo descarte de resíduos industriais ou de materiais inservíveis. Em termos de 

impacto, a grande fonte de chumbo na atmosfera é o uso de gasolinas aditivadas com 

compostos orgânicos do metal, ainda consumidas em vários países do mundo 

(LOVEI, 1996). De 70 a 75% do chumbo contido nessas gasolinas são emitidos pelos 

gases de escapamento na forma de sais inorgânicos e aproximadamente 1% como 

chumbo tetraetila. Os compostos orgânicos do chumbo reagem com os aditivos 

halogenados da gasolina (etileno di brometo e etileno di cloreto) para formar haletos 

de chumbo (NEWLAND e DAUM, 1982). Estes se condensam nos gases de 

exaustão dando origem a emissão de um particulado submicrômico. Dentro de um 

período de 24 h, mais de 75% do chumbo desse particulado é transformado em 

carbonato e sulfato de chumbo (OLSON & SKOGERBOE, 1975). Existe ainda a 

emissão do chumbo que resta adsorvido nas partículas que são geradas pelo processo 

de combustão da gasolina. 

A mineração, a fusão, e o refino de chumbo primário e secundário são, 

igualmente, atividades reconhecidas pelo impacto de suas emissões. Representam as 

fontes de maior significado nos países onde o uso de chumbo na gasolina foi abolido. 

A natureza e a extensão da poluição que causam depende de vários fatores, incluindo 
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a intensidade da atividade, a efetividade dos sistemas de controle implantados, 

clima, topografia e outros fatores locais. Concentrações ambientais elevadas do metal 

são geralmente constatadas dentro de um raio de 3 quilômetros a partir da fonte 

emissora (USEP A, 1989). As emissões dos processos industriais de fusão e refino de 

chumbo podem ser estimadas a partir de fatores de emissão publicados, conforme 

exemplificado na tabela 5 _ 

A queima de combustível fóssil é outra fonte relevante de dispersão de 

chumbo. O metal geralmente se concentra nas frações mais pesadas dos produtos de 

fracionamento do petróleo_ Óleo combustível contém tipicamente algo como 0,001 a 

0,2 mg Pb/Kg, com valores máximos oscilando ao redor dos 2 mg Pb/Kg (BOYD e 

CASEY, 1992)_ 

Tabela 5 Emissões Atmosféricas para o Processo de Fusão Primária de 
Chumbo 

Operação/processo 
Moagem do minério 
Sinterização 
Redução (Alto fomo) 
Escorificação 
Fonte: USEPA 1975. 

Particulados (kg/t) 
1,0 

106,5 
180,0 

10,0 

Dióxido de Enxofre (kg/t) 

275,0 
22,5 

Desprezível 

O carvão também é fonte relevante do metaL Sua concentração em carvões de 

procedência norte-americana foi estimada entre 35 e 45 mg/kg (BOYD e CASEY, 

1992)_ Quando da queima desses combustíveis, o chumbo é emitido juntamente com 

as cinzas volantes, nas quais se concentra_ 

4.2.4_ Atividades com Exposição Humana ao Chumbo e seus Compostos 

Como visto, o chumbo é um metal ubíquo nos ecossistemas do planeta. Seu 

uso intensivo resultou em níveis de concentração no solo, águas e ar de uma a duas 

ordens de magnitude superior áquela existente antes da rápida industrialização 

experimentada nos séculos XVIII e XIX_ Enquanto que em alguns locais, fontes 

pontuais são responsáveis por concentrações ambientais elevadas do metal, em escala 

global a combustão do chumbo alquilado adicionado á gasolina é a fonte 

predominante de impacto, refletindo em todos os compartimentos do ambiente. 
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As tabelas 6 e 7 exemplificam atividades sócio-econômicas que podem levar 

à exposição humana ao metal, os possíveis compostos de chumbo envolvidos e as 

quantidades estimadas de emissão para a atmosfera. 

Tabela 6 Seleção de Atividades com Exposição Humana ao Chumbo e seus 
Compostos. 

Atividade 
Mineração 
Fusão e Refino 

Produção de Acumuladores Elétricos 
Fabricação de Tintas 

Produção de Cerâmicas 
Produção de Armas e Munições 
Desmonte de Navios e de Estruturas 
Metálicas 
Soldagem 
Produção de PVC 

Produção de Vidros e Cristais 
Produção e Reparação de Veículos 
Produção de Aditivos de Combustíveis 
Produção de Borrachas 
Blindagem anti radiação 
Purificação de Ouro e Prata 
Agricultura 
Fonte: CEZARD c HAGUENOER, 1992 

Principal Composto de Chumbo 
Galena, cerusita, anglesita 
Sulfeto, carbonato, sulfato, óxidos e 
metal 
Metal, óxidos (PbO~ Pb304~ Pb02) 
Óxido, cromato, plumbato de cálcio, 
naftenato, octoato, acetato, carbonato 
Sais diversos 
Metal e ligas 

Óxidos e chumbo metálico 
Ligas de chumbo 
Estearato, sulfato tribásico, carbonato, 
silicato 
ÓXidos 
Ligas de chumbo 
Compostos alquilados de chumbo 
Ditiocarbamato de chumbo 
Chumbo metal 
Chumbo metal 
Fosfato e arseniato 

Tabela 7 Emissões Antropogênicas Estimadas de Chumbo na Atmosfera a 
partir de atividades sócio-econômicas selecionadas (1983). 

Atividade 

Queima de Carvão 
Queima de Óleo 
Produção Primária de Não Ferrosos 
Produção Secundária de Não ferrosos 
Queima de Lixo 
Fontes Móveis1 

Outras F antes 
Valor Total Médio 

Faixa de Emissão 
(t/ano) 

1. 770- 14.550 
950- 3.890 

29.920-68.200 
90- 1.440 

1.640- 3.100 
248.000 

5.428 - 22.570 
289.000- 376.000 

I As estimativas da OECD ( 1993) estão na ordem de 3~ó deste valor. 
Fonte: Adaptado de NRJAGU & PACYNA ( 1988) citado em IPCS 1995. p.57 ) 

Emissão Média 
(tlano) 
8.160 
2.420 

49.060 
765 

2.370 
248.000 

13.999 
332.000 
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4.2.5. Propriedades do Elemento Chumbo e seus Compostos 

O chumbo é um metal cinza azulado, brilhante, que se embaça na presença de 

ar. O gás carbônico aumenta a sua resistência e o oxigênio a diminui. É o elemento 

de maior massa do Grupo IV~ que inclui o carbono, silício, germânia e o estanho. 

Sua configuração eletrônica é 4t 5d10 6s2 6p2
. Com a sub-camada 5d totalmente 

preenchida, a valência máxima do chumbo será +4. Sua química inorgânica é 

dominada pelo estado de oxidação di valente (2+), devido a perda de elétrons 6p2
. Sais 

e óxidos de Pb2
+ são, via de regra, poucos solúveis em água. Exceções notáveis são o 

nitrato, o clorato, o perclorato e o acetato de chumbo (DEAN, 1973). Compostos 

inorgânicos de chumbo apresentam altos pontos de fusão e baixa pressão de vapor 

em condições ambientes. 

Na presença de ar e vapor d'água, o chumbo se reveste de uma fina camada 

superficial de oxicarbonato, que protege as suas camadas subjacentes. O ácido 

sulfúrico não ataca o chumbo, tendo em conta a formação de uma camada protetora 

de sulfato de chumbo. O ácido clorídrico dissolve o chumbo lentamente, enquanto 

que o ácido nítrico o faz rapidamente, formando nitrato de chumbo. As soluções de 

sódio e potássio agem sobre o chumbo para produzir plumbitos. As soluções de 

amônia reagem muito fracamente com o metal (CEZARD e HAGUENOE~ 1992). 

Diferentemente do que ocorre com os compostos inorgânicos, a química dos 

compostos orgânicos do chumbo é dominada pelo estado de oxidação tetravalente 

(4+). Compostos orgânicos tetravalentes de chumbo, embora mais estáveis do que a 

maioria dos compostos orgânicos divalentes do metal, não são tão estáveis como os 

sais inorgânicos de chumbo li, na direção dos quais se degradam. Ademais, a maioria 

dos compostos orgânicos do chumbo sofrem fotólise quando expostos á luz do sol 

(USEPA, 1977). O íon Pb2
+ mostra uma tendência importante de formar ligações 

com o nitrogênio e o enxofre. Junto às proteínas, Pb2
- se liga facilmente aos pontos 

contendo N e S ligantes. Observa-se também uma associação íntima entre o chumbo 

e os grupamentos sulfeto dos sistemas biológicos (CEZARD e HAGUENOE~ 

1992). 

Existem 20 isótopos do chumbo, dos quais 16 são radioativos. Os isótopos 

naturais, não radioativos são 204Pb, 206Pb, 207Pb e 208Pb, com abundâncias relativas de 
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1,48°/o, 23,6%, 22,6o/o e 52,3o/o respectivamente. Esta característica tem permitido 

a pesquisadores como BACON et aL (1996)~ FARMER et aL (I996) e HURST et aL 

(1996) identificar a origem (se natural ou antropogênica), a fonte (se petróleo, 

carvão, mineração ou fundição), o meio de transporte (se atmosférico ou hídrico), a 

época em que ocorreram emissões de chumbo no meio ambiente e quanto duraram 

essas emissões. 

O quadro 3 apresenta algumas propriedades fisicas do elemento chumbo. 

Quadro 3 Propriedades Físicas do Chumbo 
• Símbolo químico Pb 
• Classificação periódica Grupo 4 A 
• Número atômico 82 
• Massa atômica 207, I9 
• Densidade 11,34 g/cm3 

• Ponto de fusão 327,4°C 
• Ponto de ebulição I744°C 
• Calor latente de fusão 6,26 callg 
• Calor específico 0,03I callg.°C (a 200C) 
• Coeficiente de dilatação térmica linear 29,3 I 0-6 cm/cm.°C (a 200C) 
! • Condutibilidade térmica 0,083 callcm2

. Cm. °C. s (a 200C) 
j • Resistividade elétrica 20,65 I 0-6 ohm.cm (a 20°C) 
• Potencial de oxidação Pb~Pb2+ + 2e = O, I26 V 
• Números de valência 2 e 4 
• Equivalente eletroquímico (Pb4 

... ) = I,9326 g/A. h 
• Forma cristalina Cúbica de face centrada 
• Concentração na crosta terrestre 0,002o/o 
Fonte: HA WLEY. 1971. 

4.2.6. Usos e Aplicações do Chumbo 

O chumbo, além de ser um metal barato apresenta uma série de propriedades 

que o fazem especial entre os vários outros metais: ele é mole, maleável, flexível, 

fácil de laminar e trefilar. É pouco sensível á fadiga mecânica e praticamente 

insensível à fadiga térmica, características que lhe conferem uma vida útil bastante 

longa. Possui baixo ponto de fusão, alta resistência á corrosão, baixa condutividade 

elétrica e elevada densidade. Sua massa lhe confere a capacidade de atenuar 

vibrações e radiações eletromagnéticas, notadamente X e y. Seus principais usos 

estão apresentados no Quadro 4. 
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Quadro 4 Principais Usos Atuais do Chumbo e seus Compostos 
• armazenamento de energia elétrica em baterias estacionárias, automotivas, 

tracionárias, niveladoras de carga, e de uso doméstico. 
• proteção de cabos para alta tensão para eletrificação e transmissão de energia 

elétrica, principalmente em cabos submarinos; 
• instalações, equipamentos e revestimentos para a indústria química; 
• pigmento e aditivo em cerâmicas, esmaltados, vidros ópticos e cristais; 
• proteções radiológicas; 
• isolamentos acústicos e amortecedores de vibrações; 
• absorvedor de tremores de terra, em amortecedores sob as fundações de edifícios 

construídos em áreas de risco de terremoto; 
• projéteis para armas de fogo; 
• aditivo para gasolina e estabilizante na produção de plásticos; 
• telas de alta definição e em vidros protetores de radiação; 
• fibras óticas. 
Fonte: MA YER e WILSON. 1995 

4.2.7. Toxicologia do Chumbo 

O chumbo é certamente o metal tóxico mats presente no me10 ambiente. É 

detectável em todas as fases do ambiente inerte e em todos os sistemas biológicos. 

Nas décadas de 1960-70, quando os padrões de qualidade do ar para chumbo foram 

estabelecidos tanto na Europa como nos Estados Unidos ou Japão, o metal era um 

poluente de presença significativa no meio urbano. Com o declínio do uso da 

gasolina aditivada com chumbo, a concentração do metal nas atmosferas urbanas 

caiu sensivelmente. Em locais onde o consumo de gasolina com chumbo foi 

totalmente erradicado, concentrações elevadas de chumbo são problemas potenciais 

somente nas vizinhanças imediatas de algumas plantas de fusão do metal 

(BUONICORE e DA VIS, 1992). 

Por ser tóxico para a maioria dos seres vivos e por não apresentar nenhuma 

essencialidade, a dúvida que resta com relação ao chumbo é saber qual sua dose 

tolerável (GOYER., 1991). O melhor indicador de contaminação por chumbo é a 

plumbemia, ou seja, a sua concentração no sangue. O nível máximo de chumbo no 

sangue, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, ~ de 40 l-!gPb/1 OOmL de 

sangue. 



45 
Atualmente, não há um grupo de população que possa ser considerado sem 

exposição ao metal, mesmo vivendo em áreas rurais isoladas. Os níveis médios de 

plumbemia nas populações urbanas variam entre 5 e 40 J...Lg/lOOmL de sangue 

conforme dados apresentados por LOVEI ( 1996), que estudou o impacto da presença 

do chumbo em ambientes urbanos decorrente do uso de gasolina aditivada com o 

metal. 

Níveis de chumbo encontrados no ar, alimentos, água e solo vanam 

grandemente entre os países do mundo, dependendo do grau de industrialização e de 

urbanização e do estilo de vida adotado. Concentrações de chumbo no ar ambiente 

acima de 1 O J...Lg/m3 foram identificados em áreas urbanas perto de fundições do 

metal, enquanto que níveis atmosféricos de chumbo abaixo de 0,2 J...Lg/m3 foram 

encontrados em cidades onde o uso de chumbo alquilado na gasolina foi proibido. 

Desta forma, a absorção de chumbo pela simples respiração do ar atmosférico pode 

variar de menos de 4 J...Lg/dia a mais de 200 J...Lg/dia (IPCS, 1989). 

Os efeitos à saúde devido à exposição ao chumbo são tão variados quanto as 

fontes do metal. O chumbo é plenamente reconhecido como uma neurotoxina que 

causa danos renais, disfunções neurológicas, anemia e, em altas doses, a morte 

(USEP A, 1986). Os efeitos observados são dependentes da concentração e da 

duração da exposição. Exposições de curta duração a altas concentrações 

manifestam-se diferentemente daquelas de longa duração e baixas concentrações. Por 

um longo período de tempo, a atenção médica se concentrou em intoxicações agudas 

devido a exposições acidentais ou ocupacionais. Desta forma, os efeitos adversos do 

chumbo em baixas concentrações não foram bem entendidos até os anos 1970, 

quando evidencias científicas mostraram que o chumbo retardava o desenvolvimento 

mental e físico das crianças levando a dificuldades de aprendizagem, mudanças de 

comportamento (tais como hiper atividade), capacidade reduzida de concentração e 

perda de audição (LOVEI, 1996). 

Exposições ao chumbo resultam em pelo menos três reservatórios dinâmicos 

do metal no corpo humano. O maior, aproximadamente 94o/o da carga total corpórea 

em adultos, e cinéticamente mais lento, é associado com o esqueleto. Com uma vida 

média de 20 anos ou mais, representa o armazenamento de longo prazo a partir do 

qual são identificadas as exposições crônicas. Os dois outros reservatórios, de curto 
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prazo, são os tecidos moles (figado, pulmões, rins e sistema nervoso central) e o 

sangue. O chumbo presente nas hemácias responde por 90% do metal no sangue. 

Este chumbo pode estar associado com a membrana das células ou com a 

hemoglobina. É possível, desta forma, monitorar intoxicações por chumbo através de 

qualquer um desses compartimentos de acumulação. Concentração nos dentes são 

representativas de exposições crônicas, enquanto que níveis de chumbo nos cabelos 

ou no sangue são mais indicativos de exposições mais recentes (USEP A, 1986). 

Exposições a altos níveis de chumbo resultam em. encefalopatias, efeitos 

gastrointestinais (tais como náuseas, vômitos, cólicas, constipação e anorexia}, 

anemia, nefropatia (disfunção tubular renal) e anormalidades eletrocardiográficas. 

Encefalopatias têm sido observadas em níveis de chumbo no sangue acima de 400 

J.tg/dL, enquanto que efeitos gastrointestinais podem ocorrer em concentrações da 

ordem de 300 J.lg/dL para adultos e 60 J.lg/dL para crianças. Disfunção tubular renal 

ocorre principalmente em crianças com exposição aguda ao chumbo e é reversíveL 

Resulta geralmente de concentrações de chumbo superiores a 80 J.lg/dL (IPCS 1989; 

BOYD e CASEY, 1992). 

Exposições crônicas a baixas doses de chumbo podem levar a efeitos renais, 

hematológicos ou neurológicos. Nefropatia intersticial crônica é freqüentemente vista 

após anos de exposição ocupacionaL É irreversível e está associada com níveis de 

chumbo no sangue variando entre 40 e pouco mais que 100 J.lg/dL. A anemia que 

decorre de envenenamentos por chumbo resulta de dois efeitos: encurtamento da vida 

dos eritrócitos (por fragilização da membrana celular) e interrupção da síntese da 

heme (por inibição da atividade das enzimas ácido 8 aminolevulínico desidratase 

(ALA D), ferroquelatase e coproporfirinogeno oxidase) (GOYER, 1991). 

POCOCK ( 1988) relacionou aumento da pressão sangüínea e hipertensão em 

adultos com elevados níveis de chumbo no sangue, o que mostrou aumentos de risco 

de doenças cardiovasculares. OSTRO ( 1994) estimou que um acréscimo de 1 J.lg/m3 

na concentração atmosférica de chumbo causaria de 44.800 a 97.000 casos de 

hipertensos por um milhão de homens entre 20 e 70 anos; 180 a 500 ataques 

cardíacos não fatais e 200 a 650 mortes ·prematuras por um milhão de homens entre 

40 e 59 anos. 
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Em termos de efeitos á saúde, aqueles associados ao sistema nervoso central 

são os de maior significância. Os níveis mais baixos encontrados na literatura, nos 

quais observam- se sinais/sintomas neurológicos evidentes em adultos, variam de 40 

a 60 J.tg/dL. Estes sintomas mais evidentes incluem perda de apetite, entorpecimento 

e paralisia dos membros superiores, fraqueza nos membros inferiores, prejuízos em 

tarefas cognitivas, perda de coordenação visual e motora. Velocidades de condução 

nervosa podem ser diminuídas em níveis de chumbo ao redor de 30 J.tg/dL (USEPA, 

1986). 

Os efeitos do chumbo no comportamento das crianças e em seu desempenho 

intelectual podem ser avaliados por meio de testes de quociente de inteligência (QI). 

Diversos autores, dentre eles BELLINGER et al. ( 1992) citado por LOVEI ( 1996, 

p.l) demonstraram uma significante associação entre exposição ao chumbo e o 

quociente de inteligência de crianças em idade escolar. De acordo com uma revisão 

de estudos epidemiológicos realizada pelo Departamento de Saúde do Governo 

Americano (CDC, 1991), um aumento de 10 J.tg/dL de chumbo no sangue pode ser 

associado com um decréscimo de 2,5 pontos no QI de crianças expostas. 

Adicionalmente, exposição pré natal ao chumbo, mesmo que a níveis relativamente 

baixos, tem mostrado produzir efeitos tóxicos no feto humano, resultando em peso 

reduzido ao nascer, desenvolvimento mental prejudicado, aborto expontâneo, ou 

nascimento prematuro (LOVEI, 1996). 

Em resposta às crescentes evidências epidemiológicas a respeito dos impactos 

do chumbo, o Centro para Controle de Doenças dos Estados Unidos da América 

(CDC) gradualmente baixou o nível tolerável de chumbo no sangue a partir do qual a 

intervenção médica se faz necessária: de >60 J.tg/dL antes de 1975 a 30 J.tg/dL, em 

1975~ 25 J.tg/dL, em 1985 e 10 J.tg/dL, em 1991. Embora 10 J.tg/dL seja atualmente 

considerado nível para ação, nenhum limite foi identificado abaixo do qual efeitos 

adversos do chumbo, em crianças ou em adultos, não pudessem ser detectados 

(SCHW ARTZ, 1994). Os dados na Tabela 8 suportam a colocação de Schwartz .. 

Enquanto que a ingestão é a principal via de contaminação das crianças por 

chumbo, tendo em conta sua natural propensão de consumir significativas 

quantidades de materiais e solos, os adultos são mais susceptíveis à intoxicações pelo 

chumbo por inalação (exposição ocupacional). 
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Tabela 8 Níveis Mínimos de Concentração de Chumbo no Sangue nos 

quais Efeitos são Observados. (Em f.1g/dL) 
Efeito Em Crianças 

Efeitos na heme concentração 
Anemia 80 - 100 
U-ALA 40 
B-EPP 15 
Inibição da ALA 1 O 
Inibição da Py-5-N <I O 

Neuro efeitos 
Encefalopatia 
Encefalopatia subclínica 
Perda de QI 

Efeitos "in útero" 
Neuropatia 

Efeitos Renais 
N efropatia aguda 
Nefropatia crônica 
Metabolismo da vitamina D 
Fonte: Adaptado de USEPA 1986. 

80- 100 

<30 
<15 
40 

80- 100 

<30 

em Adultos 
concentração 

80- 100 
40 
15 

<10 

100- 120 
50 

40 

? 

60 

Durante as 8 horas de trabalho, um operário de indústria produzindo, refinando, 

usando ou dispondo chumbo e seus compostos pode absorver algo como 400 J..lg de 

chumbo, em adição às 20 ou 30 J..lg/dia absorvidas com o alimento, água e ar 

ambiente (IPCS, 1995). A ingestão de macro partículas pode também ser uma 

significativa rota de contaminação. 

4.2.8. Comportamento do Chumbo no Meio Ambiente 

Nos últimos 30 anos, um grande número de estudos têm sido conduzidos sobre 

a complexa inter-relação entre as emissões de chumbo e seu transporte e destino 

junto aos diversos compartimentos ambientais. Em termos gerais, a via mais 

importante de transporte e dispersão do chumbo proveniente das atividades 

antrópicas é a atmosférica. 

O chumbo na atmosfera tem origem em três fontes principais: atividades 

industriais, queima de combustíveis fósseis e veículos a gasolina, cada qual com suas 

especificidades em termos de características fisico-químicas dos compostos 

emitidos. Uma vez emitido, o chumbo pode ser transportado a longas distâncias ou 
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sedimentar-se ao redor da fonte, dependendo da granulometria do particulado 

formado, das condições da emissão e da altura do ponto de descarga. Partículas 

maiores que 2 J.lm tendem a se depositar perto da fonte emissora. 

De 20 a 60% das emissões veiculares de chumbo depositam-se a uma distância 

de aproximadamente 25 metros das rodovias. Contudo, em vista do sensível 

decréscimo constatado nas concentrações de chumbo nas amostras de gelo 

pesquisadas na Groelândia desde o banimento do uso de aditivos a base do metal nas 

gasolinas, é aparente que as emissões veiculares podem alcançar longas distâncias 

(EV ANS e RIGLER, 1985 citados em IPCS 1995, p.60) 

Chumbo pode ser removido da atmosfera e transferido para o solo e águas por 

mecanismos de deposição seca ou úmida, sendo que esta última parece ser de maior 

importância. Por encontra-se na maioria dos casos em forma pouco solúvel, o metal 

não é facilmente mobilizável, tendendo a se acumular naqueles ecossistemas onde se 

deposita. 

4.2. 9. Chumbo no solo e plantas 

As acumulações de chumbo no solo devem- se primariamente às taxas de 

deposição do material contido na atmosfera. O transporte e a biodisponibilidade do 

metal no solo são dependentes de vários fatores, dentre eles potencial 

hidrogeniônico, potencial redox, composição mineral do solo e quantidade e tipo de 

material orgânico (WILD, 1995). 

O chumbo no solo apresenta uma limitada mobilidade, exceto quando 

complexos orgânicos solúveis são formados ou quando a capacidade de troca solo

chumbo se aproxima da saturação. Esta pouca mobilidade do metal foi comprovada 

por MASKALL e THORNTON ( 1993) e WILD ( 1995), que pesquisaram a 

distribuição de chumbo pelos vários horizontes de solos contaminados e não 

encontraram acumulações significativas, a não ser muito próximo na superficie. 

A química do chumbo no solo pode ser qualitativamente descrita como sendo 

afetada pela: adsorsão do metal na superficie de materiais argilosos: adsorsão e co

precipitação com sesquióxidos~ formação de íons complexos estáveis ou quelatos, 
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resultantes da interação do metal com a matéria orgânica presente no solo; 

precipitação de compostos de chumbo pouco solúveis como sulfatos, fosfatos, ou 

carbonatos. O chumbo se mostra mais disponível em solos arenosos, com pouco 

material capaz de promover ligações com o metal e em meios ácidos. 

Além dos minerais, as substâncias húmicas são capazes de cnar ligações 

estáveis com o chumbo, formando complexos orgânicos ou quelatos. Estas 

substâncias húmicas oferecem excelentes superficies de adsorção, uma vez que 

formam soluções coloidais com dispersos de diferentes tamanhos (de 0,001J.1m a 1 

JJ.m de diâmetro). São formadas por estruturas aromáticas, interligadas 

tridimensionalmente com grupos ativos em todas as 3 dimensões da molécula 

(MANAHAN, 1992). Em base a peso, .substâncias húmicas podem fixar mais 

chumbo que os minerais, com as frações de alto peso molecular fixando mais metal 

do que as frações mais leves (HILDEBRAND e BLUM, 1975 citados em NRCC 

1978, p.376) 

O hidróxido de chumbo (Pb(OH)2) parece regular a atividade do íon Pb2
+ 

quando o pH da solução de solo se apresentar menor do que 6,6. Uma evidente 

diminuição da solubilidade é observada com o aumento do pH. Dados na faixa de pH 

de 7,5 a 8,0 mostram a complexidade em se determinar a fase sólida predominante 

regulando a solubilidade do chumbo em solos calcáreos. Nessa faixa de pH, existe a 

possibilidade de formação e coexistência de PbC03, Pb(OH)2, Pb3(P04)2, 

Pb(P04)30H e Pb40(P04)2. Estes dados servem para suportar a idéia que a formação 

de fosfatos de chumbo serve como uma "ancoragem" para o metal nos ecossistemas. 

Esta situação é particularmente importante em solos contendo fosfato, ou aos quais 

foi adicionado fosfato. Os efeitos do pH na adsorção de metais como chumbo, zinco 

e cádmio foram particularmente estudados por CHEN et al. (1997) que 

demonstraram que apatitas podem interagir com chumbo formando fosfatos 

insolúveis, de forma praticamente independente do pH do meio, com reduções na 

disponibilidade do metal na ordem de 99,9% em pH entre 3 e 1 0,5, e de 95~5% em 

pH 12. A remoção de chumbo pela apatita foi, em média, de 0,729 mmol de Pb/g de 

apatita. 

Diferentes espécies de plantas crescendo no mesmo solo absorverão chumbo 

em diferentes quantidades, devido a suas diferentes capacidades de ligação com o 



51 
metal. As plantas podem absorver e translocar o chumbo disponível na solução de 

nutrientes existente no solo e, em menor grau, do próprio solo. Alface e rabanete são 

dois exemplos de vegetais que acumulam o chumbo extraído diretamente do solo. 

A maior parte do chumbo absorvido pelas plantas permanece nas raízes, como 

mostram BROYER et al. (1972) na tabela 9, podendo mobilizar-se para as partes 

aéreas da planta em determinadas épocas do ano, como demonstrou RAINS (1975) 

em seus experimentos com Avena f atua 

Tabela 9 Concentração Média De Chumbo, em Partes de Plantas 
Crescendo em Soluções Nutrientes Contendo o Metal (ppm, peso 
sêco. 

Espécie e Parte da Planta Concentração Inicial de Chumbo em Solução (ppm) 
Zero 0,1 1,0 10,0 

Feijão 
Folhagem superior 
Raízes 

Cevada 
Folhagem superior 
Raízes 

Tomate 

1,04 
11,00 

1,24 
17,19 

Folhagem superior 0,83 
Raízes 1 7, 40 

Fonte: Adaptado de BROYER et ai., 1972. 

0,83 
55,09 

1,66 
35,00 

1,04 
35,62 

3,52 72,28 
225,74 1103,84 

4,35 38,43 
258,88 2588,75 

1,45 6,21 
232,99 1967,45 

A liberação do chumbo contido na forma de complexos orgânicos, para formas 

mais solúveis e consequentemente mais biodisponíveis, é altamente dependente do 

pH. Dentro da faixa normal de acidez dos solos (4 a 6), os complexos orgânicos do 

chumbo tomam-se mais solúveis e o chumbo mais disponível para absorção pelas 

plantas e lixiviação na direção dos corpos d'água. O chumbo quelado pode ser 

absorvido mais rapidamente pelas plantas do que o Pb2
+ e exibe um alto grau de 

translocação para as partes altas da planta. MAR TEN e HAM:MOND ( 1966) 

mostraram que a adição de um agente quelante a um solo contaminado com chumbo 

aumentou o nível do metal em gramíneas que nele cresciam (tabela 1 0). Em contra 

partida, a adição de soluções nutrientes contendo fosfato e sulfato diminuiu 

grandemente a disponibilidade do metal. 



Tabela 10 Concentração de Chumbo na Matéria Sêca de 3 Colheitas de 
Capim Cevada Cultivadas em Solos Contaminados (ppm). 
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Local e Teor de Chumbo (ppm) la Colheita za Colheita 3a Colheita* 
Solo superficial, próximo a uma 
fundição (680) 12,5 4,9 34,5 
Solo superficial, próximo a 
rodovia (59) 3,0 2, 7 6,5 
Controle (12) 3,5 3,0 5,4 
15 em de profundidade, próximo 
de fundição (95) 3,9 3,0 11,8 
* Com adição de um quelante ao solo 
Fonte: MARTEN and HAMMOND (1966) 

HUANG et ai. ( 1997) estudaram a fitoremediação de solos contendo chumbo, 

aplicando agentes quelantes para facilitar a extração do metal pelas plantas. Os seus 

resultados demonstraram que a adição de quelantes como EDT A aumenta a liberação 

de chumbo adsorvido no solo transferindo-o para a solução de solo, facilitando o 

transporte do metal para o xilema e aumentando a translocação das raízes para as 

partes altas da planta. Seus resultados sugerem que um manejo cuidadoso de fito

extração de chumbo de solos contaminados pode ser uma estratégia interessante, com 

relação positiva de custo-beneficio na recuperação de áreas poluídas pela presença do 

metal. O artigo de BLA YLOCK et ai. ( 1997) sobre a acumulação de chumbo pela 

mostardeira indiana (Brassica juncea) cultivada com o auxílio de agentes quelantes 

(EDT A) em solo contendo teores de chumbo da ordem de 600 a 1800 mg Pblkg, 

confirmam a fito-remediação como uma alternativa técnica e economicamente viável 

para áreas contaminadas por chumbo. 

O chumbo contido no material particulado sedimentando nas folhas das plantas 

pode igualmente ser acumulado, absorvido e translocado, embora em taxas bem 

menores. Folhas ciliadas aparentam acumular I O vezes mais chumbo em sua 

superficie do que folhas lisas. Partículas provenientes de unidades de fusão/refino de 

chumbo, uma vez depositadas nas folhas não são removidas por lavagem, nem 

mesmo durante as fortes chuvas de estação (RAINS, 1971 ). Daí vegetais crescendo 

nas vizinhanças de fábricas de fusão de chumbo apresentarem quantidades 

excessivas do metal (Tabelas 11 e 12) (MICHELS et al. 1974). Dentre as frutas e 

vegetais mais propícios a acumular chumbo de origem atmosférica estão a pêra, 

damasco, uva, figo, tâmaras, alface, repolho, feijão, couve flor e brócolos. 



Tabela 11 

Planta 

Alho- porro 
Pepino 
Tomates 
Feijão (verde) 
Cenouras 
Alface 
Maçãs 
Pêras 

Chumbo em Plantas Comestíveis Crescendo nas Vizinhanças de 
uma Fundição de Não Ferrosos (ppm). Material Lavado. 
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Chumbo na Matéria Sêca Conteúdo Efetivo em 

7-38 
4-68 
10-94 
3- 111 
6-26 
4-45 

3 
4-7 

mg/lOOg de Matéria Bruta 
0,08-0,42 
0,01 - 0,20 
0,06- 0,54 
0,05- 1,07 
0,06-0,26 
0,02-0,22 

0,04 
0,07- 0,12 

Fonte: Adaptado de MICHELS et ai. (1974). 

Tabela 12 Teor de Chumbo em Vegetais Frescos crescendo nas Vizinhanças 
de uma Fundição de Não Ferrosos (valores máximos). Material 
após Lavagem. 

Vegetal 
Feijão 
Tomates 
Alface 
Alho-porro 
Repolho branco 
Fonte: Adaptado de MICHELS et ai. (1974 ). 

mg de Chumbo em 250 g de Material 
2,7 
1,4 
0,7 
1,1 
1,0 

Muito do chumbo encontrado em alguns solos é também resultado da 

disposição de lodo de esgotos urbanos ou da adição deste como elemento fertilizante. 

As principais entradas do metal nas correntes de esgoto são devidas ao chumbo 

atmosférico, precipitado e carreado pelos escoamentos superficiais, aos efluentes 

industriais não tratados e ao lixiviado do lixo urbano não tratado. STONES (1960) 

estudou o destino do chumbo durante o processo de tratamento de esgoto, concluindo 

que os tanques de sedimentação removem cerca de 40% do chumbo afluente; a 

precipitação química com sulfato de alumínio remove 95% do chumbo contido no 

esgoto bruto; filtros biológicos (24hs) removem aproximadamente 70°/o do chumbo 

afluente; lodos ativados transferem 90% do metal para o lodo sedimentado. Se os 

lodos de estações de tratamento de esgoto urbano são fontes interessantes de 

nitrogênio, fósforo e matéria orgânica, os beneficios de sua adição aos solos devem 

ser cuidadosamente balanceados contra a presença de metais pesados e patógenos. 
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4.2. 1 O. O Chumbo no Meio Aquático 

A qmmtca do chumbo em águas naturais é governada pela presença e 

concentração de vários constituintes, orgânicos e inorgânicos. O Pb2
... liga-se 

fortemente a um grande número de ânions mas, em águas naturais, carbonato, 

hidróxido, fosfato, sulfeto e sulfato são os ânions inorgânicos predominantes 

ligando-se ao metal. Compostos naturais (ácidos fülvicos e húmicos) e de origem 

antropogênica (ácido etilenodiaminotetraacético - ETDA e ácido nitriloacético -

NT A) complexam o chumbo presente em águas superficiais. A presença de tais 

agentes quelantes na água pode aumentar a taxa de solução de compostos de 

chumbo, como o sulfeto de chumbo, a valores de 1 O a 60 vezes maiores do que 

aqueles normalmente obtidos no mesmo pH sem tais agentes (BONDARENKO, 

1968~ LOVERING, 1976 citados em IPCS 1995, p. 62). 

O potencial redox (atividade efetiva dos elétrons no sistema) é outro fator 

influenciando a disponibilidade do chumbo nas águas. STUM e MORGAM (1970) 

citam, por exemplo, as diferenças marcantes que as águas lêndicas apresentam nos 

ambientes redox existentes próximo a superficie em contato com o oxigênio da 

atmosfera, nas partes mais profundas e naquelas praticamente anóxicas em contato 

com os sedimentos. Em geral, a concentração de Pb2
+ livre em relação ao chumbo 

total em suspensão é maior sob condições oxidantes do que sob condições redutoras 

e é maior em águas com baixa dureza. 

A presença de ferro trivalente na água, sob condições oxidantes, pode liberar 

chumbo de sua forma insolúvel de sulfeto: 

PbS + 2FeCh~ PbCiz + so + 2FeCh 

assim como sulfo-bactérias podem oxidar o s= liberando novamente o Pb2
.,. (NRCC, 

1978). 

Quanto ao chumbo nos sedimentos, algumas moléculas orgânicas como a do 

ácido nitrilotriacético (NT A) e do ácido etilenodiaminotriacético (EDT A) podem 

mobiliza-lo de suas formas indisponíveis pela formação de complexos solúveis. 

Chumbo pode ser ainda biologicamente alquilado a tetrametilchumbo - Me4Pb em 

sistemas aquáticos, particularmente nos sedimentos, sob condições anaeróbicas como 

postulado por SCHMIDT e HUBER (1976). 
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Com a disponibilização do chumbo, algas e microorganismos podem 

absorver e acumular o metal presente na água, como ilustra a tabela 13. Plantas 

aquáticas acumulam chumbo com fatores de enriquecimento 1 variando de 1 00 a 

4.600, conforme estudos de DIETZ (1972). Organismos bentônicos, e em especial 

mexilhões, são fortes acumuladores de chumbo. 

Peixes podem absorver c!J.umbo diretamente do me10 aquático através da 

superficie de seus corpos e guelras (bioconcentração) e, adicionalmente, através do 

alimento que consomem (bioacumulação) (USEP A 1985). A absorção do metal pelos 

peixes alcança equilíbrio somente após algumas semanas de exposição, com o 

chumbo acumulando principalmente nas guelras, figado, rins e ossos. Aumento na 

concentração de chumbo na água implica em aumento na concentração de chumbo 

nos peixes, como procuram demonstrar HODSON et al.(1978) em seus experimentos 

com trutas. A toxicidade do chumbo para os peixes aumenta com a diminuição da 

dureza da água e, por conseqüência, com o aumento da presença de Pb2
+ livre. 

A Tabela 13 oferece exemplos de acumulações de chumbo em plantas e 

microorganismos aquáticos 

Tabela 13 Acumulação de chumbo por Plantas e Microorganismos 
A uáticos. 

Espécie 

Micrococos luteus 
Azotobacter sp 
Bactérias do Sedimento 
Alga filamentosa verde 
Fitoplâncton 
Fonte: Adaptado de NRCC, 1978 

Chumbo na 

>1.000 
>1.000 
1,0 
0,016 
0,060 

gua (ppm) Acumulação·de Chumbo 
(ppm, peso sêco) · 
490.000 
310.000 
1.570 
48 
13 

1 
Também conhecido como Fator de Bioconcentração. Refere-se a uma constante de 

proporcionalidade entre a concentração de uma substância no organismo e no seu meio e::\.'terno. Fator 
de Bioconcentração = Concentração no Organismo I Concentração no Meio 
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4.3. Aspectos da Produção do Chumbo 

4.3. 1. Dados Históricos 

O desenvolvimento histórico da mineração e refino de chumbo no mundo 

ocidental foi abordado por RODIER ( 1995), GOLIASCH ( 1995) e MULLER ( 1995), 

em seus trabalhos para a Sexta Conferência Internacional sobre o Chumbo e o Zinco, 

organizada pelo lntemational Lead and Zinc Study Group - ILZSG e realizada em 

Madri, em junho de 1995. Segundo os autores, até o início dos anos 20, deste século, 

a demanda pelo metal era satisfeita pela abertura de novas minas e pela implantação 

de fundições primárias1 nas principais áreas de consumo. À época, as fontes 

secundárias2 eram aparentemente de nenhuma importância embora haja indícios da 

existência de alguma atividade sistemática de fusão secundária3 ocorrendo por volta 

de 1912, na Alemanha e Inglaterra (GOLIASCH, 1995). 

Por volta de 1910, quando se ultrapassou a marca do pnmetro milhão de 

toneladas de chumbo refinado, a produção primária correspondia a 94,5%. Em 1929, 

a produção secundária já chegava aos 12%, com 220.000 t e, em 1950, nos Estados 

Unidos, ultrapassava as 43 7. 500 t, excedendo assim a produção primária em mais de 

40.000 t. Na Europa, a produção primária continuava superior à secundária, estimada 

ao redor das 165.000 t. 

Dados apresentados por GOLIASCH ( 1995) mostram o comportamento da 

produção minerária e de chumbo refinado no mundo ocidental, entre 1929 e 1994. 

Segundo o autor, a produção de chumbo refinado experimentou um crescimento 

aproximado de 17% entre 1929 e 1959 e de 59 % entre 1964 e 1994. A produção das 

minas cresceu cerca de 9% nos primeiros 30 anos, 35% entre 1964 e 1974 e caiu 

21 o/o nos últimos 20 anos (de 1 97 4 a 1994) motivada pelo baixo preço do metal no 

início dos anos 1980 e pelas mudanças ocorridas no seu perfil de consumo (Tabelas 

14e15). 

1 Produção a partir da redução do minério de chumbo 
2 Chumbo já anteriormente refinado. na fom1a de sucata. escórias e óxidos 
3 Produção a partir de fontes secundárias de chumbo 
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A partir de 1994 registra-se um novo crescimento na produção mundial de 

chumbo, que pode chegar a 10% na virada do século, em função da abertura de duas 

enormes minas na Austrália e Canada ocorrida em 1998 ( HOFFMANN, 1999). 

Nos anos 1960 alguns produtores primários descobriram as fontes secundárias 

de chumbo como forma complementar de suprimento de matérias primas. Dos 62,9% 

de aumento na produção de chumbo refinado de 1964 a 1994, mais de 50o/o são 

estimados como sendo devidos a fontes secundárias do metal. 

Tabela 14 

Ano 
1929' 
1949 
1954 
1959 
1964 
1969 
1974 
1979 
1984 
1989 
1994 

Produção das Minas, de Chumbo Primário e de Chumbo 
Refinado, no Mundo Ocidental, entre 1929 e 1994 ( milhares de 
toneladas). 

Produção das Minas 
1650 
1440 
1764 
1795 
1940 
2500 
2620 
2590 
2410 
2325 
2060 

Produção Primária 

2470 
2440 
2300 
2253 
2175 

Chumbo Refinado 
1765 
1530 
2060 
2060 
2850 
3620 
3910 
4350 
4060 
4590 
4530 

Fonte: Adaptado de GOLIASCH. 1995. 

Tabela 15 

Ano 
1964 
1969 
1974 
1979 
1984 
1989 
1994 

Crescimento das Fontes Secundárias de Chumbo e Relação 
Percentual frente a Produção do Metal. (Valores em milhares de 
toneladas). 

Fontes Secundárias 
1.070 
1.275 
1.310 
2.240 
2.100 
2.725 
2.730 

Fonte: Adaptado de GOLIASCH. 1995 

% 
39 
35 
38 
44 
45 
46 
52 
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4.3.2. O mercado do chumbo 

Durante os últimos 20 - 25 anos o chumbo tem apresentado o menor 

crescimento em termos de produção mundial entre os principais metais não ferrosos. 

Embora esse crescimento tenha aumentado a partir de 1983, a tendência global 

permanece a mesma. 

O chumbo apresenta uma produção mundial aproximada de 5,4 milhões de 

toneladas por ano e ocupa o quarto ligar na lista de metais não ferrosos, após o 

alumínio, o cobre e o zinco. Ele é seguido pelo níquel e estanho que, juntos, somam 

quase 1, I milhões de toneladas produzidas por ano (Tabela 16). 

Tabela 16 Produção Mundial de Metais Não Ferrosos Refinados, no período 
entre 1991 e 1995. Valores expressos em milhares de toneladas. 

Metal 1991 1992 1993 1994 1995 
Alumínio ( 1) 19.700 19.500 19.700 19.000 19.600 
Cobre 10.700 11.200 11.300 11.200 11.60C 
Zinco 6.800 7.000 7.000 7.200 7.10C 
Chumbo(2) 5.400 . 5.400 5.500 5.400 5.40C 
Níquel 850 860 820 840 90C 
Estanho 220 200 210 215 20C 
(I) somente produção primária 
(2) produção primária+ secundária 
Fonte: Adaptado de MME. 1997 

Essa quarta posição do chumbo se mostra pouco animadora para os envolvidos 

com o mercado do metal, principalmente quando se comparam as taxas de 

crescimento no consumo dos principais metais não ferrosos. Segundo MULLER 

(1995), a taxa de crescimento anual na demanda desses metais, no período 1980-

1989 foi: 

Alumínio 
Zinco 
Cobre 

Chumbo 

4.3.3. Perfil de consumo do metal. 

4,2% 
3,4o/o 
3,3o/o 
2.4o/o 

As mudanças no perfil do mercado consumidor do chumbo estão intimamente 

ligadas ao crescimento das populações e das economias dos países do oeste após a 2a 
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guerra mundial. Esse crescimento trouxe a expansão no número de veículos 

particulares e com ela o conseqüente aumento no consumo de gasolina aditivada e de 

baterias automotivas, fazendo com que a demanda de chumbo chegasse a um pico 

entre 1977 e 1979. A legislação mais restritiva nos anos I 980 e os crescentes custos 

de conformidade ambiental e ocupacional decorrentes, levaram a uma retração no 

consumo do metal, fazendo com que as produções primária e secundária fossem 

reduzidas. Esta retração foi especialmente sentida nos Estados Unidos, onde a 

efetivação do uso de catalisadores no combate à poluição veicular por monóxido de 

carbono (CO) e óxidos de nitrogênio (NOx) exigia gasolinas livres de chumbo. Com 

os ajustes do mercado, o consumo voltou a crescer nos anos I 990 motivado agora 

pelo crescimento da indústria automobilística nos países da Ásia e América do Sul. 

MULLER ( 1995) apresenta dados quantitativos sobre as reduções de demanda 

que foram sentidas em algumas áreas específicas de aplicação do metal no período 

1969- I 989 (Tabela 17). A perda total no período estudado alcançou 660.000 

toneladas ou seja, uma taxa negativa de 3,5% ao ano. 

Tabela 17 Reduções na Demanda de Chumbo., em Áreas Específicas de 
Aplicação, no período 1969 - 1989. 

Area de Aplicação 
(produtos semi-acabados) 
Folhas e granalha 
Revestimento de cabos elétricos 
Tipos, soldas e ligas 
Aditivos 
Totais 

Fonte: MULLER 1995 

Consumo em milhares de toneladas 
I969 I989 
500 400 
370 180 
250 I40 
340 80 

1.460 800 

Perdas 
(1000 t) 

100 
190 
110 
260 
660 

Os dados de GOLIASCH (1995) mostram as variações percentuais ocorridas 

no perfil de consumo do chumbo entre 1970 e 1993 e a presença significativa das 

baterias automotivas no mercado consumidor do metal (Tabela I 8). 

Nos dias de hoje, o emprego do chumbo em tubulações e na construção civil 

está quase que totalmente substituído por novos materiais, menos preocupantes e 

com mesmos resultados. Igualmente, a indústria de cabos elétricos e da eletrificação 

cada vez mais desenvolve e aplica novos materiais e técnicas alternativas ao uso do 

metal e, em termos de combustíveis automotivos, os aditivos a base de chumbo para 

gasolina estão praticamente banidos em todo o planeta. De uma forma geraL o 
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emprego do chumbo em aplicações que não permitem reciclagem foi 

drasticamente reduzido. 

Tabela 18 Alterações no Perfil de Consumo de Produtos do Chumbo entre 
1970 e 1993. 

Material 
Baterias 
Laminados e extrudados 
Óxidos e pigmentos 
Cabos 
Ligas 
Aditivo em gasolina 
Miscelâneas 
Fonte: GOLIASCH. 1995 

1970 
37,6% 
16,4% 
12,0% 
12,0% 

7,9% 
10,9% 

0,4o/o 

1993 
66,25% 

9,4% 
12,5% 
3,5% 
3,5% 
1,3% 
3,6% 

As previsões de RICH (1995) e SCHIMMELBUSCH (1995), pelas quais as 

baterias representariam mais de 75% do consumo mundial de chumbo no início do 

novo século, são praticamente realidade hoje, segundo estimativas do Battery 

Council Intemational [Ver Anexo Il, WOLFE 1999]. Frente a esta realidade, o 

chumbo passou a ser conhecido como "metal de bateria". 

4.3.4. Preços do Metal 

Os preços dos metais variam de acordo com o local e condições de entrega e 

pagamento. Na maioria dos casos é praticamente impossível especificar um preço 

único para um metal em um dado momento. Por exemplo, em 31 de maio de 1995, o 

preço na Bolsa de Metais de Londres para o zinco era US$ 1.021,00/t; o preço de 

entrega em três meses era de US$ 1.047,00/t, e o preço no mercado americano de 

US$ 1.175,00. No mesmo dia, o preço da prata em Londres era de US$ 5,29/onça 

troy, igual ao preço oferecido pelo mercado americano. O preço médio do chumbo 

nos Estados Unidos em 1994 foi US$ 831 ,00/t, enquanto que em Londres foi de US$ 

549,00 (US BUREAU OF MINES, 1995). Como os preços dos metais são bastante 

voláteis, eles são apresentados neste trabalho apenas a título de posicionamento do 

leitor. 
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Historicamente, o chumbo não tem sido uma "commodity" com preço 

elástico4
, uma vez que seus principais usos não têm grande dependência do preço do 

metal. Além disso, não há um substituto economicamente interessante para suas 

aplicações mais importantes, delas destacando-se as baterias automotivas chumbo

ácido. 

Do ponto de vista técnico, chumbo refinado pode ser produzido a partir de 

fontes primárias ou secundárias. Chumbo primário ou secundário, refinados ao 

mesmo grau, são perfeitos substitutos entre si. O suprimento de chumbo secundário 

entretanto, mostra-se muito mais sensível a oscilações em preços do que o 

suprimento do metal primário. Nos dias de hoje, o chumbo é geralmente minerado 

em conjunto com outros metais como zinco, cobre ou prata, comportando-se muito 

mais como um co-produto da atividade. Com isso, o preço do metal primário se torna 

grandemente ineslástico. 

Confirmando essas colocações, RODIER (1995) mostra que, a despeito de 

algumas correções havidas, o preço para o chumbo não tem experimentado as 

mesmas variações apresentadas pelos demais metais não ferrosos. O preço do 

chumbo no mercado internacional está abaixo de valores já alcançados em tempos 

passados levando, de uma forma geral, a uma marcante perda de receita para os 

produtores primários. A Figura 2 mostra a variação dos preços dos metais não 

ferrosos no período 1985-1989, utilizando como referência o índice de preços 

estabelecido pela Bolsa de Metais de Londres (LME). Como se nota, o preço do 

chumbo é o que se manteve mais estável e em patamar mais baixo dentre os quatro 

metais analisados. A Figura 3 mostra a variação dos estoques do metal e os preços na 

Bolsa de Londres e nos Estados Unidos, de 1985 a 1994. 

Durante 1998, o preço internacional do chumbo no mercado de Londres 

declinou a valores ao redor dos US$450/t. Comparados a 1996 e 1997, os preços 

médios de 1998 caíram 42 e 16 por cento respectivamente. Para uma idéia mais 

4 A demanda de algumas mercadorias altera muito pouco quando os preços mudam. mas para outras 
sofre uma nítida resposta. Os economistas denominam preço-elasticidade da demanda à reação da 
demanda às mudanças nos preços de uma mercadoria. Uma mercadoria essencial tem uma curva de 
preço-demanda muito inclinada: isto é. a demanda por ela permanece praticamente a mesma, 
independente do preço. A mercadoria é dita como tendo demanda inelástica (THE OPEN 
UNIVERSITY/ UNICAMP. 1994). 
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presente dos preços dos metais não ferrosos, a Tabela 19 mostra a variação nos 

valores alcançados por eles no mercado de Londres durante 1999. 

Índice$ 
500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

t"\ 
_i ""' t 
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50+-----------------------------------------------~ 85 86 87 88 Ano · 89 

Figura 2. Evolução dos Preços dos Metais Não Ferrosos entre 1985 e 1989~ 
de acordo com o índice de preços da Bolsa de Metais de Londres. (Adaptado de 
RODIER, 1995). 

Essa conjuntura traz conseqüências diretas. Com a rentabilidade da produção 

primária extremamente baixa em relação aos valores aplicados, nenhuma atividade 

significativa de mineração de chumbo é encontrado nas listagens dos novos projetos 

minerários. Cada vez mais a mineração de chumbo está centrada em co-depósitos 

com zinco. Como os novos grandes projetos estão primariamente dirigidos ao zinco e 

sendo as fontes primárias de chumbo cada vez mais co-produtos da mineração desse 

metal, o acesso ao minério de chumbo vem se tornando mais e mais dependente do 

ciclo do zinco. Isto dificulta projeções para o chumbo, uma vez que os 

desenvolvimentos minerários dependerão da demanda, do preços e do mercado do 

outro metal. 
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Figura 3 Estoques e Comportamento dos Preços do Chumbo nos Mercados 
de Londres e dos Estados Unidos~ de 1985 a 1994. (Adaptado de GOLIASH~ 
1995). 

Tabela 19 

Metal 
Estanho 
Níquel 
Cobre 
Alumínio 
Zinco 
Chumbo 

Variação dos Preços dos Metais Não ferrosos no Mercado de 
Londres, em 1999 (US$). 

13/02 26/7 
5.215,00 5.160,00 
4.555,00 5.660,00 
1.447,00 1 607,00 
1.193,00 1.422,00 
1.033,00 1.057,00 

530,00 488,00 

Fonte: O Estado de São Paulo de 1~/02/99. 28/7/99 e 13/11/99. 

12/11 
5.910,00 
8.050,00 
1. 752,00 
1.493,00 
1.145,00 

481,00 
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Na Austrália, o segundo maior produtor de chumbo primário do mundo, a 

maior parte de chumbo minerado vem da exploração de minas que, em realidade, são 

ricas em zinco, prata ou cobre. A quantidade minerada fica, desta forma, apenas 

parcialmente dependente dos rendimentos a serem auferidos com o chumbo, fazendo 

o seu suprimento pouco dependente do custo da produção. Em média, os 

rendimentos associados ao chumbo neste caso representam somente 20%, enquanto 

que aqueles associados ao zinco respondem por 65% ou mais. (OECD, 1993). 

RODIER ( 1995), apresenta dados ilustrativos sobre a abertura e fechamento de 

minas de chumbo em quatro continentes (Tabela 20). O ICZ, Instituto de Metais Não 

Ferrosos, associação nacional dos produtores, beneficiadores e usuários de metais 

não ferrosos no Brasil, dispõe de uma estatística complementar àquela apresentada 

por Rodier (Tabela 21 ). 

Tabela 20 

Continente 
Europa 

África 

Austrália 

América 

Principais Projetos de Abertura e Fechamento de Minas de 
Chumbo até 1995 

Fechamentos 
Carthagene 30.000 t 
Alemanha 20.000 t 
Beddiane 50.000 t 

Broken Hill 20.000 t 
Tsumeb 37.000 t 

Black Angel 20.000 t 
México 30.000 t 

Pine Point 100.000 t 

Abertura 
Los Frailes 50.000 t 

Marrakech 20.000 t 
Bougrine 1 O. 000 t 

Hilton 1 00.000 t 
Hellyer 55.000 t 

Lady Loretta 40.000 t 
Red Dog 80.000 t 

Fonte: Adaptado de RODIER, 1995. 

4.3.5. A Importância das Baterias de Chumbo no Mercado do Metal 

Desde o início dos anos 1970 tem havido importantes mudanças na distribuição 

espacial do consumo de chumbo. Enquanto o consumo cresceu em países em 

desenvolvimento (de menos de 1 Oo/o nos anos 1970 para mais de 20o/o nos anos 

1990), enfraqueceu nos países desenvolvidos, constrito por um crescimento 
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econômico mais lento e por requisitos ambientais cada vez mais exigentes no uso e 

processamento do metal. 

Tabela 21 

Ano 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Abertura e Fechamento de Unidades Produtoras de Chumbo, no 
Mundo Ocidental, no período de 1987 a 1996. Valores expressos 
em milhares de toneladas. 

' Fundições Primárias Fundições Secundárias 
Abertas · Fechadas Balan~o Abertas Fechadas Balan~o 

16,0 -16,0 
12,0 12,0 41,0 0,0 41,0 
20,0 20,0 93,0 23,0 70,0 

4,0 47,0 -43,0 39,0 23,5 15,5 
31,0 6,0 25,0 172,0 67,5 104,5 

125,0 90,0 35,0 52,0 81,0 -29,0 
0,0 65,0 -65,0 24,0 87,0 -63,0 
0,0 36,0 -36,0 25,0 0,0 25,0 

38,0 21,0 17,0 122,0 0,0 122,0 
4,0 70,0 -66,0 48,0 0,0 48,0 

Fonte: ICZ, 1997. 

O crescimento no consumo de chumbo nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento está atualmente quase que todo calcado na indústria das baterias 

automotivas. As projeções mostram que pelo ano 2000 as baterias serão a parcela 

máxima no consumo mundial de chumbo (superior a 75%), enquanto que os 

derivados químicos do metal, segundo MULLER (1995), ocuparão o secundo lugar 

com aproximadamente 1 I o/o. 

Embora o crescimento no consumo de chumbo nos países em desenvolvimento 

esteja firmemente enraizado no próprio aumento de consumo interno, boa parte desse 

crescimento se deve às baterias para exportação e às baterias originais que equipam 

os veículos exportados. Com isso, os padrões regionais de produção e consumo do 

metal se alteram, variando na proporção do crescimento da produção de veículos 

pelo planeta. 

Segundo RICH ( 1995), a indústria de baterias representa cerca de dois terços 

do consumo total de chumbo no mundo não socialista, com marcantes variações 

entre países e regiões (Tabela 22). Enquanto que nos Estados Unidos representa 

cerca de 82-83% e no Japão cerca de 69-70o/o, na Europa é de 50o/o, devido a relativa 



significância de outros usos tradicionais do chumbo na forma de placas e folhas, 

ligas e produtos químicos. 

Tabela 22 Principais Usos do Chumbo em Países em Desenvolvimento, no 
Ano Base de 1990, em Porcentagem do Consumo Total. 
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País Baterias Revestimento Produtos Outros 
de Cabos . Químicos 

Brasil 76 I I4 
México 34 2 39 
Índia 36 32 9 
Sudeste da Ásia 74 I 17 
Korea do Sul 67 3 17 
África do Sul 62 12 I5 
Fonte: Adaptado de RICli 1995 

Uma significativa parcela da demanda mundial de baterias automotivas é 

utilizada pelo setor de reposição. Essa proporção varia muito entre países, 

dependendo do número de veículos produzidos em relação à população de veículos e 

às diferenças entre a vida útil das baterias. Nos Estados Unidos o mercado de 

reposição supera os 80% do total de baterias comercializadas; na Europa está um 

pouco abaixo dos 70% e no Japão ao redor dos 50% (RICH, 1995). O tipo e a 

quantidade de baterias veiculares produzidas anualmente em um país estão 

diretamente ligados ao fatores apresentados no quadro 5. De acordo com os dados de 

MA YER ( 1995), excluindo-se o bloco leste, o mercado mundial de bateria de 

chumbo está valorado acima dos 9,0 bilhões de dólares ao ano (Tabela 23). Na 

Europa, o valor da produção de baterias de chumbo é estimado em mais de US$ 3 

bilhões ao ano, dos quais cerca de US$ I ,2 bilhão se relaciona ao crescente setor de 

baterias para uso industrial e diversificado. A produção européia de baterias 

automotivas esta valorada em cerca de US$I,8 bilhão. 

Tabela 23 Uso de Baterias no Mundo Ocidental e Valores Envolvidos 
(em milhões de US$) 

9 
25 
23 

8 
13 
11 

Tipo de Bateria Pb- ácido Ni- Cd Outras Total 
Automotiva 
Industrial 
Diversificado 
Total 
Fonte: MA YER. 1995 

6.800 
2.200 
500 

9.500 

350 
I.200 
I.550 

5.950 
5.950 

6.800 
2.550 
7.650 

17.000 
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Quadro 5. Fatores Influenciando a Produção de Baterias Automotivas 

• tamanho e características da .frota de veículos: número e tipo de veículos em uso 
no país (automóveis, ônibus, caminhões, motocicletas, etc.)~ 

• volume da produção doméstica de novos veículos, quantidade de veículos 
sucateados por ano e número de baterias por veículo; 

• vida útil média da bateria; 
• comportamento do mercado interno e seu potencial exportador: importação e 

exportação de veículos, de baterias novas, de sucata de baterias, de outras sucatas 
de chumbo, de concentrado de chumbo, chumbo refinado e de outros produtos de 
chumbo (HOFFMANN, 1999). 

4.3.6. Produção Veicular e de Baterias Automotivas 

O número de veículos produzidos e a frota circulante em alguns países do 

mundo estão apresentadas na Tabela 24. Enquanto que a produção de veículos nas 

maiores economias mundiais cresceu a uma taxa anual média de aproximadamente 

2% entre 70 e 90, uma dramática expansão ocorreu nos países em desenvolvimento 

nos últimos 30 anos, nomeadamente Corea do Sul, Índia, Brasil e Argentina, que 

atingiram produção completa com consumos internos representando algo como 90% 

da produção total (RICH, 1995). 

Os países da América Latina expandiram suas produções de veículos entre os 

anos 1960 e 1970. As vendas (e a produção) porém, estagnaram durante os anos 

1980 devido a crise econômica que atravessaram. Contudo, com a recuperação 

econômica na década de 90, voltaram a crescer expressivamente. No Brasil, a 

redução no crescimento dos preços dos veículos e o aumento da produtividade 

incrementaram as vendas domésticas. Com a efetivação do Mercosul aumentaram 

também as suas exportações. Segundo SILVA ( 1999), em 1998, depois de três anos 

consecutivos de recordes, a produção nacional retomou aos níveis de 1994, reflexo 

das medidas econômicas do governo. A previsão para 1999 é que os números fiquem 

próximos de 1,4 milhões de unidades (Tabela 25). 
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Tabela 24 Veículos Produzidos e a Frota Veicular em Países Selecionados, 

em 1993 (em milhares de unidades). 

País Produção de Frota Veicular (2) (1) I (2) 
Veículos(l) (%) 

India 3 71 5086 7 
Malásia 180 2884 6 
Corea do Sul 2050 6274 33 
Taiwan 405 3924 10 
Argent"ina 342 5971 6 
Brasil 1391 13500 10 
México I 055 11602 9 
África do Sul 325 1546 21 
Total 6119 50787 12 
Estados Unidos 10864 193135 6 
Europa Ocidental 12280 167166 7 
Japão 11228 63263 18 
No Mundo 43784 624993 7 
Fonte: Adaptado de RICH, 1995. 

Produção Brasileira de Baterias Automotivas 

Segundo dados do ICZ, a indústria de baterias representa cerca de 84% do consumo 

brasileiro de chumbo. Em 1996, tendo produzido 11.116.000 unidades, a um peso 

médio de 8 kg de chumbo por unidade, consumiu cerca de 90.000 t de chumbo e 

dimensionou o mercado total em um valor por volta de 1 07.000 t. [Ver Anexo li, 

MELHEM Jr., 1997]. 

Tabela 25 Produção, Vendas e Exportações de Veículos Brasileiros nos 
Últimos 1 O anos 

Ano Produção Vendas Internas Exportações 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1.013.252 
914.466 
960.219 

1.073.861 
1.391.435 
1.581.389 
1.629.008 
1.804.328 
2.069.703 
1.573.128 

Fonte: Anfavca. citada por SILVA 1999. 

761.625 253.720 
712.626 187.311 
770.936 193.148 
740.325 341.900 

1.061.467 331.522 
1.206.823 377.627 
1.359.332 263.044 
1.506.783 296.273 
1.640.243 416.872 
1.189.635 384.674 
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Em 1997 produziu 11.490.000 unidades, o que daria um consumo de 93.000 t de 

chumbo e um mercado de 110.000 t.; em 1998 a produção foi de 11.860.000 baterias, 

o consumo de chumbo 96.000 te o mercado da ordem de 115.000 t. A produção 

brasileira de baterias chumbo-ácido no período 1994-1998 está mostrada na Tabela 

26. 

Tabela 26 Vendas Industriais para o Mercado Interno Brasileiro de Baterias 
Automotivas. Valores expressos em milhares de unidades. 

Mercados 1994 1995 1996 1997 1998 
Equipamento Original 1.462 1.600 1.773 2.025 1.644 
Reposição 7.122 7.658 9.343 9.465 10.216 
Total 8.584 9.258 11.116 11.490 11.860 
Fonte: ABINEE, 1999. 

Apenas a título comparativo, a produção de baterias automotivas nos Estados 

Unidos entre novembro de 1998 e novembro de 1999 foi de 11 7. 000.000 [Ver Anexo 

II, WOLFE 1999]. Em termos mundiais, estima-se uma produção da ordem de 

290.000.000 de unidades por ano, com os Estados Unidos respondendo por 40% 

(117.000.000), a Europa 30% (87.000.000) e o Japão 12,5% (36.250.000). 
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4.4 Baterias Chumbo-Ácido 

4.4. 1. Conceitos e Definições 

De acordo com as definições constantes da Norma Brasileira NBR 7039/87, 

Bateria é um conjunto de pilhas ou acumuladores recarregáveis, interligados 
convenientemente; 

Pilha é um gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante conversão, 
quase sempre irreversível, de energia química; 

Acumuladores Elétricos são dispositivos constituídos de um elemento, 
eletrólito e recipiente que os contém, capaz de armazenar sob forma de energia 
química, a energia elétrica que lhe tenha sido fornecida e restituí-la quando for 
conectado a um circuito consumidor; 

Acumuladores Chumbo-Ácido são acumuladores nos quais o material ativo 
das placas positivas é constituído por compostos de chumbo e os das placas 
negativas essencialmente por chumbo, sendo o eletrólito uma solução de ácido 
sulfurico; 

Baterias de chumbo-ácido são conjuntos de acumuladores elétricos 
recarregáveis, interligados convenientemente, construídos e utilizados para 
receber, armazenar e liberar energia elétrica por meio de reações químicas 
envolvendo chumbo e ácido sulfurico (ABNT, 1987). 

A norma brasileira NBR 6580 - Bateria Chumbo-Ácido de Partida descreve as 

características gerais das baterias chumbo-ácido, estabelecendo condições gerais para 

identificação, armazenamento, manutenção e uso, bem como condições específicas 

do produto (ABNT, 1989). Uma bateria chumbo-ácido é constituída por um conjunto 

de elementos eletricamente conectados. Esses elementos ou células, são formados 

por eletrodos mergulhados em solução diluída de ácido sulfúrico. Os eletrodos (ou 

placas) são estruturas de chumbo metálico (grelhas) empastadas com uma mistura de 

PbO, Pb, água e ácido sulfurico (material ativo). O chumbo nessas grelhas pode 

conter vários elementos incluindo antimônio, arsênio, cádmio, cobre, cálcio e 

estanho. Na constituição das placas negativas, essencialmente de chumbo, são 

aplicados elementos "expansores" tais como sulfato de bário, negro de fumo e 

lignina, para prevenir o seu retraimento durante uso. Uma vez preparadas. as placas 

positivas e negativas são secas, curadas, "formadas" e montadas em células. Cátodo 
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(placa positiva) e ânodo (placa negativa) ficam isolados por conta dos separadores 

de placas, feitos de polietileno, PVC ou papel fibroso que, ao mesmo tempo em que 

evitam curto-circuito, permitem que a corrente elétrica flua através de seus poros. 

Coligando em paralelo todas as placas de igual sinal obtém-se uma alta superficie de 

matéria ativa além de uma elevada capacidade. 

A "formação", ou carga inicial das placas, é um processo que oxida o composto 

metálico de chumbo nas placas positivas a peróxido de chumbo e reduz a mistura nas 

placas negativas a chumbo metálico. Isso pode ser feito carregando eletricamente um 

grupo de placas em um banho de ácido sulrurico antes da montagem da bateria ou 

carregando a bateria terminada, à qual foi adicionado o eletrólito. A primeira 

alternativa permite o envio das baterias às revendas sem eletrólito, que é adicionado 

antes da venda ao consumidor. No segundo caso, as baterias são montadas, recebem 

o eletrólito, a tampa é selada e o conjunto examinado para detecção de vazamentos. 

O último passo é a carga. Nessa operação os terminais da bateria são conectados a 

uma fonte de eletricidade e as baterias são carregadas durante várias horas. Ao final 

estarão prontas e carregadas. 

Uma bateria automotiva padrão consiste de seis células conectadas em série. 

Cada cél~la gera 2 volts e contém de 13 a 1 5 eletrodos. No eletrodo positivo o 

dióxido de chumbo (Pb02) é convertido a sulfato de chumbo (PbS04); no eletrodo 

negativo o chumbo metálico (Pb) também se transforma em PbS04. O eletrólito 

(ácido sulrurico diluído - H2S04) fornece o íon sulfato para as reações de descarga. 

As equações para o ânodo, para o cátodo e a reação completa para a pilha são: 

"' Anodo: 
Pb(s) + Hso..,- -7 PbS04 (s) + 2e- + H+ 

Cátodo: 
Pb02 (s) + HS04 - + 3H+ + 2e- -7 PbS04 (s) + lH20 

Reação Completa: 
Pb(s) + Pb02 (s) + 4H+ (aq) + 2SO/- (aq) -7 2PbS04 (s) + 2H20 (I) 

A figura 4 mostra a estrutura de uma bateria chumbo-ácido 
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Figura 4. Estrutura de uma Bateria Chumbo-Ácido 

Quando uma bateria se descarrega fazendo funcionar o motor de partida de um 

automóvel, a concentração de ácido sulfürico diminui e se forma sulfato de chumbo. 

À medida em que a concentração do ácido diminui, a densidade da solução decresce, 

o que toma possível saber o estado de carga de uma bateria pela medição da 

densidade da solução. Para cada elétron gerado em uma reação de oxidação 

ocorrendo no eletrodo negativo, existe um elétron consumido em uma reação de 

redução no eletrodo positivo. Conforme o processo prossegue, o material ativo (a 

pasta de óxido de chumbo) vai se exaurindo e a velocidade da reação diminui, até 

que a bateria não seja mais capaz de suprir elétrons. A maior parte da pasta de óxido 

de chumbo converte-se desta forma em sulfato de chumbo. Quando as baterias são 

carregadas, essas reações são invertidas e o sulfato de chumbo transforma-se outra 

vez em chumbo e óxido de chumbo (Figura 5). 

4.4.2. Aplicações 

São múltiplas as aplicações para baterias chumbo-ácido. Esses usos levam a 

diferentes voltagens, tamanhos e pesos. Baterias industriais podem pesar mais de 2 
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toneladas, enquanto baterias para sistemas "no brake" pesam menos de 2 

quilogramas. 

Bateria Descarregando 

+ 

Pb Pb 

Bateria Carregando 

I 

~, 
• I I H2 o 

Pb so4 Pb so4 

I 
H2 o 

J .. 

~ I 

Figura 5. As reações ocorrendo durante a bateria descarregando e carregando 

As principais aplicações para baterias chumbo-ácido são para fins: 

• Industriais_ baterias que se destinam a aplicações estacionárias tais como 
telecomunicações, usinas elétricas, sistemas ininterruptos de fornecimento 
de energia (UPS), nivelamento de carga, alarme e segurança, uso geral 
industrial e para partida de motores diesel; 

• Tracionário _ baterias utilizadas para movimentação de cargas ou pessoas 
(empilhadeiras, carrinhos para golfe, transporte de malas em aeroportos, 
etc.), cadeiras de roda e assemelhados e, carros elétricos; 

• Especiais_ baterias utilizadas em aplicações específicas de caráter 
científico, médico ou militar e aquelas que sejam parte integrante de 
circuitos eletro-eletrônicos, para exercer funções que requeiram energia 
elétrica ininterrupta em caso de fonte de energia primária sofrer alguma 
falha ou flutuação momentânea; 

• Genéricos baterias utilizadas em ferramentas e utensílios portáteis, 
alarmes domésticos contra incêndio ou roubo, luz de emergência, etc.; 

• Automotivas_ aquelas utilizadas como principal fonte de energia em 
veículos automotores para partida, iluminação e ignição ("SLI Batteries" ou 



"Starting, Lighting and lgnition Batteries"). São utilizadas em 
automóveis, caminhões, tratores, motocicletas, barcos e aviões. 

A tabela 27 mostra os usos das baterias chumbo-ácido em mercados específicos. 

Tabela 27 Usos para Baterias Chumbo-Ácido: (o/o do mercado) 
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Ti~o EuroEa USA JaEão· Outros Total 
Automotiva 19 30 9 13 7I 
Industrial I3 8 2 I 23 
Genérico 1,2 2 1,5 0,3 5 
Total 33,2 40 12,5 14,3 100 
Fonte: Mayer, 1995 

4.4.3. Vida Média de Baterias Automotivas 

As evoluções tecnológicas no processo de produção de baterias automotivas 

permitiram reduzir a massa de chumbo por unidade fabricada e aumentar a vida útil 

do produto. Em 1986, o peso das baterias que até então estava por volta dos 19 

quilos, caiu para 16 quilos; o chumbo contido que era de 1 1 quilos caiu 9. A vida útil 

aumentou em 11% entre 1977 e 1985 (PUTNAM, HA YES e BARTLETT 1986). 

Hoje, são cerca de 8 quilos de chumbo por bateria. Sob condições ideais, uma bateria 

automotiva pode durar até 6 anos, mas em operação normal sua vida útil pode ficar 

bastante reduzida. Embora não haja estudos sistematizados sobre a vida útil de 

baterias em países em desenvolvimento, dados calcados nas pesquisas realizadas nos 

Estados Unidos pelo Battery Council Intemational - BCI, fornecem indicações úteis 

sobre os fatores operacionais e ambientais que podem afetar a longevidade das 

baterias (BCI 1990 citado por RICH 1995, p. 1 O I). É sugerido que a vida útil de 

baterias na América Latina seja de 2I meses, 20 meses na África e Oriente Médio e 

50 meses na Ásia e região do Pacífico. A Tabela 28 oferece valores de vida útil de 

baterias. Ainda de acordo com Rich, a Yuasa Battery Inc. realizou um estudo em 

1989 identificando os fatores que poderiam afetar a vida útil das baterias automotivas 

incluindo aqueles relacionados com a tecnologia de produção (por exemplo 

espessura e composição das grelhas) e aqueles advindos das condições de operação. 

O clima foi colocado como um fator de grande importância, em particular pelas 

temperaturas extremas. Baterias falham mais sob altas temperaturas do que sob frio 
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intenso. Contudo, em climas· frios as baterias são super requisitadas durante as 

partidas do motor. Se o sistema de ignição (carburação, injeção, velas, cabos etc.) 

não for corretamente mantido, exigirá longas descargas da bateria o que reduzirá sua 

vida útiL As más condições das vias de tráfego constituem outro fator que também 

influencia na vida da bateria (choque mecânico) assim como uma manutenção 

inadequada (quando requerida). 

As entrevistas com revendedores das principais marcas de baterias fabricadas 

no Estado de São Paulo mostraram que as vendas aumentam sensivelmente no 

período de inverno na região sul - sudeste (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul) e nos invemicos e se mantêm razoavelmente estáveis durante todo o 

ano nas demais regiões do país. Outro fato interessante apontado é que nos Estados 

ou regiões com vias de trânsito menos cuidadas as baterias resistem fisicamente 

menos. Foi mencionada também a má qualidade das baterias produzidas pelas 

pequenas fabricadoras que, por trabalharem com matérias primas com maiores graus 

de contaminação e com processos tecnológicos menos desenvolvidos, produzem 

naturalmente equipamentos com vida útil menor. Mesmo sem estatísticas, as 

estimativas dos revendedores para a vida útil de baterias no Brasil variaram de 24 a 

40 meses, dentro portanto do estimado pelo estudo da Yuasa Battery Inc. 

Tabela 28 Vida Útil Estimada para Baterias Automotivas em Diferentes 
Países e Regiões do Globo (em meses) 

Europa Ocidental 64 
Canadá 60 

Japão 54 
Austrália 37 

Estados Unidos 36 
Brasil 29 
Índia 21 

Corea do Sul 19 
Fonte: RICH. 1995. 

4.4.4. Baterias de Chumbo-Ácido: Pós Consumo 

Ao final de sua vida útil uma bateria pode ser simplesmente descartada ou 

encaminhada para reciclagem. No primeiro caso perdem-se os valores materiais e 
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energéticos que a compuseram, obrigando a novas demandas de recursos 

ambientais. Uma bateria que tenha sido impropriamente disposta (isto é, não tenha 

sido reciclada) representa igualmente uma séria ameaça ecológica, considerando as 

substâncias tóxicas e corrosivas que a compõe. Pela reciclagem, ao mesmo tempo em 

que se evita que as baterias acabem em aterros, bota-foras, ou em incineradores, 

promove-se a recuperação e reutilização de recursos não renováveis como metais 

(chumbo, aço, cobre) e petróleo (plásticos), além de evidente prevenção da poluição. 

4.4.5. Materiais Recicláveis nas Baterias chumbo- Ácido 

As baterias de chumbo-ácido são compostas por uma fração orgânica, 

representada pela caixa de polipropileno (ou ebonite), bujões, tampa e separadores de 

placas; por uma fração inorgânica, representada pelos terminais de chumbo, 

conectares, placas positivas e negativas feitas e empastadas com sais e óxidos de 

chumbo e pelo eletrólito, uma solução diluída de ácido sulfürico. Todos esses 

materiais são passíveis de reciclagem. 

Os materiais e respectivas quantidades contidas em dois tipos padrão de 

baterias chumbo - ácido estão mostradas na tabela 29. 

Tabela 29 Materiais Recicláveis Presentes em Baterias Veiculares e 
Tracionárias de Chumbo- Ácido 

Material 
Reciclável 

Chumbo 
Plásticos 
Eletrólito * 
Aço 
Cobre 
Peso Total 
I_ Bateria de 12V. 44Ah. 220A 
2_ Baterias de 24V, 500Ah. DIN 43 535 

Quantidade 
Baterias Veiculares 

8,4 
1,1 
3,8 

*parte desse eletrólito encontra-se livre. c parte incorporada aos eletrodos 
Fonte: KIENE. 1995. 

Baterias Tracionárias 
262,7 

35,4 
83,5 
58,4 

1, 7 
441,7 

Uma composição percentual aproximada dos constituintes de baterias chumbo

ácido SLI, está mostrada na tabela 30. O quadro 6 apresenta uma descrição dos 

principais componentes desse tipo de bateria. 



Tabela 30 Composição Percentual Mais Provável de Baterias Chumbo
Ácido Tipo SLI 
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Componente %em peso 
Chumbo metálico 
Sais e óxidos de chumbo 
Plásticos 
Ácido 
Residuais (ebonite e separadores) 

17 
50 

5 
24 

4 
Total 100 
Fonte: [Ver Anexo IL FRANCISCO 1998} 

Quadro 6. Principais Componentes das Baterias de Chumbo-Ácido 

Caixa: recipiente subdividido por paredes intermediárias, para alojar os elementos e o 
eletrólito de uma bateria. 
Capacidade da bateria: quantidade de eletricidade que essa possa distribuir antes que a 
tensão desça abaixo do valor limite rmal para uma carga de 1 O horas. A capacidade é 
expressa em amperes/hora (Ah). 
Carga: operação pela qual a energia elétrica fornecida por um sistema externo é convertida 
em energia química na bateria. 
Conector: condutor destinado a interligar os terminais dos elementos de uma bateria. 
Conector das Placas: condutor destinado a interligar as placas de um grupo. 
Elemento: conjunto constituído de duas placas ou de dois grupos de placas positivas e 
negativas, isoladas entre si. 
Eletrólito: condutor iônico que envolve as placas. O eletrólito consiste em uma solução de 
ácido sulfúrico 36o/o em peso., com uma gravidade específica de 1,270. 
Espaçador: componente que assegura somente o espaçamento entre as placas. 
Grupo de placas: conjunto de placas interligadas, de mesma polaridade. 
Material Ativo: parte da placa que efetivamente participa das reações químicas ao passar a 
corrente elétrica. 
Placa Positiva: placa da qual flui a corrente para o circuito externo quando a bateria está em 
descarga. 
Placa Negativa: placa para qual flui a corrente elétrica quando a bateria está em descarga. 
Polo: extremidade condutora que recebe a tensão total da bateria, destinada a permitir a 
conexão a um circuito externo. 
Separador: componente permeável ao eletrólito que evita o contato metálico entre as placas 
de polaridades opostas, e que assegura o espaçamento entre as mesmas. 
Tampa única: peça destinada a fechar simultaneamente os recipientes dos acumuladores de 
uma bateria. 
Tampão ou bujão: peça removível destinada a permitir o escape de gases e a verificação e 
manutenção do eletrólito. 
Tensão nominal do acumulador: valor da tensão adotada em função de suas características 
eletroquímicas. Para o acumulador chumbo-ácido, a tensão nominal é 2 volts. 
Tensão nominal da bateria: valor da tensão adotada em função do números de 
acumuladores ligados em série. As baterias empregadas nos carros geralmente têm seis 
elementos, gerando assim uma tensão de 12V. 
Terminal: extremidade condutora do grupo de placas que permite a ligação com o grupo de 
placas adjacente, de polaridade oposta. 
Fonte: ABNT. 1989. 
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4.5 Gestão Do Controle Da Poluição 

4.5.1. Políticas de Controle Ambiental 

Diante da escassez de recursos, qualquer governo precisa restringir o espectro 

de problemas que irá enfrentar. Nos países em desenvolvimento, o fracasso das 

políticas ambientais se deve em grande parte à incapacidade de seus governantes em 

fixar prioridades para os diversos problemas e intervenções (MARGULIS, 1996). 

Em última estância, a decisão a respeito de quais problemas são prioritários é 

um processo político. As comunidades afetadas pela degradação ambiental, os 

principais poluidores, os especialistas em meio ambiente, as ONGs e os órgãos 

governamentais precisam chegar a um consenso sobre quais são os problemas 

ambientais mais críticos. Mesmo assim, a concordância a respeito de prioridades não 

implica em um determinado conjunto de ações prioritárias ou, mais especificamente, 

em uma política. Os governos precisam estabelecer objetivos realistas e escolher os 

instrumentos mais adequados para enfrentar os problemas prioritários e suas causas e 

nem sempre o fazem adequadamente. De acordo com o WORLD BANK (1995), as 

duas partes do processo estão interligadas. A falha de uma conduz à falha da outra. 

Ao decidirem sobre os objetivos mais realistas, os formuladores de políticas 

ambientais precisariam estar familiarizados com os instrumentos disponíveis para 

refrear a poluição e a degradação dos recursos naturais. Outrossim, deveriam avaliar 

criteriosamente a viabilidade administrativa e financeira das alternativas, se o 

objetivo pretendido for o de atingir resultados positivos em termos de controle da 

qualidade do meio ambiente1
. 

1 Ao menos em teoria. os governos devem concentrar-se em três aspectos fundamentais quando 
da escolha dos instrumentos de controle que comporão suas políticas de gestão ambiental: 1) 
viabilidade política_ os instrumentos adotados precisam ser aceitáveis pelos poluidorcs c pelos 
indi\.iduos c grupos envolvidos. Não havendo motivação/disposição para colaborar, o resultado será o 
confronto e prolongadas disputas juridicas; 2) viabilidade econômica_ a escolha do instrumento de 
controle requer a definição de medidas que assegurem o maior ganho em relação aos recursos 
disponíveis. Recursos escassos levam à competição com investimentos em setores de interesse social 
muito alto. como saúde e educação. A viabilidade econômica exige itúommções sobre os custos 
necessários para atingir diferentes níveis de qualidade ambiental: 3) viabilidade institucional_ os 
instrwncntos de controle precisam ser aplicados por organismos capazes de empreender e gerenciar 
adequadamente as complexas tarefas pelas quais são responsáveis. 
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4.5.2. Disponibilidade de Instrumentos 

Os gestores ambientais têm à sua disposição uma variedade de instrumentos 

que lhes permite atingir objetivos desejáveis de controle de poluição e de 

gerenciamento de condições de risco. Alguns são de base puramente voluntária~ isto 

é, eles encorajam e dão assistência à mudanças mas não as exigem. Outros~ são 

regulamentadores ou, em outras palavras, obrigam à mudanças (Quadro 6). No 

centro dos processos regulamentadores estão os requisitos ambientais - práticas e 

procedimentos específicos, exigidos por lei, para direta ou indiretamente, reduzir ou 

prevenir a poluição (Quadro 7) (USEP A, 1992). 

4.5.3. Objetivos de Controle 

Em termos de objetivos fundamentais de uma política de controle ambiental, 

dois são basilares: 

a) aquele relacionado com a mudança de comportamento do agente 
polui dor (o que indiretamente irá permitir o atendimento aos requisitos 
ambientais) e 

b) aquele referente à correção imediata de qualquer ameaça, potencial ou 
efetiva, originada por poluição. 

De acordo com WORLD BANK, ( 1992) o comportamento dos polui dores ou 

usuários de recursos ambientais pode ser influenciado de duas maneiras principais: * 

a) estipulando-se normas e padrões de procedimento (comando e controle) 
ou~ 

b) impondo-se um preço à poluição ou ao uso adicional de recursos 
(incentivos econômicos). 

Permeando esses dois processos, novas linhas políticas vêm se desenvolvendo tendo 

como paradigmas a minimização de riscos e a prevenção da poluição, práticas estas 

que procuram eliminar ou reduzir a presença e/ou a periculosidade dos poluentes na 

sua origem de geração, tanto por meios voluntários como regulamentares. 

*Ver também GALBRAITH JK. Anatomia do Poder.3' edição. São Paulo: Pioneira: 1989. 
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Quadro 7. Exemplos de Instrumentos de Gestão Ambiental 

Iniciativas Voluntárias_ 

Comando e Controle_ 

Estratégias Econômicas_ 

Riscos Toleráveis 

Prevenção da Poluição_ 

Instrumentos de Gestão Anrbienml 

encorajam, apoiam, mas não exigem mudanças. Incluem educação 
formal e ambiental, assistência técnica e promoção de lideranças 
ambientais, geralmente em organizações não governamentais. 
Normalmente tem o gerenciamento de algum recurso natural como 
pano de fundo. 

nesta abordagem o governo prescreve as mudanças desejáveis através 
de requisitos detalhados, para os quais exige atendimento obrigatório. 
São instrumentos típicos de comando e controle os padrões de 
qualidade ambiental, os padrões de emissão, condicionamento e 
projeto, os informes sobre produtos e processos, as proibições de 
fabricação e uso, as licenças e outorgas. 

esta abordagem usa as forças econômicas e de mercado para atingir as 
mudanças comportamentais desejadas. Podem ser aplicadas de forma 
independente ou associadamente às estratégias de comando e controle. 
Por exemplo, a introdução de forças de mercado nas ações de 
comando e controle podem encorajar soluções melhores e mais 
econômicas de prevenção à poluição. Entre os instrumentos 
econômicos encontram-se os sistemas de taxação, que cobram por 
emissões, efluentes e outras descargas no meio ambiente~ as 
permissões negociáveis que colocam no mercado "direitos de 
poluição"; os sistemas de compensação e o leilão de cargas de 
poluentes. 

a gestão ambiental apoiada em abordagens baseadas no conceito de 
risco tolerável é relativamente nova. Este princípio estabelece as 
prioridades para mudanças tendo como referência um determinado 
ruvel de risco a ser imposto á saúde pública e ambiental que tenha sido 
considerado tolerável. 

traz como objetivo maior prevenir a poluição. eliminando ou 
reduzindo, nos pontos de origem, características qualitativas e 
quantitativas indesejáveis dos poluentes. As mudanças necessárias 
para prevenção da poluição podem ser exigidas (como parte de 
estratégias de comando e controle) ou serem encorajadas como ações 
voluntárias. 

Responsabilidade Legal_ alguns sistemas de gerenciamento ambiental são baseados em leis que 
fazem o indivíduo ou o negócio responsável pelos resultados de certas 
ações, ou pelos danos que causam em outros indivíduos, negócios ou à 
propriedade. Sistemas de gestão por responsabilização reduzem ou 
previnem poluição na mesma extensão do medo que os indivíduos 
tiverem pelas conseqüências legais que advierem de seus atos. 

Fonte: Adaptado de USEPA 1992 

Comando e Controle 

Desde a introdução de políticas ambientais formais em países mais 

industrializados, os governos têm optado pela aplicação dos princípios de comando e 
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controle como estratégia predominante no combate à poluição. Isto e, pela 

regulamentação direta juntamente com um sistema de fiscalização e monitoração. 

(ROSSANO, 1974; PARKE~ 1978). Esta abordagem requer que o governo 

estabeleça objetivos ambientais e de saúde pública, especifique os padrões ou as 

quantidades de poluentes que podem ser emitidas, ou ainda a tecnologia pela qual os 

poluidores devem atender aos objetivos estabelecidos. 

Quadro 7. Exemplos de Requisitos Ambientais 

Padrões de Qualidade_ 

Padrões de Emissão_ 

Padrões de Tecnologia_ 

Proibições_ 

Requisitos Ambientais 

são metas para a qualidade do meio ambiente (ar. águas. solo). 
Normalmente servem como referência JXrra planejamento das 
emissões de fontes individuais que devem ser acomodadas em uma 
determinada área. 

limitam a quantidade de wna substáncia ou a descarga que uma fonte 
de poluição pode realizar no meio ambiente. em um dado período de 
tempo. 
requerem o uso de wn particular tipo de tecnologia para 
controlar/monitorar ermssoes. São particularmente apropriados 
quando a solução (equipamento) exigida é reconhecidamente eficaz 
sob as condições normalmente apresentadas pelas fontes existentes na 
comunidade. 

proíbem ou restringem a produção. o uso. armazenamento ou o 
transporte de determinadas substâncias em condições que especificam 

Licenças e Autorizações_ exigidas para a instalação. modificação e operação de atividades que 
constituam ou abriguem fontes de poluição ou que utilizem recursos 
ambientais 

Fonte: Adaptado de USEPA 1992 

Na maioria dos casos a abordagem de comando e controle especifica prazos 

para atendimento ao regulamentado, concede autorizações e licenças, estabelece 

procedimentos de fiscalização2 e estipula as penalidades para as situações de não 

conformidade. A responsabilidade pela definição e exigibilidade dos padrões e 

demais requisitos ambientais é dividida entre os governos central, estadual e local, 

responsáveis pelo quadro legal que dá suporte às ações de controle. 

A linha de comando e controle dá ao órgão regulador a máxima autoridade 

para controlar aonde e como os recursos ambientais serão utilizados, permitindo 

desta forma o atendimento aos objetivos estabelecidos de recuperação, conservação e 

preservação da qualidade ambiental. A maior vantagem dessa abordagem reside no 

2 Fiscalização no sentido de exigir c acompanhar a implementação dos requisitos legais impostos. 
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fato de propiciar ao órgão regulador um razoável grau de previsibilidade a respeito 

de quanto os níveis de poluição serão reduzidos, aonde e quando. Outro ponto 

positivo das estratégias de comando e controle é que elas protegem a competição 

entre empresas. No caso de novos empreendimentos por exemplo, todos estarão 

submetidos aos mesmos requisitos ambientais e deverão adotar tecnologias 

equivalentes de controle3 
. 

A regulamentação se mostra também adequada como instrumento de gestão do 

uso e ocupação do solo, quando o governo pode lançar mão do zoneamento para criar 

perfis de ocupação mais adequados do que aqueles que adviriam das demandas de 

mercado. O zoneamento em áreas rurais, por exemplo, pode ser um elemento 

facilitador na proteção de espaços ecologicamente sensíveis, ou preservador de áreas 

agricultávei s. 

Embora a aplicação de instrumentos de comando e controle tenha resultado em 

substancial progresso na redução da poluição ambiental, esta abordagem tem sido 

cada vez mais criticada por autores nacionais e internacionais como WORLD BANK 

(1992)~ BERSTEIN (1993)~ BENAKOUCHE e CRUZ (1994); MAY e MOTA, 

( 1994) por ser economicamente ineficiente e dificil de implementar adequadamente. 

Estes dois aspectos negativos são sentidos principalmente pelos órgãos de controle, 

que se obrigam a manter, dentre outras obrigações, um detalhado e atualizado 

sistema de informação relacionando os múltiplos processos de produção (fontes e 

poluentes) e a adequação dos vários sistemas e equipamentos de controle da poluição 

implantados. Com um grande número de indústrias sob controle, torna-se 

extremamente caro e demorado dispor das necessárias informações - e de técnicos 

capacitados - para manter um correto e eficaz sistema de comando e controle. A 

CETESB, órgão de excelência no combate da poluição ambiental no Brasil, tem 

inúmeras vezes manifestado as dificuldades que enfrenta, tanto de ordem material 

como de recursos humanos capacitados, para manter suas ações de controle, 

reforçando desta maneira as posições supra mencionadas. 

'Esta é wna ,·antagcm relati,·a. porque é altamente dependente da forma pela qual as estratégias de 
comando c controle são aplicadas. Indústrias localizadas em Municipios clou Estados com requisitos 
ambientais diferenciados ou. diferentemente exigidos. podem experimentar situações muito 
complicadas de competitividadc. 
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Outro aspecto complexo de comando e controle diz respeito à exigibilidade 

dos padrões que estabelece. Diferentes empresas de um mesmo ramo de atividade, 

com diferentes idades, tamanhos, tipos de estrutura e processos produtivos, ficam 

submetidas aos mesmos padrões. Este fato leva muitas vezes a situações de 

impossibilidade de um atendimento equânime aos requisitos ambientais por absoluta 

falta de espaço fisico, de inviabilidade econômica (em função dos custos envolvidos) 

e de inviabilidade técnica, por ausência de tecnologia que ajuste os requisitos 

ambientais à condição produtiva da empresa. Por fim, a abordagem de comando e 

controle propicia pouco incentivo para inovações em tecnologias mais limpas, uma 

vez que, atendido os requisitos ambientais, não há motivação adicional para busca de 

soluções mais eficientes ou econômicas. 

Do ponto de vista macro da questão, instrumentos de comando e controle 

apresentam uma capacidade reduzida de controle ambiental por não impedirem a 

geração da poluição nem sua transferência entre meios. Além disso criam, conforme 

demonstra MARGULIS ( 1990), iniqüidade na distribuição dos custos ambientais 

entre os diversos segmentos da sociedade. Os ajustes necessários para alterar esta 

situação não podem se realizar sem a intemalização dos custos ambientais. Uma 

iniciativa amplamente sugerida frente a questão tem sido a inclusão de instrumentos 

econômicos na gestão ambiental. 

Instrumentos Econômicos 

Nos últimos anos, vários países como Alemanha, Holanda, Inglaterra, Canadá, 

e Estados Unidos têm adotado instrumentos econômicos (taxas sobre poluição, 

sistemas de depósito/retomo, direitos de poluição em bolsa, etc.) para introduzir mais 

flexibilidade, eficácia e custo-efetividade nas medidas de controle estabelecidas em 

suas políticas de combate à poluição (BERNSTEIN, 1993 ). Muitos desses 

instrumentos operam como incentivos para os responsáveis pelo controle de fontes 

de poluição, que podem escolher as formas que lhes forem mais eficientes e 

econômicas para atingir os objetivos ambientais traçados. 

Dentre tais instrumentos, dois tipos podem ser considerados: 

a) incentivos que atuam na forma de prêmios; 

b) incentivos que atuam na forma de preços. 
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Os pnmetros requerem um comprometimento de recursos do Tesouro, 

enquanto o outros geram fundos fiscais. Os incentivos na forma de prêmios 

compreendem o crédito subsidiado e as isenções fiscais. Os incentivos creditícios são 

freqüentemente utilizados, sendo operados pelos órgãos de fomento governamentais. 

Com relação aos incentivos fiscais estes ainda são incipientes na área ambiental e 

mostram-se bastante polêmicos. Sua formulação e implementação dependem 

basicamente de soluções políticas, a exemplo de mecanismos semelhantes 

implantados nas áreas de tecnologia e cultura. 

Nos incentivos econômicos via preços, estão os mecanismos de mercado que 

orientam os agentes econômicos a valorizarem os bens e serviços ambientais de 

acordo com sua escassez e seu custo de oportunidade social. Para tal, atua-se na 

formação dos preços privados destes bens ou, no caso de ausência de mercados, 

cnam-se mecanismos que levam ao estabelecimento de um "valor social". 

Resumidamente, o que se faz é adotar o "principio do _poluidor pagador"4
. Atuando 

diretamente nos preços, objetiva-se incorporar os custos ambientais aos custos 

privados que os agentes econômicos praticam no mercado em atividades de produção 

e consumo. 

Esses incentivos podem atuar diretamente sobre os preços (como taxas e 

tarifas) ou indiretamente, como certificados ou direitos de propriedade. As taxas 

correspondem a uma cobrança direta pelo nível de poluição ou pelo uso de um 

produto ou recurso natural. São exemplos de taxas, aquelas aplicadas sobre ejluentes 

(principalmente para proteção das águas e redução de ruído); sobre usuários (coleta 

e tratamento de lixo e esgoto urbanos)5
; sobre produtos (veículos, baterias 

automotivas, gasolina, etc.). Já os certificados ou direitos de propriedade procuram 

estabelecer níveis desejados de uso do bem ou serviço ambiental como, por exemplo, 

a quantidade total de poluição ou de uso permitido que são distribuídos entre os 

usuários ou produtores em forma de certificados ou direitos. Estes certificados 

podem então ser transacionados em mercados específicos, com controle e taxação da 

4 Ver LACAST A N e NEVES.MA: Ambiente e Desenvolvimento Sustentado: Princípios de Direito 
Internacional in: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO- SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE. Comércio e Meio Ambiente. São P.aulo: SMA: 1996). 
5 Na prática. essas taxas são consideradas pagamentos normais pelos serviços públicos prestados c 
raramente agem como um incentiYo econômico à redução da poluição. 
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autoridade ambiental através de operações de emissão e resgate destes títulos 

(PNUD, 1996). 

O uso de instrumentos econômicos tais como taxas sobre poluição é 

complementar aos instrumentos de comando e controle. Entretanto, sua 

implementação envolve questões relacionadas à sua integração com os padrões 

ambientais existentes e à distribuição dos custos e da arrecadação fiscal resultantes, 

além dos aspectos institucionais e legais. A Tabela 31 exemplifica taxas sobre 

produtos aplicadas em alguns países da OECD e suas finalidades. 

No Brasil, essas questões têm sido objeto de profundas discussões, 

principalmente no tocante aos aspectos pertinentes ao uso dos recursos hídricos, 

tendo em vista a possibilidade legal de cobrança pelo uso da água. Estuda-se 

também, embora de forma bastante incipiente, a cobrança de taxa sobre alguns 

produtos, como pilhas e baterias, muito mais como forma de geração de receita do 

que como incentivo econômico. 

Tabela 31 Exemplos de Taxas Incidindo sobre Produtos., em Países da 
OECD. 

País 
Finlândia 

Produto 
Embalagens não descartáveis 
Óleos lubrificantes 

Itália Embalagens plásticas 
Holanda Combustíveis automotivos 
Noruega Fertilizantes e Pesticidas 
Suécia Baterias 
Fonte: Adaptado de OECD. 1989. 

Propósito 
Incentivo 
Geração de Receita 
Incentivo 
Geração de Receita 
Geração de Receita 
Incentivo e Receita 

Teoricamente, instrumentos econômicos têm a capacidade de controlar a 

poluição de acordo com mecanismos de mercado e desta forma facilitam a 

desregulamentação e reduzem o envolvimento do governo. Na prática, contudo, eles 

não eliminam a necessidade de regulamentação, implementação ("enforcement") e 

outras formas de participação do governo. Não existem exemplos conhecidos de 

casos aonde instrumentos econômicos substituíram completamente a regulamentação 

direta de atividades poluidoras (BERNSTEIN, 1993). Na maioria dos casos os 

instrumentos econômicos suplementam as re!:,TUlamentações, contribuindo para uma 

eficiente consecução dos objetivos políticos de meio ambiente. Ademais, os 
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instrumentos econômicos ou de mercado apresentam limitações. Se os poluidores 

persistirem no processo de poluição - ainda que a racionalidade econômica imediata 

sugira uma estratégia diferente - os instrumentos econômicos de mercado têm 

resultados menos previsíveis que a regulamentação direta. Além disso, no caso das 

multas por poluição, se elas estiverem abaixo do nível apropriado (como aconteceu 

em São Paulo no início da década de 1990) os poluidores poderão preferir recolhe-las 

a implantar os controles adequados. Nessa condição as multas eventualmente 

aumentariam a receita do governo mas não trariam qualquer melhoria às condições 

ambientais. 

A aplicação dos instrumentos de mercado coloca um importante problema 

prático adicional. Por envolverem transações monetárias (taxas, subsídios, incentivos 

fiscais etc.) tomam necessária a articulação dos órgãos de controle com os 

ministérios/secretarias de planejamento ou finanças, o que requer abertura e 

disposição de ambos os lados para lidar com questões econômicas e ambientais. 
I 

Essas condições não são fáceis de encontrar, especialmente nos países em 

desenvolvimento (BURSZTYN, BENAKOUCHE e BURSZTYN, 1994). 

Há casos em que os instrumentos de mercado não são recomendados. São eles: 

a) as situações de alto risco e, 

b) no caso de monopólio. 

Na primeira hipótese (o caso, por exemplo, das fundições de chumbo), não 

interessa ao governo e à sociedade dar aos poluidores a escolha de preferirem um 

incentivo econômico. É melhor que sejam obrigados a cumprir uma regulamentação 

direta e específica. No caso dos monopólios, a regulamentação direta também é 

preferível porque as despesas adicionais com cuidados ambientais irão aumentar 

ainda mais os preços dos produtos, levando-os na direção oposta à socialmente 

desejável (MARGULLIS, 1990 ; WORLD BANK, 1992). 

4.5.4. Prevenção da Poluição 

Como já anteriormente apontado, os órgãos de proteção ambiental. ~~

historicamente baseado suas ações de controle primariamp•· .. ·-
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políticas de redução de poluição que impõem medidas de controle após o ponto de 

geração de resíduos ou ainda, após os danos ambientais já terem ocorrido como 

resultado de uma liberação de poluentes no meio ambiente. Este caminho, 

ordinariamente conhecido como "gerenciamento de fim de tubon segue 

principalmente as linhas de comando e controle. 

Apesar da existência de numerosas leis e regulamentos e dos custos arcados 

pelas indústrias e pelos governos para o tratamento e disposição adequada dos 

poluentes, quantidades significativas de resíduos, sejam eles sólidos, líquidos ou 

gasosos, continuam sendo descarregados no meio ambiente. Diante desse fato, cada 

vez mais as atenções estão se voltando a ações que permitam construir uma 

sociedade sustentável, apoiada em princípios que privilegiem a conservação da 

vitalidade e diversidade do planeta e respeitem sua capacidade de suporte. 

O gerenciamento da poluição, realizado por meio do controle das emissões e dos 

descartes, tem se mostrado insuficiente para proteger adequadamente a saúde 

humana, evitar a degradação ambiental e preservar os recursos naturais. Assim 

sendo, a tendência mundial, sobretudo nos países industrializados, é a de estabelecer 

estratégias e/ou formas de incentivar os usuários de recursos ambientais a reduzirem 

suas demandas e seus descartes através de medidas preventivas, de caráter 

obrigatório ou voluntário (CETESB, 1998). Reduzir, reusar e reciclar são palavras de 

ordem. 

Nesse sentido, muitas empresas vêm implementando técnicas de prevenção à 

poluição com o objetivo de reduzir os custos de controle e, ao mesmo tempo, 

melhorar o desempenho de seus negócios. Esta mudança fundamental de ênfase, da 

correção para a prevenção, não é apenas uma estratégia de importância ambiental 

mas, sobretudo, de relevância econômica e boa para a imagem dos negócios (ALVES 

e LICCO, 1994). 

É reconhecido que a cada ano, milhões de toneladas de resíduos são gerados e 

descartados no meio ambiente e que, destes, muitos poderiam ser reaproveitados ou 

mesmo evitados na sua fonte geradora por simples modificação nos processos e/ou 

nas práticas que lhes deram origem. É de fundamental importância demonstrar que 

programas de prevenção à poluição podem ser implementados com relativa 

simplicidade junto às atividades industriais, comerciais e do cotidiano, enfatizando o 



desenvolvimento de práticas, técnicas e tecnologias que reduzam ou eliminem a 

geração e o descarte de resíduos . 
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A minimização na geração de resíduos não se refere somente a resíduos sólidos, 

mas engloba todas as emissões poluentes, sejam elas gasosas, líquidas ou sólidas, que 

podem e devem ser vistas como parte integrante do programa de prevenção. Quando 

problemas ambientais são prevenidos, evitam-se "despoluições" e medidas de 

remediação dispendiosas, reduzem-se incertezas em relação á responsabilidades e 

medidas reguladoras e incrementa-se a eficiência e a economia, além de reduzir 

custos de produção e proteger o meio ambiente de forma mais eficaz. O controle 

corretivo da poluição requer contínuos recursos em sua manutenção e operação e 

transfere o poluente de um meio para o outro, exigindo a demanda de novos recursos 

para tratamento e adequada destinação. 

A empresa Minnesota Mining Manufacturing Co. (3M) pronunctou-se da 

seguinte maneira a respeito da prevenção á poluição: 

"O controle da poluição não resolve problemas. Ele simplesmente 

os altera, transformando poluentes de uma forma em outra. A 

forma dos resíduos pode ser mudada, mas eles não desaparecem. É 

evidente, que métodos convencionais de controle, em algum 

momento criam mais poluição do que removem, e consomem 

recursos desproporcionais aos beneficios que oferecem. O que 

emerge é um paradoxo ambiental: consome-se recursos para 

remover poluição; a remoção da poluição gera resíduos; mais 

recursos são necessários para dispor esse resíduo e no processo 

cria-se mais poluição" (BENFORADO et al, 1991 citado em 

WENTZ 1995, p. 257) 

Princípios da Prevenção à Poluição 

Diferentes definições para mtmmização de resíduos, redução de geração e 

prevenção à poluição, foram desenvolvidas e ?presentadas por estudiosos e 

organizações ao longo dos últimos anos (CHEREMISINOFF e FERRANTE, 1992). 

O presente texto se baseia no conceito de prevenção à poluição adotado pelo 

Congresso dos Estados Unidos da América (Pollution Prevention Act of 1990) e que 
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está sendo considerado pela CETESB para constar da revisão do Decreto Lei 

8468/766
. 

O termo prevenção à poluição ou redução na fonte se refere, mas não se 

restringe, a práticas que: 

a) Reduzam a quantidade de quaisquer substâncias, perigosas ou não, e dos 
poluentes ou contaminantes afluentes em qualquer volume de resíduos ou 
liberados no meio ambiente de outra maneira, incluindo emissões fugitivas; 

b) Reduzam os riscos à saúde humana e ao meio ambiente associados com a 
liberação de substâncias poluentes ou contaminadoras; 

c) Incluam modificações em equipamentos, processos ou procedimentos, 
reformulação ou replanejamento de produtos, substituição de matérias primas ou 
melhorias nos gerenciamentos administrativo e técnico da entidade/empresa, que 
maximizem a redução na geração ou a eliminação de poluentes na fonte, em 
volume, concentração e/ou toxicidade, através do aumento de eficiência no uso 
da matéria prima, energia, água e outros recursos naturais. 

Segundo esse conceito, a prevenção e o controle da poluição ambiental devem ser 

exercidos de acordo com a seguinte ordem de gerenciamento: 

a) a poluição deve ser prevenida na sua fonte; 

b) a poluição que não puder ser prevenida na fonte, deve ter seus respectivos 
resíduos/poluentes reciclados de forma ambientalmente segura; 

c) a poluição que não puder ser prevenida na sua fonte ou ter seus 
resíduos/poluentes reciclados, deve ser tratada de forma ambientalmente segura; 

d) a disposição ou outra forma de liberação para o meio 
empregada somente em último recurso e deve ser 
ambientalmente segura. 

Beneficios Associados à Prevenção da Poluição 

ambiente deve ser 
conduzida de forma 

A Prevenção da Poluição (P2) é freqüentemente abordada como um 

planejamento empresarial com beneficios ambientais ou ainda como uma ótima 

oportunidade de negócios. Os beneficios obtidos com a implantação de P2 são 

mumeros, como o aumento da conscientização ambiental através de ações que 

promovem a conservação e a preservação dos recursos naturais; o aumento .d~ 
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performance ambiental e a redução dos custos e melhoria da competitividade da 

empresa. Outros beneficios, considerando-se o processo industrial e a qualidade do 

meio ambiente, também são obtidos. São eles: 

a) Para a organização e a comunidade: 

• redução nos gastos com energia; 
• redução na geração de resíduos (tendendo à eliminação total) com 

conseqüente redução dos gastos com tratamento, transporte e disposição; 
• redução na transferência de poluentes de um meio para o outro; 
• melhoria no desempenho ambiental; 
• promoção da motivação do corpo gerencial 
• minimização dos custos de remediação; 
• limitação da responsabilidade civil e criminal relacionada com lançamento de 

resíduos no meio ambiente; 
• redução ou mesmo eliminação de conflitos de conformidade legal com órgãos 

de controle ambiental; 
• melhoria na imagem pública da empresa; 
• redução de possíveis conflitos com a comunidade circunvizinha e 
• promoção de uma maior lealdade do consumidor 

b) Para os responsáveis pelo controle ambiental. 

• aumento da eficiência das ações de controle, através da concentração de 
tempo e esforços em outras áreas, uma vez que as indústrias se auto 
monitoram; 

• promoção da imagem pública da organização; 
• promoção da melhoria das relações com as indústrias; 
• promoção da melhoria das relações com a comunidade e 
• aumento da confiabilidade das ações de controle. 

6 Decreto que regulamenta a Lei 997/76 e opcracionaliza o sistema estadual de prevenção c controle 
da poluição ambiental no Estado de São Paulo (CETESB. l995b). 
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5. RESULTADOS 

5. 1. A Situação Do Chumbo No Brasil 

De acordo com o atual conhecimento do subsolo brasileiro, o país não é bem 

aquinhoado quanto a reservas de minérios de chumbo. Segundo o Sumário Mineral 

Brasileiro de 1996, publicado pelo Departamento Nacional de Prospecção Mineral, 

as reservas nacionais de minérios do metal representam apenas cerca de 3% das 

reservas mundiais em termos de metal contido. A baixa disponibilidade e os pobres 

teores do minério nacional acarretam elevados custos de exploração, o que levou à 

paralisação de diversas operações de lavTa (MME, 1997). 

Até 1995, a produção de chumbo primário no país era de responsabilidade de 

uma única empresa, a Plumbum Mineração e Metalurgia S/ A. No final daquele ano, 

basicamente em função da exaustão das reservas minerais e obsolescência 

tecnológica das instalações, a empresa encerrou suas atividades como produtora de 

chumbo primário, deixando o país totalmente dependente do abastecimento via 

metal secundário e importações. A produção de concentrado de chumbo no ano foi 

de apenas 13,9 mil toneladas e a importação de 9,5 mil toneladas, ambas quantidades 

expressas em metal contido (MME, 1997). 

Em que pese a importante contribuição do setor secundário, a crescente 

demanda interna de chumbo, conseqüência do bom desempenho da indústria 

automobilística nacional, tem levado ao aumento das importações de lingotes, o que 

agrava a situação já bastante insatisfatória da balança comercial do metal. Os 

números que seguem (Tabelas 32 e 33) comprovam o fato, com o esclarecimento de 

que o abrupto crescimento da produção do metal secundário - com a conseqüente 

interferência no consumo aparente no ano de 1996 - é devido aos seguintes fatores 

apontados por SERRÃO (1997) [Ver Anexo 11, SERRÃO 1997]: 

a) imerrupção da produção da Plumbum; 

b) aquecimemo da indústria automobilística; 

(.._) refinamento das estatísticas do JCZ. 
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Tabela 32 Produção Brasileira de Chumbo (em milhares de toneladas por 

ano 
Produção Ano 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Primária 29,5 32,5 30,1 22,3 24,5 27,5 14,6 13,9 
Secundária 68,7 53,1 45,4 42,0 38,3 39,0 43,0 46,7 104,0 
Total 98,2 85,6 75,5 64,3 62,8 66,5 57,6 60,6 104,0 
Fonte: ICZ, 1997. 

Tabela 33 Importações Totais A de Chumbo pelo Brasil, Consumo Aparente8 

e Déficit na Balan a Comercial- valores de 1988 a 1996. 
Importações 

Totais em 1 O t. 
Totais em 1 06 US$ 
Consumo Aparente 
Déficit Comercial 
(em 106 US$) 

1988 
33,9 
11,9 
97,6 

8.9 

21,3 
7,5 
85,9 

3,4 3,5 12,2 
A_ chumbo primário, secundário, semi acabados, outros 
B_ Produção+ Importações (exceto sucatas)- Exportações 
Fonte: ICZ, 1997. 

Ano 

6,2 21,5 23,2 31,2 

1996 
38,4 
29,2 
135,8 

28,7 

Deve-se observar que a produção nacional de chumbo foi substancialmente 

superior àquela registrada na Tabela 32 para os anos que antecedem a 1996, já que as 

melhores estatísticas disponíveis elaboradas pelo Instituto de Metais Não Ferrosos

ICZ, contabilizam apenas a produção dos produtores de maior porte e mais 

organizados. A considerável produção das pequenas empresas, existentes em grande 

número e pulverizadas pelo país, não é de fácil acesso e acaba por não ser 

contabilizada. É por esta razão que a Secretaria de Minas e Metalurgia do Ministério 

de Minas e Energia - MME tem relutado em considerar a produção de chumbo 

secundário em suas publicações estatísticas [Ver Anexo 11, SERRÃO 1997]. Em 

decorrência, o real consumo aparente nacional também é superior ao registrado para 

anos que antecedem a 1996. 

5.1.1. Abastecimento Interno 

O mercado consumidor brasileiro de chumbo é estimado em· 11 O a 115 mil 

t/ano. Para atender o consumo aparente, a oferta interna é de 60.000 t/ano, 

proveniente principalmente de sucata de baterias usadas. Deriva daí um déficit de 
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50.000 t/ano (MALTA, 1997). Para o suprimento deste chumbo faltante, 3 

alternativas se apresentam: 

a) Importação de minério de chumbo~ 
b) Importação de chumbo em lingotes (primário ou secundário); 
c) Importação de sucata de chumbo (baterias exaustas). 

Em qualquer economia organizada a atividade de reciclagem de sucatas se 

sobrepõe à produção primária, por razões já anteriormente abordadas. Deixando-se 

de lado a importação de minério de chumbo, restariam as importações de lingotes e 

de sucata. O chumbo secundário em lingote, feito a partir da reciclagem das sucatas 

de chumbo, além de ter o seu preço balizado pelo preço do produto primário tem a 

desvantagem de não possuir os controles de qualidade requeridos (pureza) para a 
-

produção de ligas de chumbo como chumbo-cálcio, chumbo-selênio, chumbo-prata e 

outras, indispensáveis na fabricação de baterias mais potentes e com menor uso 

específico de chumbo. Descartando-se então a importação de lingotes de chumbo 

secundário por questões de ordem técnica e econômica, poder-se-ia argumentar que a 

importação de lingotes de chumbo primário seria a rota ideal para suprimento da 

carência crônica do metal no pais. Ocorre porém, que esta alternativa, além de 

agravar ainda mais o problema da balança comercial do metal pelo elevado preço do 

chumbo primário, tomaria o preço da bateria nacional menos atraente frente ao da 

importada. Sendo o setor automotivo extremamente competitivo, não hesitaria em 

incrementar a importação do produto, enfraquecendo com isso a produção interna e 

aumentando o desemprego também nesse ramo industrial. 

Além desses aspectos, a importação do metal primário apresenta ainda, sob o 

ponto de vista sócio-econômico, outras inegáveis desvantagens em conseqüência de 

seu maior valor agregado: 

• menor utilização de mão-de-obra local, insumos, serviços, etc., com efeito 
negativo no nível de atividade econômica~ 

• inibição da atividade e perda de eficiência de um parque industrial com larga 
predominância de capital nacional, estruturado a partir da utilização de 
baterias usadas como insumo fundamental e que se encontra com elevado 
índice de ociosidade em função da falta de matéria-prima. 

Ademais, passados em média de dois a três anos, as baterias (importadas ou 

produzidas a partir de lingotes importados) estariam sendo descartadas e 
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movimentadas no território nacional, anulando praticamente a efetividade de 

qualquer objetivo de proteção ambiental eventualmente subjacente à restrição de 

importação de sucata de chumbo na forma de baterias usadas. Sob o ponto de vista 

puramente mercadológico, o ideal é que se pudesse dispor da livre concorrência entre 

o chumbo primário importado em lingotes e o chumbo secundário produzido a partir 

de sucata gerada no país e importada. O beneficiário seria o consumidor brasileiro, 

que passaria a dispor de produtos de qualidade com preços menores. 

Sucatas de Chumbo 

A sucata de chumbo de maior oferta no mercado internacional é a bateria usada 

inteira. O preço desta sucata é menor que o preço do chumbo em lingotes, quer como 

metal primário, quer como secundário. A Tabela 34 procura ilustrar o fato. 

Tabela 34 Valor Médio Unitário do Chumbo Importado (US$/t FOB) 
Produto Importado Ano 

1991 1992 1993 1994 
Chumbo primário 596 554 420 500 
Sucata de chumbo 259 186 175 144 
a Valor do dia. Bolsa de Metais de Londres. O ESTADO DE SAO PAULO. 1999. 
Fonte: MALTA( 1997) 

550 
237 

O chumbo secundário obtido a partir da reciclagem de sucata de bateria é cerca 

de 35o/o mais barato que o chumbo primário. Além disso, a bateria é completamente 

aproveitada. Apenas o ácido contido não é reciclado em sua totalidade. 

O maior ofertante de baterias usadas no mercado internacional são os Estados 

Unidos, exportando para a Europa, México e Canadá. Em todos esses países, a 

reciclagem do chumbo é realizada sob equipamentos, técnicas e processos 

dominados por empresas brasileiras. 

5.2. Restrições Legais à Importação de Baterias Exaustas de Chumbo

Ácido 

A Convenção da Basiléia estabeleceu, sob os auspícios do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, regras e procedimentos internacionais sobre a 
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movimentação transfronteiriça e a disposição de resíduos, que faz valer para os 

países signatários. Constitui importante instrumento disciplinador dos movimentos 

internacionais de resíduos perigosos, e de seu depósito, baseada que está no princípio 

da notificação e consentimento prévio e explícito para a importação, exportação e o 

trânsito desses resíduos. Seu objetivo primeiro é o de proteger países em 

desenvolvimento de serem usados como espaço de descarga para resíduos originados 

em países industrializados. 

Em seu Artigo 4 - Obrigações Gerais, a Convenção estabeleceu, dentre outros, 

os seguintes compromissos: 

• a minimização da geração de resíduos e o seu tratamento o ma1s 
próximo possível do ponto de geração; 

• a necessidade de notificação e de consentimento prévio, por escrito, 
por parte dos países importadores, para importação de resíduos autorizados, 
assegurando o direito soberano de cada Estado - Parte de impedir tal importação~ 

• a possibilidade de movimentação entre Estados - Parte e não Partes 
mediante acordo de cooperação~ 

• a permissão para a movimentação transfronteiriça de resíduos, desde 
que sejam necessários como matéria prima para as indústrias de reciclagem ou 
recuperação no país de importação. 

Estabeleceu igualmente, que as diretrizes técnicas a serem adotadas para o 

gerenciamento ambientalmente saudável dos resíduos perigosos seriam discutidas na 

primeira Conferência das Partes (SMA, 1997). 

5.2. 1 . Conferência das Partes 

A primeira Conferência das Partes teve lugar em Novembro/Dezembro de 

1992, em Piriápolis, Uruguai, quando houve a proposta por parte do Grupo G-77 do 

banimento total de todas as exportações de resíduos perigosos, incluindo aqueles 

para reciclagem. Pela Decisão 1/22 os países membros da Convenção concordaram 

apenas em solicitar aos países em desenvolvimento que proibissem a importação de 

resíduos perigosos de países industrializados. 

Durante a segunda Conferência das Partes, realizada em março de 1994, os 

delegados presentes concordaram, em consenso, pela proibição imediata de toda e 
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qualquer exportação de resíduos perigosos destinados à disposição final em países 

fora da OECD e pelo banimento, a partir de 1 o janeiro de 1998, de todas as 

exportações de resíduos perigosos de países da OECD para países fora da OECD, 

mesmo que para reciclagem ou recuperação. O banimento ficou conhecido como 

Decisão 11112. 

Na terceira Conferência das Partes, realizada em setembro de 1995, pela 

Decisão Ill/1 foram introduzidas novas restrições para a movimentação de resíduos 

perigosos, proibindo todos os movimentos transfronteiriços para esses resíduos, 

mesmo que para recuperação e/ou reciclagem. Decisões sobre quais metais 

recicláveis estariam sob o escopo da Convenção, e desta forma sob o banimento do 

comércio, deveriam ainda ser finalizadas. 

Na décima sessão do Grupo Técnico de Trabalho (Convention·s Technical 

Working Group ), realizada em Kuala Lumpur (Malásia, 22-26 de abril de 1996), a 

sugestão de que todos os materiais contendo chumbo e cádmio fossem cobertos pelo 

banimento do comércio para reciclagem não prosperou. Os países concordaram em 

excluir do banimento a sucata limpa, não contaminada, incluindo ligas de berílio, 

selênio, cádmio, telúrio e chumbo. Concordaram também que formas dispersas 

desses materiais (borras, lamas, pós, etc.) estivessem cobertas pelo banimento, assim 

como o mercúrio, o arsênio, o tálio, e os seus compostos; alguns tipos de sucata de 

equipamentos eletrônicos e cinzas de metais preciosos que poderiam ser perigosas; as 

baterias de chumbo- ácido. 

A Quarta Conferência das Partes, realizada em fevereiro de 1998 finalizou a 

listagem dos resíduos considerados perigosos. A maioria dos resíduos listados parece 

ter pequeno significado em termos econômicos e de mercado e sua caracterização 

como material perigoso propicia uma boa proteção contra tentativas de disposição 

por parte dos países geradores constantes do Anexo VII da Convenção. Alguns 

poucos porém, (como as baterias de chumbo-ácido, inteiras ou moídas, os compostos 

de zinco e as placas de computadores) representam uma fonte significativa de 

material recuperável para vários países em desenvoh.dmento e perfazem a grande 

massa de resíduos movimentada de países da OECD para países fora da OECD. 

Para a quinta Conferência das Partes, a se realizar em dezembro de 1999 na 

cidade de Basiléia, serão submetidas aos representantes dos países signatários. além 
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da proposta de criação de um fundo de emergência para recompor o meto 

ambiente em caso de acidentes com resíduos perigosos, temas como: emenda à 

proibição de exportação de resíduos perigosos de países desenvolvidos para não 

desenvolvidos; o tráfico ilegal; a classificação dos vários tipos de resíduos; normas 

técnicas para o manejo ambientalmente correto de materiais como baterias, plásticos, 

pneus, lixo hospitalar e também um sistema de intercâmbio de informações e 

cooperação internacional. 

5.2.2. A Legislação Brasileira e a Convenção da Basiléia 

A Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos e seu Depósito foi concluída em Basiléia, Suíça, em 22 de março 

de 1989 e promulgada pelo Governo Brasileiro através do Decreto n.0 875, de 19 de 

julho de 1993. 

Dentro das regras e procedimentos por ela estabelecidos, o Brasil adotou 

livremente uma série de posturas que podem ser vistas como o auto banimento da 

importação de resíduos perigosos, mesmo que para recuperação ou reciclagem de 

materiais valiosos ao país. Um resumo da legislação aprovada nesse sentido é 

apresentada a seguir. 

Portaria Normativa mAMA n.0 138~ de 22 de dezembro de 1992. 
Proibiu a importação de resíduos de qualquer espécie e sob qualquer forma, 
com exceção feita àqueles que listou em anexo. Em paralelo, revogou a 
Portaria Normativa ffiAMA n.0 l.l97/90, que até então controlava a importação 
de resíduos para o território nacional. Considerando que para os setores 
metalúrgico e siderúrgico, os resíduos (sucata metálica) importados 
constituem-se em importantes matérias primas em seus processos produtivos e 
que a simples proibição de toda e qualquer importação de resíduos poderia 
prejudicar seriamente esses segmentos industriais, a Portaria 138/92 
estabeleceu, entre outros pontos: 

i) a possibilidade de importação dos resíduos que lista em seu anexo I, 
dependendo de prévia autorização do IBAMA; 
ii) que as empresas que importarem resíduos deverão atender aos 
condicionantes que define para transporte, manuseio, armazenamento, 
processamento e controle da poluição ambiental; 
iii) que os órgãos estaduais de meio ambiente serão ouvidos antes ~~ 
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concessão de autorização para importação; 
iv) que a falha no atendimento ao que estabelece implicará em penalidades 
e na proibição de novas importações. 

A Portaria mAMA I38/92 foi complementada em 1993 por meio de Instrução 
Normativa mAMA n. 0 40, de 26 de março e, posteriormente, em 1994, pela 
Portaria mAMA n. 0 I06. 

Resolução CONAMA n.o 7, de 04 de maio de 1994. 
Proibiu a importação e exportação de resíduos perigosos, de qualquer espécie, 
sob qualquer forma e para qualquer fim, inclusive reciclagem. Nas situações 
configuradas como de absoluta imprescindibilidade de importação ou 
exportação, estabeleceu que estas ficarão condicionadas a apreciação e 
deliberação prévia do CONAMA. Estabeleceu também que não serão aceitas 
solicitações de importação ou de exportação para países que não sejam partes 
da Convenção da Basiléia, à exceção de eventuais deliberações em contrário, 
nos termos que ela mesma estabelece em seu artigo 2°. Esta Resolução afetou 
diretamente as unidades recicladoras de chumbo que têm nas sucatas 
importadas a única fonte de matéria prima competitiva no mercado do metal. 
Foi revogada em 30 de dezembro de I994 pela Resolução CONAMA 37/94. 

Resolução CONAMA n.0 8, de 11 de outubro de 1996. 
O presidente do CONAMA, "ad referendum", desse Conselho, por delegação 
da Resolução CONAMA 37/94, de 30 de dezembro de I994, autorizou, em 
caráter excepcional, pelo prazo de seis meses, a importação de sucata de 
chumbo sob a forma de baterias automotivas usadas, para fins de reciclagem ou 
reaproveitamento direto pelo importador. A importação prevista aplicava-se 
somente às empresas relacionadas no anexo da Resolução e nas quantidades 
especificadas. A Resolução 8/96 foi revogada em 3 I de dezembro pela 
Resolução CONAMA 22/96. 

Resolução CONAMA n.0 23, de 12 de dezembro de 1996. 
Definiu e classificou os resíduos em perigosos - classe I; não inertes - classe li; 
e inertes, classe III, e proibiu a importação dos resíduos perigosos - Classe I, 
em todo o território nacional, sob qualquer forma e para qualquer fim. Nas 
situações em que se caracterizasse a imprescindibilidade de importação de 
resíduos perigosos, estabeleceu que tal excepcionalidade ficaria condicionada à 
apreciação e deliberação prévia do CONAMA, mediante avaliação da sua 
Câmara Técnica de Controle Ambiental. 

Resolução CONAMA n.o 228, de 20 de agosto de 1997. 
Autorizou até 3 I de dezembro de I997, em caráter excepcional, a importação 
de resíduos e desperdícios de acumuladores elétricos de chumbo. 

A partir de 1 o de janeiro de 1998, ficou proibida qualquer importação de sucata de 
chumbo na forma de baterias automotivas exaustas. 
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Em 30 de junho de 1999, após 18 meses de vigência da proibição de importação de 

sucata de chumbo na forma de baterias automotivas exaustas o CONAMA, 

convencido talvez da pouca eficácia ambiental da medida, voltou-se ao ponto mais 

importante do problema: o gerenciamento ambientalmente adequado desse "resíduo". 

Considerando os -impactos negativos causados ao meio ambiente pelo descarte 

inadequado de pilhas e baterias usadas~ a necessidade de se disciplinar o descarte e o 

gerenciamento ambientalmente adequado dessas pilhas e baterias no que tange à 

coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final e, que tais resíduos 

além de continuarem sem destinação adequada e contaminando o ambiente 

necessitam por suas especificidades, de procedimentos especiais ou diferenciados, 

aprovou a Resolução 257, com as seguintes diretrizes: 

i) Após o seu esgotamento energético, as baterias de chumbo, tanto de 
aplicação automotiva como industrial, serão entregues pelos usuários aos 
estabelecimentos que os comercializam, ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias produtoras, para repasse aos 
fabricantes ou importadores para que estes adotem, diretamente ou por meio 
de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou 
disposição final ambienta/mente adequada. 

ii) Os estabelecimentos que comercializam baterias de chumbo-ácido, bem como 
a rede de assistência técnica autorizada ficam obrigados a aceitar dos 
usuários a devolução das unidades usadas (Artigo 3/. 

iii) As baterias recebidas por esta forma serão acondicionadas adequadamente e 
armazenadas segregadamente, obedecendo as normas ambientais e de saúde 
pública pertinentes, bem como as recomendações dos fabricantes ou 
importadores (Artigo 4/. 

iv) Ficam proibidos o lançamento de baterias in natura a céu aberto, tanto em 
áreas urbanas como rurais; a queima a céu aberto ou em recipientes, 
instalações ou equipamentos não adequados cm?forme a legislação vigente; o 
lançamento em corpos d'água, praias. manguezais, terrenos baldios, poços 
ou cacimbas, cavidades subterrâneas, em redes de drenagem de águas 
pluviais, esgotos. eletricidade ou telefone mesmo que abandonadas. ou em 
áreas Sl{jeitas a inundações. 

1 BrasiL Resolução CONAMA 257. de 30/6/99. Diário Oficial da República Federati"\·a do Brasil. 
Brasília. 22 jun. 1999. Seção 1. p. 28. 
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v) No prazo de um ano de sua wgencia, nas matérias publicitárias, nas 

embalagens e nas próprias baterias de chumbo deverão constar advertências 
sobre os riscos à saúde humana e ao meio ambiente, bem como da 
necessidade da bateria ser devolvida ao revendedor ou rede se assistência 
técnica para retorno ao fabricante ou importador (Artigo 9o;. 

vi) Os fabricantes, os importadores, a rede autorizada de assistência técnica, e 
os comerciantes de baterias ficam obrigados, no prazo de doze meses da 
vigência da Resolução, a implantar mecanismos operacionais para a coleta, 
transporte e armazenamento (Artigo I lo;. 

vii) Os fabricantes e os importadores ficam obrigados, no prazo de vinte e quatro 
meses, a implantar os sistemas de reutilização, reciclagem, tratamento ou 
disposição final, obedecida a legislação em vigor (Artigo 12o;. 

Finalmente, em seu Artigo 14°, estabelece a Resolução 257 que 

a reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final das baterias, 
realizadas diretamente pelos fabricantes ou por terceiros, deverão ser 
processadas de forma tecnicamente segura a adequada, com vistas a evitar 
riscos à saúde humana e ao meio ambiente, principalmente no que tange ao 
manuseio de resíduos pelos seres humanos, filtragem do ar, tratamento de 
efluentes e cuidados com o solo. 

Requer ainda que sejam observadas as normas ambientais, especialmente no 

que se refere ao licenciamento da atividade. 

Observa-se que a Resolução 257/99 não é específica para as baterias 

automotivas. Ela objetiva o controle genérico de todas as pilhas e baterias que 

contenham em suas composições metais como chumbo, cádmio, mercúrio, e seus 

compostos. Não deixa contudo de constituir importante instrumento gerencial para o 

problema das baterias chumbo-ácido e como tal deve ser considerada. 

5.4. Riscos Ambientais Associados ao Manejo Inadequado das Baterias 

Exaustas de Chumbo-Ácido 

Na ausência de um programa para reciclagem das baterias exaustas de chumbo

ácido, maximizam-se os riscos de contaminação ambiental decorrente de um manejo 

inadequado dessas baterias. Se lançadas diretamente no meio ambiente podem se 

romper, liberando sua carga tóxica (aproximadamente 9,0 kg de chumbo e compostos 
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de chumbo por bateria de automóvel) e corrosiva (de 2,0 a 3,0 litros de ácido 

sulfürico, pH = 0,8, por bateria de automóvel). No caso das baterias que utilizam o 

eletrólito na forma de gel o perigo associado é apenas parcialmente menor em função 

da maior viscosidade do gel, mas continua presente. Para as baterias de eletrólito 

contido esse perigo direto praticamente não existe. 

Além de sua extrema acidez, o eletrólito contém metais dissolvidos e em forma 

particulada, liberados pelos eletrodos (Tabela 35). O impacto ambiental desses 

metais fica potencializado pela presença do ácido, uma vez que em pH baixo a 

maioria deles se apresenta em forma iônica, mais disponível e com matar 

mobilidade. Embora a mobilidade dos metais no solo esteja restrita a uma primeira 

camada superior em condições naturais de pH, ela aumenta sensivelmente sob 

condições ácidas, ampliando o volume de solo contaminado e colocando em risco as 

águas subterrâneas. 

Tabela 35 Concentração de Metais Presentes no Eletrólito de Baterias 
Chumbo-ácido 

Metal 
Chumbo particulado 
Chumbo dissolvido 
Arsênio 
Antimônio 
Zinco 
Estanho 
Cálcio 
Ferro 
Fonte: W A TIS, 1984 

Concentração (mg!L) 
60-240 

1-6 
1-6 

20-175 
1-13,5 

1-6 
5-20 

20-150 

Tão ou mais preocupante do que o simples descarte das baterias chumbo-ácido, 

são os processos de reforma e recuperação dessas baterias (recondicionamento) 

realizados em pequenas oficinas, de forma rudimentar e sem nenhuma proteção 

ambiental ou de segurança à saúde do trabalhador. Conforme se constatou em visitas 

a esses "recondicionadores", as baterias são esvaziadas (com o eletrólito sendo 

descartado diretamente no esgoto), a carcaça é aberta com um corte imediatamente 

abaixo da tampa, as placas são retiradas, examinadas, reconstituídas e/ou 

substituídas, a bateria é remontada e fechada com a colagem da parte superior 

anteriormente retirada. O eletrólito é substituído e uma nova carga é aplicada. 
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Esse processo, pelas características rudimentares da tecnologia empregada, 

expõe o recondicionador e os ocupantes de seu ambiente próximo a concentrações de 

compostos tóxicos e corrosivos, suficientes para levar a intoxicações com 

conseqüências algumas vezes bastante sérias. Ademais, para o recondicionamento de 

1 bateria são "canibalizadas" 3 ou 4 outras, gerando grande quantidade de resíduos 

perigosos (Figuras 6-9). Durante o "workshop" realizado em 29 e 30 de novembro de 

1999, em Brasília, pelo Ministério do Meio Ambiente e Organização Mundial de 

Saúde, para discutir o Projeto para Redução dos Riscos da Exposição ao Chumbo, 

este tema foi exaustivamente debatido, sendo considerado pelos técnicos tanto do 

Ministério do Meio Ambiente como do Ministério da Saúde, uma das mais graves 

situações de exposição humana ao metal. 

As pequenas fundições e as recuperadoras clandestinas constituem outro 

problema, uma vez que abrem as baterias, descartam o eletrólito, separam as partes 

não metálicas, fundem e separam o chumbo. Por deficiência de equipamentos e 

técnica, produzem um resíduo rico em óxido de chumbo que armazenam ou 

descartam sem os devidos cuidados. Assim procedendo, além de prejudicarem a 

indústria constituída da fundição secundária de chumbo, poluem seriamente o 

ambiente, intoxicam vizinhos, operários e familiares e criam uma imagem negativa 

para a reciclagem do metal (Ver figuras 1 O e 11 ). 

O armazenamento e transporte de baterias usadas fecham o circuito de 

atividades que podem impor riscos ao meio ambiente se inadequadamente realizados. 

O armazenamento abrange uma ampla gama de situações, desde um indivíduo que 

mantém baterias usadas em sua garagem ou porão até atacadistas que agem como 

ponto de recolhimento, passando por áreas de disposição de inservíveis e 

intermediários que acumulam grandes quantidades de baterias para influenciar no 

preço do metal no mercado interno. Em locais onde baterias são armazenadas por 

longos períodos de tempo existe a necessidade de práticas adequadas de manejo no 

sentido de minimizar possíveis danos ambientais. Conforme as baterias vão sendo 

acumuladas aumenta a chance de danos às carcaças e de vazamentos. Com o tempo a 

probabilidade aumenta ainda mais, devido à ação das intempéries, acidentes ou 

vandalismo. Quanto ao transporte em si de baterias, seu impacto potencial sobre o 

meio ambiente é relativamente pequeno e está relacionado a eventuais acidentes. 



Figura 6. Conjunto de placas extraído. mostrando a preca.-iedade das 
fcnramentas utmlmzadas. 

Figura 7. O contato direto com as placas contendo óxidos e sais de chumbo. 
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Figura 8. Placas selecionadas~ com possibilidade de reuso. 

Figura 9. Para cada bateria recondicionada "canibalizam-se" 3 ou 4 outras, 
gerando-se grande quantidade de resíduos. 
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Figura 10. Como se apresentam as pequenas fundições de chumbo. 

Figura 11. Resíduo contendo alto teor de chumbo, gerado após a recuperação 
da fração metálica contida nas baterias. 
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5.5. A Importância da Reciclagem das Baterias Automotivas 

Devido à elevada toxicidade do chumbo e seus compostos, a sociedade está 

profundamente interessada em reduzir ao máximo as rotas de exposição ambiental ao 

metal. Uma vez que as baterias automotivas representam a maior porcentagem de 

aplicação do chumbo (superior a 70%), sua correta reciclagem, ao invés do 

recondicionamento ou da disposição,. constitui a forma mais eficiente, efetiva e 

ambientalmente correta para limitar essa exposição. 

O processo de reciclagem das baterias chumbo-ácido compreende a 

transferência de baterias exaustas, via cadeia de intermediários, do consumidor ao 

reciclador (fundição secundária de chumbo), onde as baterias serão transformadas em 

chumbo refinado, plástico pré-beneficiado, recuperado e/ou reciclado e, 

eventualmente, em correntes de sais derivados do ácido sulfúrico. 

Por dez anos consecutivos, as baterias chumbo - ácido encabeçaram a lista dos 

produtos de consumo com a maior taxa de reciclagem nos Estados Unidos (Tabela 

36). Com um valor de 96,5% para chumbo, as baterias vencem as latas de alumínio 

(63,5%), as garrafas de vidro (38,0%), e o papel de jornal (67,8%). O valor médio 

para o período 1991-1996 foi de 94,6% (BATTERY COUNCIL INTERNATIONAL, 

1999). 

Tabela 36 Çomparativo entre a Taxa de Reciclagem das Baterias Chumbo-
Acido e de outros Bens de Consumo entre 1987 e 1996, nos Estado 
Unidos. 

Ano Baterias 
Jornais Latas de. 

Vidro Chumbo-ácido alumínio 
1987 86.6 32.7 50.6 22.0 
1988 91.0 35.1 54.6 25.0 
1989 95.3 37.8 60.8 28.0 
1990 97.8 43.2 63.6 22.0 
1991 96.8 52.0 62.4 24.0 
1992 94.4 56.0 67.9 28.0 
1993 92.9 59.3 63.1 31.0 
1994 98.2 62.8 65.4 32.0 
1995 89.5 62.7 62.2 35.0 
1996 96.5 67.8 63.5 38.0 
Fonte: BATTERY COUNCIL INTERNATIONAL. 1999. 
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Dentro de uma estimativa bastante preliminar poder-se-ia dizer que 

665.000.000 de baterias foram substituídas, no mundo, entre 1993 e 1996 e 

730.000.000 entre 1995 e 1998, admitindo-se uma produção constante de 40.000.000 

de veículos/ano e uma vida média útil de 36 meses por bateria. Por meio dessas 

estimativas chega-se a cerca de 180.000.000 de baterias sendo substituídas, por ano, 

no mundo todo. O Brasil é responsável por 1 O milhões dessas baterias. 

Considerando uma taxa mundial média de reciclagem de 85o/o (95% para países 

da Comunidade Européia e Estados Unidos, 60% Japão e 50% demais países), são 

reprocessadas anualmente cerca de 150.000.000 de baterias, o que representa 

1.100.000 toneladas de chumbo e 150.000 toneladas de plástico, que voltam a 

reintegrar o circuito de produção de baterias automotoras3 

5.5.1. Aspectos Econômicos 

Devido ao excelente potencial que as baterias chumbo-ácido apresentam para 

reciclagem, elas são vistas como uma "commodity",- ficando sujeitas às mesmas 

pressões econômicas a que se sujeitam quaisquer outras "commodities". Em tempos 

de bons preços para o chumbo no mercado mundial, a reciclagem de baterias opera 

bem. Quando o custo total da coleta, manuseio, armazenagem e transporte das 

baterias exaustas para reciclagem supera o valor de mercado do chumbo, o sistema 

entra em falência. 

A indústria da sucata metálica de chumbo opera no mundo todo, com o preço 

do metal primário e os custos de transporte sendo os fatores determinantes para a 

sucata ser exportada ou comercializada no mercado interno. Tipicamente, o 

movimento da sucata é dos países industrializados há mais tempo, para aqueles em 

processo de industrialização, uma vez que estes últimos ainda não dispõem de 

acumulações suficientes de sucata nativa que lhes permitam operar suas indústrias da 

fundição secundária de forma econômica. 

:! Assumindo um rendimento de 90% na reciclagem Estes estimativas são bastante aproximadas. 
considerando a falta de dados oficiais sobre o assunto. 
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Como no caso de outros bens e "commodities", o mercado de sucata 

metálica de chumbo atende ao vazio entre a demanda e o suprimento do metal. No 

início dos anos 1990 esta diferença esteve em seu máximo nos países em rápido 

desenvolvimento do leste europeu, do sul e sudeste da Ásia, e da América Latina -

nomeadamente aqueles produtores /exportadores de veículos automotores -

declinando a · partir do terceiro quartil da década em decorrência das crises 

econômicas na Ásia (1997) e Rússia (1998). 

Do ponto de vista quantitativo, a disparidade entre o suprimento e a demanda 

por chumbo· nesses países é resultante: 

• da intensidade do crescimento material que experimentaram, 
• da tendência irreversível para o uso de fontes secundárias e 
• do estoque limitado de sucata que apresentam. 

A reciclagem de baterias exaustas de chumbo-ácido não encontra fim em si 

própria, sendo realizada somente enquanto existir um motivador econômico para tal. 

Este motivador é o diferencial de preço existente entre o chumbo refinado produzido 

a partir de fontes secundárias e aquele obtido a partir de fontes primárias. O preço do 

metal na Bolsa de Metais de Londres- LME é o valor de referência a ser usado nessa 

situação, uma vez que é ali que os produtores de chumbo refinado, produzido de 

fontes primárias e secundárias, vendem seus produtos ao preço do dia, à vista, sem a 

necessidade de irem ao mercado aberto. 

O padrão de pureza LME para os seus estoques de chumbo é de 99,97%. Estes 

0,03% remanescentes são de certa forma problemáticos por tratarem de impurezas 

inespecíficas, impedindo que este chumbo seja utilizado diretamente pela indústria 

de baterias, principalmente no que diz respeito à produção de óxidos. O chumbo 

primário é normalmente refinado a 99,985 ou 99,99% de pureza. Além disso, as 

impurezas remanescentes são conhecidas ou previsíveis, o que faz o seu controle 

fácil de programar e implantar. Para levar o chumbo em estoque na LME ao nível de 

pureza do refinado primário estima-se um custo de 1 00 a 150 dólares por tonelada, 

dentro do que pode ser chamado de "preço extra de refino". Além deste custo extra, 

existem outros relativos à liberação do armazém, transporte, embarque, taxas de 

importação, que vão se somar ao preço base para formar o preço final da tonelada de 

chumbo refinado. Para se obter lucro com a reciclagem do chumbo de baterias, o 



preço de referência seria de 700 a 750 dólares por tonelada (preço base Ll\IIE + 

custo extra de refino+ custos de frete, taxas e impostos). 
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Contudo, nestes últimos tempos, o custo extra de refino foi reduzido de forma 

sensível, em função da P ASMINCO, a maior produtora de chumbo primário do 

mundo, colocar no mercado uma enorme quantidade de chumbo primário de sua 

planta em Port Pirie - Austrália. Este fato levou a uma queda no custo extra do 

chumbo de alta pureza fazendo com que a diferença de preço do chumbo 99,99o/o 

P ASMINCO e o preço Ll\IIE ficasse ao redor dos US 1 0/t, no início de 1999 

(HOFFMANN, 1999). Com isso, o preço de referência para chumbo importado de 

alta pureza ajustou-se ao redor dos US$650/t. Este é o valor contra o qual a 

rentabilidade da reciclagem de baterias deve ser analisada, nos dias de hoje, no 

Brasil4
. 

5.5.2. Aspectos Ambientais 

Do ponto de vista ambiental, a reciclagem de baterias traz uma série de 

vantagens, além da óbvia prevenção da poluição ambiental que promove: 

a) extensão na vida do recurso mineral (embora as reservas mundiais de 
chumbo sejam adequadas dentro de um futuro previsível, elas não são 
ilimitadas. No Brasil inexistem atualmente.); 

b) redução nos custos dos produtos finais (matéria primas secundárias são 
mais baratas do que as primárias, barateando o preço das baterias); 

c) redução na dependência de fontes externas (em bases nacionais, chumbo 
secundário produzido a partir de sucata interna reduz a necessidade de 
importação de produtos primários e secundários); 

d) conservação de energia (a produção primária do chumbo é muito mais 
intensiva em energia do que a secundária5

. Além disso, boa parte do chumbo 
contido nas baterias está em forma metálica, requerendo pequena quantidade 
de energia para retomá-lo à condição comercial); 

4 Nas primeiras semanas de abril de 2000. o preço do chumoo no mercado de Londres chegou aos 
US$ 420.00 reduzindo. mesmo que momentaneamente. o valor de referência de US$650.00 par.1 cerca 
de US$ 500.00. 
5Chumoo primário requer cerca de 40gigajoules por tonelada para beneficiamento e refino. O chumoo 
secundário demanda. em média. 8 gigajoules por tonelada para produção (HENSTOCK. 1996). 
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e) redução de impactos ambientais e do espaço necessário para 
disposição final de rejeitos ( produtos obsoletos são geralmente dispostos em 
aterros. O processo de reciclagem das baterias evita a disposição nestes aterros, 
aumentando sua vida útil e reduzindo a probabilidade de contaminação 
ambiental pela dispersão dos metais contidos); 

f) aumento na disponibilidade de co-produtos (a reciclagem do chumbo 
contido nas baterias permite também a reciclagem de outros elementos como o 
antimônio, estanho e cobre); 

g) aumento nas oportunidades de emprego (a coleta, seleção, transporte, e 
processamento de baterias cria numerosas oportunidades de emprego). 

A reciclagem de baterias também apresenta riscos e desvantagens. Se mais 

recursos são consumidos na coleta, transporte e reprocessamento de baterias 

automotivas do que na produção primária da mesma quantidade de chumbo, os 

beneficios da reciclagem desaparecem. Igualmente, a reciclagem perde sentido se a 

recuperação e reprocessamento de materiais secundários gerar emissões maiores e 

mais perigosas do que a produção primária. 

Como qualquer outro processo de transformação da matéria, a reciclagem de 

baterias está sujeita aos princípios estabelecidos pela termodinâmica, conforme já 

apontado em capítulo anterior. Dentro deste contexto, é válido afirmar que: 

a) as transformação de matérias pnmas em produtos de consumo geram 

resíduos e emissões; 

b) que os produtos de consumo serão inevitavelmente transformados em 

resíduos; 

c) que o controle das emissões demanda novas quantidades de matéria e 

energia e gera novas emissões; 

d) que os requisitos de energia para manutenção desses processos derivam de 

transformações da matéria e da energia e geram emissões. 

Dessa forma, a reciclagem de baterias constitui também fonte potencial 

significativa de poluição ambiental e, como tal, deve ser encarada e gerenciada. 
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5.6. Taxa de Reciclagem 

Considerando que uma parcela bastante significativa da produção mundial de 

chumbo é destinada à produção de baterias, conforme procura mostrar a Tabela 3 7, 

sua reciclagem é um importante passo na redução da exposição ambiental ao metal. 

A taxa de reciclagem das baterias chumbo-ácido é uma indicação, embora 

pouco acurada, de quanto desse chumbo deixa de ser descartado em correntes 

residuais, por unidade de tempo. Essa taxa compara o número de baterias 

consideradas disponíveis para reciclagem em um determinado ano, com a quantidade 

de chumbo secundário produzido naquele mesmo ano. Trata-se de uma estimativa 

totalmente dependente de fatores como: 

a) que baterias estarão incluídas nos cálculos; 

b) as flutuações anuais na venda de baterias; 

c) as diferenças de vida útil das diferentes baterias; 

d) as importação e exportação de baterias e sucata de chumbo. 

Conforme mencionado, a taxa de reciclagem de baterias nos Estados Unidos 

em 1996 foi de 96,5%. Mesmo sendo um valor bastante expressivo a USEPA 

pretende aumentá-lo ainda mais, dentro de sua estratégia de redução à exposição ao 

chumbo. De acordo com KIEHNE ( 1995), as taxas de retomo de baterias 

automotivas exaustas em países da Comunidade Européia, em 1994, era da ordem de 

95%. Se estratégias para reciclagem fossem adotadas por todos os países do mundo, 

uma significativa parte do problema ambiental do chumbo estaria equacionada, uma 

vez que as atenções de controle ficariam concentradas somente em pontos 

específicos da cadeia de reciclagem, que são infinitamente menores em número do 

que os atuais locais de armazenamento, recondicionamento e/ou descarte atualmente 

existentes. 

Tabela 37 Porcentagem do Consumo e Quantidades Equivalentes de chumbo 
dedicadas à produção de Baterias em países selecionados da 
Europa, no ano de 1993. 

País 
Reino Unido 
Alemanha 
Estados Unidos 
Fonte: Adaptado de HENSTOCK. 1996. 

% 

58 
78 

Quantidade ( 1 06t) 
O, 1 
0,2 
LI 



112 
No Brasil~ a indústria de baterias representa 84o/o do consumo nacional de 

chumbo (I CZ, 1997). Em 1996 foram produzidas 1 L 116.000 unidades, em 1997 

11.490.000, e em 1998 11.860.000 de baterias (ABINEE, 1999). A despeito da 

inexistência de estatísticas confiáveis a respeito, estima-se que a taxa nacional de 

reciclagem esteja ao redor dos 80o/o. Esta estimativa é feita com base na frota de 

veículos no País e em taxas regionais de reciclagem e de recondicionamento de 

baterias. Com esses números calcula-se que algo como 2 a 2,3 milhões de baterias 

(16 a 18 mil toneladas de chumbo) estão sendo estocadas, recondicionadas, dispostas 

inadequadamente, ou mesmo perdidas, por ano, no Brasil. São números alarmantes, 

considerando a potencialidade de contaminação ambiental por metais e ácido e o fato 

do país ser importador de chumbo. 

5. 7. A Cadeia da Reciclagem 

A cadeia de reciclagem de baterias representa o processo pelo qual uma bateria 

automotiva exausta pode ser transferida do consumidor (ponto inicial), até a fundição 

secundária de chumbo (ponto final), passando pelos diversos intermediários. A 

perfeita compreensão dessa seqüência é importante na mudança ou no reforço de 

comportamentos e situações necessários para obter e manter uma elevada taxa de 

reciclagem. A Figura 12, construída a partir de referências bibliográfica e das 

entrevistas realizadas com profissionais atuando na área, procura esquematizar esse 

processo. 

Embora o preço de mercado do chumbo possa ser considerado o fator mats 

significativo influenciando as taxas de reciclagem, outros fatores também têm forte 

interferência como: 

• tamanho do país; 
• localização dos centros de produção, consumo e reprocessamento (a 

distribuição das baterias pelo país); 
• perfil do consumidor; 
• facilidade de transporte; 
• comportamento de retalhistas, atacadistas e produtores de baterias. 

O Brasil, com suas dimensões continentais, enfrenta problemas especiais com 

as distâncias a percorrer entre os pontos de geração das baterias usadas e os pontos 
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de reprocessamento. Uma bateria descartada no Acre, por exemplo, dificilmente 

será enviada para reciclagem em Pernambuco, São Paulo ou Paraná. O mais provável 

é sofra recondicionamento, ou que seja armazenada indefinidamente, ou ainda que 

seja descartada juntamente com o lixo da região, reduzindo as taxas de reciclagem e 

aumentando o potencial de impacto ambiental.. 

Figura 12. 

Disposição no Solo 
ou 

Incineração 

Fundição 
Secundária 
de Chumbo 

Desmanche 

Programa 
de 

Reciclagem 

Recuperadores 
de Chumbo 

A Cadeia da Reciclagem e seus Principais Atores. 



114 
5. 7. 1. Consumidores 

Como pnmetro ponto da cadeia de reciclagem, os consumidores têm a 

responsabilidade inicial de reciclar suas baterias automotivas. Se eles decidirem por 

não participar da reciclagem, poderão mantê-las em casa ou simplesmente jogá-las 

no lixo ou em terrenos baldios, atrasando sua entrada na cadeia de reciclagem por 

muito tempo ou, permanentemente. 

Nos EU~ estudo realizado pelo BCI em 1990, estimou que cerca de 

40.000.000 de baterias eram mantidas em casa por seus donos, que não sabiam que 

as baterias eram recicláveis (USEP ~ 1992). Efetivamente, essa situação é muito 

diferente nos dias de hoje, mas serve de indicação para extrapolações para outros 

países onde a reciclagem de baterias ainda não é um atividade totalmente conhecida 

ou praticada de forma organizada. 

Embora no Brasil não existam estudos similares, é fato constatado a 

acumulação de baterias usadas em órgãos públicos, indústrias, empresas de 

transporte, que aguardam por uma venda positiva desse material para dar baixa em 

seus inventários de inservíveis. É comum também, nas vendas de sucatas metálicas, a 

inclusão de baterias para ganho de peso, transferindo para os sucateiros a missão de 

dispô-las. A presença de baterias automotivas em aterros oficializados é rara. Em 

lixões e em bota-fora de grandes centros urbanos são recolhidas por catadores, que as 

vendem aos sucateiros. 

Em países com programas oficiais (ou oficiosos como o Brasil) de reciclagem 

de baterias implementados, o consumidor que desejar reciclar sua bateria automotiva 

terá à sua disposição basicamente dois pontos de coleta onde poderá deixá-la: 

a) Os pontos de venda (varejistas ou retalhistas) que aceitam as baterias 
usadas, incluindo: auto-elétricos, revendas autorizadas de baterias, 
mecânicas de automóveis, alguns postos de serviço, supermercados e 
varejistas de autopeças; 

b) Os pontos oficiais de programas de reciclagem (quando existirem). 

Os desmanches de veículos representam uma alternativa indireta, uma vez que a 

bateria vai junto com o veículo. As baterias neles coletadas são comercializadas para 

reciclagem, via cadeia de intermediários. 
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Na ma10na dos países, o sistema de reciclagem funciona bastante bem 

dentro dos grandes centros e próximos a eles, onde o comercio de sucata é mais ativo 

e organizado. Fora, a responsabilidade pela coleta de baterias fica por conta de 

catadores com algum contato comercial com intermediários. Nesse caso a eficiência 

de coleta cai. 

Existe ainda a possibilidade do consumidor preferir, ou ser obrigado a efetuar 

pessoalmente a troca de sua bateria automotiva. Nesse caso a destinação das baterias 

irá depender exclusivamente da motivação e da capacidade do consumidor em 

retomá-la. 

5.7.2. Primeiros Intermediários 

Muitas revendas· de baterias (retalhistas) aceitam voluntariamente e até mesmo 

oferecem incentivos por baterias usadas. Nos Estados Unidos, em muitos Estados, 

são obrigadas por lei a receber as baterias usadas ao procederem a venda de uma 

nova. No Brasil, a partir da Resolução CONAMA 257, de junho de 1999, os 

consumidores retomarão (não é uma ação compulsória) suas baterias usadas aos 

pontos de distribuição, fabricantes ou importadores, para que estes, obrigatoriamente, 

procedam à reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final dessas baterias 

de forma ambientalmente saudável. 

Os varejistas quando recebem as baterias usadas de volta normalmente as 

comercializam com outros intermediários (comerciantes de sucata, atacadistas, 

fabricantes), que vão negociá-las com as fundições secundárias. Em alguns casos, 

dependendo de seus totais de vendas, comercializam diretamente com as fundições. 

Em épocas em que o preço do chumbo está baixo, podem reter as baterias 

aguardando preços melhores, vendê-las pelo valor do frete ou, em caso extremo, 

pagar para que sejam retiradas. Com um mercado carente nesse tipo de sucata, a 

quase totalidade das baterias de chumbo recebidalcoletadas no Brasil é reciclada. 

Segundo dados da USEP A do início da década de 1990, os desmanches de 

veículos retiravam cerca de I 0.000.000 de veículos de circulação anualmente nos 

Estados Unidos, significando que, grosseiramente, a mesma quantidade de baterias 
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seria disponibilizada para reciclagem (USEP A, 1992). Por essa via, os veículos 

são triturados e prensados, com suas partes metálicas recicladas nas fundições 

secundárias de aço, enquanto que as baterias salvas são recicladas nas fundições 

secundárias de chumbo. No Brasil, e em alguns outros países em desenvolvimento, o 

senso de desmanche é um pouco diferente, com os veículos sendo desmontados para 

o reuso de partes. Nessa situação, as baterias totalmente exaustas têm pouco interesse 

e são comercializadas com sucateiros se existir um preço interessante. Aquelas com 

alguma vida útil são vendidas como baterias de segunda mão ou negociadas com os 

recondicionadores de baterias. 

5.7.3. Segundos Intermediários 

Comerciantes de sucata, transportadores e recuperadores _ este grupo 

supre tradicionalmente, as fundições secundária de chumbo com baterias e outras 

sucatas do metal. Eles podem operar independentemente ou sob contrato com 

retalhistas, produtores e/ou fundições, coletando baterias e outras sucatas, pagando 

ou cobrando por elas (dependendo do preço do metal) e vendendo para as fundições 

secundárias. Os transportadores muitas vezes fazem a coleta das baterias usadas em 

operação casada com a entrega das baterias novas. Em outra condição, após uma 

determinada quantidade de baterias estar armazenada nos retalhista, fazem o 

recolhimento e o transporte para as fundições secundárias. Uma carga de caminhão 

pode levar até 1.000 baterias (-16 t) [Ver Anexo 11, FRANCISCO 1999]. 

Produtores de baterias e Atacadistas_ a reciclagem de baterias usadas é de 

especial interesse para os fabricantes de baterias. Como as baterias contêm uma 

grande porcentagem de chumbo secundário, e como eles usam grandes quantidades 

desse material, muitos produtores acham mais interessante controlar diretamente a 

coleta de baterias usadas e fazer arranjos com fundições secundárias para processa

las em exclusividade. Por meio desses arranjos, o produtor não paga pelo chumbo, 

apenas pelo seu processamento, enquanto que as fundições têm a garantia de uma 

fonte cativa de serviço. Geralmente coletam as baterias usadas quando da entrega das 
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novas aos atacadistas e retalhistas, ou têm contrato com coletores independentes 

de baterias. Algumas indústrias produtoras de baterias operam suas próprias 

fundições secundárias para processar as baterias que recolhem. 

5.7.4. A Rede de Transporte 

Os custos de transporte das baterias usadas constituem importante fator 

intervindo no número delas que irá chegar às fundições secundárias. O sistema 

favorece uma pronta coleta em áreas próximas aos centros de consumo e um 

armazenamento mais prolongado em áreas mais distantes. Em locais remotos, a 

estocagem de baterias usadas deve persistir até que o preço do chumbo compense as 

despesas de transporte e manuseio das baterias. Se o preço não compensar é esperada 

uma disposição imprópria, como apontado no exemplo hipotético do Acre. 

Em alguns países, o alto preço do frete terrestre muitas vezes favorece a 

exportação de baterias e sucatas de chumbo (via marítima, por exemplo) ao invés do 

reprocessamento interno (PUTNAM, HA'(ES e BARTLETT, 1987). 

5.7.5. Componentes Menores da Cadeia de Reciclagem 

Os outros componentes da cadeia de reciclagem que merecem ser mencionados 

são: 

• os recondicionadores de baterias; 
• as unidades de abertura de baterias e separação de componentes~ 
• os pequenos recuperadores ("fundições de fundo de quintal"). 

Os recondicionadore.ç coletam ou recebem baterias que limpam, reparam e 

vendem como "recondicionadas" por preços mais baixos e com uma garantia de vida 

útil reduzida. Nesse processo, as baterias passam por uma mini reciclagem, 

geralmente feita de forma artesanal, com grandes riscos de exposição do trabalhador 

ao chumbo e seus compostos. As placas defeituosas, ou com camada de sulfato sobre 

a superficie ativa, são substituídas ou têm essa camada removida. Existem algumas 

substâncias químicas que os recondicionadores adicionam ao eletrólito para remover 
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a camada inativa de sal7 permitindo que a que a bateria seja recarregada. Quando 

essa alternativa se mostra ineficiente7 os recondicionadores abrem a bateria em sua 

parte superior7 retiram o conjunto de células e7 por simples medidas ou observação 

identificam as defeituosas, que substituem por outras em melhores condições7 novas 

ou provenientes de outras baterias "canibalizadas". Ao final do recondicionamento a 

tampa recortada é reposta, colada e a bateria recarregada. A vida útil média desses 

acumuladores é de 3 a 6 meses e o seu preço fica ao redor de 30o/o do preço de uma 

bateria nova. Alguns recondicionadores chegam a fundir grelhas e produzir novas 

placas durante seu processamento. Outros, adquirem placas prontas de fabricantes 

formais. Em função dos preços mais baixos com que são comercializadas7 as baterias 

recondicionadas encontram mercado suficiente para garantir a perpetuação da 

atividade. 

O recondicionamento pode ser visto como uma tentativa de extensão da vida 

útil das baterias, dentro do conceito de reuso. No Brasil, é bastante comum as 

empresas de transporte rodoviário manterem unidades internas para 

recondicionamento de suas baterias, tendo em conta a quantidade delas que é 

substituída periodicamente. Para que as desvantagens não superem as vantagens do 

reuso de baterias, medidas tecnológicas e de prevenção e combate à poluição devem 

ser adotadas pela indústria do recondicionamento para proteção do ambiente7 dos 

trabalhadores dessa atividade, e dos consumidores. 

As unidades de abertura de baterias recebem baterias de sucateiros e 

produtores, fazem a drenagem do eletrólito, a abertura da caixa e a separação das 

partes metálicas e plásticas que vendem separadamente. Sua viabilidade econômica é 

profundamente afetada pelo preço de mercado do chumbo. Quando os preços estão 

baixos sua operação é, no máximo, marginal. Isto prejudica diretamente seu processo 

de conformidade para com os requisitos ambientais, o que geralmente as torna focos 

de poluição, principalmente do solo. Praticamente todas as unidades dessa espécie 

foram fechadas nos países desenvolvidos em função da exigibilidade e do custo de 

conformidade ambiental. Atualmente, a maioria das fundições secundárias operam 

suas próprias unidades de abertura de baterias. Este estudo não identificou nenhuma 

unidade dessa espécie operando licenciadamente no Brasil. No Estado de São Paulo 

certamente não existem. 
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Os pequenos recuperadores de chumbo constituem uma outra fração de 

operadores que abrem, drenam e extraem parte do chumbo das baterias. O nível da 

tecnologia e o conhecimento a respeito do processo empregado variam grandemente 

entre eles. A maioria das unidades apresenta um único fomo (rotativo ou cadinho), 

onde sucatas diversas de chumbo são processadas. Nenhum pequeno recuperador é 

capaz de produzir chumbo refinado. Como dificilmente dispõem de equipamento e 

técnica capazes de recuperar o chumbo presente nas baterias na forma de sal ou 

óxido, após fundirem a porção metálica (grelhas, conectores e terminais) e 

lingotarem o chumbo recuperado (conhecido como chumbo de bica), vazam o 

residual preparando o fomo para a próxima corrida. Este residual que produzem 

apresenta teores de chumbo que chegam a 90%. Seu destino é ser reprocessado em 

fundições secundárias ou, o mais provável, ser armazenada até descarte no meio 

ambiente. 

Em épocas de cnse, muitos desempregados arriscam constituir uma 

recuperadora de chumbo, considerando o baixo custo de investimento e a facilidade 

do processo. Com isso, expõem a si e a vizinhança próxima aos gases e particulados 

da fusão do metal e às poeiras da escória que, como dito, apresenta elevada 

quantidade de chumbo na forma de óxidos. Essa escória fica geralmente acumulada 

ao lado do fomo, sem cuidados, antes de encontrar destinação final. Sua dispersão 

representa uma relevante fonte de poluição do ar local, solo e águas. Via de regra, a 

operação desses pequenos recicladores não é licenciada, nem apresenta mecanismos 

para controle da poluição que gera. Seu produto final encontra mercado na fabricação 

de peças de chumbo como peso de pesca, peso para balanceamento de rodas, 

conexões de tubulações, etc., assim como matéria prima para as fundições e 

refinarias de chumbo. 

5. 7 .6. Fundições Secundárias de Chumbo: O Elo Final 

As fundições secundárias de chumbo são (ou deveriam ser) o ponto final para 

as baterias de chumbo-ácido usadas. A exemplo dos produtores de baterias, elas 

também têm o maior interesse na promoção da reciclagem das baterias. Nas últimos 

décadas seu número diminuiu sensivelmente nos Estados Unidos e nos países 
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industrializados, principalmente por conta dos requisitos e restrições de ordem 

ambiental e laboral, fato que favoreceu a presença de grandes corporações com 

mercado suficiente para fazer frente aos crescentes custos de conformidade 

ambiental (BARANSKI, LOVE e RIFKIND, 1995). 

Por serem extremamente sensíveis às oscilações no preço do metal, as 

fundições secundárias enfrentam, além das dificuldades normais, problemas com a 

competição externa. Devido aos custos de conformidade ambiental serem muito 

diferentes intra e inter países, quando o preço do chumbo cai as empresas com 

menores custos podem arcar com preços mais elevados em relação à sucata que 

compram, alterando o perfil do mercado. Como as exportações de baterias usadas 

tendem a aumentar (dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos) 

quando o preço do chumbo cai, o suprimento do metal no mercado doméstico das 

fundições secundárias dos países exportadores reduz-se. Fato similar ocorre entre 

Estados de um mesmo país, onde as legislações ambientais são diferentes ou 

aplicadas de forma diferenciada A competição neste caso fica mais complicada, 

porque nem sempre o mercado local é grande o suficiente para amortecer os 

impactos dessas diferenças. As empresas menos fiscalizadas (e por conseqüência, 

com custos ambientais menores ou inexistentes) e aquelas trabalhando na 

clandestinidade, desviam a matéria prima para si, uma vez que estão aptas a oferecer 

preços maiores. Com isso prejudicam a produção das empresas legalizadas e com 

altos custos de conformidade, que não conseguem equilibrar seus custos fixos. Estas, 

com uma produção reduzida, acabam se inviabilizando economicamente e fechando, 

expandindo o mercado daquelas com menores requisitos ambientais e laborais a 

cumprir. No Estado de São Paulo, onde até a pouco estavam as grandes 

reprocessadoras de chumbo do país, esse estado de coisas levou à falência a maior 

fundição secundária do país e à concordata a segunda maior. 

5.8. A Produção De Chumbo Secundário 

A indústria da fundição secundária de chumbo produz chumbo e ligas de 

chumbo a partir de sucatas diversas contendo o metal. Os processos de recuperação 
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podem seguir rotas piro, hidro ou eletro metalúrgicas, sendo que, nos dias de 

hoje, a pirometalurgia domina mundialmente a atividade (HOFFMANN, 1999). 

Atualmente, de 60 a 85% de todo chumbo secundário do mundo provém de baterias 

automotivas. Cada bateria contém aproximadamente de 8,0 kg do metal, sendo 400/o 

na forma de ligas e 600/o na forma de óxido. Outras matérias primas processadas pela 

fundição secundária do chumbo incluem: pesos de balanceamento de rodas, canos, 

solda, retalhos, chapas de chumbo, escórias, pós, terras e resíduos contendo o metaL 

A matéria prima da fundição secundária de chumbo (fusão e refino) é 

constituída aproximadamente por 80-90% de sucata velha (baterias, cabos, peças, 

pós, etc.) e por 10-200/o de chumbo recuperado6
. As ligas de chumbo são produzidas 

a partir de um balanço de massa entre as matérias primas, o que permite o 

reaproveitamento de alguns metais contidos, como é o caso do antimônio, arsênio, 

estanho e cobre. 

No Brasil existem aproximadamente duas dezenas de empresas de porte 

licenciadas para operar plantas de fusão e refino de chumbo. As maiores seriam: 

Delphy Automotive Systems- SP 
Faé S.A.- SP 
Microlite S.A. - SP 
Acumuladores Reifor - PR 
Tamarana Metais Ltda.- PR 
Acumuladores Ajax Ltda. - SP 

Sulina de Metais- RS 
Acumuladores Moura - PE; SP 
T onolli do Brasil - SP 
Baterias Cral Ltda - SP 
Incometal Frey Stuchi- SP 

Anexo a este estudo encontra-se uma listagem com as possíveis empresas que 

ainda trabalham com chumbo no Estado de São Paulo, ressaltando aquelas dedicadas 

à recuperação, refino e/ou utilização do metal na produção de baterias automotivas. 

Muitas delas não mais funcionam~ outras estão concordatárias e outras sob risco de 

paralisação por questões econômicas ou ambientais. Esta listagem permite ainda uma 

visão, mesmo que parcial, do número de pequenas empresas voltadas ao 

recondicionamento e produção de baterias no Estado, demonstrando a dispersão da 

atividade e justificando os esforços para redução dos riscos de exposição ao chumbo 

e as dificuldades a serem encontradas na implementação de programas de reciclagem 

6 Valores relativos ao Estado de São Paulo. conforme estímath·as das reprocessadoras do metal. O 
chumoo recuperado teria origem nas pequenas fundições sem potencial para refino. 
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5.8. 1. Reprocessamento De Chumbo 

A fundição secundária de chumbo inclui 3 grandes operações: 

a) Pré-tratamento ou beneficiamento da sucata; 
b) Fusão e 
c) Refino. 

O pré-tratamento objetiva a remoção parcial dos contaminantes metálicos e 

não metálicos presentes na sucata. Os processos mais comuns envolvidos no pré 

tratamento incluem: abertura de baterias; redução do tamanho de peças grandes; e 

"sweating". A abertura de baterias é a quebra da carcaça, seguida pela drenagem do 

eletrólito e pela separação das partes de chumbo das partes não metálicas. A redução 

de tamanho é empregada quando peças muito grandes presentes na sucata necessitam 

ser reduzidas para se adequarem ao carregamento dos fomos. Para separar o chumbo 

dos outros metais com pontos de fusão mais elevados, a sucata metálica, selecionada 

e classificada, é pré-fundida em fomos rotativos ou revérberos, em uma operação 

chamada "sweating". O chumbo recuperado é periodicamente vazado e encaminhado 

para posterior processamento. 

Na fusão complementa-se a separação do chumbo dos outros metais e dos 

contaminantes não metálicos e se processa a redução dos óxidos de chumbo a 

chumbo elementar. A fusão é realizada em fomos tipo cubilô, revérberos e 

revérberos rotativos. Os fomos cubilô produzem chumbo duro (chumbo antimonial), 

contendo aproximadamente 1 Oo/o de antimônio; os fomos revérberos e rotativos são 

utilizados para produzir chumbo semi mole, contendo 3 a 4% de antimônio. 

Na fase do refino são processadas a remoção de cobre e antimônio para a 

produção de chumbo mole; a remoção de arsênio, cobre, e níquel para a produção de 

chumbo duro. Após o refino pode haver ainda a produção de ligas e/ou a oxidação do 

chumbo. O refino e a produção de ligas são geralmente realizadas em fomos panela 

ou cadinho. A formação de ligas é a simples fusão e mistura de lingotes de chumbo 

com materiais de liga, aonde o antimônio, estanho, arsênio, cobre e níquel são os 

mats comuns. 

O reprocessamento de chumbo apresenta potencial de impacto ambiental em 

praticamente todas as suas etapas. 



5.9. Reprocessamento do Chumbo contido nas Baterias 

Automotivas 
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De uma_ forma geral, as operações de recuperação do chumbo contido em 

baterias chumbo-ácido podem ser condensadas em três etapas principais, conforme 

esquematizado na Figura 13: 

a) recebimento e armazenamento das baterias7
; 

• abertura e separação das partes (manual ou mecânica); 
• reuso, reciclagem, ou disposição da corrente plástica; 
• reciclagem ou disposição da corrente ácida; 

b) recuperação da corrente metálica, 
c) fusão e refino. 

Recebimento e Borracha/ebonite 

Armazenamento 
ca 

~ 
Abertura 

Manual _., 

r Fração Plásti 

Separação das Partes 
Manual 

L---------.c:isposição _ Polipropileno 

eciclagem* 
.... 

ou ou 
Mecánica Mecánica 

L. Fração Met álica -----t•~(..._ __ F_u_sa_-_o_e_R_e_f_in_o __ 

~, 

Fração Ácida I I 
1 

------,~~ Tratamento ------~••Disposição 

~----------t•~ Reciclagem 

* A Viabilidade de reuso e reciclagem vai depender de vários fatores, incluindo quantidade e qualidade do 
material, grau de contaminação, custos e legislação. 

Figura 13. Principais Etapas no Processo de Reciclagem do Chumbo Contido 
em Baterias Chumbo-Ácido. 

7 Como "\isto. as fundições secundárias de chwnbo não operam exclusivamente com sucata de 
baterias.· Rcproccssam também pós. terras. retalhos e escórias. em proporção aproximada de 85% 
baterias. I 5o/o outras sucatas. Estas outrns matérias primas devem ser recebidas e manuseadas de 
acordo com o grau de risco que apresentam. devendo ser armazenadas em locais próprios. em área 
fechada. protegida contrn arrastes para o meio exterior. à semelhança do que acontece com as baterias. 
Seu manuseio c annazenagcm requerem cuidados pela forma física em que se encontram. 
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Uma descrição ma1s detalhada daquela a segutr pode ser encontrada na 

literatura especializada, destacando-se a publicação do US.EP A "Selection o f 

Control Tecnologies for Remediation of Lead Battery Recycling Sites", Washington 

DC.: Environmental Protection Agency; 1991. 

5.9.1. Recebimento e Armazenamento das Baterias 

Conforme pôde ser verificado durante as visitas, entrevistas e levantamentos 

feitos, quando as baterias são adquiridas no mercado interno elas são enviadas às 

fundições secundárias não drenadas, isto é, com sua carga de eletrólito completa. Em 

função da forma como foram coletadas e armazenadas anteriormente, elas podem se 

apresentar intactas, com pequenos danos, bastante danificadas ou mesmo abertas. As 

baterias podem ser entregues nas reprocessadoras soltas, em "pallets", ou em 

"pallets" protegidos por capa plástica. Em qualquer dessas situações elas deveriam 

ser descarregadas, inspecionadas para verificação de vazamentos ou danos que 

possam causar vazamentos e/ou perdas de material, pesadas e encaminhadas 

diretamente para reprocessamento. A inspeção no recebimento serve como uma 

primeira triagem, visando a viabilidade, a forma e os cuidados necessários para um 

manuseio e armazenamento seguros. Uma bateria intacta oferece muito menos risco 

do que uma que esteja aberta, vazando, ou com partes contendo óxido ou sal de 

chumbo à mostra. Intacta, não necessita ser manuseada como um resíduo perigoso, 

diferentemente do que deve acontecer com uma aberta ou danificada. Contudo, em 

boa parte dos casos as baterias são recebidas, descarregadas e empilhadas ao ar livre, 

quase sempre sem nenhuma inspeção ou seleção, permanecendo acumuladas 

diretamente sobre um solo sem nenhuma proteção ácido-resistente, à mercê das água 

de chuvas e vazamentos de ácido. Geralmente são manuseadas por meio de pás 

carregadeiras, o que aumenta ainda mais a possibilidade de danos à carcaça, 

vazamentos de ácido, quebra de partes e contaminação do meio. Nessas situações é 

normal estarem misturadas com outros tipos de sucata (pós, terras, rejeitos de 

chumbo), aumentando o potencial de dispersão de metais pelo ambiente. As figuras 

14 e 1 5 dão exemplos de recebimento de baterias em "palletts" e a granel. 



Figura 14. 

Figura 15. 
aberto. 

Baterias recebidas em "palletts" ~ proteeidas por filme plástico. 

Baterias recebidas a granel, descarregadas e armazenadas a céu 
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5.9.2. Abertura da Baterias 

A abertura das baterias pode ser feita de forma manual ou mecanizada. As duas 

alternativas se verificam em empresas operando em São Paulo e nos demais Estados. 

No primeiro caso, as baterias são abertas na altura da tampa por meio de uma serra 

de fita, ou simplesmente quebradas com o uso de marreta ou machado. Uma vez 

aberta, o eletrólito é deixado escorrer em direção a canaletas que conduzem a poços 

de armazenamento. Descuidos nessa operação podem causar séria poluição do solo, 

não só pela ação do ácido em si, como pelos metais que nele estão dissolvidos. 

Durante o corte da tampa com serra, constata-se emissão visível de material 

particulado produzido pela desagregação das partes plásticas e de chumbo, assim 

como a dispersão de gotículas de ácido. A operação exige segregação, o emprego de 

sistema de ventilação local exaustora para proteção dos trabalhadores e equipamento 

de controle de poluentes para proteção do meio ambiente, nem sempre presentes ou 

operando adequadamente. 

Na abertura de baterias por meio de marreta ou machado arrebenta-se a caixa 

plástica ou de ebonite a golpes e em seguida deixa-se o ácido escoar. A abertura das 

baterias é seguida pela separação dos componentes, feita manualmente, coin as partes 

de plástico (carcaça, separadores, bujões) formando uma corrente e as metálicas 

(placas, conectares, pólos, ... ) outra (Figuras 16 e 18). É importante que esses 

materiais, uma vez separados, seJam mantidos em recipientes estanque, evitando a 

formação de maiores acumulações no chão e posteriores arrastes para fora da área de 

trabalho. Infelizmente, esta necessidade nunca é atendida. Uma abertura e uma 

separação ineficientes das partes pode deixar uma quantidade substancial de chumbo 

aderido à caixa, chegando até a 30% em peso, segundo ROYES e GAIRE (1992). A 

exposição humana e ambiental ao chumbo e ao eletrólito durante a separação dos 

componentes da bateria é grande e exige medidas de proteção ambiental e do 
-

trabalhador, também estas nem sempre presentes ou operantes adequadamente. 

Conforme se verificou, a abertura manual de baterias e a separação de 

componentes são atividades geralmente realizadas em áreas cobertas (mas não 

necessariamente fechadas) e sem as necessárias medidas de prevenção e combate da 

poluição que causam. São reconhecidas atividades de alto risco ocupacional, com 



elevada incidência de acidentes. Sua substituição por meios mecanizados deve 

ser priorizada por todos os programas de controle. 
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Na abertura mecanizada (Figura 17), as baterias, previamente drenadas ou não, 

são conduzidas a um sistema de moagem e classificação (moinho tipo martelos e 

peneira rotativa), onde são trituradas e suas partes classificadas. Os sólidos são 

reduzidos a partículas com cerca de 50 mm de diâmetro. A pasta formada (água, 

ácido, óxido e sal de chumbo) passa por uma peneira de 1 mm. O material maior é 

posteriormente separado por flotação em chumbo metálico (fração pesada) e 

plásticos (fração leve). A fração leve é encaminhada para beneficiamento/reciclagem 

e a fração pesada para a área de fusão. O meio líquido, rico em sais e óxidos 

metálicos é encaminhado para tratamento, onde gera uma nova fração de chumbo 

reciclável. O sistema mecanizado de abertura e separação deve estar provido de 

equipamentos para controle das emissões atmosféricas (material particulado sólido e 

névoas de ácido sulfúrico) e dos efluentes líquidos gerados. 

Conforme pôde ser constatado, as empresas operando sistemas mecanizados 

estavam devidamente providas de sistemas de combate à poluição e se apresentaram 

muito mais limpas e organizadas do que aquelas operando processos manuais. Ainda 

assim existe muito espaço para melhorias nesta atividade. 

5.9.3. Recuperação da Fração Plástica 

Embora a ma10na das catxas de baterias seJam feitas atualmente de 

polipropileno reciclável, anteriormente eram feitas de um composto de borracha 

rígida. O momento da transição entre os materiais não é bem determinado. As 

carcaças de composto de borracha rígida não são recicláveis na produção de novas 

caixas e representam um resíduo para: 

a) disposição em aterros, ou 

b) para reuso como material de enchimento em terrenos, sub-base para 
pavimentos ou ainda, 

c) para reciclagem do potencial energético contido, quando puderem ser 
utilizadas como combustível. 



A alternativa mais adequada irá sempre depender do grau de contaminação que o 

material apresentar e das exigências da legislação vigente. 
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O material de composição das caixas de borracha rígida é comumente chamado 

de "ebonite", embora somente uma pequena quantidade de ebonite, se tanto, entre na 

sua composição. Trata-se de borracha sintética com ligações cruzadas com 2 a 5% de 

enxofre [Ver Anexo li, FRANCISCO 1999]. Com o tempo, esse material tende a 

apresentar micro rachaduras nas quais o sulfato de chumbo penetra, tomando dificil a 

descontaminação só por lavagem ou abrasão. O maior volume dos resíduos de 

baterias em fundições secundárias de chumbo é constituída por essas carcaças, 

classificadas como resíduo classe I. A figura 19 mostra dois tipos de disposição final 

para esse material. 

Em uma situação extrema, as catxas vaztas de plástico são simplesmente 

descartadas no solo, em pilhas, ou em cavas juntamente com outros resíduos da 

indústria. Pela heterogeneidade fisica e química da mistura de resíduos, técnicas de 

imobilização ou de separação do chumbo contido serão dificeis e custosas. Em outra 

situação, as caixas de polipropileno após abertas, são seqüencialmente lavadas, 

moídas, classificadas e separadas de seus possíveis contaminantes metálicos. O 

material resultante (polipropileno em cavacos) é por fim extrudado na forma de 

grânulos, transformando-se em matéria prima para a confecção de novas caixas. As 

águas do processo, contendo frações de chumbo e material sedimentável, são 

conduzidas para unidade de tratamento onde são cuidadas de forma a não carrearem 

poluentes ao serem dispostas. Em uma condição ideal, este processo irá gerar: 

a) uma corrente de polipropileno, com quantidades mínimas de chumbo 
(metálico, ou na forma de óxidos ou sais), aderidas à superficie plástica, 

b) uma corrente de finos de chumbo, na forma de partículas, óxidos e sais, 

c) uma corrente de chumbo metálico, formada por terminais, grades, cavacos, 
etc. 

A adequada recuperação da fração plástica favorece a reciclagem do 

polipropileno, por não demandar esforços ulteriores na geração de uma matéria 

prima satisfatoriamente uniforme para a indústria de produtos plásticos. Atualmente, 

as carcaças de baterias são feitas com cerca de 70o/o desse material reciclado. 
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Durante as visitas realizadas puderam ser constatadas as duas situações 

extremas: a simples disposição das carcaças no solo e a recuperação do plástico para 

reciclagem em novas caixas de baterias. 

5.9.4. Manejo da Corrente de Ácido Gasto 

Se o ácido contido nas baterias (algo equivalente a 2 litros de H2S04, 15 a 

20% em peso, por unidade, para baterias veiculares padrão) for descartado 

diretamente no solo, haverá uma sensível degradação deste último em função das 

reações que seguirão entre um ácido forte e os componentes naturais do solo. Além 

disso, o chumbo e outros metais solubilizados na corrente ácida serão totalmente 

transferidos para aquele meio. Se o ácido for neutralizado e o produto desta 

neutralização simplesmente disposto no solo ou em uma lagoa de acumulação, um 

precipitado de chumbo, cuja formulação dependerá do agente neutralizante, se fará 

presente no solo ou sedimento. Em uma terceira alternativa, o ácido poderá ser 

adequadamente neutralizado, com a fração metálica dissolvida sendo precipitada, 

separada e retomada para recuperação do chumbo. O produto desse tratamento (uma 

solução salina praticamente isenta de metais) poderá então ser apropriadamente 

descartado ou reaproveitado (reciclagem do ácido), não resultando em poluição 

residual do solo ou de qualquer outro corpo receptor. 

O manejo da corrente ácida, conforme conduzido pelas empresas visitadas com 

abertura manual de baterias mostrou-se inadequado em todas as situações, com ácido 

acumulado no chão, em contato direto com os operadores, às vezes sem contenção 

suficiente para evitar movimentação em direção a áreas a jusante da atividade. Na 

abertura mecanizada, o ácido contido era deixado drenar antes da alimentação no 

moinho triturador. Embora realizada em local separado, a atividade permitia contato 

direto dos funcionários com o ácido e exposição aos vapores da substância. Nenhuma 

empresa demonstrou reciclar a corrente ácida. A alternativa sempre encontrada foi a 

neutralização e descarte. 
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l 

Fi~ura 16. Abertura manual de baterias com a utilizacão de machado. 

Figura 17. Abertura mecanizada de baterias. 



Figura 18. Uma vez aberta a bateria, as partes metálicas são separadas e 
acumuladas no solo. 

Figura 19. Duas situações antagônicas: carcaças misturadas com escona e 
outros resíduos, lançadas diretamente no solo. Estrutura de concreto construída 
especialmente para conter os resíduos da recuperação do chumbo. 
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5.9.5. Fusão e refino de chumbo 

A fusão objetiva a separação do chumbo dos demais metais e materiais não 

metálicos presentes nas sucatas, e a redução dos sais e óxidos a chumbo elementar. 

Enquanto que o chumbo metálico das grelhas e terminais pode ser facilmente 

fundido em temperaturas relativamente baixas para produzir chumbo recuperado, os 

demais compostos do metal envolvem um processo mais complexo de recuperação, 

que pode seguir os seguintes passos: 

a) dessulfuração_ a remoção do enxofre do sulfato de chumbo pela sua conversão a 
carbonato de chumbo, com a adição de carbonato de sódio à pasta de óxido e 
sulfato, em pH entre 8 e I O. 

PbS04 (pasta)+ Na2C03 (aq) ~PbC03 (sólido)+ Na2S04 (aq) 

b) redução dos sais e óxidos de chumbo em chumbo metálico impuro; 

c) refino do chumbo secundário impuro para produção de· chumbo refinado ou ligas 
de chumbo. 

A adição de barrilha é atualmente um dos mais efetivos processos de dessulfuração 

utilizados. Contudo, não é o único. O enxofre pode ser retirado também por processo 

pirometalúrgico, pela adição de ferro à carga de alimentação do fomo. Durante a 

fusão o ferro remove o enxofre na forma de sulfeto, que é descarregado junto com a 

escória. As adições de ferro devem ser cuidadosamente controladas para garantir que 

o enxofre seja efetivamente removido. Falha nesse controle resulta em emissões 

consideráveis de dióxido de enxofre e na necessidade de instalação de equipamento 

para controle do poluente. 

Durante as visitas realizadas não se identificou nenhuma empresa operando 

processos químicos de dessulfuração. A adição de ferro foi a rota mais verificada. As 

grandes fundições trabalham com torres de absorção de gases para abater o dióxido 

de enxofre que não é retido no processo pirometalúrgico. 

Geralmente, fomos rotativos são utilizados para processar sucatas e resíduos 

contendo baixos teores de chumbo, enquanto que os fomos revérberos são usados 

para as sucatas com altos teores. Os fomos cubilô (redutores) têm como principal 
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produto o chumbo antimonial ou chumbo duro~ enquanto que o produto dos 

fomos revérberos é o chumbo semi mole. O chumbo produzido é periodicamente 

vazado e encaminhado para refino. 

O refino, ou o processamento final de purificação e acerto de liga, envolve a 

adição de compostos químicos, a ser feita diretamente em fomos panela ou em 

fomos cadinho. Com estas adições formam-se borras que flutuam na superfície do 

metal fundido, sendo escumadas diretamente para panelas colocadas ao lado dos 

fomos. Essas borras arrastam impurezas como cobre~ níquel e antimônio. Uma vez o 

chumbo purificado, novas ligas podem ser trabalhadas, se assim desejável. 

A esquematização de um processo de fusão e refino de chumbo utilizando 

fomos cubilô e revérberos é apresentada na Figura 20. Algumas fundições 

secundárias utilizam-se apenas de fomos rotativos e cadinhos para o processo de 

reciclagem do chumbo, em um esquema similar ao apresentado na Figura 21. 

No Estado de São Paulo coexistiram por um certo tempo fundições secundárias 

utilizando fornos cubilô + rotativos + cadinhos; revérberos + rotativos + cadinhos, e 

rotativos + cadinhos. 

5.10. Produção de Chumbo Secundário no Estado de São Pau/o8 

Conforme se aprendeu nos levantamentos, visitas e entrevistas realizadas 

durante o desenvolvimento deste estudo, o chumbo secundário é produzido com o 

auxílio de fomos tipo cubilô, revérbero ou rotativo, em temperaturas ao redor dos 

1250 °C., enquanto que o refino final e os acertos de ligas são geralmente feitos em 

fomos cadinho em temperaturas entre 700 e 900 °C. Mesmo que as tecnologias 

básicas sejam comuns, cada empresa segue um procedimento próprio, onde os fomos 

são empregados em diferentes associações, sempre na busca de seus melhores 

resultados. 

Pela análise dos dados coletados, verifica-se que, atualmente, nenhuma 

empresa recuperadora de chumbo opera com fornos cubilô no Estado de São Paulo. 

Os fomos rotativos são os mais presentes. As operações de refino e acerto de ligas 

li Dados obtidos a partir das entrevistas c levantamentos feitos nas principais fundições secundárias de 
chumbo do Estado. 
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são invariavelmente realizadas em fomos tipo cadinho. As configurações de 

fomos mais verificadas foram: rotativo+ cadinho e revérbero +rotativo+ cadinho. 

Baterias 

~ 
{Plásticos 

Abertura das Baterias • 
+ 

Ácido 
(90-95%) (5-10%) 

~, ~r 

Fornos Revérbero Escória com alto teor de Pb __.. Fornos Cubilô .... ... ... 
Cl,) 

Chumbo duro I o 
:li! 
o .c 
E 

~, :::J 
.c: 
o~, ~, Escória para 

Fornos Cadinho Adições 
Disposição Final 

... .... 

I Borras 

~, ~, 

Ligas Especiais Produção de Óxidos 

Figura 20. Processo de fusão e refino de chumbo envolvendo fornos tipo 
cubilô, revérbero e cadinho. 

Pela predominância da associação de fornos rotativo + cadinho na produção 

secundária de chumbo no Estado, apresenta-se a seguir os dados mais significativos 

levantados, relacionados à essa configuração. 

a) Matérias Primas 

As matérias pnmas mats comuns são placas de baterias, óxido de chumbo, 

retalhos e peças de chumbo e concentrados do metal. O rendimento metálico desses 

materiais está ao redor dos 75°/o, sendo o resto composto por inertes, ferro e umidade. 



Quando necessário~ a matéria prima é pré-selecionada em termos de tamanho e 

composição (em base a materiais em formas metálica e não metálica, e por ligas). 

Sucata 
de 

Chumbo 
~ 

Fornos Rotativos 

Chumbo Refinado 

Fornos 
Cadinho 

Escória 

Boffa 

Disposição 
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Figura 21. 

cadinho. 

Processo de fusão e refino envolvendo apenas fornos rotativos e 

Para o processamento do chumbo em fomos rotativos~ utiliza-se barrilha 

metalúrgica, moinha de carvão vegetal~ sucata de ferro, vidro e calcário. O consumo 

de cada um desses compostos é calculado com base no rendimento metálico da 

sucata que irá compor a carga [Ver Anexo li, CABRAL Jr, 1998). A preparação da 

carga que alimentará o(s) fomo(s) é feita junto á planta de fusão a partir de uma 

mistura calculada de sucata de chumbo e reagentes. É nesse ponto que todas as 

matérias primas são descarregadas, dosadas e misturadas, de acordo com as normas 

que orientam a composição da carga a ser processada no( s) fomo( s) da empresa. A 

composição de uma carga de sucata de baterias alimentada a um fomo rotativo~ 

dentro de um processo típico de recuperação de chumbo, é apresentada na Tabela 38. 

b) Fusão 

A quetma de óleo combustível fornece calor para secar, aquecer e fundir a 

carga, o que ocorre em um período de aproximadamente 5 a 7 horas. O consumo de 

óleo em fomo rotativo, que originalmente era de O, 1 7 kg/kg de chumbo produzido, 
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pôde ser reduzido de 20o/o a 3 0% com o uso de oxigênio puro como comburente 

(Oxi-fuel). Com Isso aumentou-se a eficiência de quetma e reduziu-se 

significativamente o volume de gases a ser tratado. 

Tabela 38 Carga Típica em um Processo de Recuperação de Chumbo a 
partir de Sucata de Baterias em Forno Rotativo1

• 

Placas de baterias 11 93,50% da carga 
Minério de antimônio 2, 15% da carga 
Barrilha 1, 00% da carga 
Carvão vegetal 1, 40% da carga 
Sucata de ferro 1 ,50% da carga 
Vidro (silicato) 0,20% da carga 
Calcário 0,20o/o da carga 
I. Dados calcados na ex-periência da Faé Ind.Com. de Metais. [Ver Anexo IL CABRAL Jr., 1998: 
FAÉ V, 1999]. 

Durante a fusão o óxido de chumbo é reduzido a chumbo metálico e o sulfato a 

sulfeto pela ação do carbono contido no carvão. 

Pb02 +C ~Pb + C02 

PbS04 + 4C ~ PbS + 4CO 

PbS04 + 2C ~ PbS + 2C02 

O sulfeto de chumbo é reduzido a chumbo pela ação do carbonato de sódio (barrilha) 

e do ferro, formando chumbo metálico e S02. 

PbS + Na2C03 ~ PbO + Na2S + C02 

2Pb0 + PbS ~ 3Pb + S02 

A sílica, adicionada à carga na forma de vidro, reage com o ferro formando silicato 

de ferro, que é removido na escória. Ao final das alterações na composição da carga, 

vaza-se primeiramente o chumbo e posteriormente a escória. 
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c) Refino e Acerto de Ligas 

Estas operações são realizadas nos fomos cadinho e podem durar de 24 a 72 

horas. A matéria prima alimentada é o chumbo impuro proveniente do fomo rotativo. 

Uma composição média para este chumbo seria: 

Sb, 2,3%; 
As, 0,2o/o; 
S, 0,04%; 

Sn, 0,3%; 
Cu, 0,081; 
Pb, 97,08Yo. 

Para uma produção de 600 toneladas de chumbo mole (isento de Sb, Sn, As, 

Cu e S) e 1.400 toneladas de chumbo duro (retirar o enxofre e acertar a liga de Sb, 

Sn, As e Pb), totalizando 2.000 toneladas de chumbo refinado são consumidas as 

seguintes quantidades e tipos de reagentes (Tabela 39) : 

O consumo médio de óleo está na casa dos 0,04 kg/kg de chumbo refinado. 

Tabela 39 Reagentes Necessários para Refino de 2 toneladas de Chumbo* 
Reagentes Consumo em Kg, para a produção de: Total 

Soda Cáustica 
Cloreto de Sódio 
Nitrato de Sódio 
Carvão Vegetal 
Zinco 

600 t de Pb mole 1.400 t de Pb duro 
4.200 700 
3.600 425 

600 150 
600 1.400 

6.000 
* Dados fornecidos pela Faé Ind Com de Metais 

4.900 
4.025 

750 
2.000 
6.000 

Uma composição média das ligas de chumbo produzidas a partir desse 

processo é apresentada na Tabela 40. 

Tabela 40 
Elemento 
Sb 
Sn 
As 
s 
Cu 
Pb 

Composição das Ligas de Chumbo Obtidas 
Chumbo Mole 

0,004o/o 
0,005% 
0,006% 
0,004o/o 
0,003o/o 
99,97% 

Chumbo Duro 
2, 7 a 4,5o/o 

O, 10 a 0,50% 
O, 10 a 0,40% 

0,002 a 0,03o/o 
0,006 a 0,08% 

97,09 a 94,49o/o 
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d) Emissões 

De acordo com as informações levantadas junto aos processos de 

licenciamento de fundições secundárias de chumbo no Estado de São Paulo, a 

emissão de material particulado pelo processo de fusão (forno rotativo), é de 

aproximadamente 40g/Nm3 de gases. O tamanho das partículas oscila entre 50 e 60 

J.lm, sendo 

80o/o < 5Jlm; 40%< lJJ.m. 

A emissão dos fornos cadinhos é significativamente menor que a emissão de f~rnos 

revérberos. 

As emissões não controladas de dióxido de enxofre ficam na casa dos 40 kg/tonelada 

de metal refinado. 

e) Controles 

As emissões de material particulado provenientes das operações de carga e 

descarga dos fornos, fusão, e refino são controladas com o uso de filtros de tecido. 

Em alguns casos a CETESB exigiu a instalação de sistema de emergência (filtros em 

"stand-by") como medida de segurança na eventualidade de problemas com o 

sistema principal. Os gases saindo dos fornos rotativos passam geralmente por um 

resfriador (serpentina com tubos resfriados a ar), que age também como um pré

coletor para o particulado mais grosseiro. Em seguida passam pela casa de mangas 

onde são filtrados e, finalmente, são encaminhados a uma torre de lavagem onde o 

S02 é abatido em 90 a 95% por contato com uma solução alcalina. Uma fração dessa 

solução alcalina de lavagem é permanentemente drenada e encaminhada para a 

estação de tratamento de efluentes para evitar saturação e excesso de sólidos. 

Quando exigido, o sistema de emergência funciona permanentemente captando 

gases quentes e secos ( como aqueles na traseira dos fornos rotativos, por exemplo). 

Com isso evita-se que haja condensação de vapor d'água e empastamento das mangas 

pelo material retido nas fibras do tecido. Em situações anormais os gases dos fornos 

rotativo são desviados para esse sistema que deve ser provido de gerador próprio. O 

material coletado nos filtros é ensacado e retoma para o fomos rotativos, uma vez 
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conter ainda cerca de 40°/o de chumbo. A dispersão atmosférica dos gases 

tratados é feita por chaminé elevada. Os efluentes gasosos do refino são captados e 

seus poluentes particulados controlados também por filtros de tecido. Após 

tratamento são descarregados pela mesma chaminé. 

As águas pluviais, escoando pelos telhados e pátios de uma fundição, arrastam 

material contaminante que se não for devidamente controlado poderá levar a 

acumulações de metais externamente à fábrica. Estas águas são normalmente 

coletadas pelo sistema de canaletas circundando a planta e, pelos volumes 

envolvidos, conduzidas a um tanque ou lagoa de acumulação. Daí são bombeados 

para a estação de tratamento de efluentes onde são tratadas por meios fisico-químicos 

antes de serem descarregados no corpo receptor. As águas industriais e de lavagem 

são igualmente captadas e enviadas ao sistema de tratamento onde metais como 

chumbo, cádmio e arsênio são precipitados com o uso de reagentes (sulfato de 

alumínio e polímeros), em pH controlado. O precipitado retoma ao processo 

industrial após secagem e o efluente final, enquadrado na legislação vigente, é 

descarregado ou reutilizado. 

A escória gerada no processo é geralmente disposta em área de aterro interna 

às próprias empresas. Em alguns casos estas áreas são protegidas, em outros não. 

5.11. Impactos Ambientais Causados por Indústrias da Fundição 

Secundária de Chumbo, Conforme Estudos da CETESB. 

Unidades de reciclagem de chumbo, envolvendo operações de abertura de 

baterias, de fusão secundária do metal, ou ambas, têm se mostrado fontes 

significativas de poluição ambiental, não só pela dispersão atmosférica e hídrica de 

poluentes, mas também, e principalmente, pela intensa poluição do solo que causam, 

interna e externamente a elas. Chumbo metálico e compostos de chumbo são os 

principais poluentes encontrados no solo e nos depósitos de escórias e resíduos, 

enterrados, empilhados ou espalhados. Outros metais como cádmio, zinco, cobre, 

arsênio, antimônio e selênio são também encontrados nesses locais, mas 

normalmente em concentrações menores e, na maioria das vezes, em níveis não 

perigosos. Estas constatações são corroboradas por ROYER e GAIRE (1992). 
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Mesmo após o fim de suas atividades produtivas, quando deixam 

ativamente de emitir poluentes, unidades de recuperação de chumbo continuam 

sendo causa de preocupação em função do passivo ambiental que apresentam. A 

despeito dos resíduos presentes serem similares (carcaças de baterias, restos de 

sucata, escórias, etc.), a composição do solo e o grau de contaminação em cada local 

fazem com que cada caso seja um caso especial. Pesquisadores como 

WETHINGTON, LEE e MILLER (1994) apontam, por exemplo, valores de chumbo 

nas caixas das baterias variando de 900 a 3.000 ppm; concentrações de 20 a 36% do 

metal na porção de solo aderente aos resíduos e variações de 0.05 a 2o/o de chumbo 

no solo ao redor das plantas. 

Os impactos da presença do chumbo e demais metais na atmosfera, solo, 

vegetação e corpos d'água, e os riscos e danos de sua conseqüente entrada na cadeia 

alimentar, têm sido objeto de inúmeros estudos, como os de BLAKLEY, (1984); 

PARADA E BERGQVIST, (1987); RUBY et al. (1992); DWIVEDI, DEY e 

SWARUP, (1995); WILD, (1995). 

5.11.1. Principais Casos Estudo Conduzidos Pela CETESB 

Em São Paulo, a CETESB realizou vários trabalhos de monitoramento de 

chumbo na poeira total em suspensão e sedimentável ocorrendo nas proximidades de 

unidades reprocessadoras ou manuseadoras do metal, procurando determinar o grau 

de atendimento aos parâmetros de emissão e de qualidade ambiental e possíveis 

impactos. Segundo o Informe Técnico CETESB 02/97/EQQA, a razão principal da 

medição do parâmetro "chumbo na poeira sedimentável" seria a de permitir observar 

variações de taxa, tanto espacial como temporalmente, possibilitando a 

caracterização das áreas que estariam sofrendo maior ou menor impacto (CETESB, 

1997). 

Pesquisas a respeito da presença do metal nas águas, solo, vegetação, animais e 

humanos também foram conduzidas pela CETESB, visando delinear a intensidade e 

a extensão dos impactos causados pela atividade industrial em suas redondezas. No 

total foram quase duas dezenas de publicações e um outro tanto de relatórios internos 

caracterizando os impactos ao meio ambiente associados às atividades de 
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transformação e uso do chumbo. 

Considerando a inexistência na legislação ambiental brasileira, de padrões e/ou 

parâmetros de referência para a presença de metais nos diversos compartimentos 

ambientais, a CETESB tem adotado para a conclusão de seus estudos os referenciais 

reunidos na Tabela 4I. 

' 
Tabela 41. Parâmetros de referência adotados pela CETESB na definição do 

grau de contaminação ambiental causado por indústrias 
reprocessadoras de chumbo • 

Ar 
Poeira total em suspensão 1 

Poeira sedimentável 2 

Águas 3 

Superficiais doces 

Superficiais salinas e salobras 
Subterrâneas 4 

1,5 JJ.g Pb/m3, média trimestral 
3 a 12 kg Pb/km2. 30dias (a) 
200 a I. 500 kg Pb/km2 . 30dias (b) 

0,03mg/L (águas de classe 1) 
0,05 mg/L (águas de classes 2 e 3) 
0,01 mg/L (águas de classes 5 e 7) 

Sedimentos 5 >40 ppm 
s~ 6 mp~ 
Vegetação 7 I O ppm 
Animais 8

- diversos valores 
Humanos 8 40J.Lg Pb/I OOmL de sangue 

Fonte: l. CETESB. Resolução da Diretoria 001/99/C de 04/01/99 
2. IPCS, 1977. 
3. Resolução CONAMA 20/86 
4. Ministério da Saúde, Portaria 36 apud CETESB, 1994a. 
5. BOWDEN (1976) apud CETESB. 1994a. 
6. Pendias & Pendias, (1984) apud CETESB, 1994a. 
7. Pendias & Pendias. (1984) apud CETESB, 1994a. 
8. CETESB. 1994a. 

Os principais estudos realizados pela CETESB na quantificação de impactos 

causados por empresas recicladoras de chumbo, e suas conclusões, estão resumidos a 

segutr: 

1. Qualidade do Ar em Caçapal'a, 1979. 

Estudo realizado em 1979, na região onde iria de instalar futura indústria 

reprocessadora de chumbo. Seu objetivo foi o de estabelecer as concentrações locais 

de chumbo na atmosfera, antes da instalação da empresa. Para comparações, 
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amostras foram coletadas também na região de Jacareí, onde já funcionava 

empresa do mesmo ramo de atividade. As amostras do ar de Caçapava apontaram 

concentrações de poeira variando de 15 a 190 J.tg/m3 e teores percentuais de chumbo 

variando de 0,02 a 0,3%. A conclusão foi de que a qualidade do ar na região poderia 

ser considerada como ótima com relação ao parâmetro chumbo 

2. Teores de chumbo na atmosfera das imediações da indústria Acumuladores 
Good Light, 1989) 

Estudo realizado entre agosto de 1986 e agosto de 1989, para avaliação do teor 

de chumbo na poeira total em suspensão e na poeira sedimentável coletada nas 

proximidades da empresa, responsável pela fabricação de acumuladores elétricos. Os 

valores obtidos para Poeira Total em Suspensão variaram de 0,09 a 0,45 J.tg/m3 e para 

Poeira Sedimentável de <2,5 a 11 kgPb/km2 .30 dias. Esses valores foram 

considerados satisfatórios pela CETESB, frente às referências de 1,5 J.tg Pb/m3 de ar 

na poeira total em suspensão - média trimestral~ valores de 3 a 12 kg Pb/km2 .30dias 

na poeira sediment~ndo em áreas urbanas e, valores de 200 a 1500 kg Pb/km2 .30dias 

na poeira sedimentável coletada perto de unidades de fundição de chumbo. 

Não foram realizados estudos para avaliar a acumulação do metal no solo, 

águas ou vegetação próxima à indústria .. 

3. Taxas de chumbo na poeira sedimentá•,el: fábrica de baterias Halp, 1998. 

Estudo realizado no período de novembro de 1996 a fevereiro de 1997 e de 

abril de 1998 a julho de 1998, com o objetivo de determinar a concentração de 

chumbo na poeira sedimentável coletada interna e externamente à empresa. Os 

valores obtidos no pátio da indústria variaram de 175 a 490 kgPb/km2 .30dias, 

enquanto que externamente à indústria estiveram entre 8 e 93 kgPb/km2 .30dias, com 

alguns deles colocando-se abaixo do limite de detecção do método (6 

kgPb/km2 .30dias). O estudo concluiu pela existência de valores de chumbo na poeira 

sedimentável compatíveis com a atividade desenvolvida (montagem de 

acumuladores elétricos). Não foram realizados estudos para avaliar a acumulação do 
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metal no solo, águas ou vegetação próxima à indústria. 

4. Avaliação expedita da contaminação ambiental por chumbo em torno da 

indústria Jncometa/ Frey Stuchi Ltda, 1994. 

Indústria com início de operações em 1989. A partir de maio de 1994, vários 

estudos e pesquisas foram realizados pela CETESB, tendo em vista denúncias de 

morte de animais de criação (bovinos) ocorrendo nas proximidades da indústria. O 

primeiro desses estudos procurou a presença de chumbo no solo, na vegetação e nos 

sedimentos de corpos d'água, com amostras sendo coletadas dentro de um raio de 

4.000 metros ao redor da empresa. Os valores obtidos estão apresentados na Tabela 

42. 

Tabela 42 Teores de chumbo no solo e vegetação ao redor da empresa 
Inc~metal (ppm) 

Ponto 1 
Ponto 2 
Ponto 4 
Ponto 5 
Ponto 7 

Solo 

Vegetação 
Ponto 1_ capim 
Ponto 2 _ capim 
Ponto 3 _ capim 
Ponto 6a _ capim 
Ponto 6b _ assa-peixe 
Ponto 7 _ assa peixe 

Sedimentos 

Fonte: CETESB. l994a. 

Cádmio 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

Chumbo Zinco 
<25 48,2 
26,4 38,6 
35,4 35,4 
37,2 37,2 
<25 26,0 

53,2 13,0 
38,8 18,8 
183,0 19,6 
71,0 45,0 
26,0 45,8 
184,0 43,8 

De acordo com os valores resultantes, a presença de chumbo no solo foi 

considerada normal, levando-se em conta o limite adotado pela CETESB de 70 ppm. 

O mesmo sucedeu com o cádmio e com o zinco, cujos limites foram adotados 

variando entre 0,06 e 1, 1 ppm (Cd) e de 17 a 125 ppm (Zn). Com relação à 

vegetação, o estudo considerou alta a concentração de chumbo e satisfatórios os 

níveis encontrados de cádmio e zinco. Nos sedimentos, a presença dos metais foi 
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considerada normal. 

Em estudo complementar foi realizada a avaliação dos teores de chumbo no 

sangue da população humana e de animais vivendo nas vizinhanças da indústria. Na 

oportunidade foram analisadas 18 amostras de sangue humano e 3 amostras de 

sangue de bovinos. Os níveis de chumbo no sangue humano variaram de 4,1 a 34,5 

J..Lg/dL. No sangue dos animais expostos os resultados foram de 53,4 e 111,3 J..lg/dL e, 

no animal considerado como não exposto, 8,0 J..lg/dL. Dois indivíduos que residiam a 

800 metros da fonte apresentaram níveis de chumbo de 32,9 e 34,5 J..tg/dL, 

considerados pelos autores do estudo como "representativos de uma exposição 

excessiva ao chumbo, tendo em vista as características da população estudada". As 

concentrações de chumbo no sangue dos animais expostos foram considerados como 

indicativas de contaminação no ambiente, diferentemente do ocorrido com o animal 

do sítio distante 4.000 metros da fonte. (CETESB, Níveis de plumbemia de um grupo 

populacional próximo da indústria Incometal Frey Stuchi, 1994a). 

Estudos voltados para o acompanhamento das concentrações de chumbo na 

poeira sedimentando ao redor da empresa têm mostrado valores em desconformidade 

com os parâmetros aceitos pela CETESB (Tabela 43 ). 

Tabela 43 Teores de chumbo na Poeira Sedimentável coletada ao redor da 
empresa Incometal. 

Data 
Julho de 1996 
Agosto de 1996 
Setembro de 1996 
Janeiro de 1997 
Fevereiro de 1997 
Março de 1997 
Abri 1 de 1997 
Ponto 1_ no pátio da empresa 

Ponto 1 
399 
1278 

616 
176 
4396 
4893 

Pontos 2. 3 e 4_ ao redor da empresa 

Ponto 2 
119 
36 
132 
24 
14 
124 
76 

Fonte: (Relatórios Internos. Processo CETESB 14/00421193) 

Ponto3 

39 
47 

20 

Ponto4 
22 
23 
32 
12 
10 
10 
8 

5. Nh,eis de plumbemia num grupo populacional vizinho a uma indústria de 

chumbo, no Município de .Tacarei 

Em funcionamento desde 1977, a partir de 1983 passou a ser denunciada como 

responsável pelo adoecimento e morte, com sintomas de plumbemia, de diversas 
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espécies de animais criados em suas proximidades. Há registros~ em 1983, do 

emagrecimento e morte de 15 cavalos de uma criação mantida próxima à empresa; 

em 1988, de 5 bovinos vitimados em sítio vizinho, com a presunção da "causa 

mortis" ter sido intoxicação por chumbo Em 1994 há o registro da morte de 1 O 

pavões e a constatação de chumbo no leite de vaca de criações vizinhas. Essas 

denúncias foram permeadas por outras constatações da CETESB envolvendo a morte 

de patos, pássaros silvestres e peixes. Em função dessas denúncias, ,a empresa foi 

motivo de vários estudos especiais. O primeiro deles foi realizado em 1988, com o 

objetivo de avaliar o grau de exposição ao metal da população residente no sítio Sol 

da Mata, localizado a 600 metros da indústria e verificar o nível da contaminação do 

meio fisico local. Foram feitas análises de chumbo em amostras de sangue tomadas 

do grupo populacional humano, e pesquisada a presença de cádmio e chumbo na 

água, sedimento, peixes, solo e capim de áreas próximas à indústria. (CETESB, 

Processo DCFT -J 126/88). 

Os valores para o chumbo, encontrados na campanha de 1988-89, estão 

sintetizados na Tabela 44 : 

Tabela 44 Teores de chumbo no capim, sedimento, solo e peixes coletados ao 
redor da indústria Tonolli 

Coletado 
Capim 
Sedimento 

Lago 1 
Lago 2 

Solo 
Peixes 

Lago 1 
Lago2 

Fonte: CETESB. 1989. 

Concentração de Chumbo (mglkg) 
1~21 

350 
270 
13,6 

1,34 
0,81 

O estudo concluiu ter ocorrido contaminação por chumbo no Sítio Sol da Mata, 

contaminação essa ocorrida por via aérea e em período anterior ao da amostragem, 

considerando os elevados níveis de chumbo encontrados no sedimento e sangue dos 

indivíduos avaliados. (CETESB, Níveis de plumhemia num gntpo populacional 

vizinho a uma indústria de chumbo, 1989). A este estudo seguiram-se outros, 

destacando-se aquele realizado entre setembro de 1989 e dezembro de 1992, nas 
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imediações e no pátio interno da indústria, para avaliação dos teores de chumbo 

contidos na poeira sedimentável e na poeira total em suspensão ali coletadas. As 

médias trimestrais de chumbo na poeira total em suspensão variaram de 0,04 Jl.g/m3 

(50% do limite de detecção do método) a 1,48 Jl.g /m3
, no período estudado. A poeira 

-
sedimentável apresentou as seguintes médias no período. 

Tabela 45 

Ano 

1989 
1990 
1991 
1992 

Valores de Poeira Sedimentável Relativos à Empresa Tonolli. 
Período 1989 a 1992 (em kg Pb/km2.30dias). 

Pátio da Pontos Externos à Indústria 
Indústria Ponto I Ponto 2 Ponto 3 

1.416 37 38 36 
650 43 35 39 
220 17 25 
348 15 19 

Fonte: CETESB. 1994 b. 

Os autores concluíram pela ocorrência de contaminação do solo em todos os 

pontos estudados, em função da poeira que sedimenta. 

Em 1994, novo estudo foi realizado pela CETESB, agora para reavaliar os 

níveis de chumbo no sangue da população residente nas proximidades da indústria 

Tonolli S/A, e em animais criados em pequenos sítios da redondeza. Foram 

analisadas 23 amostras de sangue humano e 17 amostras de sangue de animais. As 

concentrações de chumbo no sangue da população humana variaram de 4,8 a 17, I Jl.g 

Pb/dL e nos animais, de 4,6 a 143,1 Jl.g Pb/dL. Os autores concluíram que os níveis 

de chumbo sangüíneo encontrados na população humana, tanto adultos quanto 

crianças, não representavam risco à saúde; quanto aos animais, as plumbemias 

indicavam contaminação ambiental em alguns dos pontos pesquisados (CETESB, 

Níveis de plumbemia de um grupo populacional e animais de propriedades vizinhas 

a indústria Tono/li SIA. em Jacareí, 1995c). Frente a essas constatações, a indústria 

foi interditada em fevereiro de 1995, permanecendo paralisada por 8 meses. Após 

modificações implementadas no controle de suas emissões a empresa voltou a 

operar, tomando-se novamente alvo de reclamações da população vizinha . 
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imediações da indústria Faé, Município de Caçapava, 1994 
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A indústria foi licenciada para se instalar em Caçapava em 1980 e desde o 

início de suas atividades enfrentou forte oposição dos moradores locais, preocupados 

com uma possível poluição do ambiente por chumbo. Entre agosto e setembro de 

1993 foram feitas várias denúncias sobre mortandade de vacas, cavalos e outros 

animais criados próximos à indústria, aparentemente intoxicados por chumbo. O fato 

levou a CETESB a avaliar os teores do metal na água, solo, sedimentos e vegetação, 

e no sangúe da população que vivia dentro de um raio de 400 metros da indústria. 

Pelos altos níveis de chumbo identificados, as atividades da empresa foram 

suspensas em abril de 1994. Após modificações no controle de suas emissões, a 

empresa voltou a operar em junho, sob rígida vigilância da CETESB e condicionada 

por autorizações de funcionamento precário renovadas periodicamente. Nesse 

período, inúmeras avaliações foram conduzidas pela CETESB para verificar a 

possibilidade de liberação da empresa para voltar a operar normalmente. Entre junho 

a novembro de 1994 os valores obtidos de poeira total em suspensão variaram de 

O, 1 O a O, 79 J..lg /m3
. Os valores máximos de 24 horas de amostragem estiveram entre 

0,2 e 1,18 lJ.g /m3
, enquanto que as médias trimestrais de chumbo foram de 0,45 e 

0,12 J..lg /m3 e de 0,45 e 0,45 lJ.g /m3 nos dois pontos amestrados. Estes valores estão 

dentro dos limites adotados pela CETESB. 

7. Taxas de chumbo na poeira sedimentável de Sorocaba, 1995. 

Estudo realizado de abril de 1994 a março de 1996 com o objetivo de 

determinar o impacto causado pelas emissões de chumbo da empresa, no meio 

ambiente vizinho. Amostras de poeira sedimentável foram colhidas no pátio e nas 

proximidades da indústria e o teor de chumbo presente analisado. O estudo mostrou 

as seguintes variações de valores, expressos em kg de chumbo/km2 
. 30 dias: 

a) dentro da indústria: de 66,2 a 576,7 com média de 206,8; 

b) nas imediações: de 7,5 a 54,2, com média de 19,2 (ponto 1) e de 6,3 a 49,7 
com média de 17,7 (ponto 2). 
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Em fevereiro de 1995 a empresa paralisou seus dois fomos cubilô e o fomo 

rotativo. Ainda assim, as taxas de chumbo na poeira sedimentável coletada no pátio 

da indústria ficaram entre 66 e 234 kgPb/km2 .30dias. O relatório dá conta também de 

que os dois pontos amostrados externamente à indústria estão contaminados. No 

interior da indústria o solo apresentou concentrações de chumbo de 60 a 400 vezes o 

limite tido como normal para solos modificados (70 ppm). Nas proximidades da 

indústria foram identificados pontos com concentrações de chumbo de 2 a 18 vezes 

maiores que o limite adotado. 

5.12. Controle da Poluição em Fundições Secundárias de Chumbo 

Quanto aos aspectos ambientais, é pacífico que um processamento incorreto, 

seja ele de baterias, minério de chumbo, lingotes, retalhos ou peças de chumbo, que 

não atenda a rigorosos parâmetros operacionais, ambientais e ocupacionais, levará 

inevitavelmente à poluição do ambiente e ao envenenamento dos seus ocupantes. Em 

verdade, a grande questão ambiental brasileira com relação ao chumbo não está em 

permitir ou não a importação de baterias automotivas exaustas, mas sim no que fazer 

para evitar os impactos decorrentes do gerenciamento inadequado desse resíduo e do 

seu reprocessamento em fundições secundárias. 

Sendo a recuperação do chumbo relativamente simples devido à baixa 

temperatura de fusão do metal, toma-se viável a pequenas empresas dedicarem-se a 

essa atividade, o que fazem de forma elementar, sem preocupações tecnológicas ou 

ambientais, gerando conseqüências nefastas em seus operários e no meio ambiente. 

Via de regra, o conhecimento e o controle dessas pequenas empresas por parte dos 

órgãos de meio ambiente ficam muito dificultados pelo número, dispersão e 

facilidade de relocação que apresentam, o que lhes permite escapar com relativa 

facilidade da fiscalização. Em contra partida, se após a substituição de uma bateria 

descarregada por uma nova não houver a alternativa da reciclagem da primeira, ela 

será disposta com todo o seu ácido e material tóxico em algum local qualquer, 

criando um descomunal risco de contaminação ambiental. 
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Estes fatos mostram ser imprescindível a presença de uma indústria da 

fundição secundária de chumbo formalizada, forte, eficiente e limpa, como parte 

essencial de um programa oficial de reciclagem de baterias usadas de chumbo-ácido. 

Com a recuperação sistemática desse material pela indústria formal da reciclage~ 

não só se minimizará o risco ambiental, como haverá agregação de valor ao produto 

descartado, geração de empregos, recolhimento de impostos e ampliação de 

benefícios sociais. 

Existe contudo, questionamento a respeito das empresas responsáveis pelo 

reprocessamento das baterias estarem aptas a fazê-lo de forma ambientalmente 

saudável. Algumas com certeza não; outras sim, havendo contudo, espaço para 

melhorias em sua forma de conduzir o processo de recuperação. Relatórios de 

inspeções realizadas pelo mAMA, quando da apreciação de pedidos de importação 

de sucata de chumbo, mostraram existir alguns problemas de controle ambiental 

relativos às indústrias reprocessadoras brasileiras, reforçando a opinião de que existe 

espaço para melhorias. Os principais problemas detectados pelo ffiAMA estão 

descritos na Tabela 46. 

Tabela 46 Problemas Detectados nas Vistorias Realizadas pelo mAMA, em 
1997, em Indústrias Brasileiras Reprocessadoras de Sucata de 
Chumbo. 

• ausência de monitoramento ambiental do entorno da indústria 
• pisos inadequados 
• armazenagem inadequada de matérias primas e subprodutos 
• ausência de ~terro para resíduos 
• destinação inadequada de resíduos 
• ausência de estação de tratamento de efluentes líquidos 
Fonte: Relatório Interno- IBAMA 1997 

Em São Paulo, a fiscalização e o controle da poluição industrial é feita pela 

CETESB- Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. No que tange às 

fundições secundárias de chumbo licenciadas no Estado, as principais 

desconformidades identificadas pela CETESB foram: 

• Sistemas inadequados de ventilação e retenção de poluentes gerados nas 
operações de fusão e refino; 

• Sistemas inadequados de coleta e tratamento de efluentes industrias e de 
águas pluviais contaminadas; 

• Armazenamento inadequado de matérias primas (sucatas e reagentes)~ 



• Manejo e disposição incorreta de resíduos (pós coletados, esconas, 
borras, caixas de baterias, etc.) 
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• Operação e manutenção inadequadas de equipamentos produtivos e de 
controle da poluição ambiental 

• Pisos industriais incompatíveis com a atividade desenvolvida 
• Falta de monitoramento das emissões e dos impactos sobre a qualidade do 

meio ambiente, interna e externamente à indústria 

5. 12.1. Aspectos Laborais 

No Brasil, as fundições secundárias de chumbo podem ser enquadradas em três 

grandes grupos: 

• Grandes fundições secundárias, localizadas principalmente no Estado de 
São Paulo, Pernambuco e Paraná~ 

• Unidades de fusão/refino existentes em fábricas de bateria de grande e 
médio porte, onde são produzidos o metal e os óxidos utilizados na própria 

· fábrica; 

• Pequenas fundições produzindo chumbo recuperado. 

Segundo TRIVELATO ( 1997), a exposição ocupacional é um fato preocupante 

em praticamente todas as fundições, independente de tipo e tamanho, por utilizarem 

tecnologia quase sempre obsoleta e poluidora. Baseado em dados obtidos por estudo 

que coordenou ao final dos anos 1980 (FUNDACENTRO, 1988), verificou que as 

operações de abertura de baterias resultavam em exposições de duas a cinco vezes o 

valor do limite de exposição estabelecido em lei; o manuseio de sucata e 

alimentação de fomos em exposições diárias de dez a cinqüenta vezes o valor do 

limite de exposição e que as medidas de controle, quando existentes, objetivavam 

principalmente a redução das emissões para o meio ambiente. Nas unidades maiores 

-fundições e fábricas de baterias- o controle da exposição dos funcionários era feito 

utilizando-se proteção respiratória (usos de máscaras para material particulado 

durante toda a jornada) e afastando-se os trabalhadores das proximidades das fontes 

de forma que a plumbemia não ultrapassasse os valores estabelecidos em lei. Nas 

pequenas unidades, mesmo esse controle precário era inexistente. Em seu estudo 

pôde observar trabalhadores com mveJs de plumbemia supenores a 

1 00 l:lg Pb I 1 00 ml. 
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É evidente que nestes últimos 1 O anos tanto a situação ocupacional como a 

ambiental se alteraram significativamente no país, com as empresas atingindo 

razoável grau de prevenção e controle. Este fato é principalmente constatado 

naquelas empresas voltadas à produção de baterias e compromissadas com a 

exportação de seu produto para países onde estar em conformidade ambiental é fator 

decisivo para aceitação ou rejeição de um manufaturado. Não obstante, as conclusões 

do autor ainda permanecem válidas para muitas empresas brasileiras pelo que se 

pôde observar durante as visitas realizadas para a formação da convicção deste 

estudo. 

De uma forma geral, no que diz respeito a riscos à saúde do trabalhador e à de 

populações vizinhas, a situação nos dias de hoje é mais critica no caso das pequenas 

unidades e daquelas com funcionamento ilegal, que operam quase sempre sem 

medidas satisfatórias de controle instaladas. 

5.13. Exigências Técnicas Formuladas às lndustrias da Fundição 

Secundária de Chumbo por Ocasião do Licenciamento junto à CETESB 

Quando da concessão da Licença de Instalação para um determinado 

empreendimento a CETESB estabelece uma série de Exigências Técnicas, cujo 

cumprimento condiciona a obtenção da Licença de Funcionamento, instrumento 

necessário para operação legal da empresa. É por meio da implementação das 

medidas preventivas e corretivas especificadas nas Exigências Técnicas que se 

procura garantir que o funcionamento das fontes potenciais de poluição não resultará 

em impactos inaceitáveis ao meio ambiente. Exigências Técnicas são, em última 

estância, demandas do órgão de controle para que o funcionamento das fontes de 

poluição que constituem o processo produtivo em licenciamento não emitam matéria 

ou energia em concentração, intensidade, quantidade ou com características que 

possam, mesmo que indiretamente, produzir poluição9
. 

9 No Brasil o tem10 poluição está definido pela Lei 6938/81 como a degradação da qualidade 
ambiental resullante de atividades que direta ou indiretamente: 01 prejudiquem a saúde. a segurança 
e o bem estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) 
afetem des.favorm,elmente à bióta: d) a.felem as condiçôes estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) 
lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambiemais estabelecidos (CETESB. 1995a) 
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A formulação das Exigências Técnicas é algo específico para cada caso, em 

função das características da empresa em licenciamento e de sua localização. Não 

obstante, deve guardar uma certa relação por tipologia de indústria, para que se 

conserve um mínimo de coerência entre o que é exigido de empresas da mesma 

atividade, preservando a competitividade, assegurando uma desconcentração 

industrial sem prejuízo ambiental, e permitindo uma fiscalização equânime. 

Um extrato das exigências técnicas formuladas pela CETESB através de suas 

agências descentralizadas, para as empresas recuperadoras de chumbo de maior 

significado no Estado de São Paulo, licenciadas entre 1976 e 1996, é apresentado a 

segUir. A razão desta apresentação é permitir ao leitor conhecer o tipo, 

especificidade, profundidade e diversidade das exigências formuladas. As exigências 

técnicas estão transcritas em sua forma original, separadas apenas por compartimento 

ambiental a proteger. As exigências cujo teor se repete foram excluídas. Como estas 

exigências dizem respeito a várias empresas, elas devem ser interpretadas 

independentemente. 

5.13. 1 . Exigências Técnicas: AR 

Instalar sistemas de ventilação local exaustora e equipamentos de controle de 
poluentes adequados para as seguintes fontes de poluição do ar: 

• cilindros rotativos para rompimento de baterias 
• peneiras hexagonais e rotativas para classificação do material 
• fornos rotativos e revérberos para fusão de chumbo 
• refino do chumbo em fornos cadinho 

A densidade colorimétrica da fumaça emitida pelas chaminés de tiragem de 
produtos de combustão deverá ser inferior ao padrão dois da Escala de 
Ringelmann. 

Instalar e operar adequadamente, sistema de controle de poluição do ar para a 
operação de aglutinação de pó. 

Para o Estado de São Paulo. a definição de poluição é dada pela Lei 997n6 que considera poluição do 
meio ambiente a presença. o lançamento ou a liberação, nas águas. no ar ou no solo, de toda e 
qualquer fárma de matéria ou ener~ia. com intensidade. em quantidade. de concentração ou com 
características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta lei. ou que 
wrnem ou possam tornar as á~uas. o ar ou o solo: a) impróprios. nocivos ou (?fensivos à saúde; bj 

inconvenientes ao bem estar público: c) danosos aos materiais. à fauna e à flora: d) prejudiciais à 
se~urança. ao uso e ~azo da propriedade e às atividades normais da comunidade (CETESB. 1995b). 
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Instalar sistema de ventilação local exaustora dotado de equipamento de 
controle de poluentes, baseado na melhor tecnologia prática disponível de 
eficiência elevada para retenção de material particulado gerado na operação de 
fusão de chumbo. 

Instalar equipamento de controle, com eficiência de 85%, para as emissões de 
S02 provenientes dos fornos rotativos. 

Instalar instn1mental para avaliação de desempenho da torre de lavagem de 
S02; 

Manter sistemas de controle em regime de espera, para situações de emergência 
("Stand-by''); 

Em situações de anormalidade, paralisar imediatamente os maçaricos dos 
fornos; 

O material coletado nos filtros deve ser retirado e mantido em local 
enclausurado. 

Durante seu carregamento nos fornos, cuidados especiais devem ser tomados 
para evitar redispersão; 

Instalar sistema de monitoramento para as emissões de S02; 

A eficiência dos filtros manga deverá ser de 99% . 

Instalar adequado sistema de controle da poluição do ar para as operações de: 
• fusão de placas, borras, terras de antimoniato de chumbo em fonws 

rotativos 
• refino e preparo de ligas de chumbo em fornos cadinho 

Instalar equipamento de controle para compostos de enxofre nos fornos de 
recuperação de chumbo, com eficiência mínima de 85%, de preferência por 
sistema a seco. 

Instalar sistema específico de segurança para prevenir emissões maciças 
devidas a eventual rompimento de mangas de filtro (filtros em paralelo). 

No caso de rompimento de mangas deverá haver parada imediata do 
processamento industrial. 

Instalar equipamentos adequados e invioláveis do monitoramento contínuo de 
partículas e dióxidos de enx~fre em todas as chaminés. 

A altura efetiva de qualquer chaminé não deverá ser Íl!{erior a 50 metros. 



Os equipamentos de controle de partículas dos fornos de chumbo deverão 
ter eficiência mínima de 99% em peso. 
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Instalar sistema de ventilação local exaustora e equipamento de controle de 
poluentes para retenção de poluentes emitidos pelas operações de 

• fusão em 2 fornos rotativos, 
• fosão de lingotes em 2 fornos cadinho, 
• queima de óleo nos fonws rotativos, 
• queima de lenha nos fornos cadinho 

De acordo com o Artigo 3-1 do D.E. 8468176, a descarga dos ejluentes gasosos 
da queima de combustível sólido, líquido ou gasoso deverá ser feito por chaminé 

5.13.2. Exigências Técnicas: Águas 

Instalar sistema de tratamento para os ejluentes domésticos da indústria (fossa e 
poço absorvente)". 

As águas pluviais incidentes na área deverão ser coletadas e encaminhadas 
para o sistema de tratamento existente. 

Deverão ser previstas, em torno da área coberta, muretas de proteção contra 
invasão de águas de águas pluviais e/ou evasão de matérias primas. 

Instalar dique de contenção para as águas nas áreas sob os equipamentos de 
controle e de transporte de materiais. 

Os esgotos sanitários da firma devem ser tratados e dispostos de acordo com a 
Norma NB 4I da ABNT. O sistema de tratamento e disposição deverá estar 
descoberto, para fins de vistoria da CETESB. 

Instalar sistema de tratamento completo de eventuais resíduos líquidos 
provenientes do sistema de controle de compostos de enxofre, sendo que o 
ejluente, mesmo tratado, não deverá ser enviado a cursos d'água que sin,am de 
manancial de abastecimento de água para consumo animal ou para irrigação. 

Tratar os e.fluentes líquidos domésticos de acordo com o que estabelece a NBR 
7229 

5.13.3. Exigências Técnicas: SOLO 

A disposição de resíduos no solo deverá respeitar o que estabelece o Artigo 52 
do D.E. 8-168176 
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5.13.4. Exigências Técnicas de Caráter Geral 

Todos os sistemas de controle da poluição a serem instalados deverão ser 
previamente aprovados pela CETESB. 

Deverá ser efetuado fechamento lateral do galpão visando evitar arraste de pó 
de chumbo pela ação de ventos. 

5.13.5. Planos de Controle 

Durante o seu processo de busca de conformidade as empresas, objetivando 

evitar penalidades mais contundentes frente a um mau desempenho ambiental, 

submetem planos de controle à CETESB, com prop~stas de medidas mitigadoras 

adicionais àqueles exigidas. O elenco de medidas que segue é uma adaptação de um 

plano de controle submetido à CETESB, frente a ameaça de interdição temporária de 

uma fundição secundária de chumbo. Mais uma vez, o objetivo desta descrição é 

posicionar o leitor quanto ao nível do relacionamento técnico entre empresa e órgão 

de controle. 

Quanto a Minimização da Geração de Material Particulado. 

• Operar com menos fontes de poluição (por exemplo, apenas 2 de 3 fomos 

existentes); 

• Providenciar o fechamento adequado dos galpões de armazenamento de 

matérias primas; 

• Mudar o trajeto dos caminhões movimentando matérias primas dentro da 

fábrica; 

• Lavar os pneus dos caminhões após descarga da matéria prima 

Quanto a Melhoria no Controle das Emissões Atmosféricas 

• Apresentar prC?jetos de sistemas de ventilação local exaustora e de 

equipamentos de 

CETESB; 

controle de poluição do ar para análise prévia da 

• Instalar filtro de mangas adicional para a fo111e de poluição; 

• Reformar o sistema de controle de poluentes . 

Quanto a Avaliação Periódica das Emissões Atmosféricas Residuais 

• Adquirir e instalar de imediato, nas chaminés dosfiltros de tecido, sistema 

de monitoramen/o contínuo da.\· emissões de material particulado; 



• Avaliar trimestralmente os efluentes gasosos emitidos pelas chaminés 
dos fornos de fusão; 

Quanto a A vali ação Periódica da Qualidade do Ar 
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• Apresentar projeto, instalar operar rede de estações de amostragem para 

avaliação mensal da poeira sedimentável, e de seu conteúdo de chumbo; 

• Instalar e operar amostrador de grandes volumes (HI-VOL SAMPLER) 

para avaliação diária de material particulado em suspensão, e de seu con

teúdo de chumbo. 
• Realizar estudo de dispersão atmosférica .. 

Quanto a Avaliação dos Níveis de Plumbemia nas Populações Próximas 

• Coletar amostras de sangue e analisar o teor de chumbo presente, em 

complementação aos estudos da CETESB 

Quanto a Melhoria da Dispersão das Emissões Atmosféricas 
• Aumentar a altura das chaminés vinculadas aos fornos 

5.13.6. Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

A CETESB, como órgão do Governo do Estado de São Paulo com o poder de 

polícia para exercer o controle da poluição ambiental está legitimada a tomar dos 

interessados, mediante exigências, compromisso de ajustamento de conduta (Leis 

Federais 7347/85 e 8078/90) .. Por meio deste instrumento, empresas que estivessem 

sob ameaça de interdição, ou interditadas, poderiam ter a penalidade suspensa por 

um tempo determinado, suficiente para se adequarem a todas as exigências legais. 

Nesse período, ficariam condicionalmente autorizadas a desenvolver suas atividades, 

plena ou parcialmente. O descumprimento de prazos ou metas remeteria a indústria a 

sua condição anterior de infratora. 

As exigências que seguem são um extrato de Termos de Ajustamento de 

Conduta assinados entre CETESB e fundições secundárias de chumbo. Sua análise 

permite identificar a situação ambiental da empresa e o grau de controle esperado 

para liberação de seu funcionamento. 

• (Jmectar as áreas de trânsito no interior e exterior dos galpões industriais; 



• Não receber caminhões que não estejam adequados ao transporte de 
sucatas de chumbo; 
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• Não permitir a saída de caminhões utilizados para o transporte de 
matérias primas contendo chumbo, sem a lavagem das suas carrocerias e 
rodas; 

• A vali ar diariamente a qualidade do ar; 
• Medir semanalmente as concentrações de material particulado, chumbo e 

dióxido de enxofre nos ejluentes gasosos dos fornos; 
• Paralisar lançamento de águas residuárias e pluviais contaminadas por 

chumbo; 
• Umectar permanente de toda a área de estocagem de escórias ao ar livre 

para evitar a dispersão de material particulado; 
• Instalar sistema de monitoramento contínuo para material particulado e 

dióxido de enxofre nas chaminés dos fornos de fusão; 
• Instalar para as torres de lavagem de gases, medidor de vazão de 

recirculação de líquido, e medidor de pH. com registradores invioláveis; 
• Revisar integralmente todos os sistemas de controle de poluentes 

atmoiféricos instalados; 
• Revisão do sistema de tratamento de ejluentes líquidos, para remoção de 

chumbo e cádmio; 
• Providenciar a cobertura das pilhas de escória; 
• Realizar estudo de avaliação do grau de contaminação do subsolo e do 

aqüifero freático próximo à área de disposição de escória. 
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6. DISCUSSÃO 

Recuperar ou reciclar um material é uma decisão fundamentada basicamente na 

avaliação comercial de seu retomo a uso com lucro. Os custos de coleta, 

entrepostagem, separação, transporte e reprocessamento são os fatores que mais 

influenciam na rentabilidade do processo e, por conseqüência, na decisão a respeito 

se a reciclagem ocorrerá ou não. A facilidade e os gastos com tratamento e 

disposição final dos produtos pós consumo são fatores que também influenciam na 

decisão de reciclar um determinado material, uma vez que podem se apresentar mais 

atraentes do ponto de vista econômico e/ou ambiental. Conforme abordado em 

capítulo anterior, a reciclabilidade de um material implica, além da qualidade do 

reciclado ser compatível com as exigências do mercado, no tratamento e disposição 

ambientalmente saudáveis dos resíduos gerados durante o processo de reciclagem. 

Direta ou indiretamente, a coleta, armazenamento, transporte e reprocessamento não 

podem agredir o ambiente mais do que o descarte do material considerado, nem 

serem mais custosos. 

No senso prático, quando se trata da reciclagem de um metal deve-se 

considerar, além da quantidade e pureza do produto reciclado, do seu valor de 

mercado e das possibilidades de sua reintrodução com êxito na cadeia de materiais 

úteis, aspectos envolvidos com seleção, entrepostagem e transporte da sucata, bem 

como quantidade, periculosidade e custos de tratamento e disposição dos resíduos e 

efluentes originados no seu processamento. Nos anos recentes, os fatores 

motivadores para a reciclagem de metais têm sido vários: economta de energia, 

barateamento de produtos, proteção à saúde pública e ambiental, melhorias estéticas, 

preservação de recursos naturais, etc. Contudo, não haverá propósito ou 

sustentabilidade na reciclagem de um determinado metal se a resposta à equação 

econômica for desfavorável ou ainda, se o mercado não se mostrar interessado em 

absorvê-lo. Embora perfeitamente recicláveis do ponto de vista técnico, muitos 

metais não apresentam reciclabilidade, uma vez que a viabilidade técnica e 

econômica para sua recuperação a partir de determinados produtos pós consumo se 

mostra inexistente ou tão desfavorável a ponto de exigir que alguém pague por ela. 
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Os metais não-ferrosos são inerentemente recicláveis, por conta de vários 

fatores: grande aplicabilidade; altos valores de mercado; facilidade de recuperação; 

custos relativamente baixos de reprocessamento e extensa presença em partes do 

mundo onde faltam os recursos minerais que lhes dão origem. A taxa de reciclagem 

de não-ferrosos varia consideravelmente, dependendo da mistura que experimentam 

com outros materiais e do seu ciclo de vida. 

Atualmente, o chumbo é o metal com a maior taxa global de reciclagem, 

suplantando o próprio alumínio. Enquanto que o volume de sucata nova para 

recuperação do chumbo é facilmente estabelecido e processado, o suprimento e 

reciclagem de sucata velha representam um desafio, uma vez que uma substancial 

porção desse material permanece indisponível. Esta indisponibilidade é devida ao 

material perdido em aterros, bota-foras, terrenos baldios, etc.; dissipado na forma de 

pigmentos em tintas e esmaltes, fungicidas, munição, fertilizantes, etc., e pelo tipo de 

uso como cabos elétricos enterrados ou cabos submarinos, que podem ou não ser 

recuperados para reciclagem de seu conteúdo metálico. 

6.1. Recuperação e Reciclagem de Chumbo 

O fato do chumbo ser tão fácil de fundir e refinar faz de sua recuperação uma 

matéria particularmente simples do ponto de vista operacional. Além do mais, o 

chumbo desfruta de uma combinação especial de oferta firme e sistema de coleta 

organizado para Uf!.l único produto predominante: as baterias automotivas. O fato do 

chumbo ser tão extensivamente usado em um produto de recuperação relativamente 

fácil, com uma vida útil curta e previsível, contribui significantemente para as altas 

porcentagens do metal obtidas a partir de fontes secundárias. Além das baterias, 

fontes menores de sucata velha de chumbo são encontradas em uma ampla variedade 

de produtos fora de uso, como chapas, dutos, cabos, soldas, contrapesos, etc. 

As baterias chumbo-ácido, além de representarem a fonte dominante de 

chumbo secundário, contém grelhas feitas de chumbo-antimônio (Pb-Sb }, o que 

resulta em altos coeficientes de co-recuperação ·deste último. A substituição das ligas 

Pb-Sb (que atualmente contêm l-2o/o de antimônio ao invés dos 3-11 o/o anteriormente 

utilizados) por ligas de chumbo-cálcio (Pb-Ca) reduziu a quantidade de antimônio 
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disponível para reciclagem. As ligas de Pb-Ca ( chumbo-cálicio) e Pb-Ca-Sn 

(chumbo-cálcio-estanho), que têm sido empregadas extensivamente em baterias de 

espera ("stand-by") por mais de 60 anos, experimentam atualmente uma forte 

ampliação em uso automotivo, proporcionada pelo progresso alcançado no controle 

das perdas de cálcio, fato que até bem pouco representava um sério impecilho como 

bem aponta EDELSTEIN (1993). Com isso modifica-se paulatinamente o perfil de 

co-recuperação de metais. 

Dentro desse tema MORI (1995), escrevendo sobre o sistema de reciclagem de 

baterias automotivas no Japão, abordou um particular e extremamente interessante 

aspecto, muito enriquecedor para a análise que este presente estudo de pesquisa 

exploratória pretende conduzir. Como mencionado, chumbo contendo antimônio foi 

utilizado por muito tempo como matéria prima para as grelhas das baterias Pb-ácido. 

Por volta de 1980, com o advento das baterias sem manutenção, que utilizam liga de 

Pb-Ca quase sem nenhum antimônio, a demanda por chumbo antimonial decresceu 

tremendamente. Os produtores secundários, cujo produto principal era até então 

chumbo antimonial, passaram a recusar o recebimento desse tipo de material dos 

sucateiros, conforme se adaptavam ao novo mercado de Pb-Ca. Como resultado a 

exportação japonesa de baterias aumentou sensivelmente. Contudo, a falta de 

controle ambiental nas plantas recuperadoras de chumbo em alguns países 

importadores causou sérios problemas ambientais e alguns deles proibiram a 

importação de baterias para reciclagem, represando o mercado exportador japonês. 

As exportações decresceram ainda mais a partir da vigência da Convenção da 

Basiléia, resultando em baterias sendo largadas nas ruas ou abandonadas em 

qualquer lugar. Aparte esses aspectos, influenciando o mercado interno e o 

internacional de sucata de chumbo, outros de caráter sócio-político também se 

fizeram presentes nos anos de 1990. Além das mudanças ocorridas na conjuntura 

internacional de suprimento/demanda de chumbo Gá anteriormente discutidas), a 

liberação dos estoques estratégicos americanos de chumbo como resultado do fim da 

guerra fria deprimiram profundamente o preço do metal no mercado internacional, 

desencorajando a coleta e reciclagem de baterias no Japão. 

A despeito da peculiaridade do mercado onde se msere o Japão, os fatos 

descritos por Mori permitem inferir que a conjuntura que afetou o sistema de 
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reciclagem de chumbo naquele país pode ter atingido também outros países do 

primeiro mundo. A esse respeito não foi possível encontrar relatos específicos. 

6. 1 . 1 . Aspectos do Processo 

Do ponto de vista de capital investido, as necessidades para o processamento 

fisico e metalúrgico dos metais não-ferrosos são menores do que aquelas 

demandadas para os metais ferrosos. Isto faz com que a entrada no ramo da fundição 

secundária desses metais seja de certa forma facilitada, resultando em uma indústria 

bastante fragmentada, permeada por uma série de pequenas fundições muitas vezes 

clandestinas. Este fato é especialmente verdadeiro no caso do chumbo. A economia 

de escala, contudo, é muito importante para a indústria da fundição secundária, 

principalmente quando as empresas, por força de requisitos legais a cumprir, ou por 

exigências de mercado, se tornam mais intensivas em capital. O alto custo de 

implementação dos sistemas de controle ambiental e ocupacional, necessários para a 

regularização das empresas frente a uma legislação cada vez mais restritiva, favorece 

no mundo inteiro as operações de maior escala. Em alguns países, contudo, a 

exigibilidade deficiente da lei com relação às pequenas empresas faz com que estas 

se tornem um problema de competição significativo para aquelas legalmente 

constituídas e licenciadas. 

Segundo SERRÃO [Ver Anexo li, SERRÂO 1997], de 40 a 60% do 

processamento de chumbo no Brasil é feito de forma não licenciada, por pequenas 

empresas sem maiores cuidados ambientais ou ocupacionais. Este fato é confirmado 

pelos órgãos de meio ambiente, que encontram na fiscalização das pequenas 

fundições clandestinas um dos seus grandes desafios de controle [ Ver Anexo li, 

CASTRO NETO 1999]. Este problema será retomado mais à frente. 

6.2. O Chumbo e o Mercado de Sucata no Brasil 

Há uma íntima relação entre o mercado de metais não ferrosos primários e o 

mercado de sucatas, resíduos e desperdícios. Quando ocorrem elevações de preço ou 

dificuldades de suprimento do metal primário, há uma rápida elevação no preço das 
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sucatas. Em alguns casos, estas chegam a alcançar valor igual, ou mesmo 

superior ao do próprio metal primário, e tornam-se dificeis de serem obtidas. Por 

força de urna clara "administração da carência" por parte daqueles que detêm o 

comando do mercado, a sucata é um bem industrial sujeito a grande disputa. 

Não obstante a alíquota de importação de 4o/o, a hoje proibida importação de 

sucata de chumbo na forma de baterias autornotivas, além de necessária do ponto de 

vista produtivo, seria benéfica para regularizar o abastecimento do mercado e 

favorecer a estabilização dos preços internos. Tornem-se, por exemplo, os dados 

relativos ao ano de 1988, quando ainda havia produção primária no país, a 

importação de sucata era permitida e os custos dos materiais eram afetados pelas 

altas taxas de inflação. À época, os preços domésticos do chumbo primário e da 

sucata apresentaram aumentos de 722o/o e 661 °/o respectivamente, para uma inflação 

acumulada de 933% (Anonymus, 1989). O fato da sucata ter aumentado menos que o 

chumbo primário é explicado pelo montante importado pelos recicladores, o que 

gerou reflexos favoráveis imediatos nos preços da sucata interna, urna vez que a 

oferta do metal aumentou com a importação. 

Mesmo importando sucata a custos superiores aos negociados internamente, 

havia vantagens para o importador e para o Pais pois, ao se adquirir 80% de sucata de 

chumbo no mercado interno por hipotéticos US$ 200/t e 20% no mercado externo a 

hipotéticos US$250/t obtinha-se, na média, o abastecimento total do mercado a 

US$21 0/t. Deste "rnix" resultavam preços internos estáveis, uma vez que a oferta do 

material ficava garantida pela alternativa da importação. Com isso, os grandes 

intermediários, internamente, perdiam o poder de aumentar os preços ou manobrá-los 

no mercado. Atualmente, não mais havendo a alternativa da importação de baterias 

exaustas, o abastecimento de sucata se faz 1 00% no mercado interno, quando o seu 

preço pode facilmente ultrapassar os valores internacionais. 

6.2.1. O Mercado Brasileiro 

Com a interrupção na produção primária de chumbo no país, em dezembro de 

1995, o Brasil tornou-se I OOo/o dependente das importações do metal. Com um 

déficit crônico da ordem de 40 a 50.000 t/ano, o mercado brasileiro de chumbo teria 
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na livre concorrência entre o chumbo primário importado em lingotes e o 

chumbo secundário produzido a partir de sucata interna e importada, a alternativa 

mais interessante para complementar o seu abastecimento. A despeito das várias 

Resoluções do CONAMA regulamentando a importação de sucata de chumbo, essa 

conjunção ideal de chumbo primário refinado e sucata na forma de baterias 

automotivas exaustas foi realidade entre 1° de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 

1997. Lastimavelmente, a despeito do preço da sucata de chumbo na forma de 

baterias usadas ter estado relativamente baixo no mercado internacional nesse 

período e o Real valorizado frente ao Dólar, não foi possível à indústria da fundição 

secundária do metal importar sucata em uma quantidade suficiente para a formação 

de um estoque estratégico que aliviasse, mesmo que temporariamente, o país de seu 

déficit constante. Dentre outras razões, as desconformidades ambientais apresentadas 

por várias das maiores empresas brasileiras reprocessadoras de chumbo impediram 

uma pronta liberação das cotas solicitadas de importação de sucata, fazendo com que 

apenas uma importação significativa, de 66.500 t, fosse autorizada pelo IBAMA em 

outubro de 1996. As dificuldades encontradas para obtenção de autorização para 

importar sucata de chumbo não se originaram em má vontade ou em excesso de zelo 

do órgão fiscalizador, mas sim - ao menos do ponto de vista deste autor - na 

insensibilidade demonstrada por algumas empresas em relação à questão ambiental, e 

ao seu pouco interesse (para não dizer incapacidade) em conduzir um processo 

industrial de forma limpa, organizada e econômica. Ao postergar a implementação de 

medidas sem as quais não teriam como obter um funcionamento legalizado, essas 

indústrias reforçaram a posição de entidades ambientalistas internacionais que negam 

a capacidade tecnológica brasileira de produzir chumbo secundário sem danos ao 

meio ambiente e aos trabalhadores. 

6.2.2. A Convenção da Basiléia e a Decisão 11-12. 

As preocupações da sociedade com saúde, meio ambiente e desenvolvimento 

estão aumentando a necessidade de minimizar os riscos associados às atividades 

sócio econômicas, nomeadamente aquelas de caráter industrial. Com isso, criam-se 

novas leis e regulamentos, cuja edição trás um amplo espectro de efeitos no mercado 
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negativas sobre as taxas de reciclagem. 
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A Decisão II-12 assinada durante a Segunda Conferência das Partes impediu o 

comércio de resíduos perigosos entre países da OECD e países fora da OECD, 

mesmo que para reciclagem e recuperação de materiais considerados de interesse. Os 

efeitos desse banimento deverão ser cuidadosamente avaliados, para evitar situações 

nas quais os custos sociais, ambientais e econômicos resultantes, sobreponham-se 

aos beneficios auferidos com a pretendida proteção à saúde ambiental, contradizendo 

os princípios de um gerenciamento saudável dos recursos naturais. 

O impedimento da exportação de resíduos para recuperação ou reciclagem -

mesmo que perigosos, como foram classificadas as baterias sucateadas de chumbo -

constitui uma séria limitação às nações emergentes de se beneficiarem de uma 

alternativa de custo mais acessível para o seu desenvolvimento nacional. Pode 

também, resultar em metais recicláveis sendo perdidos em aterros do primeiro 

mundo ao invés de se remcorporarem à matriz mundial das matérias primas 

exauríveis e em super exploração de recursos não renováveis como o petróleo e o 

minério de chumbo. Se os países desenvolvidos realmente querem fábricas limpas, 

salários decentes e a proteção do trabalhador e dos recursos naturais nos países em 

desenvolvimento, deveriam incentivar regras de comércio que animassem as 

economias menores de forma a lhes ser vantajoso vender para a Europa, Japão, e 

Estados Unidos. Uma maneira direta de elevar o padrão de vida de um povo, ou de 

proteger a saúde ambiental e os recursos não renováveis, é justamente aumentar a 

justiça comercial. Se um país tem oportunidade de fabricar e vender seus produtos a 

bom preço, ele enriquece, melhora de padrão e aumenta importações; com mais 

recursos tem acesso a tecnologias de produção mais eficientes, aumentando as suas 

chances de se desenvolver de forma sustentável. 

Desconsiderando-se eventuais interesses comerciais e de reserva de mercados, 

aparenta que a Convenção de Basiléia admite a premissa de que todos os países que 

participam da OCDE, por serem países desenvolvidos, estão aptos a bem reprocessar 

as baterias de chumbo-ácido, não apresentando os demais países tal capacidade. 

Aparenta também não haver maior prejuízo ambiental no transporte e no uso de 

baterias automotivas como matéria prima para a produção de chumbo secundário, 
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conquanto sejam feitos de forma ambientalmente segura. Em termos comerciais, 

apenas um país é fornecedor sistemático de baterias automotivas usadas para o 

Brasil: os Estados Unidos da América, cuja legislação ambiental é extremamente 

rigorosa quanto ao manuseio, embalagem e transporte de baterias. A Agência 

Americana de Proteção Ambiental obriga, entre outras exigências, que as baterias 

sejam necessariamente paletizadas, envolvidas em filme plástico, cintadas e 

transportadas em 11 containers 11
, não restando portanto maiores preocupações sobre 

este aspecto. Caberia, entretanto, questionar se as empresas responsáveis pela 

recepção e processamento das baterias estariam aptas a fazê-lo de forma apropriada. 

Focando nesses dois pontos, parece claro que o centro do problema ambiental 

relacionado ao mercado brasileiro do chumbo secundário não repousa na proibição 

ou liberação da importação da baterias sucateadas, mas sim naquilo que deve ser 

feito para: 

a) organizar a complexa estrutura de coleta e reciclagem de baterias usadas, 

b) melhorar as condições das empresas envolvidas no reuso e na reciclagem 
das baterias exaustas de chumbo-ácido, 

c) controlar as atividades paralelas (clandestinas) de recuperação e fusão de 
chumbo. 

O desafio que se apresenta à indústria nacional da reciclagem do chumbo é 

portanto o de demonstrar que está apta a receber e processar materiais considerados 

perigosos, sem criar maiores riscos ao meio ambiente e aos seus trabalhadores. 

6.2.3. A Auto-Proibição de Importação de Baterias e seus Reflexos 

Com a vigência da legislação nacional proibindo a importação de resíduos de 

chumbo e de acumuladores usados, criou-se uma limitação ao parque industrial 

brasileiro de ordem comercial, que inibe o seu crescimento, a geração de impostos e 

a substituição de importações; motiva a suspensão nos investimentos e prejudica a 

economia de divisas, além de impor um fantástico prejuízo de ordem econômica à 

indústria regularmente habilitada a processar sucata. Não se justifica· que uma 

legislação ambiental calcada nos ditames da Convenção da Basiléia venha a diminuir 

o mercado brasileiro, tomando-o carente de matéria prima e obrigando o consumidor 
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seguinte da cadeia produtiva a contar com eventual suprimento de chumbo 

primário obtido no mercado internacional a um custo superior, ou a importar baterias 

prontas que serão posteriormente recicladas internamente. Não se justifica 

igualmente, reduzir oportunidades de emprego no país para aumentá-las no 

estrangeiro. 

A despeito das leis e regulamentos, a produção de chumbo secundário a partir 

de baterias usadas continua ocorrendo no país, somente que de forma desincentivada 

e sob sérias limitações a partir de 1 de janeiro de 1998. Analisando-se as implicações 

do banimento auto imposto pelo governo brasileiro com relação a importação de 

baterias usadas de chumbo-ácido, foi possível identificar alguns reflexos indesejáveis 

decorrentes da medida. Os dados mencionados a seguir estão de acordo com aqueles 

publicados por SERRÃO e MELHEM ( 1998). 

• Aumento significativo no volume de importações de baterias novas (cerca 
de 200%) e de chumbo primário refinado (cerca de 35%); 

• Declínio na capacidade de utilização das unidades de fundição secundária 
licenciadas, e das unidades produtoras de baterias, em contraste com a 
expansão dos mercados de recondicionamento de baterias e de fundição 
"informal" de chumbo, que ora representa uma parcela bastante 
significativa da produção nacional de chumbo secundário; 

• Atraso no crescimento tecnológico das fundições secundárias de chumbo 
licenciadas, com reflexos em desempenho ambiental e econômico. 

A despeito da importação de chumbo primário refinado estar sendo a alternativa 

para complementar o mercado consumidor do metal, ela não é satisfatória. Segundo 

SESSO [Ver Anexo li, SESSO 1999], as grandes empresas produtoras de baterias 

planejam uma determinada cota de produção anual que realizam mensalmente. Na 

ocorrência de períodos de frio intenso (invemicos) a procura por baterias aumenta, 

gerando picos de demanda que a produção deve suprir. Nesses momentos a 

importação de chumbo não é solução prática pelo tempo que exige. É o mercado 

interno então que deve estar preparado para responder, o que implica em dispor de 

matéria prima (sucata) e capacidade instalada perfeitamente operacionaL Na ausência 

de uma adequada resposta por parte da fundição secundária de chumbo a indústria de 
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baterias passa a importar baterias prontas, remetendo recursos financeiros e 

ampliando o emprego em outros países. 

6.3. A Reciclagem das Baterias de Chumbo-Ácido 

6.3.1. A Situação no Brasil 

Conforme mencionado, a impossibilidade de importação de sucata de çhumbo 

na forma de baterias automotivas afeta, porém não interrompe o mercado de chumbo 

secundário no Brasil. As baterias importadas ou feitas a partir de chumbo primário 

importado na forma de lingotes, ao final de sua vida útil são naturalmente 

substituídas por novas e, se não forem adequadamente coletadas e recicladas, podem 

se transformar em sério risco à saúde ambiental. 

Próximo aos grandes centros reprocessadores de chumbo (São Paulo, Paraná, 

Rio Grande do Sul, Pernambuco), a coleta, transporte, e reciclagem de baterias 

automotivas ainda é economicamente viável. Entretanto, em um país com dimensões 

continentais como o Brasil, é válido imaginar que as baterias utilizadas em regiões 

mais afastadas desses centros dificilmente apresentarão atrativo econômico para 

serem inseridas na cadeia de reciclagem. Exceto se um correto plano de logística for 

implementado para coletar, armazenar e transportar as baterias usadas - utilizando 

por exemplo, o mesmo sistema de transporte utilizado na entrega de baterias novas 

para conduzi-las aos centros produtores/reprocessadores - o seu destino poderá ser, 

no máximo, um armazenamento seguro. 

Diminui ainda a atratividade de coleta e de um reprocessamento formalizado 
/) 

de baterias de chumbo, o preço do chumbo primário refinado oscilando no mercado 

de Londres abaixo dos US$550. Com lucros menores, os atores da cadeia de 

reciclagem deixam automaticamente de investir no processo. Isto é especialmente 

verdadeiro no caso das fundições secundárias legalmente licenciadas que, sem 

margem de lucro frente aos crescentes custos de conformidade, atrasam 

investimentos em melhorias tecnológicas e em controles ambientais, reduzem custos 

de operação e manutenção, e remanejam seus quadros funcionais. Os custos da 
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produção ambientalmente saudável de chumbo secundário de uma das maiores 

recicladoras de baterias automotivas do mundo, a americana Exide Co., foi calculado 

por PARKER (1998) em 58,8 centavos de dólar por quilo de metal refinado. Os 

custos de produção de uma recuperadora de São Paulo, operando dentro dos limites 

estabelecidos pela CETESB, na mesma época, foi calculado em 60,0 centavos de 

dólar por quilo de metal refinado [Ver Anexo 11, CABRAL Jr. 1999]. Considerando 

os volumes movimentados e as facilidades/diflculades de cada país, fica a questão: 

será economicamente viável produzir chumbo secundário refinado no Brasil (São 

Paulo)? Sem os custos de conformidade a resposta certamente é sim. Incorporando

os, somente se os volumes de produção por indústria aumentarem. O ponto crítico 

para manter os atuais processos pirometalúrgicos de produção de chumbo a partir da 

reciclagem de baterias econômicos e ambientalmente sustentáveis é da ordem de 

15.000 toneladas de chumbo refinado por ano (UNEP, 1 998), produção que, no 

Estado de São Paulo, só é alcançado por uma fundição secundária. 

6.3.2. A Resolução 257/99 e a Reciclagem das Baterias de Chumbo-Ácido 

A evolução da legislação ambiental brasileira tem feito com que as condições 

para recebimento de materiais contendo metais em locais controlados (aterros, 

incineradores, fomos de co-processamento) sejam cada vez mais restritivas. Este fato 

é comprovado pela análise do conteúdo das últimas regulamentações, de onde se 

destaca a revisão do Decreto Estadual 8468/76, prese~temente em andamento na 

CETESB, e a Resolução CONAMA 257/99. Se regulamentadas e implementadas 

todas as restrições propostas nestes diplomas legais, a reciclagem de resíduos 

contendo metais passará a ser uma alternativa a ser seriamente considerada, devido a, 

entre outros aspectos: 

a) evitar os custos diferenciagos motivados pela presença de fração metálica 
perigosa, que super onera as despesas de disposição final, e 

b) evitar/reduzir as ações de responsabilidade frente a eventuais problemas 
futuros decorrentes de uma disposição em aterros. 
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Essas duas regulamentações dão mats efetividade ao ato de impedir a 

importação de sucata de chumbo na forma de baterias automotivas como medida 

esperada de redução dos riscos de exposição ao metal e de minimização de geração 

de resíduos. É absolutamente inócuo para a questão da proteção ambiental 

simplesmente impedir a importação de sucata de chumbo para reciclagem, se o 

recondicionamento e, principalmente, o reprocessamento das baterias usadas aqui 

geradas, não se fizer de forma ambientalmente correta. 

Foi certamente motivada também pela necessidade de formalizar e aprimorar a 

sistemática interna de reciclagem de baterias de chumbo-ácido que a Resolução 

CONAMA 257 foi aprovada. Considerando a necessidade de disciplinar o descarte 

dessas baterias e acumuladores, proibiu a simples disposição desses dispositivos no 

meio ambiente e determinou que após esgotamento energético todos fossem 

retomados aos fabricantes ou importadores para que estes, diretamente ou por meio 

de terceiros, adotem procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou 

disposição final ambientalmente adequados. 

É perfeitamente reconhecido que esquemas de reutilização, recuperação e/ou 

reciclagem baseados na participação comunitária e na atuação empresarial, só se 

efetivam quando os recicláveis apresentam valor intrínseco e quando os volumes 

envolvidos não vão além da capacidade de absorção do mercado para reciclados. 

Como conduzir então a questão de materiais heterogêneos e de resíduos considerados 

pengosos, cujos custos de coleta e reprocessamento podem exceder os valores dos 

reciclados obtidos? Este obstáculo, enfrentado por quase todos os produtos 

abrangidos pela Resolução CONAMA 257/99, poderia ser superado de duas formas: 

a) com toda a sociedade pagando pela coleta, recuperação, reciclagem, 
tratamento ou disposição final desses dispositivos ou 

b) aplicando-se o conceito do usuário-pagador, onde apenas aqueles que se 
beneficiaram dos produtos e de suas vantagens arcariam com os custos para 
solução do problema. 

Muito embora serem polêmicas tanto a extemalização quanto a intemalização 

de custos, a regulamentação da Resolução CONAMA 25 7/99 deverá incluir 

requisitos legais para assegurar taxas crescentes de reciclagem e procedimentos 

seguros de coleta, armazenagem, transporte e processamento. Várias formas de 
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incentivos à reciclagem vem sendo consideradas, tendo em conta sua prática em 

várias partes do mundo. Aquelas que seriam mais aplicáveis à situação brasileira 

estão apontados no Quadro 8. 

Segundo KIEHNE ( 1995), nos países industrializados, mats por tradição de 

boas relações comerciais entre produtores de baterias e recicladores do que por força 

de lei, os sucateiros e as recuperadoras de chumbo retornam e reciclam baterias de 

chumbo-ácido em taxas superiores a 90%. Afirma que nem sempre esses países têm 

requisitos legais para coleta e reciclagem de baterias e não vê razões para virem a tê

los considerando o excelente desempenho do atual sistema de reciclagem. Entende 

que maiores regulamentações para a coleta, armazenamento e transporte e para as 

plantas de reciclagem irão elevar custos e o resultado final será pior do que o 

atualmente alcançado. Certamente, esta é uma opinião muito particular e calcada na 

experiência alemã. A despeito do chumbo apresentar nos países desenvolvidos um 

excelente circuito de reciclagem tanto do ponto de vista mercadológico como 

ambiental, ainda há espaço para aperfeiçoamentos. Isto se constata pelo teor das 

publicações da Lead Development Association International, relativas ao Grupo de 

Meio Ambiente das Indústrias de Chumbo 1 . 

6.4. Impactos da Fundição Secundária de Chumbo 

Segundo os dados disponibilizados pela CETESB, os níveis de chumbo na 

poeira total em suspensão coletada nas regiões de localização das unidades de 

fundição secundária do metal, no Estado de São Paulo, mostraram-se dentro e, na 

maior parte do tempo, bem abaixo do padrão de qualidade para chumbo adotado 

pelos Estados Unidos da América e recentemente adotado também pelo Estado de 

São Paulo, de I ,5 J.1g/m3
, média trimestral. Por sua vez, os níveis de chumbo na 

poeira sedimentando ao redor das reprocessadoras avaliadas ultrapassaram com 

relativa freqüência os valores de referência adotado pela CETESB. Estes fatos 

mostram que as fontes convencionais (fornos) estão razoavelmente bem controladas 

1 Lead Development Association lntemaúonaL Lead lndustrics Environmental Group: Proposed EU 
Directi,·e on End-of-Life Vehicles. LIEG/97/22. LDAI. august 1st. Londres. 1997: Draft New UK 
Lead Regulations - Assessement of Costs and Bcnefits. LIEG /97/6. fcbruary 4. Londres. 1997. 
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com o uso de filtros de tecido. Mostram também a importância das fontes 

secundárias e fugitivas, capazes de produzir poeiras de maior granulometria e com 

precipitação mais próxima às fontes. 

Quadro 9 Medidas para Incrementar as taxas de Reciclagem de Baterias 
Chumbo-Ácido. 

1. Proibição de disposição A proibição legal da disposição de baterias 
juntamente com o resíduo urbano ou por 
incineração; 

2. "Take Back" 

3. Obrigação de publicidade 

4. Depósito Obrigatório 

S. Recebimento adicional 

6. Limitações para 
armazenamento 

7. Controle da origem 

8. Taxa de reciclagem 

A obrigação dos retalhistas e atacadistas de receber 
as baterias usadas de volta, quando da compra de 
uma nova; 

A obrigação por parte dos comerciantes de baterias 
de divulgar informações e programas de incentivo à 
reciclagem de baterias; 

O depósito obrigatório, por parte dos consumidores, 
de uma quantia em dinheiro, se a bateria usada não 
for devolvida quando da compra de uma nova; 

A obrigação por parte dos retalhistas de aceitar 
baterias "órfãs" (baterias acumuladas em casa pelo 
consumidor), mesmo não havendo a compra de 
novas unidades; 

Limitações na quantidade (por exemplo, 1.200 
baterias) e no período de armazenamento (por 
exemplo, 120 dias) de baterias, para que não se 
caracterize armazenamento de resíduo perigoso e 
seja necessário licenciamento ou autorização para a 
atividade; 

Obrigação de que toda bateria comercializada seja 
produzida a partir de percentual mínimo de chumbo 
reciclado (por exemplo, 75o/o de chumbo 
secundário); 

Incorporação de um valor ao preço da bateria para 
suportar a implementação e manutenção de 
programas de reciclagem de baterias. 

Sempre que avaliados, o solos e a vegetação próximos de indústrias de 

fundição de chumbo mostraram a presença do metal, muitas vezes em concentrações 
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superiores ao limite adotado pela CETESB. Vários corpos d'água e sedimentos 

próximos também apresentaram contaminação pelo metal. O transporte atmosférico 

de poluentes pareceu ser a via mais importante de dispersão do chumbo pelas 

cercanias da indústrias reprocessadoras e a poeira sedimentável o agente mais 

significativo. Desafortunadamente, não foram realizados estudos procurando 

conhecer a granulometria ou as espécies químicas em que o chumbo se fazia presente 

na poeira sedimentável, impossibilitando uma eventual identificação da fonte mais 

provável de impacto. Não foram, tampouco, realizados maiores estudos para verificar 

se o escoamento superficial de águas meteóricas poderia ser causa da poluição 

identificada em solos, águas e sedimentos próximos às recuperadoras de chumbo. 

Os níveis de chumbo no sangue de humanos vivendo nas proximidades de 

indústrias fundidoras de chumbo não se mostram alarmantes, embora considerados 

altos para habitantes de áreas supostamente rurais. Já os níveis de chumbo no sangue 

de animais pastando nas imediações das fundições de chumbo se mostraram elevados 

em todos os estudos, chamando atenção para a importância das emissões fugitivas, 

de granulometria mais grosseira e maior massa, e para as acumulações do metal no 

solo e na vegetação. Nessas situações, as crianças e os animais de pasto constituem 

os grupos de maior risco vivendo nas proximidades de recuperadoras de chumbo. 

A despeito das claras evidências de poluição ambiental por chumbo ao redor de 

fundições secundárias do metal, não houve nenhuma confirmação definitiva de que a 

ocorrência constatada de inúmeras mortes de animais criados nas suas imediações 

tivesse sido causada por intoxicação pelo metal. Por desinformação ou pelos custos 

dos necessários exames toxicológicos, em somente uma situação foi buscada a 

"causa mortis", quando se comprovou a presença excessiva de chumbo no material 

biológico. Saturnismo foi a conclusão do laudo pericial emitido pela UNESP de 

Jaboticabal (Processo CETESB 14/00421/93). 

Parece interessante comentar que as indústrias com emissões de chumbo, 

quando localizadas em áreas urbanizadas, ficam menos sujeitas à intervenções do 

órgão de controle do que quando localizadas em áreas rurais. Isto porque raramente 

existirão ao seu redor, "indicadores biológicos" como carneiros, vacas ou cavalos que 

possam mostrar, com sua morbidade ou mortalidade~ a existência de contaminação 

ambiental. Não havendo este tipo de "resposta ambiental", a pesqutsa por uma 
' 
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possível intoxicação de humanos fica menos exigida e, como não há registro de 

reclamação por intoxicação por chumbo, a sistemática de controle não atua tão 

intensamente. 

O monitoramento ambiental em indústrias que atenderam a todos os requisitos 

ambientais impostos pela CETESB não acusa valores em discordância com os 

padrões adotados. Isto mostra que, se por um lado está comprovado o potencial de 

impacto das unidades recicladoras de chumbo, por outro é perfeitamente possível o 

seu funcionamento de forma ambientalmente saudável. Tudo irá depender do grau de 

comprometimento do empresário para com a questão. 

6.5. O Controle das Fundições Secundárias de Chumbo no Estado de 
São Paulo 

É exemplar a ação de fiscalização e controle que tem sido exercida pela 

CETESB sobre as fundições secundárias de chumbo licenciadas para operar no 

Estado de São Paulo. Por irregularidades em suas emissões, praticamente todas elas 

foram penalizadas uma ou mais vezes com multas e/ou interdições temporárias no 

processo de manutenção da conformidade ambiental. A reconhecida ação saneadora 

resultou em aumentos significativos de custos, reduzindo as margens de lucro e a 

competitividade da fundição secundária formal paulista frente às outras fundições no 

país, levando inclusive a maior reprocessadora do Estado a fechar as portas2 . Se deste 

estado de coisas resultaram menores emissões ambientais localizadas de chumbo, 

resultaram também menores taxas de reciclagem por parte das empresas 

regularmente licenciadas e fiscalizadas; o crescimento no número das pequenas 

fundições clandestinas; o aumento generalizado na dispersão das fontes de exposição 

ambiental ao chumbo e a evasão fiscal. Poder-se-ia falar de um "paradoxo do 

controle": quanto mais rígida é a ação de controle aplicada, maior é a dispersão das 

emissões do metal. A correção a respeito da necessidade de controle das fundições 

secundárias de chumbo já quedou provada. A adequação da forma de condução do 

2 O custo de funcionamento da Faé. JXIra produzir chumlx> refinado dentro dos requisitos ambientais. 
controlando e monitorando suas emissões. era da ordem de R$1100 a R$1200 por tonelada de 
chumlx> refinado. às vezes acima do preço do chumlx> primário refinado importado [Ver Anexo IL 
FAÉ 1999} 
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processo ainda não. 

6.5.1. A Ação de Controle da CETESB 

As linhas básicas de controle adotadas pela CETESB são aquelas definidas na 

Lei 997/76 e Decreto Estadual 8468/76, onde estão explicitados os requisitos 

ambientais que estruturam a estratégia de controle seguida. As Constituições Federal 

e Estadual, a legislação federal e as Resoluções do CONAMA completam o quadro 

legal de apoio às ações de prevenção, reparação e repressão a danos ambientais 

levadas a cabo pela Companhia. 

Dentro da política de gestão ambiental que segue, fundamentada nas estratégias 

de comando e controle, enfrenta dificuldades para equacionar e implementar mais 

adequadamente algumas de suas ações de prevenção e combate à poluição ambiental. 

No que tange ao trato de atividades envolvendo substâncias ambientalmente não 

degradáveis, como metais e seus compostos, e mais especificamente metais tóxicos 

como o cádmio, mercúrio ou chumbo, a CETESB não dispõe de uma estratégia 

estabelecida, com objetivos claros e consolidados, que possibilite associar uma 

produção industrial rentável a uma condição ambiental segura, por um período 

satisfatório de tempo. No caso especial das empresas recuperadoras de chumbo não 

havia, até bem pouco tempo atrás, uma diretiva formalizada que norteasse as 

agências descentralizadas da CETESB no momento da formulação das exigências 

que deveriam assegurar, tanto para a indústria como para o meio ambiente, uma 

produção saudável (econômica e ambientalmente )3 . Com essa ausência, e a despeito 

dos esforços para homogeneização de procedimentos entre agências de controle, a 

distribuição espacial e temporal na instalação de empresas recuperadoras de chumbo 

no Estado de São Paulo levou a uma série de desigualdades no que se refere ao teor 

das exigências técnicas formuladas, dispares tanto em intensidade como em 

quantidade. Por não existir igualmente, uma diretiva que orientasse quanto a forma 

de fiscalizar/monitorar as emissões provenientes dessas indústrias, a evolução do 

3 Em dezembro de 1998 foi aprovada pela Diretoria de Controle de Poluição Ambiental da CETESB. 
a Instrução Técnica de número 16. com exigências técnicas e medidas de controle para_ processamento 
de chumbo. 
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processo de contaminação/poluição ambiental a elas associado também se deu de 

forma heterogênea, levando a situações bastante especiais. 

O sistema de licenciamento e fiscalização ambiental vigente na CETESB 

sempre mostrou-se extremamente cioso do controle das fontes primárias de emissão 

de chumbo, porém não tão atento às emissões das fontes não convencionais e aos 

processos de mobilização do metal. Estes dois fatos explicam em grande parte as 

altas concentrações de chumbo detectadas na poeira sedimentável monitorada ao 

redor das indústrias do ramo e sua presença em pontos mais distantes das fontes. O 

empresariado por sua vez, não se mostrou preparado para conduzir adequadamente 

uma atividade industrial de alto risco ambiental, permitindo a existência de uma 

produção pouco limpa e organizada, com emissões desnecessárias, motivadas por 

práticas inadequadas de operação e manutenções deficientes. Muito embora as 

tecnologias básicas de produção e controle adotadas pelas fundições secundárias de 

chumbo operando no Brasil sejam universais, nem sempre foram bem gerenciadas. 

A conjunção de todos estes fatos apressou em muito o atingimento de níveis 

intoleráveis de chumbo no ambiente, levando às mencionadas interdições 

temporárias das empresas. 

Não obstante as táticas de comando e controle serem a que se mostram mais 

adequadas para o trato de problemas envolvendo produtos perigosos, elas por si só, 

conforme aplicadas, não se mostraram suficientes para uma condução equilibrada 

dos problemas de poluição envolvendo a recuperação industrial do chumbo. 

Programas de controle pouco integrados, sem procedimentos de licenciamento, 

fiscalização e correção claramente estabelecidos, levaram as indústrias do chumbo 

secundário (e a própria CETESB) a vivenciar algumas situações não esperadas nas 

décadas de 1980 e 1990. A primeira delas foi a necessidade de intervenções agudas 

do órgão de controle, resultando na interdição temporária de praticamente todas as 

empresas por ele mesmo licenciadas, frente à denúncias e caracterização de sérios 

problemas de poluição ambiental. A segunda, decorrente da primeira, foi a forte 

pressão que a entidade fiscalizadora passou a exercer sobre essas mesmas empresas 

durante e após seus processos de reenquadramento, preocupada que estava com os 

impactos identificados e seus reflexos políticos e de saúde ambiental. As restrições e 

condicionantes impostas a partir de então às empresas licenciadas (em outras 
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palavras, o alto custo de conformidade), associadas à baixa capacidade que 

dispõe a CETESB para identificar e atuar sobre as inúmeras pequenas recuperadoras 

que proliferaram no Estado, reforçaram as anomalias do mercado produtor de 

chumbo secundário (local e nacional), com as empresas legalmente constituídas 

enfrentando sérias dificuldades de competição. Os reflexos dessa situação foram a 

redução da capacidade produtiva- e até mesmo a desativação definitiva de unidades 

licenciadas para fundição secundária de chumbo no Estado - e a disseminação de 

pequenas unidades clandestinas de fundição secundária pelo interior do Estado e/ou 

por outras regiões ou Estados onde as exigências e a fiscalização ambiental se 

mostravam mais complacentes. 

Arnaldo Gomes Serrão, Coordenador Geral de Metalurgia, da Secretaria de 

Minas e Metalurgia do Ministério das Minas e Energia, analisou essa distorção no 

mercado do chumbo secundário durante a 1• Reunião para Redução dos Riscos de 

Exposição ao Chumbo, ocorrida em Brasília, em setembro de 1997. Ressaltou que, 

para as empresas legalmente constituídas e licenciadas, não havendo escala de 

produção não há preço e, por conseqüência, não há rentabilidade. Sem lucro, essas 

empresas não têm como investir em melhorias produtivas e ambientais e, às vezes, 

nem mesmo como continuar produzindo. Cria-se então uma situação de alto risco, 

com a formação de um círculo vicioso envolvendo baixa produção ~ baixa 

rentabilidade ~ baixo investimento que, se não quebrado a tempo, leva à 

inviabilização econômica das empresas legalizadas. 

Em 1998, com a proibição da importação de sucata de chumbo na forma de 

baterias exaustas, agravou-se ainda mais a questão da saúde econômica das empresas 

do ramo. As preocupações expressas por Serrão transformaram-se em dura realidade 

com o pedido de concordata da segunda maior fundição secundária de chumbo do 

país, e com a falência da maior delas em meados de 1999. 

Um outro aspecto que se poderia adicionar a esta discussão é o fato do mercado 

consumidor de chumbo apresentar nestes últimos anos, uma demanda firme pelo 

metal refinado, motivada principalmente pelo razoável desempenho da indústria 

automobilística nacional. Considerando que as alternativas que se apresentam para 

esse mercado são a importação ou a compra de lingotes refinados no mercado interno 

e, que não se registrou nenhuma crise por falta de chumbo ou por falta de baterias, é 
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lícito concluir que: 

a) houve aumento nas importações de chumbo primário refinado; 

b) houve aumento nas importações de baterias automotivas manufaturadas; 

c) a sucata que deixou de ser processada pelas unidades licenciadas foi 
recuperada - se não totalmente, pelo menos em parte - pelas pequenas 
recicladoras, clandestinas ou não, operando no interior e/ou em outros 
Estados, de forma muito mais poluentes e com maiores riscos para o 
ambiente e os trabalhadores. 

Nessa situação perdem: 

a) a indústria legalizada, que investiu para uma produção industrial de forma 
ambiental e laboral mais seguras e se vê inviabilizada economicamente em 
um mercado permeado por fundições operando sob custos muito inferiores; 

b) a CETESB, que não obtém eficácia na gestão da poluição que tem sob sua 
responsabilidade; 

c) o Governo e a sociedade, que deixam de receber e de se beneficiar dos 
impostos devidos àquela produção sonegada; 

d) o meio ambiente, cada vez mais degradado pelo crescente número de fontes 
de emissão. 

Na atual conjuntura, é praticamente impossível para a CETESB rastrear a 

localização dessas pequenas fundições pelo Estado, conforme afirmou em entrevista 

o engenheiro Airton Chiurato, assistente executivo da Diretoria de Controle da 

CETESB: 

"ante qualquer ameaça, elas rapidamente desativam seus equipamentos 

e se mudam para outro local, deixando para trás apenas uma área 

contaminada. Quanto maior for a perseguição, maior será o número de 

áreas contaminadas pelo Estado" [Ver Anexo II, ClllURATO, 1998]. 

Definitivamente, a ação de controle que se faz necessária não pode se restringir 

à fiscalização da CETESB. Requer um envolvimento de múltiplos órgãos de 

governo, atuando em níveis local, estadual e nacional, destacando-se aqueles da 

saúde, meio ambiente, fazenda, e minas e metalurgia. As fundições secundárias 

também devem colaborar nessa conjuntura, não negociando chumbo recuperado com 

fundições em desconformidade com a legislação fiscal~ ambiental e ocupacional, 



178 
nem terceirizando suas atividades mais poluentes para empresas que não estejam 

legalmente licenciadas e fiscalizadas. Assim agindo, reduzem gradativamente o 

mercado para as operações clandestinas e aumentam o potencial do setor legalizado. 

A análise desse quadro chama a atenção para a necessidade de uma mudança 
estratégica na condução das ações de controle, de modo a permitir uma maior 

eficácia no licenciamento, na fiscalização e na proteção geral do meio ambiente. Um 

trabalho conjunto entre empresa e Governo poderia reduzir em muito o problema 

ambiental do chumbo, concentrando em locais conhecidos, fiscalizados e 

· monitorados, as atividades dessa produção. Em paralelo, uma visão mais ampla a 

respeito da atividade industrial, e da intensidade e extensão dos seus impactos 

ambientais, também se faz necessária. A esse respeito, três pontos devem ser 

analisados e reconhecidos. O primeiro, refere-se a uma característica imutável dos 

processos de transformação da matéria e da energia, que não são perfeitos. A 

termodinâmica é clara ao explicar a impossibilidade de existência do rendimento 

100% (ausência de residuais) nessas transformações. Com isso é esperada uma certa 

quantidade do metal sendo lançada juntamente com os efluentes e resíduos das 

empresas. O segundo está relacionado ao fato do chumbo ser um elemento e, por 

conseqüência, não se degradar por meio de processos ordinários. Uma vez liberado 

no ambiente, não há como reduzir a sua presença que, com o tempo, se acumula na 

vegetação, no solo ou nos corpos d'água existentes próximo à fonte de geração. O 

terceiro ponto diz respeito às fontes e à taxa de emissão do processo (o 

gerenciamento das emissões). Quanto maior for a taxa de emissão, menor será o 

tempo necessário para se atingir uma acumulação inaceitável de chumbo nas áreas de 

influência da planta. Associada às quantidades estão a granulometria do particulado 

contendo chumbo e as características das emissões, se fugitivas, convencionais ou 

não convencionais. Em cada caso, a extensão da área de influência será maior ou 

menor, assim como a concentração do metal no meio ambiente. Recorda-se que o 

chumbo e seus compostos apresentam altas densidades; pequenos volumes emitidos 

são suficientes para gerar concentrações ambientais elevadas. 

Se por um lado, o evento da geração de residuais se mostra inevitável, por 

outro ele se mostra perfeitamente gerenciável, existindo procedimentos técnicos e 

gerenciais de controle preventivo e corretivo que, uma vez corretamente 
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implementados, garantem uma longevidade operacional à empresa compatível 

com os investimentos feitos. Como a atividade de reciclagem de chumbo é essencial, 

seria altamente interessante que medidas de prevenção, fiscalização e monitoramento 

fossem planejadas e ajustadas entre empresários e oficiais de controle, e aplicadas 

desde o momento da instalação das fundições secundárias, assegurando uma 

produção econômica e ambientalmente saudável. O que se impõe prevenir é a 

emissão e a presença excessivas do metal no meio ambiente. Nesse sentido, o 

problema reside em: 

a) planejar, implantar, operar e manter fundições secundárias de chumbo em 
condições tais que permitam um funcionamento seguro para o meio 
ambiente e para os trabalhadores e rentável para o empresário que espera 
lucro com a atividade; 

b) estabelecer de uma política setorial que permita colocar em pé de igualdade 
as fundições secundárias de chumbo brasileiras com as fundições 
secundárias de países desenvolvidos, 

b 1. liberando o livre comércio de sucata de chumbo na forma 
de baterias automotivas; 

b2. reduzindo o total de divisas com importações de matérias . . 
pnmas mats caras; 

b3. incrementando o nível tecnológico da atividade; 
b4. aumentando a competitividade do produto nacional e o 

nível de emprego. 

c) manter a competitividade do setor, intra e inter Estados, com a 
regulamentação e exigibilidade equânimes dos requisitos ambientais. 

6.5.2. Exigências Técnicas e Licenciamento 

Como se pôde ler no segmento que abordou as exigências técnicas 

formuladas às indústrias da fundição secundária de chumbo por ocasião de seus 

licenciamentos, a maioria dessas exigências, salvo raríssimas exceções, está 

calcada em padrões de condicionamento, procedimentos, condutas, ou medidas 

gerais de controle. Este fato dificultou desde sempre o pronto e correto 

cumprimento dos requisitos formulados, por dar margem a entendimentos 

diferentes entre o pretendido pelo agente ambiental e o realizado pelo homem da 

indústria. Por exemplo: 



I. 

Instalar sistemas de ventilação local exaustora e equipamentos 
de controle de poluentes adequados para as seguintes fontes de 
poluição do ar: cilindros rotativos para rompimento de 
baterias; peneiras hexagonais e rotativas para class(ficação do 
material; fornos rotativos e revérberos para fusão de chumbo; 
refino do chumbo emfonws cadinho. 
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O adjetivo adequado certamente terá um significado para o engenheiro da 

indústria, responsável pela produção de chumbo e pelo ajustamento da empresa às 

exigências formuladas, e outro para o agente de fiscalização em função dos 

próprios papéis que cada um representa. Além disso, o grau de conhecimento de 

ambos sobre o mesmo problema também difere, o que leva a conflitos conceituais 

de ordem técnica, econômica e ambiental. Muitas vezes, o que seria "adequado" 

para o agente de controle está muito além das possibilidades da empresa, seja por 

falta de espaço fisico, custo ou prazo de execução. Todavia, como cabe a ele 

conceder ou negar uma licença, autorização ou certificado, é o seu poder 

discricionário que prevalece. Se, segundo o seu entendimento4 , o cumprimento da 

exigência técnica não estiver satisfatório, o processo de licenciamento não se 

concluirá. Como o diálogo entre as partes não é facilitado e não há um parâmetro 

quantitativo a seguir, a empresa acaba incorrendo em crime ambiental por iniciar 

funcionamento sem licença. A alegação é ter cumprido o exigido instalando 

sistema de ventilação e equipamento de controle que entende "adequados " para 

suas condições. A partir daí a situação só tende a se agravar. 

De qualquer forma, salvo melhor juízo, o qualificativo adequado se refere a 

algo que seja suficiente para evitar a poluição. Cabe portanto acordar sobre 

significado do que é poluição. A legislação ambiental do Estado de São Paulo 

define poluição como: 

"a presença, o lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou no 
solo. de toda e qualquer forma de matéria ou energia. com 
intensidade, em quantidade, de concentração ou com características 
em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta 
Lei (Lei 997 de 31103176), ou que tornem ou possam tornar as águas, 
o ar ou solo: impróprios. nocivos ou f:?(ensivos à saúde; 
inconveniellles ao bem-estar público; danosos am·; materiais. à fauna 

4 Entendimento este nem sempre o mais completo. considerando o pouco preparo de alguns agentes 
fiscalizadores com relação à problemática da gestão ambiental. 



e à flora; prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 
atividades normais da comunidade. " 

Não havendo padrões de emissão estabelecidos, corno calibrar a 

intensidade do controle a ser aplicado às fontes de poluição para garantir que 

não haverá poluição? A única resposta possível está na comprovação de que os 

demais aspectos da definição estão ou não estão sendo atendidos. 

O não emprego de padrões de emissão quantitativos para emissões de 

chumbo no ar provenientes de operações da indústria da fundição secundária, 

se deveu exclusivamente à sua ausência na legislação ambiental, estadual e 

federal. Somente em dezembro de 1998, com a Instrução Técnica 16, foi 

possível à CETESB exigir de forma legal, o cumprimento de padrões de 

emissão e de qualidade ambiental explícitos na forma de concentrações 

permissíveis. 

li. 

Instalar sistema de ventilação local exaustora dotado de equipamento 
de controle de poluentes, baseado na melhor tecnologia prática 
disponível. de eficiência elevada para retenção de material 
parti cu lado gerado na operação de fusão de chumbo. 
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A melhor tecnologia prática disponível muitas vezes é entendida pelo agente de 

controle corno a alternativa de maior eficiência (menor emissão), independentemente 

de custo. Ocorre, contudo, que o adjetivo "prática" não se limita apenas a caracterizar 

urna alternativa de fácil manejo. Ele trás embutido o sentido da tecnologia ser 

praticável, de poder ser colocada em prática (uso). Assim sendo, envolve não só 

aspectos de desempenho, corno de custo e de viabilidade de implantação. Urna 

alternativa de controle cujos custos de implementação e/ou manutenção excedem os 

beneficios que proporciona ou que não possa ser adequadamente instalada, operada e 

mantida, não pode ser caracterizada corno prática. 

Ainda com relação à exigência em discussão, elevada eficiência pode ser 90%, 

99o/o ou mesmo 99,99%. Cada urna terá um reflexo ambiental e um custo de 

implementação. O empresário optará pela de menor custo, enquanto o agente 

ambiental pela de menor emissão. De onde virá a definição final? Mais urna vez 

recorre-se à definição de poluição. Urna emissão que não transgride o que lá está 

estabelecido não é poluidora. Pode ser, no máximo, contarninadora. 



lll. 

Instalar sistema de tratamento completo de eventuais resíduos 
líquidos provenientes do sistema de controle de compostos de enxofre, 
sendo que o efluente, mesmo tratado, não deverá ser enviado a cursos 
d'água que sirvam de manancial de abastecimento de água para 
consumo animal ou para irrigação 
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Não podendo ser descartado em um corpo d'água superficial, o efluente deverá 

ser exportado para descarte em outro corpo receptor, ou ser evaporado, ou receber 

destinação final por infiltração no solo. Dependendo das substâncias em solução que 

contiver, poderá causar um problema de poluição muito mais dificil de identificar e 

sanar que é o da água subterrânea. Normalmente, as demais alternativas se mostram 

desvantajosas do ponto de vista econômico e são desconsideradas. 

Deixar a decisão de escolha e implantação de equipamento, sistema ou medida 

de controle de poluição por conta de alguém que não está perfeitamente engajado 

com a problemática ambiental é outro risco a que se submete o meio ambiente 

quando o agente fiscal formula exigências técnicas genéricas em um processo de 

licenciamento (Instalar sistema de tratamento completo de eventuais resíduos 

líquidos ... ). Se é um risco ao meio ambiente, em contra partida é uma segurança para 

agente, no sentido dele não vir a dividir responsabilidades em caso de mau resultado 

e de dano ambiental por poluição. Para a empresa é sempre um risco: de perder o 

investimento em medida de controle super ou sub dimensionada; de não atender ao 

esperado pelo órgão de controle; de não poder operar. 

Muito da perda de eficácia que a sistemática de combate à poluição ambiental 

apresenta se deve ao refazer de medidas de controle indevidamente compreendidas e 

implantadas. Tempo, dinheiro e qualidade ambiental são desperdiçados quando uma 

solução considerada "inadequada" pelo órgão de controle deve ser substituída, 

melhorada ou refeita. 

A história da fundição secundária de chumbo no Estado de São Paulo está 

permeada de situações de procedimentos incompletos, insuficientes e mesmo errados 

por parte da indústria, que acabaram por levar à interdição de muitas delas. A 

situação de paralisar uma atividade industrial licenciada, por dano ambiental causado 

por excesso de poluição, implica também, pelo menos do ponto de vista deste aut<_?r, 

em uma parcela de responsabilidade por parte do agente ambiental que, não obstante 
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todo o instrumental preventivo de fiscalização a sua disposição, permitiu que a 

situação chegasse a um tal extremo. A paralisação deveria ocorrer na iminência do 

dano, não após sua efetivação. 

A partir da aprovação da Lei Federal 9.605, em 12 fevereiro de 1998, 

conhecida como "Lei dos Crimes Ambientais", reforçou-se o emprego dos Termos de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta, permitindo aos órgãos públicos 

legitimados tomar das empresas interessadas compromisso de ajustamento de sua 

conduta às exigências legais. Esta prática, originalmente criada com a Lei Federal 

7.347 de 24 de julho de 1985, facilitou a recomposição dos processos administrativos 

de controle que, avolumados com o tempo, dificultavam o gerenciamento e a eficaz 

condução das ações de controle. O Termo de Ajustamento de Conduta passou a ser 

uma espécie de elenco de medidas saneadoras, a cujo cumprimento total condiciona

se o funcionamento da empresa. Por apresentar eficácia de título executivo 

extrajudicial, revelou-se um excelente instrumento de convencimento. 
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7. CONCLUSÕES 

7. 1. Gerais 

I . O planeta chegou recentemente à casa dos 6 bilhões de seres humanos. As 

previsões mais atuais mostram que os 7 bilhões serão alcançados por volta de 2010. 

Mais habitantes significa maiores demandas por alimentos e materiais, mais resíduos 

gerados e maior pressão sobre os recursos da natureza. Para os recursos renováveis, 

uma velocidade de demanda proporcional à de recomposição será suficiente para dar 

sustentabilidade ao processo. Em outras palavras, um uso especificamente dentro dos 

limites da capacidade de renovação. Para os recursos não renováveis, que não podem 

ser usados de forma sustentável, a alternativa está em prolongar a sua vida útil. 

Maior eficiência na extração, no processamento e no uso desses recursos 

(ecoeficiência) são uma parte da solução. Outra parte está no projeto ecológico de 

produtos ("ecodesign,), utilizando menos materiais com origem em recursos não 

renováveis e, sempre que possível, substituindo-os por outros com ongem em 

recursos renováveis, produzindo-os mais leves (com o emprego de menos material), 

com vida útil mais longa e de forma a facilitar a reciclagem de seus constituintes. 

2. Os metais são especialmente adequados para serem reciclados. A produção 

secundária de metais apresenta uma série de vantagens em termos energéticos e de 

geração de resíduos quando comparada com a produção primária. Contudo, se o 

produto secundário for mais caro ou gerar mais emissões em sua produção que o 

produto primário, a reciclagem será contraproducente. 

3. Dentre os metais conhecidos pelo homem, o chumbo está entre os de uso 

mats antigo. Suas propriedades fisico-químicas permitiram inúmeras aplicações, 

algumas delas remontando a mais de 7.000 anos. A aplicação moderna mais 

importante está associada ao armazenamento de eletricidade com o emprego das 

"células de chumbo" de Gaston Planté, precursoras dos atuais acumuladores elétricos 

de chumbo-ácido. Mesmo com todos os avanços da tecnologia moderna ainda não 

existe um substituto com vantagens econômicas e ambientais para o chumbo 



utilizado nas baterias automotivas, atualmente a aplicação de maiOr consumo 

mundial do metal. 
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4. O mundo consome anualmente cerca de 5,5 milhões de toneladas de chumbo 

refinado, sendo que mais da metade é chumbo secundário (reciclado). Mesmo com as 

fontes secundárias ganhando espaço no mercado, a produção primária continua 

imprescindível, responsável que é pelo suprimento do metal para o aumento na 

demanda e reposição das perdas naturais do processo de reciclagem. Em função de 

seu baixo preço de mercado, o chumbo é minerado hoje em dia praticamente em 

função do zinco, metal com o qual ocorre naturalmente. Sendo um co-produto da 

mineração deste metal, o custo de produção do chumbo primário é quase que 

marginal, fato que influencia diretamente no seu preço de mercado. 

5. O consumo de chumbo está intimamente ligado à produção de baterias 

automotivas e esta, à frota veicular. Embora as maiores frotas e produções de 

veículos estejam nos Estados Unidos, Europa e Japão, na última década cresceu 

sensivelmente o número e a produção de veículos na Ásia e na América Latina 

(mercado interno e exportações). Com isso criou-se um novo e importante mercado 

para o chumbo e, principalmente, para as suas fontes de origem secundária, com as 

baterias exaustas de chumbo-ácido constituindo a mais importante delas. 

7. 2. De Caráter Econômico e Ambiental 

6. Com o banimento do uso de aditivos a base de chumbo nas gasolinas 

automotivas, controlou-se seguramente a maior fonte de exposição ambiental ao 

metal. Nos países em que esse banimento foi adotado, as fontes mais significativas 

do metal passaram a ser as minerações, as fundições primárias e as fundições 

secundárias de chumbo. No Brasil, com a introdução do álcool anidro como aditivo à 

gasolina automotiva no início dos anos 1980 e com a paralisação da produção 

primária de chumbo ao final de 1995, as fundições secundárias passaram a ser as 

fontes com maior potencial de emissão do metal. 
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7. Das aplicações presentes do chumbo, a mais importante está na produção 

de baterias chumbo-ácido utilizadas em veículos automotores. No Brasil, mais de 

80% de todo o chumbo processado é destinado a essa produção. Em 1998, a 

produção brasileira de baterias foi da ordem de 11, 8 milhões de unidades, enquanto 

que a produção dos Estados Unidos passou dos 11 O milhões. Com uma vida útil 

variando de 20 a 60 meses, cerca de 200 milhões de baterias são substituídas 

anualmente em todo o mundo. Se estas baterias não forem devidamente coletadas e 

seus componentes adequadamente reciclados, causarão forte impacto sobre a 

economia e a saúde ambiental, pela poluição que a liberação de seus componentes 

tóxicos e corrosivos poderá causar; pelo aumento dos custos de produção de um bem 

de consumo que é ubíquo e pela demanda acelerada de recursos naturais que sua 

reposição exigirá. A reciclagem das baterias de chumbo-ácido representa, portanto, 

uma necessidade tanto ambiental como econômica. 

8. Como qualquer outra atividade empresarial, a reciclagem das baterias de 

chumbo visa lucro. O preço do metal primário refinado define o teto para o preço do 

chumbo secundário. Preços muito baixos para o metal primário desincentivam a 

reciclagem de baterias, motivando disposições inadequadas. Igualmente, se a 

rentabilidade obtida por qualquer um dos atores, em qualquer um dos elos da cadeia 

de reciclagem, não for satisfatória, todo o sistema se inviabiliza. Daí a importância 

de bem conhecer os mecanismos de mercado e da cadeia de reciclagem para poder 

atuar de forma eficaz nos pontos de melhor resposta. Sendo uma cadeia, todos os 

seus elos são importantes. Contudo alguns deles devem receber maior atenção por 

suas posições estratégicas. É o caso do consumidor, ponto de partida do processo, e 

da fundição secundária, o ponto final. 

9. Com as imposições da legislação relacionada aos usos do chumbo, em 

vigência a partir dos anos 1970-80, houve importantes mudanças no balanço entre 

chumbo primário e chumbo secundário. Por razões técnicas, a produção de aditivos 

anti-detonantes para gasolina a base de chumbo requer. o metal primário. Com o 

banimento quase que mundial desse produto reduziu-se o mercado para esse tipo de 

metal, elevando por conseqüência, a participação do mercado secundário. Além 
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disso, as leis anti poluição aprovadas na segunda metade dos anos 1980 nos 

Estados Unidos e Europa, resultaram na consolidação da indústria secundária (mais 

limpa e menos intensiva em energia do que a indústria primária), com as grandes 

corporações se expandindo para tomar lugar das pequenas e médias empresas, 

incapazes de fazer frente aos elevados custos de conformidade resultantes das novas 

medidas de controle da poluição. Pressionadas por custos sempre crescentes de mão 

de obra e de conformidade ambiental e ocupacional, as grandes empresas 

transnacionais terceirizaram ou transferiram suas plantas de reciclagem de baterias 

automotivas para países em desenvolvimento, onde os custos em geral são mais 

baixos. Esta ação resultou em inúmeros casos de poluição ambiental e em mudanças 

nas regras de movimentação internacional de sucatas. 

1 O. A partir dos anos 1990, a legislação internacional classificou como resíduo 

perigoso alguns tipos de sucatas metálicas que até então eram livremente negociadas 

entre países, impondo a necessidade de novos procedimentos para movimentações 

transfronteiriças. As baterias automotivas exaustas de chumbo-ácido, a fonte 

secundária mais importante do metal, foram classificadas como resíduo perigoso e 

seu comércio foi restrito por força da Convenção da Basiléia, que proíbe toda e 

qualquer exportação de resíduos perigosos de países da OECD para países fora da 

OECD mesmo que para recuperação ou reciclagem (Decisão II-12). 

11. As decisões decorrentes das conferências entre Estados-parte da Convenção 

da Basiléia são bastante polêmicas. Para nações em desenvolvimento, principalmente 

aquelas produtoras e exportadoras de automóveis e que ainda não dispõem de um 

volume suficiente de matéria prima para manter seus mercados interno e externo, a 

importação de sucata de chumbo na forma de baterias automotivas é estratégica tanto 

do ponto de vista ambiental como econômico e, como tal, deveria ser 

cuidadosamente considerada. O que se constata é que a proibição de importação de 

baterias usadas não impede o reprocessamento futuro daquelas que são produzidas no 

próprio país ou importadas. Entretanto, a importação de chumbo primário 

efetivamente aumenta o custo do produto final, afeta a balança de importações~ reduz 

competitividade, reduz oferta de empregos e não controla poluição. Conclui-se desta 
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forma que, se o objetivo da Convenção da Basiléia é a melhoria das condições 

ambientais e de vida em países em desenvolvimento, melhores resultados obteria se 

apoiasse regras mais justas de comércio e facilitasse a eles a transferência e aplicação 

de tecnologias mais eficientes de produção e de gestão empresarial. 

12. A combinação mats interessante de matérias primas para uma produção 

econômica e ambientalmente correta de baterias automotivas envolve sucata de 

chumbo, na forma de baterias exaustas, e chumbo primário refinado. Com a 

proibição de importação de baterias exaustas, sobe o preço desta "commodity" no 

mercado interno, assim como o de outros tipos de sucatas contendo o metal. A sucata 

velha de chumbo apresenta típica elasticidade de preço, com forte alterações de 

oferta e procura em função das flutuações de preço que experimenta. 

13. Os preços para os vários tipos de sucata refletem seu conteúdo metálico e a 

complexidade de seu processamento. O limite superior para o preço da sucata é 

imposto pelo preço do metal refinado e flutua em função: do tipo e qualidade da 

sucata (grau de contaminação); do custo de reprocessamento; da margem esperada de 

lucro do processador e, das condições do mercado. 

14. A despeito da proibição de importação de baterias automotivas sucateadas, 

é fato a existência de reprocessamento (adequado ou não) daquelas presentes no 

mercado interno de um país. Este reprocessamento vai desde a recuperação do 

chumbo metálico em pequenas fundições de fundo de quintal, até a reciclagem total 

da bateria em complexas unidades de fundição secundária, onde as frações plástica, 

ácida e metálica são corretamente tratadas, passando pelo recondicionamento das 

baterias com alguma vida útil. 

15. Sem a alternativa da importação de sucata na forma de baterias automotivas 

aumenta o reprocessamento de outros tipos de sucatas do metal na tentativa de suprir 

o diferencial de mercado causado pela nova situação. O que pocieria parecer uma 

vantagem ambiental se revela um sério problema, uma vez que a maioria das 

fundições secundárias em países em desenvolvimento não se mostra apta a processar 
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de forma ambientalmente saudável, sucatas e resíduos mais complexos ou muito 

contaminados. Adaptadas para processar baterias automotivas (matéria prima com 

composição e forma praticamente constantes), mostram-se em geral despreparadas a 

reprocessar pós, borras e lamas contendo chumbo. Sem práticas e tecnologias 

apropriadas, acabam gerando mais resíduos e super expondo trabalhadores e meio 

ambiente a substâncias perigosas. 

16. A melhor e mais prática alternativa disponível para proteção ambiental e 

ocupacional contra o chumbo e demais elementos perigosos contidos nas baterias 

automotivas é uma alta taxa de reciclagem, obtida por meio de eficaz sistemática de 

coleta, entrepostagem, transporte e reprocessamento em unidades devidamente 

licenciadas e fiscalizadas. Também por razões econômicas, a reciclagem de baterias 

deve ser incentivada. Não reciclar implica em dispor diretamente no meio ambiente, 

ou facilitar a existência de atividades não regularizadas (fiscal, trabalhista e 

ambientalmente) como a fundição de fundo de quintal e o recondicionamento 

artezanal de baterias. Produzir somente a partir de chumbo primário é esgotar mais 

rapidamente as reservas mundiais do metal, consumir mais energia, gerar mais 

resíduos, e aumentar o custo final do produto. Estes fatos permitem concluir ser 

muito mais produtivo desviar o foco das preocupações para a efetivação de sistemas 

oficiais de coleta e reprocessamento, capazes de trabalhar altas taxas de reciclagem 

com segurança e economicidade, do que impedir a entrada de um subproduto que 

será inevitavelmente gerado internamente. 

O fomento à reciclagem das baterias automotivas e uma indústria da fundição 

secundária legalizada e fortalecida asseguram uma solução econômica e 

ambientalmente correta ao problema dos milhões de baterias chumbo-ácido que são 

anualmente descartadas. No mercado paulista já se verifica a tendência dos 

produtores de baterias comprarem diretamente dos retalhistas as baterias usadas 

recolhidas durante a venda de novas. Com isso, encorajam as vendas, diminuem a 

movimentação dessas baterias e asseguram um suprimento estável de sucata para 

suas próprias fundições. Um importante passo para suportar esta e outras iniciativas 

na direção de maiores taxas de reciclagem foi dado com a aprovação da Resolução 

CONAMA 257 em 30 de junho de 1999. 
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1 7. As fundições secundárias de chumbo, elo final da cadeia de reciclagem, 

se não corretamente planejadas, operadas e mantidas, constituem fonte significativa 

de risco à saúde pública, ocupacional e ambiental. Seus impactos durante e após sua 

vida útil são plenamente reconhecidos. Embora seguindo procedimentos quase que 

padronizados para fusão e refino do chumbo contido nas baterias automotoras e com 

o emprego de sistemas de controle baseados em filtros de tecido com capacidade de 

retenção superior a 990/o, as fundições secundárias operando no Brasil pecam pela 

insuficiência de seus sistemas de gestão ambiental. O armazenamento de matérias 

primas, a disposição das escórias e a conservação das plantas de produção são 

aspectos merecedores de aprimoramento. Uma fundição secundária limpa e eficiente 

é elemento fundamental não só para a viabilização de um eficaz sistema de 

reciclagem, como para a revisão da proibição de importação de baterias exaustas. 

18. Diferentemente do que acontece com as atividades marginais (recuperação 

de chumbo, recondicionamento de baterias e fundições clandestinas), as fundições 

licenciadas podem ser fiscalizadas e mantidas sob condições ótimas de 

funcionamento, dependendo apenas da existência, da exigibilidade equânime e do 

respeito a uma política setorial de meio ambiente baseada em padrões de emissão, 

condicionamento e de projeto; padrões de qualidade ambiental; uso e ocupação 

disciplinados do solo. Pelo forte envolvimento da recuperação do chumbo com os 

mecanismos do mercado, uma forma bastante interessante para viabilização de tal 

política setorial, resultando em atividades de reciclagem ambientalmente mais 

seguras, seria o emprego de incentivos econômicos associados a uma estrutura 

gerencial legal, clara e conhecida. Como parte indissociável dessa política, as 

atividades marginais deveriam ser eficazmente combatidas, tanto pelos impactos 

ambientais e de saúde ocupacional que causam, como pelas distorções de mercado 

resultantes de seu funcionamento. 
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7. 3. Específicas 

7.3.1. Disponibilidade e Qualidade dos Dados sobre Chumbo. 

A grande dificuldade enfrentada ao se estudar o chumbo secundário em seus 

aspectos de produção e comercialização é a pouca disponibilidade de dados oficiais. 

É fácil concluir, e perfeitamente licito afirmar, que não se sabe exatamente quem 

processa chumbo secundário no Brasil, nem quanto, nem onde. As conclusões da i 
Reunião para Redução dos Riscos de Exposição ao Chumbo, ocorrida em Brasília, 

em novembro de 1999, sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde e do 

Ministério do Meio Ambiente, corroboram com esta afirmativa. Tanto o Ministério 

das Minas e Energia - :M:ME como o Instituto de Metais Não Ferrosos - ICZ 

reconhecem esta carência. O reduzido preço relativo do metal, a facilidade com que 

se realiza a sua fusão, a disponibilidade de uma matéria prima barata e 

extensivamente utilizada pela sociedade (baterias automotivas exaustas), a existência 

de um mercado comprador e o estigma da periculosidade do chumbo, fazem com que 

o mercado brasileiro seja pontuado por inúmeras atividades de pequeno porte, muitas 

delas clandestinas, o que dificulta conhecer com precisão a produção e a 

comercialização do metal. Além da perda de dados estatísticos, essa conjuntura 

facilita a existência de incontáveis focos de emissão do metal e aumenta 

consideravelmente os riscos à saúde ambiental. 

7.3.2. Ações de Controle 

A gestão inadequada das fontes industriais de poluição, seJam · elas 

convencionais ou não, foi fator preponderante no processo que levou a grande 

maioria das empresas recicladoras de chumbo do Estado de São Paulo a ser 

interditada. O estudo dos processos administrativos tanto de licenciamento como de 

fiscalização mostrou a existência de fontes de emissão de chumbo operando por 

longos períodos de tempo desprovidas de sistema de controle ou providas de controle 

reconhecidamente insuficiente~ fornos de fusão aprovados para funcionamento com 

controle de emissões baseado em tecnologia de baixa capacidade de retenção de 
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poluentes (câmaras de sedimentação); matérias primas, escória e resíduos de 

baterias armazenadas a céu aberto sem medidas de prevenção contra o arraste e 

dispersão de poluentes; águas de processo e meteóricas armazenadas em lagoas sem 

proteção de fundo; extravasamentos de efluentes contaminados atingindo corpos 

d'água próximos; péssimo estado de limpeza das áreas de armazenamento, manuseio, 

beneficiamento e fusão de sucata, permitindo a dispersão de poeiras contendo altos 

teores de chumbo; pisos sem revestimento apropriado para o manuseio de ácido; 

manutenção insuficiente de sistemas produtivos e de controle da poluição; períodos 

de tempo muito longos entre a detecção de uma desconformidade e sua efetiva 

correção. 

A ação corretiva da CETESB, embora sempre presente e correta dentro da 

conjuntura legal e administrativa em que se inseria, permitiu que ocorresse poluição 

do ambiente até o ponto em que a situação não admitia outra solução que não a 

paralisação das fontes. Praticamente todas as intervenções da CETESB se iniciaram a 

partir de denúncias contra a morte de animais de criação vivendo nas proximidades 

de fundições licenciadas. Após recondução à conformidade ambiental, as empresas 

voltaram a operar de forma satisfatória, de onde se conclui ter existido falhas na 

condução do sistema original de licenciamento e/ou fiscalização. 

7.3.3. Fundições Secundárias de Chumbo 

As fundições secundárias de chumbo operando no país, e mais precisamente no 

Estado de São Paulo, adotam tecnologias de produção e controle universais. A 

conjunção fomos rotativos - fomos cadinho é a mais presente. Combustão com ar 

enriquecido, trocadores de contato indireto e filtros de tecido constituem a 

sistemática de controle mais freqüentemente encontrada. Nenhuma delas mostrou 

praticar a dessulfuração das placas das baterias separadamente do processo 

pirometalúrgico. O sistema de gestão ambiental, ou sua ausência, é o principal 

problema detectado. 

As fontes não convencionais, as liberações incidentais e as emissões fugitivas 

mostraram-se responsáveis pelos altos níveis de chumbo encontrados no solo, águas 

e vegetação das vizinhanças das empresas. O transpone aéreo representou papel 
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preponderante na dispersão ambiental do chumbo e na contaminação da 

vegetação, com esta última sendo a rota direta de intoxicação dos animais vivendo 

nas proximidades das fundições. A via respiratória é a mais importante do ponto de 

vista de intoxicação ocupacional, enquanto que a via digestiva prepondera nos casos 

identificados de intoxicação (animais de criação) em ambientes abertos. A disposição 

inadequada de escórias e resíduos do processo provou ser a fonte de maior impacto 

sobre o solo e águas. 

7.3.4. Identificação de Impactos 

Embora bastante detalhados, os estudos conduzidos pela CETESB na 

determinação dos impactos causados por fundições secundárias de chumbo não 

permitem identificar as fontes específicas (fusão, manuseio de sucata, disposição de 

resíduos, etc.) que deram origem ao chumbo detectado nos diversos compartimentos 

ambientais. Seriam elucidadores estudos qualitativos estabelecendo as espécies 

químicas nas quais o chumbo se faz presente no meio ambiente circunvizinho às 

unidades recicladoras, bem como as espécies químicas associadas a cada atividade da 

reciclagem,. facilitando uma possível associação de causa e efeito. Isto permitiria uma 

ação de controle mais efetiva e menos custosa. Importante também seriam estudos 

quantitativos associando a presença de chumbo em um determinado compartimento 

ambiental e sua relação com as diversas formas de recepção do chumbo, como a taxa 

de poeira sedimentável por exemplo. Com estes dados seria possível estimar o tempo 

para atingimento de níveis ambientais críticos do metal e o estabelecimento de níveis 

de ação. 

7.3.5. Política Setorial 

O Sistema Estadual de Prevenção e Controle da Poluição Ambiental 

implementado no Estado de São Paulo disponibilizou importantes instrumentos para 

o gerenciamento das emissões das fontes poluidoras. Deles a CETESB fez bom uso, 

sendo reconhecida como órgão de excelência no mister de combater a poluição. Não 

obstante, não dispõe de um conjunto ordenado de ações que possa constituir uma 
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política para o gerenciamento ambiental de uma atividade especialmente 

impactante como o reprocessamento de chumbo. O setor produtivo ressente-se dos 

reflexos dessa ausência~ que tem provocado sérias distorções no mercado do metal. A 

mais importante é o crescimento das atividades informais de reprocessamento de 

baterias exaustas de chumbo, tanto na recuperação do metal como no 

recondicionamento das baterias~ decorrente do enfraquecimento da indústria formal 

da fundição secundária de chumbo. 

É altamente desejável o estabelecimento de uma política setorial formulada a 

partir de requisitos ambientais equânimes de comando e controle~ complementados 

por instrumentos econômicos~ que coloque em pé de igualdade as fundições 

secundárias de chumbo brasileiras com as fundições secundárias de países 

desenvolvidos. Esta seria a forma ideal de: liberar o livre comércio de sucata de 

chumbo na forma de baterias exaustas; reduzir o total de divisas com importações de 

matérias primas mais caras; incrementar o nível tecnológico da atividade; aumentar a 

competitividade do produto nacional; aumentar o nível de emprego e reestruturar o 

mercado extinguindo naturalmente as atividades marginais. As licenças renováveis~ 

por exemplo~ poderiam ser utilizadas como incentivo para as empresas em 

conformidade ambiental. Periodicamente, quando fossem renovadas, as licenças 

poderiam ser concedidas com um desconto proporcional ao quanto das emissões 

estivesse abaixo dos padrões legalmente estabelecidos. Para evitar situações de perda 

de competitividade por requisitos ambientais diferenciados entre Estados~ os padrões 

constantes da Instrução Técnica CETESB n. o 16 poderiam ser adotados 

nacionalmente e exigidos igualmente. A exigência de requisitos ambientais mais 

restritivos às empresas legalizadas seria acompanhada de um forte empenho dos 

órgãos de controle para a identificação e regularização das atividades clandestinas, 

evitando assim nova desestruturação do mercado. 

7.3.6. Saúde Pública, Saúde Ocupacional, Saúde Ambiental. 

O poder público, de maneira geral, não detém o conhecimento sistematizado 

das fontes de exposição ao chumbo e das possibilidades reais de reduzir os riscos 

dessa exposição. Os resultados obtidos com o desenvolvimento deste estudo 
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mostraram uma situação critica quanto a disponibilidade de informações oficiais 

desagregadas o suficiente para permitir identificar as fontes de poluição por chumbo 

às quais está exposta a população brasileira. Não é possível, por exemplo, saber com 

razoável exatidão quanto o País produz atualmente de produtos que utilizam chumbo, 

ou mesmo quantos e quais são os expostos ao metaL Menos possível ainda é saber 

quantos destes últimos sofrem danos em conseqüência dessa exposição. A ausência 

constatada de controle sobre o metal da a segurança necessária para concluir sobre o 

desconhecimento com que se manipula o chumbo e seus compostos no BrasiL 

Em razão do que estabelece a Constituição Federal (artigo 225), a instalação de 

toda e qualquer atividade potencialmente poluidora deve ser precedida de 

licenciamento ambiental, para que sejam avaliados previamente seus impactos sobre 

o meio ambiente e sobre a qualidade de vida das populações. Muitas das atividades 

produtivas que utilizam chumbo se enquadram nessa definição. Como responsáveis 

pela preservação da qualidade ambiental, os órgãos estaduais de controle do meio 

ambiente - OEMAs deveriam ter, até mesmo por força do arcabouço legal e 

normativo existente, pleno conhecimento e controle das diversas fontes de exposição 

ao chumbo existentes no País. Na maioria das vezes contudo, os OEMAs dispõem 

apenas de parcos dados cadastrais, sem relevância e insuficientes para estabelecer 

quaisquer ações concretas para a redução de níveis de exposição ao chumbo. Essa 

situação não encontra justificativa aceitável, uma vez que esses órgãos dispõem de 

várias formas e oportunidades para exigir não só as necessárias medidas de controle 

das fontes produtivas como também informações detalhadas sobre o que se importa, 

produz, comercializa e exporta em termos de chumbo e produtos contendo o metal*. 

Com raras exceções os OEMAs dispõem de informações sobre a intensidade das 

emissões das fontes de emissões de chumbo, sobre qualidade ambiental (ar, águas, 

solo, vegetação, fauna) circunjacente a elas e o destino de seus efluentes. Por não 

deterem as informações necessárias, seja por insuficiência de infra-estrutura, seja 

por desconhecimento das conseqüências sobre a saúde ambiental, alguns estados 

adotam estratégias de controle com nível de generalização inaceitáveL 

*O licenciamento de empresas. por exemplo. se faz normalmente em três etapas: previamente. 
na instalação e na operação da atividade. fato que oferece. pelo menos. três oportunidades oficiais de 
se obter as respostas que se :fizerem necessárias. 
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Cada Estado, e até mesmo cada Município, possui características próprias 

(econômicas, tecnológicas, ambientais) que determinam posturas e situações 

diferenciadas no que tange à exposição a poluentes e contaminantes. Alguns 

demonstram estar cientes do grau de periculosidade do chumbo e seus compostos, 

mas por deficiência de recursos restringem-se a manifestar seu conhecimento das 

fontes e o reconhecimento que estão fora de seu controle. Em alguns casos são 

reconhecidos os perigos da exposição não controlada e medidas preventivas e 

corretivas são aplicadas com todo o rigor e, em outros casos, simplesmente nada se 

sabe. 

Quanto ao ramo empresarial, raras são as empresas que possuem programas 

informativos ou educativos sobre os riscos potenciais das atividades que 

desenvolvem. Raras também são as ações rotineiras de controle ambiental e da saúde 

dos empregados direta e indiretamente em contato com o chumbo. Responsáveis em 

primeira instância por garantir a qualidade do ambiente de trabalho e a conformidade 

dos efluentes e resíduos lançados, as empresas freqüentemente deixam de cumprir 

com o disposto na legislação ambiental e de segurança e saúde do trabalhador e, 

poucas vezes, sofrem sanções dos órgãos estaduais e municipais de fiscalização. O 

quadro é preocupante visto que mesmo em estados com sistemas eficientes de 

controle o mais comum é que ocorram situações que fogem a ação dos órgãos de 

saúde e de meio ambiente. Por exemplo: os registros e análises dos casos de 

contaminação por chumbo - que deveriam ter como principal fonte de informação os 

serviços públicos de saúde, visto ser obrigação do SUS - Sistema Único de Saúde 

atuar na vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador - infelizmente, na 

prática, não são devidamente processados. Na realidade, a CAT (Comunicação de 

Acidente de Trabalho) é o sistema de informações mais utilizados como fins 

epidemiológicos. Isto se dá pela carência de melhor fonte de informações, pelo seu 

caráter oficial e pela sua utilização uniformizada em todo o País. Quando uma 

empresa deixa de emitir a CAT causa uma lacuna significativa neste sistema de 

informações. No caso do chumbo, a pouca informação dos profissionais de saúde, a 

ausência, em muitos estados, de recursos técnicos indispensáveis para um 

diagnóstico preciso e a não emissão intencional da CA T pelas empresas - pelos mais 

variados motivos - contribuem relevantemente para o diminuto número de casos 
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notificados e uma visão distorcida da real intensidade do problema. 

Complementando este quadro, verifica-se ainda que o país não dispõe de laboratórios 

adequadamente equipados em todos os estados para realizar rotineiramente a análise 

de amostras ambientais que conduzam a um diagnóstico seguro do nível de 

comprometimento dos ambientes de trabalho e circunvizinhos à fontes poluidoras 

por chumbo. Os levantamentos executados durante o presente trabalho, mesmo não 

sendo quantitativos, afiançam a dimensão do problema de desconhecimento dos 

riscos e dos níveis de exposição ao chumbo. 

Ainda no contexto das fontes pontuais de exposição ao chumbo, uma séria 

ameaça para a saúde ambiental é a situação das pequenas empresas clandestinas de 

recuperação de chumbo e as de recondicionamento de baterias, onde a inexistência 

de quaisquer medidas de controle submete o trabalhador a sérios nscos de 

intoxicação pelo chumbo. Barracos, pequenos cômodos de oficinas e fundos de 

quintal são os ambientes informais que propiciam uma contaminação paulatina não 

só de quem manipula o metal, mas também daqueles com quem têm contato, 

principalmente familiares como filhos e esposa. 

Finalmente, quanto ao arcabouço acadêmico e tecnológico existente no Brasil, 

raros estudos são feitos no sentido de quantificar os riscos e efeitos da exposição 

humana e não humana ao chumbo presente no meio ambiente. Pelas pesquisas 

desenvolvidas no País, verifica-se que poucas instituições têm investido no 

conhecimento dos efeitos do metal em populações circunvizinhas a fontes pontuais 

de poluição como fundições secundárias de chumbo e recondicionadoras de baterias 

automotivas. Neste cenário destaca-se a Faculdade de Saúde Pública da USP. Espaço 

privilegiado para o desenvolvimento do conhecimento humano, esta escola prima por 

uma visão ampliada da problemática ambiental, conduzindo estudos e pesquisas que 

não se limitam a apontar problemas localizados, mas sim conhecer suas origens, seus 

reflexos sobre a economia e a sociedade e, o mais importante, oferecer alternativas 

que possam propiciar soluções viáveis para eles. Por suas características de uma casa 

voltada ao estudo dos fatores intervenientes com a saúde (pública, ocupacional e 

ambiental) oferece todas as condições necessárias para uma perfeita análise e 

equacionamento dos problemas ambientais identificados e potencial para oferecer 

subsídios que efetivamente auxiliem na sua prevenção, reparação e repressão. 
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8. SUGESTÕES para o GERENCIAMENTO 

AMBIENTALMENTE SAUDÁVEL de BATERIAS de CHUMBO

ÁCIDO. 

8.1. De Cunho Administrativo 

a) Instituição de um programa nacional de reciclagem de baterias chumbo

ácido, tendo a Resolução CONAMA 257/99 (e sua regulamentação) como ponto de 

partida. Os seguintes itens são oferecidos como sugestão à organização desse 

programa: 

• Proibição legal de disposição de baterias chumbo-ácido diretamente no 

meio ambiente; em aterros ou em incineradores e a obrigatoriedade de 

reciclagem das baterias chumbo-ácido; 

• Controle das baterias vendidas por meio de código de barras; 

• Venda de baterias somente mediante a entrega da bateria usada. A venda de 

baterias descasadas implicaria no recolhimento de um depósito, 

reembolsável somente mediante a entrega da bateria usada dentro de um 

prazo máximo de 90 dias. Os pontos de venda ficam obrigados a receber as 

baterias usadas durante a venda, assim como aquelas que o consumidor 

tiver em seu poder e quiser introduzir no circuito de reciclagem; 

• A obrigatoriedade de campanhas de divulgação do teor do programa de 

reciclagem, da periculosidade de materiais que compõem a bateria de 

chumbo-ácido, da importância e do potencial de reciclabilidade dessas 

baterias; 

• Padronização de selos de materiais recicláveis e materiais pengosos nas 

baterias e embalagens; 

• A obrigatoriedade das baterias conterem uma porcentagem mínima de 

chumbo reciclado e essa porcentagem ser crescente com o tempo. Por 

exemplo: em 2 anos, 70% do chumbo na bateria deverá ser chumbo 

secundário; em 5 anos esse valor deverá ser de 75o/o, em 1 O anos 85%. etc. 

As baterias assim manufaturadas deverão trazer essa informação em sua 

embalagem e rótulo; 



199 
b) A criação de um fundo, mantido pela cobrança de uma taxa por bateria 

vendida, para suportar alguns requisitos do sistema de reciclagem de baterias como 

implementação, divulgação, apoio técnico, treinamento, subsídio ao transporte das 

baterias coletadas em Estados, regiões ou locais onde não existem unidades de 

fundição secundária licenciada, auto monitoramento, atualização tecnológica, etc. 

c) O estabelecimento e a exigibilidade de requisitos ambientais equânimes 

(nacionais) para o licenciamento e operação de fundições secundárias de chumbo. 

Estes requisitos deverão ser ambiciosos para forçar o desenvolvimento de 

tecnologias mais limpas de produção e a adoção de sistemas de gestão ambiental. 

d) Nos processos de licenciamento: 

• considerar como fator de reprovação a vocação da região onde se instalará 

o novo empreendimento; 

• obrigar a existência de área "non aedificandi" ao redor das reprocessadoras 

de chumbo; 

• estabelecer um limite máximo de chumbo nas imediações das unidades 

industriais que manipulam o metal; 

• exigir monitoramento ambiental, estabelecer e implementar níveis de ação; 

• exigir medidas que reduzam ao máximo a área de influência da fundidora 

(chaminé baixa); 

• exigir Plano de Recuperação de Área Contaminada a partir da detecção de 

um determinado nível de chumbo no ambiente. 

e) O estabelecimento de procedimentos nacionais de autorização para 

armazenamento temporário e transporte de baterias exaustas; 

f) Fomento ao combate a qualquer atividade envolvendo baterias chumbo

ácido (recondicionamento, recuperação de chumbo, etc.) que não esteja devidamente 

licenciada e/ou fiscalizada pelos órgãos do trabalho, saúde, fazenda e meio ambiente; 
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g) Utilizar licenças renováveis em todas as atividades envolvendo o 

manuseio de sucata de chumbo, incorporando o uso de instrumentos econômicos 

para incentivar medidas de prevenção ao invés de medidas mitigadoras~ 

h) Criação e manutenção de um cadastro nacional das entidades envolvidas no 

programa de reciclagem de baterias chumbo-ácido (retalhistas, atacadistas, pontos de 

entrepostagem, grandes comerciantes de sucata, fundições secundárias, fabricantes 

de baterias, importadores e exportadores. 

i) Definição de Taxa de Reciclagem e estabelecimento de procedimentos para 

avaliar o comportamento dessa taxa no tempo. Instituição de uma Taxa de 

Reciclagem Meta, para motivar o desenvolvimento de metodologias mais eficazes de 

coleta e de reprocessamento. 

j) Apoio à modernização tecnológica das empresas com o estabelecimento de 

centros setoriais de apoio e difusão tecnológica 

k) Redução dos impostos incidentes sobre os produtos reciclados e sobre as 

importações de sucata e chumbo refinado. 

8. 2. De Cunho Técnico 

Alguns padrões mínimos de gestão devem ser seguidos se o objetivo é um 

processamento ambientalmente saudável de baterias chumbo-ácido usadas. Proteção 

ambiental, proteção ao trabalhador, economicidade e rentabilidade são parâmetros 

que dão sustentabilidade ao processo. 

8.2.1. Aspectos Gerais Relacionados ao Manejo das Baterias 

A coleta, o armazenamento, o transporte e a reciclagem de baterias de chumbo

ácido devem ser realizadas de acordo com as melhores práticas de proteção da saúde 

ambiental. Nesse sentido, alguns aspectos gerenciais podem ser sugeridos quanto: 
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a) Infra-estrutura para coleta: 

Para que um programa de reciclagem de baterias chumbo-ácido tenha sucesso é 

necessário que uma adequada infra-estrutura de coleta seja preliminarmente 

planejada e implantada. A experiência tem mostrado que baterias são mais 

eficientemente coletadas por meio do sistema dual de distribuição/coleção. 

Fabricantes, retalhistas, atacadistas, postos de serviços, "auto-elétricos" e/ou 

outros pontos de venda ao fornecerem novas baterias aos usuários ficam com 

as usadas, que retornam para reciclagem em fundições secundárias autorizadas. 

Incentivos devem ser utilizados para motivar o comércio a armazenar e 

retornar as baterias coletadas. 

b) Proibição de disposição em aterros ou em incineradores: 

Uma forma eficaz de evitar a disposição inadequada das baterias usadas de 

chumbo-ácido é a proibição legal de tal prática e sua plena exigibilidade. 

c) Precauções para a coleta e armazenamento de baterias usadas: 

Aqueles que coletam e armazenam baterias usadas para posterior reciclagem 

devem seguir as recomendações de higiene e segurança para: evitar o. perigo de 

descargas elétricas; evitar centelhas e chamas; evitar contato da pele com o 

ácido sulfúrico; manter baterias rachadas e vazando em "containers" 

apropriados; neutralizar, limpar e conter derramamentos de ácido; utilizar 

equipamentos e roupas para proteção individual. 

d) Transporte de baterias usadas: 

As baterias usadas devem, no mínimo, estar protegidas contra curtos-circuitos; 

embaladas em posição vertical e isoladas de quaisquer outros materiais; 

firmemente presas, por embalagem de plástico resistente, em um chassis ou em 

"pallets" capazes de suportar as batidas, vibrações e balanços esperados durante 

o transporte. O "container" da carga deve estar sinalizado com o símbolo 

internacional de "material corrosivo" 
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8.2.2. Aspectos Gerais Relacionados à Planta de Reciclagem 

a) Recebimento e Armazenamento das Baterias 

Em caso de impossibilidade de reprocessamento imediato das baterias 

recebidas, estas devem ser armazenadas em "containers" para resíduos 

perigosos, construídos em material resistente, mantidos em local devidamente 

licenciado, coberto, fechado, com piso impermeável, circundado por canaletas 

e drenas, providos das medidas necessárias para proteção contra qualquer tipo 

de escoamento, escape, arraste ou perda para o meio ambiente. As demais 

matérias primas, uma vez apropriadamente acondicionadas, ficam igualmente 

armazenadas nesse local. Se condições especiais assim exigirem, estas áreas de 

armazenamento temporário devem ser mantidas sob pressão negativa, com o 

volume de ar evacuado passando por filtros de tecido antes de ser descarregado 

na atmosfera. 

As empresas devem manter uma unidade de lavagem de pneus, pela qual todos 

os veículos são obrigados a passar antes de deixar o edificio onde se armazena 

matérias primas para a recuperação de chumbo. A água de lavagem deve ser 

permanentemente coletada e transferida para a estação de tratamento de 

efluentes industriais. 

b) Abertura de Baterias 

Para um processamento ambientalmente saudável, é imperiosa a substituição 

do processo manual de abertura de baterias por processo mecanizado. Para as 

situações com abertura com serra de fita, onde a substituição não possa ser feita 

de imediato, é imprescindível o uso de sistema de ventilação local exaustora e 

equipamento de controle para as emissões geradas (névoas de ácido e material 

particulado ), assim como o rígido controle da operação para proteção do 

operador contra acidentes no equipamento. O uso de óculos, luvas e roupa 

resistente a ácido são requisitos mínimos a ser cumpridos. A abertura por 

machado ou marreta deve ser totalmente banida. A área destinada à atividade e 

à separação de componentes deve ser coberta, fechada, de piso revestido por 

material ácido resistente, provida com canaletas e drenos que auxiliem na 
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coleta e encaminhamento do ácido para tratamento e/ou reciclagem. O 

fechamento da área deve levar em conta iluminação, ventilação e conforto dos 

operários. No caso de não processamento imediato dos componentes separados 

manualmente das baterias, os materiais selecionados devem ser mantidos em 

"containers" fechados, ácido-resistentes e armazenados em área propna, 

fechada e protegida contra emissões fugitivas. Em se tratando de área 

segregada diferente daquela utilizada para o armazenamento das baterias e 

demais matérias primas, devem ser adotadas as mesmas medidas para evitar 

emissões ou arrastes de material contaminante para o meio ambiente. 

Também no caso de abertura mecanizada, a área de operação deve ser fechada, 

com pavimento ácido-resistente, provida de canaletas e drenos levando ao 

sistema de tratamento de efluentes. A moagem e a classificação das partes das 

baterias devem ser devidamente providas de equipamento para controle das 

emissões de particulados. No caso de não processamento imediato das frações 

mecanicamente recuperadas, estas devem seguir os mesmos procedimentos já 

mencionados. 

A conservação da limpeza dentro dessas áreas é vital para uma produção 

ambientalmente saudável. Periodicamente devem ser lavadas, com os efluentes 

sendo encaminhados ao sistema de tratamento para recuperação do material 

arrastado. Dentro delas é recomendável que se mantenha uma unidade de 

lavagem de pneus, pela qual todos os veículos são obrigados a passar antes de 

deixar o edificio. 

c) Reciclagem da fração plástica 

Considerando-se as características desse processo, onde grandes quantidades 

de água são utilizadas no transporte e lavagem das partes plásticas, é necessário 

um rígido acompanhamento das operações, pontos de transferência, descargas, 

etc., para prevenção, detecção e correção de vazamentos, derrames, quedas e 

perdas de material, minimizando possíveis contaminações e a necessidade de 

medidas corretivas. As águas ao final do processo devem ser tratadas e 

recicladas na medida do possível. O descarte final só poderá ocorrer dentro dos 
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padrões de emissão estabelecidos, respeitando-se a integridade da 

qualidade do corpo receptor. 

d) Manejo da Fração Ácida 

As correntes ácidas, geradas principalmente na abertura das baterias, devem ser 

cuidadosamente coletadas e transferidas para sistema de tratamento onde será 

recuperada para reuso ou neutralizada, com as partes metálicas dissolvidas ou 

arrastadas sendo separadas e recicladas no processo de recuperação de chumbo. 

Não havendo uso para o produto neutralizado, este deverá ser devidamente 

classificado e disposto de acordo com as normas para resíduos industriais. 

e) Fusão e Refino De Chumbo 

Antes de serem alimentadas aos fomos, as matérias pnmas são dosadas e 

misturadas. Essa operação requer cuidados para evitar a geração excessiva de 

poeiras em suspensão. É recomendável que seja realizada já na área de fusão, 

próximo aos fomos, em espaço segregado, provido de adequada ventilação e 

controle. A alimentação mecânica dos fomos auxilia na minimização das 

emissões. 

O emprego de oxigênio puro para fins comburentes deve ser incentivado não só 

pelas vantagens de um melhor rendimento térmico (melhor aproveitamento do 

combustível e menor consumo), como pelas vantagens de produzir menores 

volumes de gases de combustão e de poluentes e exigir menores áreas filtrantes 

(sistemas de controle mais compactos). 

f) Emissões Atmosféricas 

Durante as operações de carga, descarga, fusão e refino, os gases e as partículas 

geradas devem ser coletados, passados por um pós queimador (no caso de 

fomos redutores) e por equipamentos de controle de alta eficiência (filtros de 

tecido com eficiência de retenção de 99%+ para partículas de 0,3~m). O 

material particulado retido nos filtros de tecido deve ser cuidadosamente 

retomado para os fomos, visando a recuperação da fração de chumbo contida. 

Os gases deixando as casas de mangas devem ser tratados para remoção dos 
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óxidos de enxofre contidos na corrente gasosa. O resíduo produzido deve 

ser tratado, sêco, classificado e encaminhado para uma área fechada de 

armazenamento de resíduos perigosos, se assim classificado. Esta área deve ter 

piso de concreto e ser fechada pelo menos em três lados, para facilitar o 

manuseio do material e, ao mesmo tempo, reduzir os efeitos de chuvas e 

ventos. A pilha de resíduos deve ser operada, mantida e fiscalizada de acordo 

com os regulamentos estabelecidos interna e externamente para esse tipo de 

fonte. Como medidas preventivas incluem-se rampas e guias na entrada do 

edificio para prevenir escoamentos superficiais tanto para dentro como para 

fora. O filtrado da lama deve ser recirculado, na medida do possível, nos 

próprios lavadores como líquido de reposição. Os filtros de tecido devem ser 

providos de sistema de alarme para o caso de ruptura de mangas. Devem 

também operar em sistema 11 stand by11
• 

g) Gerenciamento dos Resíduos 

Todas as plantas de reprocessamento de baterias usadas de chumbo 

movimentam resíduos perigosos, fato que exige a adoção de procedimentos 

que englobem, no mínimo: 

• adequado uso e gerenciamento de "containers", tanques de armazenamento, 

áreas de contenção, pilhas de rejeitas e aterros especiais; 

• a disponibilidade de planos de monitoramento ambiental e ocupacional, de 

prevenção da poluição, de ação em emergências e de comunicação de 

nscos; 

• estar em conformidade com as leis e normas que regulamentam a atividade, 

destacando-se padrões de emissão atmosférica (S02 , chumbo, material 

particulado, hidrocarbonetos); padrões de emissão para efluentes líquidos 

(chumbo, antimônio, arsênico, zinco, amônia, pH, sólidos em suspensão); e 

os limites de exposição ocupacional; 

• manter registro atualizado da produção, operação, manutenção, acidentes, 

incidentes e demais variáveis relacionadas à atividade; 
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• treinar mão de obra envolvida com a produção, manutenção e operação 

da planta, especialmente aquela envolvida com o manuseio de resíduos 

pengosos; 

• ao invés de dispor, incluir como material a ser reprocessado os resíduos 

especiais como mangas furadas; vestimentas; filtros de proteção individual; 

material coletados nos filtros, lavadores e estação de tratamento de 

efluentes; material de limpeza de áreas, etc. 

h) Escórias do Processo 

Todo esforço deve estar dirigido para a minimização da geração e da 

periculosidade das escórias do processo de fusão. Por suas características, as 

escórias devem ser tratadas e dispostas como resíduo perigoso. A parte da área 

dedicada ao armazenamento de resíduos perigosos que for abrigar a escória do 

processo de fusão deve ser provida de chão com duplo revestimento e sistema 

de detecção de vazamentos instalado entre as camadas protetoras do solo 

(recomenda-se o uso de geomembrana de polietileno de alta densidade). Como 

já mencionado, a área de armazenamento de resíduos perigosos deve ser 

fechada em três lados e estar sob teto para minimizar os efeitos de chuva e 

ventos. Qualquer uso pretendido para essas escórias deve atender aos padrões 

estabelecidos para materiais contendo metais tóxicos. 

i) Efluentes Líquidos 

As águas contaminadas geradas durante os processamentos da empresa devem 

ser devidamente coletadas e transferidas (recomenda-se tubulação fechada) ao 

sistema de tratamento fisico-químico de efluentes líquidos, que deve operar de 

acordo com as normas para as quais foi licenciado. As águas de chuva caindo 

nas áreas produtivas, que poderiam potencialmente conter quantidades de 

chumbo provenientes de fontes fugitivas, também devem ser coletadas e 

conduzidas para o sistema de tratamento. 

As boas práticas de controle sugerem que as correntes líquidas se_tam 

bombeadas sob vazão controlada para um reator primário onde o pH será 

ajustado em uma faixa de 7,5 a 9,0 pela adição de um álcali. As espécies 
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químicas de chumbo são muito pouco solúveis nessas condições e 

precipitam. O uso de polímero especial é recomendado para promover 

coagulação e floculação dos hidróxidos metálicos, facilitando sua separação da 

coluna d'água. Seguindo a floculação, líquido e sólidos serão separados em 

clarificadores. Após este ponto, a água tratada não é mais considerada como 

resíduo perigoso. Ainda assim, tanques de polimento podem ser utilizados para 

retirar os finos sólidos em suspensão que venceram os clarificadores. 

Escoamentos superficiais para dentro e fora da planta de tratamento de 

efluentes líquidos devem ser controlados por estruturas secundárias de 

contenção. Precipitações incidentais dentro da área de contenção devem ser 

tratadas diretamente pelo sistema. 

j) Sistema de Gestão 

Para eficácia na aplicação destas sugestões, elas devem estar incorporadas em 

um "sistema de gestão", exigência a ser obrigatoriamente incluída no processo 

de licenciamento de uma empresa desse ramo. Tal sistema de gestão deveria 

contemplar procedimentos escritos para descarga, inspeção, pesagem e 

armazenamento de sucatas (baterias e outros tipos) e outras matérias primas 

recebidas; para abertura de baterias, separação de frações, preparação de 

cargas, alimentação dos fomos e vazamento; para operação e manutenção de 

sistemas produtivos e de controle da poluição; para o manejo dos resíduos 

produzidos (manuseio, tratamento, reciclagem, disposição final); para limpeza 

das áreas industriais; de monitoramento ambiental; de registros de produção, 
I 

incidentes e acidentes; para controle das roupas industriais (troca e lavagem); 

de qualidade ambiental, de produtos e serviços, etc. 
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ANEXO I 

LISTA DE EMPRESAS QUE TRABALHAM COM CHUMBO 

As empresas a seguir listadas constituem uma parcela bastante significativa daquelas 

envolvidas com o processamento do chumbo no Estado de São Paulo. Possivelmente, 

nem todas elas ainda estão em funcionamento frente a instabilidade do negócio e ao 

tempo decorrido desde que foram tabeladas pela CETESB, em junho de 1996. 

Mesmo assim, a listagem serve para ilustrar a quantidade e a dispersão de empresas 

manipulando o metal. 

Conforme a própria CETESB menciona no título da sua tabela, trata-se das possíveis 

empresas que trabalham com chumbo. As informações disponíveis em seus arquivos, 

conforme levantadas e processadas, não permitem especificar, pela atividade 

declarada pelo industrial, o tipo de trabalho ou emprego dado ao metal. 

Essa listagem não incorpora, logicamente, as empresas com atividades clandestinas 

ou aquelas que ainda não foram licenciadas pela CETESB. 



POSSÍVEIS EMPRESAS QUE TRABALHAM CÕMCHÜMifO-
• • • • ,, t • 

EMPREENDIMENTO I ENDEREÇO I ATIVIDADE 

Unidade Regional: AMERICANA 

165011467 CERDEC PRODUTOS CERAMICOS LTDA 
AV SAO JERONIMO 6000 
2070006 FAB DE I'RODUTOS VIDRADOS DILUENTES TINTAS E PIGMENTOS CERAMICOS 

165006308 DALOTEX BRASIL QUIMICA LTDA 
AV NOSSA SRA DE FATIMA 3120 SALAO 4 
2073005 INDlJSTRIA QUIMICA FABRICACAO DE PIGMENTOS E CORANTES 

Unidade Regional: ARACATUBA 

52200021!4 NORIY AKI KOBA 
AV BRASIL 
5399000 REFORMA DE BATERIAS 

Unidade Regional: ARARAQUARA 

577000068 IQG IND QUI MICA GUARAPIRANGA L TDA 
SITIO SALTINHO 

1528 

SIN 
2073994 FABRICACAO DE PIGMENTOS E CORANTES CLASSIFICACAO DE OLEOS 

617000020 METAL.URGICA MALTA LTDA MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA 
SP 255 ·FAZENDA ALPES KM295 
li 11205 METALURGICA DO CBUMUO 

Unidade Regional: BAURU 

202000814 REINALDO ZERIJM 
AV PEDRO OMETI'O 1418 
5399000 REI' ARACAO DE BATERIAS 

209000053 ACUMULADORES AJAX L TOA 
ROD JAUIIPAUCU KM 112 
1311999 F AD DE ACUMULADORES ELETRICOS 

209007118 ACUMULADORES AJAX L TOA 
R JOAQUIM M DE FIGUEIREDO s ·51 
1341103 INDUSTRIA METALURGICA 

209000462 BATERIAS CRAL L TDA 
ROD MAL RONDON KM334 
1340000 FAB DE BATERIAS 

209007724 J ME INDUSTRIA E COMERCIO DE ANILINAS L TOA 
A V DUQUE DE CAXIAS 25 
2073005 IND DE MANIPULACAO DE CORANTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

209008943 NACPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 
RUA VALDEMAR PEREIRA DA SILVEIRA 2 
1329995 FABRICACAO DE PLACAS DE BATERIAS 

~ CETESB/CLA/atendimento à Oficio SMA 1032/96 

SAO JERONIMO 

FAZ MACHADINBO 

CENTRO 

DIST GUARAPIRANGA 

ZONA RURAL 

DISTRITO INDL 

DISTR INDUSTRIAL 

CHAC BAURUENSE 

VILACARDIA 

DIST INDUSTRIAL 
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AMEHICANA 

AMEHICANA 

l't:REmA IIAHHETO 

Hlll no~rro 

STA l.lJCIA 

DAHHA HONITt\ 

BAURU 

BAUHU 

BAURU 

BAlJIHI 

BAURU ~ 



EMPREENDIMENTO I ENDEREÇO I A TI V IDADE 

41600 I 056 COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ACUMULADORES SAO CRISTO VAO L TOA 
RUAASIA SIN OIS INDUSTRIAL 11 LENCOISPTA 
1341308 FABRJCACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES 

564000157 FUNDICAO DE METAIS l'ROMISSAO LTDA 
AVZAMENHOF 333 PROMISSAO 
1115000 FUNDICAO DE CHUMBO 

Unidade Regional: CAMPINAS 

244000180 ACUMULADORES GOOD LIGIIT L TDA 
A V DR EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA 1310 REAL PARQUE CAMI'INAS 
1340000 FAB DE ACUMULADORES ELETRICOS 

244019505 BENITO MICARONE 
RUAS 108 NUCLEO STA IZABEL CAMI'INAS 
1341308 FABRJCACAO DE ACUMULADORES ELETRICOS 

244003776 CLANDESTINA 
R LARANJAL PAULISTA 226 VPOMPEIA CAMI'INAS 
2000000 CHUMBO PROVENIENTE DE SUCATA 

244003920 CLEPOL IND E COM DE ACUMULADORES ELETRICOS E PREST ACAO SERVICOS LTDA 
R MARTINOPOLIS 364 CAMPINAS 
1320000 FAB DE ACUMULADORES ELETRICOS 

244004425 COMPLAC PLACAS E ACUMULADORES L TOA 
R FRANCISCO CASTELAR 1040 JD STA CANDIDA CAI\II'INAS 
3099000 FAB DE PLACAS E ACUMULADORES 

244005 165 CREPOL JND E COM DE BATERIAS L TDA 
A V MARTINOPOLJS 364 VPOMPEIA CAMI'INAS 
1320000 FAB DE BATERIAS 

244025205 HF INDUSTRJA E COMERCIO DE BATERIAS L TDA 
RUA JOSE I:ERREIRA DE GODOY 12 JD SANTA AMALIA CA~II'I:"AS 

1341308 FABRICACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES 

244011607 KRAIIEMBUIIL E CIA LTDA 
R MARTINOI'OLIS 364 VPOMPEIA CAMI'INAS 
1340000 FAB DE BATERIAS 

" 244025239 MUL TICROM DO BRASIL QUI MICA LTDA 
R OTAVIO BIANCIII ZULLO 76 ANTIGA R 37 JDDOLAGOII CAMI'INAS 
2073005 COM.PROD.DE ANILINAS,CORANTES,PIGMENTOS E MATERJA-PRJMA 

253000800 BATERIAS INDUSTRJAIS CAMPLAC L TOA 
A V.DR.SEBASTIAO ARMELIM S/N DIST.IND.CAPJVARJ CAPIVAIU 
1341308 INDUSTRIA DE ACUMULADORES INDUSTRIAIS 

276000142 DRY COLOR INO E COM L TOA > 
R DOS EXPEDICIONARIOS 520 SERJCICULTURA COSMOI'OLIS w 

2070000 . PIGMENTOS P/ TINGIMENTO DE RESINAS 

~ CETESBICLA/atendimento à Oficio SMA 1032196 
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297000087 KONDOR INDUSTRIA E COM.DE ACUMULADORES L TDA 
R ARTUR AUGUSTO DE MORAES 248 A CENTRO EUAS FAtiSTO 

1340000 F AB DE BATERIAS 

530001145 L DALGESSO & CIA L TDA 
ROD SP 342 "HEITOR PENTEADO-KM 198+900M o DIST INDUSTRIAL ESP STO PINIIAL 

1341308 INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS 

746000195 ALPHA CORANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
RODSP 342 KM 12 SITIO PANTANAL KM 12 ESTIVAGERBI ESTIVA GERBI 

2070006 PRODUCAO DE CORANTES PARA INDUSTRIA CERAMICA 

748001287 BATERIAS AUTO LITE LTDA 
R MIGUEL VIEIRA FERREIRA 801 JD NOVA BOA VISTA IIORTOLANDIA 

1300008 RECONDICIONAMENTO DE BATERIAS 

748001150 H R BATERIAS LTDA 
AV HUM 198 CHACCOELHO IIORTOLANDIA 

1341308 INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS COMERCIO E MONTAGEM DE BATERIAS 

382002523 COEMA QUIMICA LTDA 
ROD ROMILDO PRADO KM0,5 ITAPEMA ITATIB,\ 

2073994 FABRICACAO DE PIGMENTOS E CORANTE 

382002504 COEMA QUIMICA L TOA 
ROD ROMILDO PRADO KMS STOPEMA ITATIBA 
2073994 FABRICACAO DE PIGMENTOS CORANTES 

421001041 BLUEQUIMICA INDUSTRIAL LTDA 
RUA JOAQUIM SIMOES 188 LOU\'EIRA 

2070006 ELABORACAO DE PREPARACAO PIGMENTARIAS 

455002420 IRIS COLORJFICIO CERAMICO INDUSTRIA E COMERCIO L TOA 
AVSUECIA 1817 JARDIM NOVO 11 MOGI-GUACU 
2070006 FABRICACAO DE CORANTES CERAMICOS 

455001323 KUTICOLOR IND E COM L TOA 
R LUIZ SAL TORA O 75 JDNOVOII MOGI-GUACU 
2073005 FAB DE CORANTES MINERAIS 

455001465 MARAZZI FRITAS LTDA 
RUA PEDRO BENI 3420 ESTIVA I\IOGI-GUACU 
2080000 FABRICACAO DE CORANTES E FRITAS CERAMICAS 

456002650 KAROL ARMAS E MUNI COES L TDA 
A V JOAO PINTO 1100 DIST INDUSTRIAL I\IOGI-1\liRII\1 
1292994 FABRICACAO DE PROJETEIS PARA MUNICAO 

513000960 ACUMULADORES GOOD LIGfff L TDA 
R EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA 1310 REAL PARQUE I'AUl.INIA 
1341308 PRODUCAO DE ACUMULADORES E PLACAS P/ BATERIAS ~ 

=t;i CETESBICLA/atendimento à Oficio SMA 1032196 
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EMPREENDIMENTO I ENDEREÇO I A TI V IDADE 

531000119 INDUSTRIA DE ARTEFATOS PARA CACA E PESCA SAO FRANCISCO L TOA 
ACESSO DE PINHALZINHO KM 1.5 PONTE DE CIMENTO PINIIALZINIIO 

1111000 FAB DE LINGOTES DE CHUMBO 

671002504 CAMPLAC PLACAS E ACUMULADORES LTDA 
RUA GUIDO SEGALHO 574 SJTADEU Slii\IARE 

1341308 FABRICACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES P/ TRANSPORTE E INDUSTRIAIS 

671003244 H R BATERIAS LTDA 
AV HUM 198 CHACARA COELHO Sll.I\IARE 

1341308 COM E MONTAGENS DE BATERIAS P/ VEICULOS E SEUS COMPONENTES EM GERAL 

671002400 QUIMBRASUL QUI MICA BRASIL SUMARE LTDA 
RUA 15 199 NOVA VENEZA Slli\1:\RE 

2073994 FABR PIGMENTOS E CORANTES OXJDO DE CROMO VERDE 

708001677 MARCIO ANTONIO ROSSINI 
RABOLICAO 314 VALINIIOS 

3099000 FAB DE CORANTES 

708001713 METAIS PACILETTI LTDA 
ROD ANIIANGUERA . KM802 CHACARA SAO BENTO VAIJNIIOS 
1115000 LINGOTES DE CHUMBO 

714001592 DECOVE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 
RUA VITORIA REGIA 97 SANTA CLAUDINA VINil EDO 
2073994 FABRICACAO DE PIGMENTOS INORGANICOS 

Unidade Regional: FRANCA 

310007921 AST A TINTAS ESPECIAIS L TOA 
RUA JOAQUIM CORREA JUNIOR 4590 DIST INDUSTRIAL FRANCA 
2071754 FABRICACAO DE TINTAS E PASTA DE PIGMENTOS 

Unidade Regional: GUARULHOS 

188000049 BATERIAS CARVALIIO LTDA 
AV NEW JERSEY 990 CENTRO INDL ARUJA A RUJA 
1340000 FAB DE ACUMULADORES ELETRICOS 

336000231 ACUMULADORES NARVIT LTDA 
A V SANTOS DUMONT 2002 CUMBICA GliARlii.IIOS 
1160000 FAD DE DA TERIAS E I'ECAS DE CALDEIRARIA 

336003899 DANNEN BRASILEIRA METAIS E LIGAS L TDA 
RUA3 so PQ INDL HARAMI GUARULIIOS 
1115000 PRODUCAO DE LIGAS DE ALUMINIO CHUMBO E ESTANHO 

336006401 FUNDICAO E RECUPERACAO ARACILIA LTDA 
R MARCOS PADRE 46 JDARACILIA GUARULIIOS 
1115000 FUNDICAO DE CHUMBO > v. 

~ CETESBICLA/atendimento à Oficio SMA 1032/96 
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336006844 GLOBOS/A TINTAS E PIGMENTOS 
A V ANTONIO BARDELLA IOI CUMBICA GliARlii.IIOS 

2070000 TINTAS E I'IGMENTOS 

336006859 GLOBO S/ A TINTAS E PIGMENTOS 
R. BARAO DE I'ENEDO 500 CUMBICA GllARlll.IIOS 

2020000 FAO DE RESINAS TINTAS E EMULSOES 

336020061 INOUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES FlJLGURIS I.TOA 
AVSANTOSOUMONT 2222 CUMBICA GUARliLIIOS 

1341308 FABRICACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES 

336012440 M1CROLITE S/A 
R. ANTONIO IERVOLINO 202 V AUGUSTA GUARULIIOS 

1325990 F AB DE PILHAS E LANTERNAS 

336013123 NOVA BIJOUTERIA EMBALAGENS E PLASTICOS LTDA 
R GUARANI D'OESTE LT 14 E 15 CUMBICA GUARliLIIOS 

1115000 FUNDICAO DE CHUMBO E ESTANHO E GALVANOPLASTIA 

336013270 OREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
A V AMANCIO GAIOLLI 373 /500 BONSUCESSO GliARlJUIOS 

2070000 F AB CORANTES E TINTAS DE IMPRESSA O 

336028082 POLIMEROS BRASIL JNDUSTRIA E COMERCIO DE TJNT AS L TOA 
AV PATOS 777 CUMB C JNDL SAT (;liA IUII.II OS 

2071754 DISPERSAO E MOAGEM DE PIGMENTOS E FAB DE TINTAS A BASE DE AGUA 

3360 I 5561 RODPIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PIGMENTOS L TOA 
RITAJUBA 4SS CUMBICA GliARlll.IIOS 

2073994 PIGMENTOS 

Unidade Regional: JACAREI 

392002966 TONOLLI DO BRASIL IND E COM DE CHUMBO L TOA 
RODDPEDROI KM S,5 PARATEI JACARI-:1 
1115000 RECUPERACAO DE METAIS NAO FERROSOS 

392001446 ZENECA BRASIL S/ A 
AV PRES HUMBERTO A. C. BRANCO 270S RIO ABAIXO JACARE1 

2073994 FABRICACAO DE CORANTES 

Unidade Regional: JUNDIAJ 

353003761 CO VERTI DO BRASIL IND E COM LTDA 
RUA EDUARDO BORsARI 1220 DIST INDUSTRIAL INDAIATUBA 

2070006 FABRICACAO DE TINTAS ESMALTES VERNIZES E CORANTES 

353003615 SUPERTINTAS LITOVERTI LTDA 
RUA SOLDADO ANTONIO LOPES PEREIRA 192 R CAMPESTRE JOlA INDAIATUBA 
2071754 FABRICACAO DE RESINAS PIGMENTADAS > 

0\ 

~ CETESB/CLA/atendimento à Oficio SMA 1032/96 
Página 5de 20 



EMPREENDIMENTO I ENDEREÇO I ATIVIDADE 

388001287 DECOVE INDUSTRIA E COMERCIO L TOA 
RUA EXISTENTE 100 SNATAJULIA ITUPEVA 

2073005 FABRICACAO DE PIGMENTOS INORGANICOS 

388000212 ENIA INDUSTRIAS QUIMICAS S.A 
ESTR VELIIA JUNDIAI·ITUPEVA KM 16 ITllPEVA 
2000008 INDUSTRIA QUIMICA FABRICA DE CORANTES 

407004336 SOCIEDADE ELETRO QUIMICA SELQUJ L TDA 
DISTRITO INDUSTRIAL DE JUNDIAI SIN JUNDIAI 

2099000 FAB DE PIGMENTOS 

Unidade Regional: LIMEIRA 

417006755 INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LIMER LTDA 
RUA BARAO DE CASCA LI lO 38 CENTRO LII\U:IItA 

1340000 FAB DE ACUMULADORES P/ AUTOS 

41700270 I LIMER L TOA IND COM DE ACUMULADORES 
R CUNHA BASTOS 127 LIME mA 

1340000 FAB DE ACUMULADORES PARA AUTOS 

Unidade Regional: MAR/LIA 

189001573 HALP COMERCIO INDUSTRIA DE BATERIAS LTDA 
RUA 7 DE SETEMBRO o CHACARAPAVANA ASSIS 
1341308 FABRJCACAO DE REFORMA DE BATERIAS 

438005042 CARLOS ROBERTO ANTICO 
RUA COROADOS 317 ALTO CAFEZAL l\IARII.IA 
1341308 FABRICACAO DE BATERIAS ( RECUPERADORAS) 

Unidade Regional: MOGJ DAS CRUZ 

305001874 PPS TINTAS ESPECIAIS LTDA 
RITAPRATA 213 NUCLEO IT AIM F VASCONCELOS 

2010006 FABRJCACAO DE TINTAS E PIGMENTOS 

379001376 BRINCOBRE IND E COM DE METAIS LTDA 
AV CARDEAL 485 PQSAOPEDRO ITAQliAQllt:Ct:TlJUA 

1115000 FUND1CAO DE CHUMBO ALUMINIO E COBRE 

454001094 A CHIMICAL S/A (DYE) 
EST MUNICIPAL DO TANAKA KM 1,5 'V MORAES I\IOGI IMS CRUZES 
2073005 FABRICACAO DE CORANTES 

546000392 ENRIQUE GONZALEZ PASTOR E CIA L TOA 
R CLEMENTE CUNHA FERREIRA 200 VILA PERRACINl POA 
1199000 FAB DE CHUMBO P/ LACRACAO E ALICATES 

Unidade Regional: OSASCO > 
-....J 
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206006153 ACUMULADORES RAI LTDA 
R ATENAS 364 JD CALIFORNIA BARUERI 

1341308 FABR DE BATERIAS E ACUMULADORES 

206000477 BRANCOTEX PRODUTOS QU1MICOS L TOA 
ESTR DR CICERO BORGES DE MORAES 1615 JDBELVAL BARUERI 
2020009 F AB DE RESINAS E PIGMENTOS 

206002932 MARIO AUGUSTO DE CARVALHO 
SEM DEFINICAO NO PROCESSO SIN BARUERI 

2000000 FAB DE SULFATO TRIBASICO DE CHUMBO E OLEO DE SOJA EPOXIDAOO 

278000270 DL YTHE MA TTHEY rND E COM L TOA 
ESTR DE CAUCAIA 4539 JDBELVERDE CO TIA 
2099000 FAB DE CORANTES E DECALCOMANIA$ 

278002881 SYNTECHROM INDUSTRIA NACIONAL DE PIGMENTOS E DERIVAOOS S.A 
A V BENEDITO ISAAC PIRES 780 SITIO DOS VICTOR CO TIA 
2099000 FAB DE PIGMENTOS 

398000335 ELOQUIMICA ANILINAS E PRODUTOS QUI MICOS L TOA 
ESTRADA MUNICIPAL ISO JANDIIL\ 

2099000 PROD DE CORANTES AMACIANTES E DETERGENTES 

492002928 rNDUSTRIA DE ACUMULADORES HALLER L TOA 
R SALEM DECIIARA 70 CENTRO OSAS<:O 
1340000 MONTAGEM DE ACUMULADORES 

623001520 INDUSTR1A E COMERCIO DE ACUMULADORES RIGHI LTDA 
ESTR 00 JAGUARI 27 V SOUZA SANT I'ARNAIUA 
1341308 FAURICACAO DE BATERIAS E ACUMUl.AOORES 

623001643 INDUSTRJA E COMERCIO DE ACUMlJLAOORES RIGIII L TOA 
R TIB1RICA 18 LOTES I E 2 QD I O JDJURUPARI SANT I'ARNAIBA 
1341308 FA!l DE MATERIAL ELETRICO P/ VEICULOS BATERIAS AUTOMOTIVAS 

623000660 MARIO AUGUSTO DE CARVALHO 
R FLORJANOPOLIS LOTE 4 QUADRA C JDREPRESA SANT PARNAIBA 
2000000 FAB DE SULFATO TRIBASICO DE CHUMBO E OLEO DE SOJA EPOXIDAOO 

675002449 ORGANIL SOCIEDADE DE ANILINAS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA 
A V CASTELO BRANCO 4SS OLIVEIRAS TADOAO DA SERRA 
2070000 PRODUCAO DE CORANTES RESINAS E TINTAS 

Unidade Regional: PINIIEIROS 

100521641 ANOJA ESPORTE E CIA LTDA 
RGUAPIACU 96 MIRANDOPOLIS S I'AlJI.O 
3081109 fAilRICACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DE CACA E PESCA 

100529944 CODAFA INDUSTRIA QUIMICA LTDA > 
R PIERRE MAZELINI 131 VLVERMELHA S I'AULO 00 

2073994 FABRJCACAO DE CORANTES P/ TINGIMENTO DE FIBRAS 
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100049002 COEMA PRODUTOS INDUSTRIAIS E TECNOLOGIA LTDA 
R SANTA JUSTINA 291 VOUMPIA S PAULO 

2099000 PREPARO DE PIGMENTOS CORANTES E RESINAS 

100343009 COMERCIO DE ACUMULADORES J FRANCO LTDA 
R CERRO CORA 635 LAPA S PAUI.O 

1341308 RECONDJCIONAMENTO DE BATERIAS 

I 00336429 COMERCIO DE BATERIA FLASH L TOA 
R CONSEUIEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA 143 VILA ANASTACIO S PAULO 

1341308 RECONDJCIONAMENTO DE BATERIAS 

I 00080 I 09 DIAGNOSTIX INDUSTRIA E COMERCIO L TOA 
R DOM CONSTANTINO BARRADAS 140 V GUMERCINDO S PAULO 

3012000 REPARO E MONTAGEM DE APAR DE RAIO X 

100098230 EVEREADY DO BRASIL IND E COM LTOA 
R EPIACABA 90 VILAARAPUA S PAULO 

IJSIOOO FAB DE PILHAS BATERIAS E LANTERNAS 

100099117 F E G INO DE COMPONENTES ELETRONICOS E BATERIAS LTOA 
R PROF KOICHJ KISIIIMOTO 31 V MORAES S PAlii.O 
1320000 FAB DE BATERIAS E COMPONENTES ELETRONIC 

I 00099181 F E G INDUSTRIA DE DA TERIAS PARA MOTOCICLETAS L TOA 
R CORONEL FARIAS 234 V MONUMENTO S PAULO 
1450000 FAB DE BATERIAS PARA MOTOCICLETAS 

100100783 FABRICA DE LUSTRES LAPA LTDA 
R FELIX GUILHEM 290 S PAULO 
1115000 FUNDICAO DE CHUMBO E LA T AO 

100343870 FAMA IND E COM DE ARTEFATOS PARA PESCA LTDA 
A V PROF JOSE MARJA ALKJMIN 1295 JD ESMERALDA. SPAULO 
3081109 IND E COM DE ARTEFATOS PARA PESCA 

I 00523350 FEG INDUSTRIA DE COMPONENTES ELET E BATERIAS L TOA 
R JANDIRA DE MORAES 40 V MORAES S P,\UI.O 

1352997 FAB DE TRANSFORMADORES, BATERIAS E FLAY BACK 

100104356 FERNANDES E MONTEIRO LTDA 
RFAUSTOLO 851 S PAllLO 
1340000 RECONDICIONAMENTO DE BATERIAS 

100320440 GEL PAK INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA 
R GOMES DE CARVALHO 799 VLOLIMPIA SPAULO 
1352008 EMBALAGEM DE ACUMULADORES ELETRICOS 

100532538 IIAL INDUSTRIA COMERCIO IMPORT EXI'ORTACAO LTDA 
RUA EMBAIXADOR RAUL GARCIA 74 VILA MARJANA S P,\Uf.O 

> 3012999 FABRICACAO DE ELTRODOS CARDIACOS \0 
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100326520 INDUSTRJA E COMERCIO GUARANI S/ A 
A V IMPERATRIZ LEOI'OLDINA 112 VL LEOPOLDINA S I' Alfi.O 

2073994 FAB DE PIGMENTOS E CORANTES 

100154567 INDUSTRIAS METALURGICAS GONLA S.A 
R MANOEL PRETO 61 S PAULO 
1115000 FUNDICAO DE CHUMBO E EST ANIIO 

100155786 INRREMETAL COM IND DE REVESTIMENTOS DE METAIS EM GERAL LTDA 
RUA GASPAR LOURENCO 175 E 183 S I'AUI.O 
1115000 FUNDICAO DE CHUMBO F AB DE LAMINADOS 

100333651 JR EQUIPAMENTOS RADlOLOGICOS IND E COM LTDA 
RSHILLING 347 VL HAMBURGUESA SPAULO 
3012999 FABRICACAO DE APARELHOS RADIOLOGICOS 

I 0033 7489 JR EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS IND E COMERCIO L TOA 
R LUIZ LOPES COELHO 118 JD CENTENARIO SPAULO 
3012999 FAB DE APARELHOS DE RAIO X PARA FINS HOSPITALARES 

100177802 LENTECOLOR INDUSTRIA DE COLORACAO LTDA 
R ALVARO DE CARVALHO 318 S PAULO 
3099000 PIGMENTACAO DE LENTES 

100003668 MICROLITE YUASA DO BRASIL LTDA 
R. TOCANTINIA 541 VLIVIEIRO SPAULO 
1115000 FUNDICAO DE CHUMBO E FAB DE ACUMULADORES P/ VEICULOS 

100250800 RADIOCOM INDUSTRJA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 
R TEXAS 1321 BROOKLIN S PAULO 
1380000 FAB DE BATERJAS DE NIQUEL CADMIO 

100250798 RADIOCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 
R JOAO RAMALHO 1459 SPAULO 
1380000 FAB DE BATERJAS 

100250980 RAICON INDUSTRJA COMERCIO DE APARELHOS DE RAIO X LTDA 
R CIRIANO BARATA 793 SPAULO 
3012000 FAD DE APARELHOS DE RAIO X 

100264517 SALGADO E HERMAN LTDA 
R DO FICO 314 SPAULO 
3012000 FAB DE APARELHOS P/ RAIO X 

100277339 SOLEST INDUSTRJA E COMERCIO DE METAIS LTDA 
R PAULO RODRIGUES 64 SPAULO 
1115000 FAB SOLDA CHUMBO-ESTANHO 

100520600 SPR SILVA HERMANN PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 
R DOM CONSTANTINO BARRADAS 136 VL GUMERCINDO SPAULO > 
3012999 FABRICACAO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS P/ RAIO X ....... 

o 
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100333238 SUPERTINTAS LITOVERTI S/A 
RUA DR RUBENS MEIRELLES 321 
2099993 FABR MIST DE RESINAS PIGMENTADAS E COM DE TINTAS E RESINAS PIGMENTADA 

Unidade Regional: PIRACICABA 

535007960 BRASBAT REZENDES & CARBINATO LTDA 
RUA DOM PEDRO 11 
1341308 FABRICACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES 

535006986 JOAO JORGE BOVO ME 
R FREI HENRIQUE COIMBA 
1341308 REFORMA DE BATERIAS PARA AUTOMOVEIS 

535008159 WAGNER CARBINATO 
. RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 

5322001 REFORMA E COMERCIALIZACAO DE BATERIAS 

587000049 ALDORO INDUSTRIA DE POSE PIGMENTOS METALICOS LTDA 
AVSUECIA 
1120000 FAB DE PIGMENTOS METALICOS 

587002379 ARIOVALDO CARBINA"ITI & CIA LTDA 
ESTR INTERMUNICPAL RIO CLARO/CORUMBATAI 
1111205 RECUPERACAO DE CHUMBO 

587000886 H F INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 
A V ESTRADA DE RIO CLARO • AJAPI 
1115000 RECUPERACAO DE CHUMBO 

Unidade Regional: PRESIDENTE PR 

562005038 FABRICA DE BATERIAS PRA LTDA 
AV WASHINGTON LUIZ 
1341308 FABRICACAO DE BATERIAS 

Unidade Regional: RJBEIRAO PRETO 

399000034 AUTO LUX IND E COM DE BATERIAS 
R MARIO FREGONESI 
1340000 FAB DE BATERIAS 

55000030 I INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E BATERIAS RJCAM L TOA 

1306 

528 

1689 

570 

KMS 

KM07 

2609 

351 

ESTR PONTAL CRUZ DAS POSSES O SIT SAO LUDOVICO 
1341308 REFORMA RECUPERACAO E MONTAGEM DE BATERIAS P/ VEICULOS AUTOMOTORES 

582010939 ANTONIO MARTINEZ FILHO 
R GRACA ARANHA 1960 
2061007 INDUSTRJA E COMERCIO DE CERA E CORANTE 

582008661 BAT CAR BATERIAS E PLACAS L TOA ME 
RB 33 
1341308 REFORMA RECUPERACAO E MONTAGEM DE BATERIAS P/ VEICULOS AUTOMOTORES 
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BARRA FUNDA S PAULO 

CENTRO PIRACICABA 

AGUABRANCA PIRACICABA 
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DISTR INDUSTRIAL RIO CI.AnO 

DISTRASAPI RIO CLARO 

OIST.AJAPl RIO CLARO 
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582000829 CORANTE RJBER COLO R L TOA 
R ABEL CONCEICAO 315 RIB PRETO 
2099000 FAB DE CORANTES P/ CERA 

582005748 HENRIQUE EIGENHEER DENEDINI· ME 
RUA BARRETOS COM RUA AMERJCA DO SUL 1428 VLEUSA RIB I'RETO 
1341308 FABRICACAO DE GRADES E CONEXOES DE CHUMBO P/ BATERIAS 

582010318 IRMAOS MAL VASO LTDA 
RUA RIO CLARO 1639 JARDIM ESMERALDA RJB PRETO 
2061007 PRODUCAO DE CERA DESINFETANTE E CORANTE 

582004529 MAX BA T ACUMULADORES L TOA 
AV BRASIL 2825 VLBRASIL RIBPRETO 
3099997 MONTAGEM DE ACUMULADORES P/ AUTOS 

582005593 MAXBA T ACUMULADORES L TOA 
ROO ANIIANGUERA- FAZENDA SAO JOAQUIM KM302,50 ZONA RURAL RIB PRETO 
1341308 FADRJCACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES 

5820 I 0017 POL YCOR MASTER INDUSTRJA E COMERCIO L TOA 
R ALFREDO FERLIM 181 P I ALVES PALMA RIO PRETO 
2073005 F ADRICACAO DE PIGMENTOS E CORANTES. 

Unidade Regional: SANTANA 

239000265 INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES COMETA L TOA 
ESTR VELHA DE CAl EIRAS ESQ CIRUA DO FORNO SIN CALCAREA CAIE IRAS 
1341308 FUNDICAO DE CHUMBO E FAD DE BATERIAS 

241 000570 INDUSTRJA E COMERCIO RJO NEGRO L TOA 
A V CAJAMAR ANO 2000 32 JORDANESJA C\JAMAR 
1114107 FADRICACAO DE ARTEFATOS DE CHUMBO, COM FUNDICAO 

I 0000811 O ALL C OLOR PIGMENTOS E COMPOSTOS ESPECIAIS L TOA 
R MANUEL PINHEIRO 201 S PAULO 
2099000 MISTURA E EMBALAGEM DE PIGMENTOS 

100008271 ALLCOLOR PIGMENTOS E COMPOSTOS ESPECIAIS LTDA 
R JOSE AT ALIBA ORTIZ 992 S I'A(IJ.() 

2099000 FAD DE PIGMENTOS 

I 00420972 ALLCOLOR PIGMENTOS E COMPOSTOS ESPECIAIS L TOA 
R JOAQUIM OLIVEIRA FREITAS 710 VLMANOALOT SPAULO 
2099993 FABRJCACAO DE PIGMENTOS EM PO PARA PLASTICOS 

100008765 ALPEQ INOUSTRJA QUIMICA LTDA 
R GUARANESIA 100 SPAULO 
2099000 FAB DE RESINA E PIGMENTO PARA TINTA 

J 00432720 BATRAC COMERCIO E INDUSTRJA L TOA > ...... 
AV CANDlDO PORTANARJ 1375 VILA JAGUARA S PAULO N 

1340000 MONTAGEM DE BATERIAS INDUSTRIAIS 
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100432024 CALDEIRARIA COBIX LTDA 
ESTR SITIO CACHOEIRA 20 FUNDOS PARADA DE TAIPAS S. PAULO 

1115103 PRODUCAO (FUNDICAO DE METAIS NAO FERROSOS CHUMBOIEST ANHO) 

I 00050230 COMERCIAL DE ACUMULADORES AUTOLITE LTDA 
R. ENG. ROBERTO DABUS BUAZAR 13 IMIRIM SPAULO 

5399000 RECONDICIONAMENTO DE BATERIAS 

I 00050832 COMERCIAL OCRAM DE BATERIAS L TOA 
R DO MODERNISMO 33 SPAULO 

1340000 J:AD DE BATERIAS 

100090900 ELIMAR INDUSTRIA COMERCIO LTDA 
RDRZUQUIM 1166 FUNDOS SPAULO 

1115000 FUNDICAO DE CHUMBO 

100442539 ESA BATERIAS LTDA 
A V PINHEIRINHO D'AGUA 13 JARAGUA SPAULO 

5319001 REPARACAO DE BATERIAS 

100428137 FENIX TECELAGEM IND. E COM. LTDA 
R. JOAO LOURENCO DE ARAUJO 86 . FREGUESIA DO O SPAUI.O 

1386000 IND. E MANUTENCAO DE BATERIAS PARA RADIOS COMUNICACAO E CONGENERES 

100139853 INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES FULGURIS LTDA 
R ALVARES VASCONCELOS 151 SPAULO 

1370000 FAB DE ACUMULADORES 

100153564 INDUSTRIA QUIMJCAS GOOD LUCK LTDA 
R JOAQUINA RAMALHO 1475 SPAULO 

2070000 FAB DE PIGMENTOS E PLASTJFICANTES 

100158407 IRMAOS TAKAHASHJ E COMPANHJA LTDA 
AVMAZZEI ISSO VILAMAZZEI SPAULO 
1340000 MONTAGEM DE BATERIAS 

100073290 ITAP S/A DIVISAO CROMEX RESINAS 
A V PROF CELESTINO BOURROUL 273 SPAULO 
2099000 FAB DE PIGMENTO CONCENTRADO 

100443960 RIO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PESCA LTDA 
A V LUIS CARLOS GENTIL E DE LAET 1886 TREMEMBE SPAULO 
3081109 FADRICACAO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA 

I 00427632 SEASUB ARTIGOS ESPORTIVOS L TOA 
R. RUDI SCIIALY 211 VILA FIAT LUX SPAULO 
3081109 FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E CACA 

100308522 XISP COM DE ACUMULADORES LTDA 
RJOAORUDGE 215 S PAUI.O > 
3099000 RECONDICIONADORA DE BATERIAS P/ AUTOS 

....... 
w 
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100309864 ZENCOLOR COMERCIO DE PRODUTOSQUIMICOS LTDA 
R AFONSO VERGUEIRO 
2070000 FAB DE CORANTES 

Unidade Regional: SANTO AMARO 

299000829 GElCOLOR INDUSTRJA E COMERCIO L TOA 

1062 

R WALDOMIRO MOREIRA 18 
2099993 FABRICACAO DE CONCENTRADOS PASTOSOS DE PIGMENTOS 

370000941 PLUMBUM MINERACAO E METALURGIA S/ A- GRUPO TREVO 
ROD REGIS BITTENCOURT KM 307,7 
2099004 FABRICACAO DE OXIDO DE CHUMBO 

772000087 LITARGO QUIMICA E METALURGICA L TOA. 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM.S2. 7 
2000008 FAB DE DERIVADOS DE CHUMBO 

772000072 PLUMBUM MINERACAO E METALURGICA S.A ·GRUPO TREVO 
ROD REGIS BITTENCOURT KM 307.7 
2099000 FAB DE OXIDOS DE CHUMBO 

I 00623633 ACUMULADORES PRESTOLITE L TDA • DIVISAO C &. D 
AV GIOVANI GRONCHI 7083 
1341308 FABRICACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES 

100630995 ALFA COLOR CORANTES E PIGMENTOS LTDA 
RUA HOMERO V AZ DO AMARAL 168 
2070006 FABRICACAO DE PIGMENTOS E CORANTES 

I 00027446 BERA DO BRASIL MET ALURGICA E COM. DE METAIS L TOA. 
A V. NA COES UNIDAS 17271 
1115000 REDUCAO DE CASSITERITA E FUNDICAO DE ALUMINIO CHUMBO ZINCO 

100048993 COEMA PRODUTOS INDLS E TECNOLOGIA LTDA 
R JORGE DUPRA T FIGUEIREDO 
2099000 REACONDICIONAMENTO DE CORANTES 

I 00622096 COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIGMENTOS L TOA 
R DOS INOCENTES 

304 

258 
2099004 F AB PRODUTOS QUIMICOS DIVS E OUTROS N/ ESPECIFICADOS N/ CLASSIFICADOS 

100049680 COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIGMENTOS LTDA 
R ALEXANDRE DE GUSMAO 
2099000 MISTURA DE PIGMENTOS 

100022071 ENERMEX INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA 

391 

RUA PASSAROS E FLORES 743 
200 li O I F AB DE ACUMULADORES ELET,OXIDOS DE CHUMBO,SEMI·EIXOS,SILENCIAOORES,ETC 

100109294 FOTAX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 
A V. GEN. W ALDOMIRO DE LIMA 896 
1310000 MONTAGEM DE BATERIAS DE 2,4 E 6 VOLTAS 
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S PAULO 

ITARARE El\IBU-GlJACll 

CENTRO IT APEC DA SERRA 

S. LOURENCO SERRA S LOURENC SERRA 
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MORUMBI SPAULO 
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SOCORRO S PAULO 

S PAULO 
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I 001254 75 HEMOGEL PRODUTOS QUIMICOS L TDA 
R JOAO ELIAS CALACHE 124 CAMPINfDNHA SPAULO 

2099000 FAB DE SUPORTE TAMPAO E CORANTES PARA ELETROFORESE 

I 00069256 HOFMANN DO BRASIL L TDA 
R. DA PAZ 1565 CHAC. STO ANTONIO S Pt\liLO 

1299000 PRODUCAO DE CONTRAPESOS DE CHUMBO PARA BALANCEAMENTO 

100161838 J S INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES SEPARADORES LTDA 
R ALEXANDRE DE GUSMAO 69 S PAUI.O 

1340000 FAB DE SEPARADORES DE BATERIA 

I 00638662 MET ALURGICA DAJTO L TDA 
R DAS ROLINHAS 63 JABAQUARA SPAULO 

3081109 FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA 

100245304 PROCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
R GUSTAVO DA SILVEIRA 323 V SANTA CATARINA SPAULO 
2099000 MIST MOAGEM CORANTES EM PLASTIFICANTES 

100248360 QUEEL INDUSTRIAS QUIMICAS S.A 
R RODRIGUES PAES 305 CHAC STO ANTONIO SPAULO 
2000000 FAB SAIS,CORANTES E INDICADORES 

I 00634286 SILANRE INDUSTRIA QUIMICA L TOA 
RUASASSAKI 217 ANT31S VILAERNA S I'AULO 
2021102 REEMBALAGEM DE SELANDE RESINA VERNIZES PIGMENTOS EM P0 

Unidade Regional: SANTO ANDRE 

286000250 ACUMULADORES TRANSAMERICA 
RPAUDOCAFE 1271 JDARCOIRIS DIADEMA 
1340000 RECUPERACAO DE BATERIAS 

286002364 BRASILEX PRODUTOS QUIMICOS L TDA 
R DOIS SI JDRUYCE DIADEMA 
2099000 FAB DE MASSA CORRIDA E PIGMENTOS 

286028222 CORLIGHT INDUSTRIA DE PIGMENTOS L TOA 
RUAJUPITER 156 JDJM BANDEIRANTES DIADEMA 
2073005 PRODUCAO DE PIGMENTOS FLUORESCENTES 

286004529 DIADEMA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA 
AV FAGUNDES DE OLIVEIRA 190 PREDIO 24 PJRAPORINHA DIADEMA 
2000000 COMPOSTOS E ESTEARATOS DE CHUMBO 

286022160 ELETROKAR INDUSTRIA DE ACUMULADORES ELETRICOS L TDA 
R ESPERANCA ESQUINA C/AV ELDORADO 75 RUYCE DIADEMA 
1341308 FABRICACAO E RECUPERACAO DE ACUMULADORES ELETRICOS 

286008708 INDUSTRIA MET ALURGICA ROW A S.A. > ..... 
R. JOSE GOMES DA SILVA 21 DIADEMA Vt 

1115000 FUNDICAO DE CHUMBO -= CETESB/CLA/atendimento à Oficio SMA 1032/96 
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286026388 PRO COR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
RUA BAHIA 27S · 
2099004 FAD DE CONCS EM PASTAS EM POLS SECOS E UMIDO E MIST DE PISTA CORANTES 

286025741 SERGIO PEREIRA DIADEMA· ME 
R DAS PERODAS S2S 
1341308 FABRICACAO DE BATERIAS 

286028350 TECNOQUIMA QUIMICA E I'LASTICOS L TOA 
R ALMIRANTE COCKRANE 182 
2099993 FAB DE ADESIVOS COMPOSTOS FORMULADOS PIESPUMA PASTA CORANTE PLASTS ETC 

442000340 COMERCIO E INDUSTRJA DE BATERIAS E OXIDOS DE METAIS LTDA 
AV ALBERTO SOARES SAMPAIO 848 
1340000 FAB DE UTARGIRIO E OXIDO DE CHUMBO 

442000797 GLOBO SIA TINTAS E PIGMENTOS 
R. LUIS MARIANI as 
2070000 TINTAS E PIGMENTOS 

581000369 CEN INI>USTRIA E COMERCIO DE PECAS E SISTEMA El.ETRICO P/ VEICULOS LTDA 
R EUGENIO RONCON 2200 
1341006 FAB DE MATERIAL ELETRICO PARA VEICULOS 

635027713 CASA DE BATERIA ASSUNCAO LTDA 
A V JOAO FIRMINO 1001 
1341308 F ABRICACAO DE BATERIAS 

635006134 FAE SIA INOUSTRIA E COMERCIO DE METAIS 
A V DO T ABOAO sso 
IIISOOO FUNDJCAO E LAMINACAO DE CHUMBO BRONZE ALUMINIO E LATAO 

635006295 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E COM LTDA 
AV SEN VERGUEIRO 
2070000 F AB DE FITAS MET ALICAS E CORANTES MINERAIS 

635008125 IMPERIO INOUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS LTDA 
R RIO NEGRO 
1340000 F AB DE BATERIAS C/ FUNOICAO DE CIIUMDO 

635014662 MULTICEL INDUSTRJA E COMERCIO LTDA 
R TIETE 
2099000 FAB DE PIGMENTOS E TINGIMENTO DE PECAS 

635017317 PROQUIGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI MICOS L TOA 
R ALVARO ALVIM 
2020000 F AB DE RESINAS POLIMETROS E CORANTES 

63 SO 18131 ROY AL INTERNATIONAL COMERCIAL IMP E EXP L TOA 
R VINTE DE AGOSTO 
2099000 FAB DE CORANTES 

E;i CETESB/CLA/atendimento à Oficio SMA 1032/96 
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636005447 PRIMATIC INDUSTRIA DE ACUMULAOORES LTDA 
AVOOESTAOO 
1340000 FAB DE BATERIAS P/ AUTOS 

626000937 AUTO PARTES DE VEICULOS RAOL LTDA 
R DOS COQUEIROS 
1115000 FUNDICAO DE CHUMBO E FAB DE AUTO PECAS 

626003884 GALECO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA 
R GEN CANA VARRO 
1340000 RECUPERAOORA E MONTAGEM DE BATERIAS ELETRJCAS 

626006435 LABORA TO RIO QUJMICO DIGE LTDA 
R ALBERTINA 
2G99ooo FAB DE CORANTE E SOLUCAO VITAMINICA 

626006543 LAMINACAO NACIONAL DE METAIS S/A 
R. DR JULIO PIGNATARI 
1115000 FUNDICAO DE COBRE ZINCO CHUMBO E ESTANHO 

Unidade Regional: SANTOS 

459000937 MET ALIBRA METAIS E LIGAS L TOA 
AVO PEDRO I 
1111205 METALURGIA 00 CHUMBO 

Unidade Regional: SAO JOSE DO RI 

396000250 FARILAN INDUSTRJA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 
A V INDUSTRIAL 
1341308 FABRICACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES 

529000176 JOSE OOS REIS IIERNANDES 
RUA WENCESLAU BRAZ 
1292994 FABRICACAO DE MUNICAO PARA ARMAS DE FOGO LEVES 

647001022 PIZZINI PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA 
AV DR FERNANDO COSTA 

1478 

944 

132 

110 

109 

2675 

542 

254 

537 FUNOOS 
2062992 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS J>/ LIMPEZA E CORANTES 

718000602 INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULAOORES EM GERAL NV l.TDA 
A V WASHINGTON LUIZ 2310 
1310003 FAB DE MAQ E APARELHOS P/PRODUCAO E DISTR DE ENERGIA ELETRICAS 

Unidade Regional: SOROCABA 

194000513 SHOOTER'S SUPPL Y INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENT ACAO LTDA 
R DISTRITO FEDERAL 1001 
1292994 F ABRICACAO DE MUNICAO P/ ARMA DE FOGO LEVE INCLUSIVE P/ CACA E ESPORTE 

265000570 UNION PACIFIC QUIMICA LTDA 
R DO VELIIO RAMAL 481 
2021102 FAB DE RESINAS DE POLIURETANO E DE PIGMENTO PRE DISPERSOS 

Et;i CETESDICLA/atendimcnto à Oficio SMA 1032196 
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345000072 F M INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS 
A V CAP DE OLIVEIRA CARVALHO 37S IDIUNA 

1340000 BATERIAS P/ VEICULOS 

371000157 METALMOURA LTDA 
ROD RAPOSO TA VARES K.M 169.5 DISTRITO INDL IT APETININGA 

1340000 FAB DE BATERIAS P/ AUTOS 

376000142 IND E COM DE BATERIAS PEDRA BONITA LTDA ·ME 
. FAZENDA DALMAR DO SILVAS ITAPORANGA 

1340000 FAB DE BATERIAS 

527000265 PIRODAT PILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 
AV ANTONIO LACERDA 1757 CAMPO GRANDE PILAR DO SUL 

S319001 MONTAGEM DE BATERIAS 

537000660 HAMILTON GOIX)Y ·ME 
AV IIUMBERTO MARTIGNUNI JSO PIRAJU I'IRAJll 
SJI9001 PREI'ARACAO E MANUTENCAO DE BATERIAS 

653001164 CIMINO IND E COM DE ACUMULADORES E COMP. LTDA 
ROD LI VIO T AGLJASSACHI K.M 7 GUACU S ROQUE 

1341308 FABRICACAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 

669008765 ACUMULADORES PRESTOLITE L TOA 
A V INDEPENDENCIA 27S7 BLOC02 IPORANGA SOROCABA 
1341308 FAB E RECUPERACAO DE BATERIAS EST ACIONARJOS E TRACIONARJAS 

669005 199 AMELIA D CARVALHO CORDEIRO M.F. 
AV ARMANDO PANNUNZIO 892 FUNDOS JDSAOPAULO SOROCABA 
1341308 FAB CONSERTO COMERCIO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 

669008924 COMERCIO DE BATERIAS BA TTERY CENTER L TOA 
R PCA JOAQUIM ESFANISLAU DE ARRUDA 118 ARVORE GRANDE SOROCABA 
5319001 REP E MAN DE BATERIAS 

66900~820 DARROS & DARROS L TOA 
AVSAOPAULO 168 ALEM PONTE SOROCABA 
5319001 REP E MAN DE BATERIAS 

66900883' LUIS FERNANDO DO SANTOS SODRE 
AV SAOPAULO 600 ALEM PONTE SOIWCABA 
5319001 REP E MAN DE BATERIAS 

66900880 I MICIIELETTI E GAMBARO COM DE BATERIAS E ACESSORIOS L TOA 
RUA EPIFACIO PESSOA 115 ARVORE GRANDE SOIWCADA 
5319001 REP E MAN DE BATERIAS 

669002720 MICROBAT LTDA 
A V INDEPENDENCIA 2151 IPORANGA SOIWCABA > 
1341308 FABRICACAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS ..... 

00 
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669008910 P C CORDEIRO E CIA L TOA 
ROD RAPOSO TA VARES KMI04 ITANONA SOROCAUA 

5319001 REP E MAN DE BATERIAS 

669009202 PLA TA COM DE ACUMULADORES E ACESSORIOS LTDA • ME 
AVSAOPAULO 2179 VILA GRANDE SOROCARA 

1340000 FAD DE PLACAS PARA BATERIAS 

669008816 SOROCADA BATERIAS AUTO LITE LTDA 
AVSAOPAULO 108 ALEM PONTE SOROCABA 

5319001 REPARACAO E MANUTENCAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 

717000725 TEXPORT QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
A V OCT AVIO A RANGEL 167 CURTUME VOTORANTIM 

2062003 FAD DE DESINFETANTES AMACIANTES DETERGENTES E CORANTES 

Unidade Regional: TATUAPE 

100003653 ACUMULADORES PRESTOLITE LTDA 
A V PRES WILSON 1628 S PAULO 

1340000 FAD DE BATERIAS 

100013369 ANTONIO PEDRO BASSO 
R JOAO BATISTA LIMA li s SPAULO 

1115000 FUNDICAO DE ALUMINIO E CHUMBO 

100020700 ASTEX EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS LTDA 
RSARAPUI 196 SPAliLO 

3012000 FAB DE APARELHOS DE RAIO X 

100021844 AURELINO OSIAS DUARTE 
R IBITIRAMA 699 SPAULO 
1340000 FAD DE ACUMULADORES 

100033112 BRAZINCO JNDUSTRIA DE PIGMENTOS LTDA 
R. BRUNA 423 CHACARA MAFALDA S PAULO 
2070000 FAD DE PIGMENTOS 

I 00049229 COLAMARINO SOCIEDADE ANONIMA METAIS E LIGAS 
R PIRATININGA 672 S PAlfi.O 
1115000 FUNDICAO DE ALUMINIO ZINCO E CHUMBO 

I 00050974 COMERCIO DE ACUMULADORES NOBRE L TOA 
AV SAPOPEMDA 2351 SPAULO 
1340000 RECUPERACAO DE BATERIAS 

100520259 CPA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 
R FALCIII GIANINI 753 VLPRUDENTE SPAULO 
2220008 REEMDALAGEM DE CORANTES E FABRICACAO DE AMACIANTE E DETERGENTE 

100089688 ELETRO METALURGICA REMIG LTDA > ....... 
R PE ESTE V AO PERNET 984 S PAULO \0 
1310000 FAB DE BATERIAS 

~ CETESB/CLA/atendimento à Oficio SMA 1032/96 
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100127950 HUB-JO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

R21 DEABRIL 1369 S PAULO 

2070000 F AB DE CORANTES E ARMA COES P/ OCULOS 

100143488 INDUSTRJA E COMERCIO DE CORANTES TUPY LTDA 
.R VISCONDE DE PARNAIBA 2842 SPAULO 

2099000 FAB DE CORANTES 

100731560 J VAZ ACUMULADORES LTDA 
RUAARALU 111 TATUAPE SPAULO 

5599001 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS NAO ESPECIFICADOS OU NAO CLASSIFICADOS 

100728977 J VAZ ACUMULADORES LTDA 
RUAARALU 140 TATUAPE S PAULO 

1341308 FABRJCACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES 

100163636 JISMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
ESTRADA 00 ORATORJO 1876 B PQSAOLUCAS S I'Alii.O 

1340000 F AU DE DA TERIAS 

100315282 KLAUS COLOR COMERCIO DE CORANTES E TINTAS LTOA 
R VILELA 169 /171 TATUAPE S PAlii.O 

2073994 FADRICACAO DE CORANTES E FIXADORES 

100197064 MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E METALURG LTD 
R PADRE ADELINO 728 S PAULO 

2099000 FAB DE PIGMENTOS PARA PLASTICOS 

100201236 METAIS ARTISTICOS CAPITOLIO LTDA 
R DO ACRE 391 E397 SPAliLO 

1115000 FUNDICAO LINGOTES DE CHUMBO 

I 00217446 NAKAMURA YONEZO 
R ANTONIO DE BARROS ss SPAULO 
5319000 REPARACAO DE BATERIAS 

I 00720660 N1FE BRASIL SISTEMAS ELETRICOS L TOA 
A V PIRES DO RIO 4001 ITAGUERA S PAULO 
1341308 F ADIUCACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES 

100241799 POLITIVOS IND ECOM DE POLIURETANO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA 
R DOM BOSCO 731 S I'AULO 
2099000 FAB DE CORANTES E CATALIZADORES 

100241801 POLITIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE I'OLIURETANO E PROD QUIMICOS LTDA 
R SAN GENNARO 196 198 E 204 S I'AlJLO 

2099000 FAD DE CORANTES P/I'OLIURETANO 

I 00259468 RODPIN INO E COM DE PIGMENTOS L TDA 
R JOAQUIM MARRA 893 S I' A li LO 
2070000 F AB DE TINTAS K; 

o 
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100529639 S K INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 
R MARIA DAFFRE 120 

1117505 FABRICACAO DE FIOS DE CHUMBO 

100726295 SARANILCORANTES INDUSTRIAIS LTDA 
A V RANGEL PESTANA 999 
2099004 REEMBALAGEM DE CORANTES 

100523736 SK JNDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 
R MARIA DAFFRE 120 

1117505 FADRICACAO DE FIOS DE CIIUMOO 

100523986 SULAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
ESTR DA CASA GRANDE 350 

2090007 FABRICACAO DE MASSA I'IGMENTADA E MASSA TEXTURADA 1'/ REVESTIMENTO 

100291904 TINSLEY E FILHO S.A INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CHUMBO E METALURGICA 
R. DA MOOCA 3558 E 3578 

1115000 FAB DE METAIS SANITA RIOS 

Unidade Regional: TAUBATE 

234000566 FAE S/ A INDUSTRJA E COMERCIO DE METAIS 
ESTR DE CACAP A VA VELHA 
I 111205 FUNDICAO DE CHUMBO 

504000509 INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES COMETA LTDA 
ROD DOS TA MOI OS 
1341308 FABRICACAO DE ACUMULADORES ELETRICOS EM GERAL 

528002133 ULCRANIA -IND E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 
RUA I - MARG A A V N S DO BOM SUCESSO 
1341308 FADRICACAO DE ACUMULADORES ELETRICOS EM GERAL 

645000833 H DE ARAUJO S J CAMPOS 
ESTR DO BAIRR!NIIO 
111 5000 FUNDICAO DE CHUMBO 

688003259 ULCRANIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES L TOA 
A V ARSENIO RIEM MA 
1341308 FABRICACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES 

TOTAL DE EMPRESAS: 249 

~ CETESB/CLA/atendimento à Oficio SMA 1032/96 
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ANEXO 11. 

CITAÇÕES DE REFERÊNCIAS NÃO PUBLICADAS. 

' E recomendável que informações não disponíveis em formato publicado 
(comunicações pessoais, apresentações orais em eventos, entrevistas etc.) não façam 
parte da lista de referências, podendo ser citadas em notas de rodapé ou de outra 
forma. Considerando que boa parte das informações constantes deste estudo foram 
obtidas durante visitas, levantamentos e entrevistas realizadas com os diversos atores 
da reciclagem de metais, optou-se por listar aqueles cujos informes estão 
expressamente mencionados no texto ou que ajudaram no bom entendimento dos 
mecanismos de mercado envolvendo as baterias automotivas exaustas de chumbo
ácido. 

1. CABRAL Jr D. Entrevistas sobre práticas da fundição secundária de chumbo. 
Demétrio Cabral Jr. é engenheiro consultor da Faé lnd. Com. de Metais. As 
entrevistas e visitas à empresa foram realizadas pela última vez em Caçapava, em 
junho de 1998. 

2. CASTRO NETO PP. Pronunciamento do Eng. Pedro Penteado de Castro Neto, 
assistente executivo da Presidência da CETESB, durante o Workshop organizado 
pela OP AS e l\1MA, sobre o Projeto para Redução dos Riscos da Exposição ao 
Chumbo. Brasília: 29-30 de novembro de 1999. 

3. CHIURATO A. Entrevista sobre os programas existentes de fiscalização e 
controle desenvolvidos pela CETESB. O engenheiro Airton Chiurato é assistente 
executivo da Diretoria de Controle da Poluição da CETESB. São Paulo, setembro 
de 1998. 

4. FAÉ V. Comunicação pessoal sobre o mercado de chumbo secundário no país. 
Vitório Faé é presidente do ICZ e sócio proprietário da Faé Ind.Com. de Metais. 
São Paulo, janeiro de 1999. 

5. FERNANDES JC. Comunicação pessoal sobre a produção mineral no país e 
dados estatísticos sobre o chumbo. Josias do Castro Fernandes é analista na 
Secretaria de Minas e Metalurgia do Ministério de Minas e Metalurgia. Brasília, 
novembro de 1999. 

6. FRANCISCO AA. Entrevista sobre a produção e o comerem de baterias 
automotivas. O engenheiro Airton Antonio Franciso é ex executivo da Microlite 
do Brasil e presentemente diretor presidente da Jedi Baterias, revenda autorizada 
da Baterias Heliar. São Paulo, outubro de 1998. 

7. FRANCISCO AA. Visita às unidades de recebimento de baterias usadas da Jedi 
Baterias. São Paulo, fevereiro de 1999. 
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8. GARCIA MA. Comunicação pessoal sobre dados secundários para identificação 

das fontes de exposição ao chumbo no país. A ecóloga Maria Angélica Garcia é 
consultora ambiental, prestando serviço ao MMA dentro do projeto de redução 
dos riscos de exposição ao chumbo. Brasília, agosto de 1997. 

9. KERCHNER GA. Comunicação pessoal via Internet sobre a reciclagem de 
baterias automotivas nos Estados Unidos. George A Kerchner é analista 
ambiental na Capital Environmental, Washington D.C. Outubro de 1999. 

10. MARCHETTO RI. Entrevista sobre a produção brasileira de chumbo. O 
engenheiro Rui Inácio Marchetto é consultor da Tonolli do Brasil, tendo 
trabalhado na produção brasileira primária de chumbo. Entrevista e visita à 
empresa em Jacareí, setembro de 1997. 

11. MELHEM Jr D. Entrevista sobre aspectos legais e econômicos da produção de 
chumbo no Brasil. O advogado Douglas Melhem Jr. é secretário geral do ICZ. 
São Paulo, junho de 1997. 

12. SERRÃO AG. Entrevista sobre a produção nacional de chumbo, aspectos 
políticos e econômicos. O engenheio Arnaldo Gomes Serrão é coordenador geral 
de política do setor metalúrgico, SME/MME. Brasília, agosto de 1997. 

13. SESSO J. Entrevista sobre a prática de fundição de chumbo e visita à empresa. 
João Sesso é engenheiro de produção da empresa Tonolli do Brasil S/ A. Jacareí, 
novembro de 1999. 

14. WOLFE T. Comunicação pessoal via Internet sobre produção de baterias 
automotivas e consumo de chumbo. Tom Wolfe é assessor do Battery Council 
International. Junho de 1999. 




