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Abstract 
The domestic solid waste management is a relevant topic in the world. In Brazil,with  the law 12305 (2010) 

was establishing the NationalSolid Waste Policy. One important topic is the obligation to do and implant the 

Waste Management Plan. This work is about the part of the Plan. The objetive is to investigate the population 

perception about municipal waste management. The steps were: 1) Inicial diagnostic about the municipal 

waste, 2) City Hall perception; 3) Population perception. The results were: a) 45% the wastes were organic 

and the generation is 0,154kg/ inhabitant.day; b) 64% of the population didn´t separate the waste, 76% sad 

that the city didn,t have seletive collection and 61% sad that the City Hall didn´t promote the incentive 

campaigns; c) 97% of the people sad that there was waste pickers in the city and 74% were satisfed about 

them service; d) 37% of the population were satisfied with de municipal waste collection service. 
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Resumen 

O Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domésticos é um tema de extrema relevância num contexto global. No 

Brasil, isto não é diferente. Em 2010 entrou em vigor a Lei 12305 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Entre os diversos assuntos abordados pela legislação, o Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos Urbanos merece destaque. Assim, a pesquisa, abordada por este trabalho, objetivou investigar a 

percepção da população de um municipio localizado no Estado do Rio Grande do Sul (Brasil) acerca do 

gerenciamento de residuos sólidos municipal. Esta etapa de diagnóstico é uma das tarefas mais desafiadoras e 

importantes previstas na elaboração dos Planos de Gerenciamento da Lei 12305, pois, a partir disso, são 

definidas as prioridades, os projetos e programas a curto, médio e longo prazo. O município situa-se na região 

Carbonífera, nas margens da Rodovia BR 290, há 87 km de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do 

Sul. Sua população de 7.956 habitantes gera cerca de 1064,49 toneladas de residuos por ano. Este estudo é 

caracterizado como uma pesquisa quantitativa, estudo de caso com aplicação de questionários. A coleta e 

análise dos dados foi executada em 03 etapas: 1) Diagnóstico inicial do gerenciamento de residuos 

municipais; 2) Coleta da percepção na Prefeitura Municipal; 3) Coleta da percepção da população. Os 

resultados demostraram que: a) 45% dos residuos gerados no munícipio são orgânicos, sendo que a média de 

geração é de 0,154kg/habitante.dia; b) 64% da população respondeu que não separa seus residuos, 76% 

citaram que o municipio não possui coleta seletiva e 61% disse que a Prefeitura não realiza campanhas de 

incentivo junto à comunidade; c) 97% mencionaram a existência de catadores e 74% da população está 

satisfeita com o serviço destes; d) 37% da população considera ótima e boa a coleta de residuos municipais. 
 

Palabras clave: Gerenciamento de residuos urbanos, RSD, RSU, Plano de Gerenciamento de Resíduos. 

 

 

Introdução 

 

O Brasil até cinquenta anos atrás era considerado um país agrário, porém passou a ser um país urbano devido 

o crescimento dos municípios brasileiros, concentrando em 2010, 85% da sua população nas cidades. (MMA, 

2011).   

 

A economia do País cresceu, mas em contrapartida tornaram-se significativos os problemas causados pelo 

aumento acelerado da concentração populacional nas cidades, como falta de serviços públicos de saneamento 

básico, envolvendo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, estrutura para 

drenagem urbana e manejo dos resíduos sólidos (MMA, 2011). 

 

Não somente no Brasil, mas em todos os países do mundo, o gerenciamento dos RSU constitui o maior 

problema ambiental, econômico e social. Isto acontece devido ao grande volume de resíduos gerados a partir 

do crescimento muito rápido das populações mundiais (RENOU et al., 2008).  

 

São gerados no mundo, 30 bilhões de toneladas de resíduos por ano, conforme RODRIGUES FILHO et al. 

(2006), com tendências a alcançar proporções dramáticas considerando o aumento das taxas de crescimento 

populacional e evolução dos padrões de produção de bens de consumo; sendo que o Brasil contribui com 

cerca de 4,5% do volume gerado, o que equivale a 140 mil toneladas por dia. 

 

Segundo RENOU et al. (2008), a geração de RSU no mundo cresce continuamente. Como evidência disto, o 

autor exemplifica a geração, em 1997, de 8.042 toneladas de resíduos por dia no município do Rio de Janeiro 

no Brasil, sendo que em 1994, a geração foi de 6.200 toneladas por dia. Entre os anos de 1992 e 1994, na 

Noruega e nos Estados Unidos a geração de RSU cresceu cerca de 3% e 4,5%, respectivamente. No ano de 

2002, a população francesa produziu 24 milhões de RSU, ou seja, 391 kg por pessoa no ano. 

 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) realizou uma pesquisa no Brasil com uma 

amostra que contempla municípios em todos os estados e mais o Distrito Federal. Do total de 5.564 

municípios a amostra levou em consideração 192, ou seja, 3,5% do total. Em termos de população, do total de 

184.184.264 habitantes, a amostragem abrangeu 71.977.066, ou seja; 39,1% do total. Participaram da 
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pesquisa todos os municípios com mais de 850.000 habitantes e 86% dos municípios com 500.000 habitantes. 

O trabalho concluiu quanto a coleta de resíduos urbanos que, a cobertura média é superior a 98%, sendo que 

72,3% dos municípios possuem coleta seletiva (MCIDADES/SNSA/PMSS, 2008). 

 

Segundo a mesma fonte, a massa de resíduos urbanos corresponde a uma geração per capita de 0,92 

kg/habitante urbano.dia. Para o Estado do Rio Grande do Sul a média de massa coletada per capita em relação 

à população urbana é de 0,73 kg/hab.dia. 

 

É neste contexto que SILVA (2013) menciona a importância de criar políticas de gerenciamento de resíduos. 

Além disso, descreve que isto está cada vez mais amparado legalmente, desde a Política Nacional de Meio 

Ambiente (Lei 6938 agosto de 1981) até a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12305 agosto de 

2010). Segundo o autor, novos processos podem favorecer o adiantamento de uma gestão eficiente. 

 

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), da Lei 12.305 (2010), Inciso XVI, entende-se por 

resíduos sólidos: “Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 

sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 

técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível”. 

Esta lei faz a distinção entre resíduo (aquilo que pode ser reaproveitado ou reciclado) e rejeito (o que não é 

passível de reaproveitamento). A lei se refere a todo tipo de resíduo: doméstico, industrial, da construção 

civil, eletroeletrônico, lâmpadas de vapores mercuriais, agrossilvopastoril, da área de saúde e perigosos, 

exceto os rejeitos radioativos. 

 

Assim, é de extrema importância que os municípios atentem-se a forma de Gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos Urbanos e adequem-se a legislação vigente a partir da elaboração de um Plano de Gerenciamento com 

a contribuição das secretarias vinculadas à prefeitura e interação da comunidade local. 

 

Os Planos de Resíduos Sólidos devem ter alcance de 20 anos, revisados a cada 4, e conter no mínimo: 

diagnóstico, proposição de cenários, metas para redução de rejeitos, programas, projetos e ações. A 

elaboração dos Planos é condição para estados, municípios e o Distrito Federal obterem acesso aos recursos 

da União, a partir de agosto de 2014 (BRASIL, 2010). 

 

Conforme definido no capítulo II, Seção I, Art. 14 da Lei Federal 12.305 de 2010 (Brasil, 2010), são planos 

de resíduos sólidos:  

• O plano nacional de resíduos sólidos;  

• Os planos estaduais de resíduos sólidos;  

• Os planos microrregionais de resíduos sólidos e 

• Os planos intermunicipais de resíduos sólidos.  

 

Nos planos municipais, devem ser identificadas e indicadas medidas saneadoras para os passivos ambientais 

produzidos, entre outros, de áreas contaminadas, inclusive lixões e aterros controlados, assim como de 

empreendimentos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos (Brasil, 2010). 

 

Um dos pontos dos planos de gerenciamento e de suma importância para garantir a participação popular na 

conscientização ambiental refere-se a percepção da comunidade quanto a forma com que estes resíduos estão 

sendo gerenciados pelo órgão municipal e como ele prioriza esta questão. 

 

Siqueira & Moraes (2009, p. 2121) afirmam que é de competência, tanto do Poder Público como da sociedade 

organizada, a iniciativa para a realização de debates que levem à reflexão de hábitos de consumo. A sociedade 

quando reage positivamente ao apelo de participar de programas públicos de coleta seletiva de resíduos, 

através da separação de materiais dentro de escolas, universidades e condomínios residenciais sensibiliza-se 

ao problema. 
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Neste contexto e sabendo da necessidade de adequação de todos os municípios brasileiros, este trabalho 

objetiva elaborar a etapa de coleta da percepção da população como parte do diagnóstico do gerenciamento de 

RSU de um município do Rio Grande do Sul, Brasil; de forma a contribuir com a elaboração do Plano 

Municipal. Por fim, espera-se ainda sugerir, com base no diagnóstico, ações de melhoria para a gestão dos 

resíduos gerados em conformidade com os requisitos legais.  

 

 

Metodologia 

 

Unidade de Estudo  

 

O município situa-se na região Carbonífera, nas margens da Rodovia BR 290, a 87 km de Porto Alegre, 

capital do estado do Rio Grande do Sul (Brasil) e entre as coordenadas geográficas: latitude 30° 08’ 39.61’’ 

Sul e longitude 52° 02’ 46.66’’ Oeste (IBGE, 2014). 

 

A área do município é de 424 km² e a população é composta atualmente por 7.956 habitantes, sendo que 

7.664 residem na Zona Urbana e 292 na Zona Rural. (IBGE, 2014). É composto pelos 06 bairros aqui 

denominados A, B, C, D, E, F e comunidades do interior. Estas comunidades não estão inclusas no escopo 

deste trabalho, pela representatividade amostral. 

 

Etapa 1: Diagnóstico inicial  

 

Foi realizado um levantamento inicial para conhecer como ocorre o gerenciamento dos resíduos domésticos 

gerados pela população do municipio Estudo de Caso. Esta etapa deu-se através de registro fotográfico para a 

apresentação de algumas informações, como por exemplo, amostra dos tipos de coletores de resíduos 

distribuídos em locais de grande circulação de pessoas. Também foi executado uma coleta de dados 

secundários. Utilizou-se para isso pesquisas bibliográficas como: legislação, sites e relatórios disponibilizados 

pela prefeitura municipal. 

 

Etapa 2: Coleta da Percepção na Prefeitura Municipal  

 

A coleta de dados de percepção na Prefeitura Municipal relativo ao gerenciamento de residuos sólidos 

urbanos seguiu duas fases. 

 

Na fase 1, fez-se uma pesquisa junto ao Secretário de Obras e Serviços Públicos. Para este utilizou-se as 

seguintes questões: 

1. Existe alguma legislação ambiental municipal? Caso afirmativo, sabe citá-la? 

2. A coleta e o transporte dos resíduos são realizado pela Prefeitura ou empresa terceirizada? Caso a 

segunda seja a afirmativa, quais são as empresa? 

3. Qual o déficit da coleta de resíduos? 

4. Qual é o valor da tarifa para a coleta? Esta tarifa é debitada do IPTU? 

5. Para onde são destinados os resíduos gerados pela população?  

6. Quanto é pago para destinar os resíduos? 

 

Na segunda fase, aplicou-se, com a Prefeita Municipal, um questionário pré-elaborado (Figura 1). O objetivo 

deste foi: 1) verificar a percepção da Prefeita a respeito do assunto em questão; 2) fazer uma aplicação teste 

antes da população. 

 

Etapa 3: Coleta da Percepção da População  

 

O método utilizado para conhecer a percepção da população quanto ao atual gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos do município baseou-se na aplicação do um questionário com perguntas fechadas, objetivo e 

de fácil entendimento. A ferramenta de coleta foi a apresentada na Figura 1. 



5 

 

O período de aplicação da pesquisa ocorreu nos meses de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014 e priorizou-

se um morador por residência. As entrevistas nas residências foram aplicadas, “in loco”, pelo pesquisador, 

Agentes de Saúde e funcionários do Departamento de Vigilância Sanitária, vinculados a Secretaria Municipal 

de Saúde. O questionário foi aplicado para apenas um morador da residência. A quantidade de residências 

visitadas e cálculo de amostra estão indicados a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Quantidade de residências por bairros x residências visitadas 

Bairro Nº total de residências Amostra de residências Amostra (%) 

A 956 40 4 

B 146 40 27 

C 697 40 6 

D 338 35 10 

E 233 40 17 

F 430 35 8 

TOTAL 2800 230 8 

 
QUESTIONÁRIO: PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DE MINAS DO LEÃO SOBRE O 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO (Página 1 - 2) 

NOME DO ENTREVISTADO (opcional):  

IDADE: 

ESCOLARIDADE 

       Ensino Fundamental (até 8ª série)       Ensino Médio Completo      Ensino Superior Completo 

       Ensino Fundamental Incompleto       Ensino Médio Incompleto 
     Ensino Superior 
Incompleto 

 

BAIRRO 

       Centro       São Miguel      Santa Albina 

       São José       Recreio       Coréia 

 

1. Há quanto tempo você reside em Minas do Leão? 

       Menos de 5 anos      Entre 5 e 10 anos       Mais de 10 anos 

  

2. Quantas pessoas moram na residência? 

      1      2      3 

      4      5      Mais de 5 

 

3. Qual a quantidade de lixo (aproximada) gerada em sua residência diariamente? 

a) Lixo Seco: 

Exemplos: papelão/papéis, plásticos, garrafas PET, vidros de embalagens, latas de refrigerante e 

suco, etc. 

      Menos de 1 kg/dia      Entre 1 e 2 kg/dia      Mais de 2 kg/dia       Não soube informar 

  
b) Lixo Orgânico: 

Exemplos: restos de alimentos, cascas de frutas, pó de café, papel higiênico, podas de flores e 

folhas, etc. 

      Menos de 1 kg/dia       Entre 1 e 2 kg/dia      Mais de 2 kg/dia 
      Não soube 
informar 

 

4. Em sua residência o lixo seco é separado do lixo orgânico? 

      Sim      Não      Às vezes 

  

5. Participa de coleta seletiva** no bairro onde mora? 

      Sim 
      Não. Não há coleta seletiva 
no meu bairro 

     Não. Não sei se existe 
coleta seletiva no meu bairro 

** Atividade de separar o lixo (plásticos, vidros, papéis e metais), para que esse material seja enviado para 

reciclagem. 

 

6. O que você faz com o lixo gerado em sua residência? 

      Destina o lixo seco aos catadores que 
posteriormente realizam a reciclagem**  

     Expõe todos misturados em sacos plásticos em 
frente a sua residência para coleta pelo caminhão da 
Prefeitura ou empresa terceirizada.   

      Faz queima do lixo seco em seu quintal 
     Reaproveita o lixo orgânico para alimentação de 
animais domésticos ou para a fabricação de adubo 
em seu quintal. 

 
 

QUESTIONÁRIO: PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DE MINAS DO LEÃO SOBRE O 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO (Página 2 - 2) 

      Outra Finalidade: 

 
** Reciclagem é um processo industrial que converte o resíduo descartado (matéria-prima 
secundária) em produto semelhante ao inicial ou outro. 
 

1. A seu ver, a Prefeitura realiza campanhas de incentivo a coleta seletiva junto à comunidade? 

      Sim       Não      Nunca observou 

 

2. Como o caminhão da Prefeitura (ou empresa coletora) recolhe os resíduos de sua residência? 

      Todos misturados  
     Separados e em diferentes 
dias da semana 

     Nunca observou 

 

3. Quais dias da semana são recolhidos? 

     Segunda-feira       Terça-feira      Quarta-feira 

     Quinta-feira       Sexta-feira      Sábado 

 

4. Você sabe para onde é levado todo o lixo gerado? 

      Sim       Não      Nunca observou 

 

5. Existem catadores de lixo no município? 

      Sim       Não      Nunca observou 

 

6. Caso existam eles estão uniformizados? 

      Sim       Não       Nunca observou 

  

7. Se existente, como você considera o serviço dos catadores de lixo do município? 

      Ruim       Regular      Bom 

      Ótimo       Não há catadores      Nunca observou 

 

8. Como você considera a qualidade da coleta de lixo pela Prefeitura (ou empresa coletora)? 

      Péssima       Ruim      Regular 

      Boa       Ótima      Nunca observou 

 

9. Comentários adicionais: 

 

 
 

 
_________________________________ 

Data de aplicação: Nome do entrevistador: 

____/____/_______ 
 

_________________________________ 
              Assinatura do entrevistador: 

 

Figura 1: Ferramenta de coleta de dados de percepção com a população e Prefeita Municipal 
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Resultados 

 

Etapa 1: Diagnóstico inicial  

 

A investigação de diagnóstico inicial demonstrou algumas questões que merecem destaque: 

 O municipio possui uma empresa terceirizada que executa a coleta de residuos sólidos domésticos; 

 Não há coleta seletiva de residuos; 

 Em 2012 foi criada uma cooperativa para que fossem iniciadas as atividades de coleta, manipulação e 

comercialização dos resíduos recicláveis, porém a operação desta começou apenas em 2013; 

 Todos os residuos, após coleta, são destinados para um Aterro Sanitário privado localizado no 

próprio municipio. 

 

A Tabela 2 apresenta a geração de residuos sólidos domésticos de 2009 até 2013. Uma análise importante de 

ser relatada e constatada nestes dados é que a média anual de resíduos recebidos na Central de Resíduos do 

Recreio – CRR, proveniente do município, sofreu um decréscimo significativo de 2009 para 2013 (cerca de 

9% menos resíduos). No entanto, a operação da Central de Triagem do município iniciou suas atividades 

apenas em 2013, não significando um motivo para esta redução. Também não ocorreu nenhuma campanha 

ambiental no município que possa justificar este acontecimento. Dessa forma dois motivos podem ser 

relatados para este evento: 1) uma redução da geração de resíduos pela comunidade; 2) atuação dos catadores 

informais. 

 

Tabela 2: Histórico de geração de resíduos do município (em toneladas) 

Meses 2009 2010 2011 2012 2013 

Janeiro 101,42 98,38 72,25 71,82 101,86 

Fevereiro 145,36 80,22 85,92 76,94 70,46 

Março 101,74 84,96 101,80 80,54 84,56 

Abril 84,64 88,10 100,80 73,90 90,10 

Maio 96,78 80,04 90,24 98,76 99,20 

Junho 87,40 100,36 98,62 86,88 85,94 

Julho 87,48 82,66 91,16 80,04 93,34 

Agosto 94,86 83,18 97,38 88,32 96,74 

Setembro 96,54 84,28 72,77 95,52 75,08 

Outubro 99,58 89,76 76,62 85,48 98,95 

Novembro 83,58 75,80 70,96 84,14 79,50 

Dezembro 87,54 79,18 82,00 97,90 88,76 

Demanda total 1166,92 1026,92 1040,52 1020,24 1064,49 

Demanda média anual 97,24 85,58 86,71 85,02 88,71 

Desvio Padrão 16,51 7,50 11,64 8,99 10,02 

Coeficiente de Variação (%) 16,97 8,76 13,42 10,57 11,29 

Máximo 145,36 100,36 101,8 98,76 101,86 

Mínimo 83,58 75,80 70,96 71,82 70,46 

Fonte: Adaptado, CRVR (2014) 

 

 

Etapas 2 e 3: Coleta da Percepção da Prefeitura Municipal e da População  

 

Uma avaliação geral em todos os bairros do municipio, em relação a questão 3 letras “a” e “b”, demostram 

que 65% da população gera entre 1 e 2 kg/ dia de resíduos reciclados. Já para resíduos orgânicos, a maioria da 

comunidade (54%), diz que gera menos de 1kg/dia. Uma estimativa de levantamento gravimétrico para o 

município, considerando população do município igual a 7.956 habitantes, geração de resíduos de 2013 igual 

a 1064,49 toneladas, número total de residências igual a 2273 (média de 3,5 moradores por residência); 
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demostrou que 55% dos resíduos gerados são reciclados e 45% são orgânicos. A geração per capita foi 

estimada em 0,154kg/habitante.dia. 

 

Em relação a questão 6 (O que você faz com o lixo gerado em sua residência?), houve um equilibrio de 

respostas: 32% Destina o lixo seco aos catadores; 32% Reaproveita o lixo orgânico para alimentação de 

animais ou para a fabricação de adubo no quintal; 21% Expõe todos misturados em sacos plásticos em frente 

residência para coleta pelo caminhão; 14% Faz queima do lixo seco no quintal. 

 

Já na questão 4, a maioria das respostas (64%) demostrou que a população não separa os seus residuos sólidos 

(Figura 2a). Esta questão está relacionada diretamente com a questão 5, aonde 76% dos entrevistados 

responderam que não tem coleta seletiva em seus bairros (Figura 2b). 

 

  
Figura 2: Respostas a questão 4 (a) e questão 5 (b) 

 

Este resultado pode estar relacionado com as respostas da questão 7. A grande maioria, 61%, respondeu que a 

Prefeitura não realiza campanhas de incentivo a coleta seletiva junto à Comunidade. Cerca de 11% disse que 

nunca observou se faz ou não. Entre os Bairros, para o Bairro B, 100% dos moradores responderam que a 

Prefeitura não fazem ou nunca observaram (Figura 3a). O bairro com maior equilibrio entre respostas sim e 

não foi o F (Figura 3b). 

 

  
Figura 3: Respostas da Questão 7 para os Bairros B (a) e F (b). 

 

Em relação as respostas a Questão 8, a maioria da população (76%) respondeu que os residuos são coletados 

todos misturados. 68% dos pesquisados relataram que sabem para onde é levado os residuos coletados nas 

suas residências (Questão 9). 

 

a) b) 

b) a) 
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Das Questões 10, 11 e 12 (relacionados a catadores), 97% da população responderam que existem catadores 

no municipio, sendo que 66% mencionaram que este serviço é considerado Bom. 8% responderam Ótimo e 

3% Ruim. Por fim, uma análise global sobre a coleta de residuos executada pela Prefeitura, 34% dos 

entrevistados consideram Regular, 34% Boa, 3% Ótima e 8% Péssima.  

 

Conclusões 

 

A percepção coletada na Prefeitura Municipal e junto a comunidade do municipio demostrou que: 

 A composição dos residuos domésticos gerados é de 55% reciclados e a geração per capita é de 0,168 

kg/habitante.dia; 

 No entanto, 76% da comunidade respondeu que não há coleta seletiva no municipio e 64% da 

população não separa seus residuos sólidos. Além disso, 61% dos habitantes disseram que a 

Prefeitura não faz campanhas de incentivo a separação de residuos; 

 Em relação a catadores, 32% destina seus residuos para catadores e 74%% relata que estão satisfeitos 

com o serviço; 

 Preocupa a destinação que a comunidade opta para seus residuos. 14% diz queimar seus residuos 

secos no quintal; 

 A coleta doméstica do municipio é considerado por 8% da população péssima e 34% regular. Apenas 

37% considera ótimo ou bom o serviço.     

 

Entre os diversos itens de sugestões de melhorias descritos pela pesquisa, estão: revisão do contrato entre a 

Prefeitura e a empresa responsável pela coleta, contratação de profissionais qualificados para 

desenvolvimento de programas e projetos relacionados ao gerenciamento; desenvolvimento de programas de 

capacitação para profissionais e população; programas e divulgação da coleta seletiva; incentivo a 

compostagem domiciliar. 
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USO DEL CARBÓN ACTIVADO PARA EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS POR 

FENTON HETEROGÉNEO 
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 May-Marrufo Armin A.
1
 * 

Dr. Méndez-Novelo Roger I. 
1
 

Barceló-Quintal Icela D. 
2 

Giacomán-Vallejos Germán 
1
 

 

 

Abstract 
Results of structural analysis of granular activated carbon of lignite origin are presented. The amounts of Fe 

available carbon surface due to its origin makes it ideal for use in heterogeneous Fenton process. Additionally tested 

with 3 pre-treatment to the surface of carbon (HCl, HNO3 and HCl + HNO3) to modify the surface chemistry are 

coal and achieve greater efficiency in the reaction. Removal efficiencies were measured as a function of the COD 

and color. Best removals achieved were 89% for COD and 91% for color with activated carbon pretreated with HCl. 

 

KeyWords: activated carbon, heterogeneous Fenton, leachate 
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Resumen 

Se presentan los resultados de los análisis estructurales del carbón activado granular de origen lignítico. Las 

cantidades de Fe disponibles en la superficie del carbón debido a su origen lo hace ideal para su aprovechamiento en 

un proceso Fenton heterogéneo. Adicionalmente se probaron con 3 pre-tratamientos a la superficie del carbón (HCl, 

HNO3 y HCl +HNO3) para modificar la química superficial del carbón y lograr mayor eficiencia en la reacción. Las 

eficiencias de remoción se midieron en función de la DQO y el color. Las mejores remociones alcanzadas fueron de 

89 % para la DQO y 91% para el color con el carbón activado previamente tratado con HCl. 

 

Palabras clave: carbón activado, Fenton heterogéneo, lixiviados. 

 

 

Introducción 

 

La generación creciente de residuos sólidos en muchas partes del mundo, se debe a diversos factores, tales como el 

crecimiento demográfico, industrialización, cambios en el estilo de vida entre otros. La gestión de estos residuos 

sólidos, principalmente la disposición final, es un trabajo complejo que se ha convertido en un problema común en 

los países en vías de desarrollo, donde no solo representa un problema ambiental sino también social (Renou et al. 

2008).  

Para la disposición final de los residuos sólidos, una alternativa económica y viable en muchos países, es el relleno 

sanitario. Sin embargo se vuelve una problemática cuando se tiene un mal manejo de los residuos y una inadecuada 

construcción ingenieril de éstas obras, provocando contaminación por el lixiviado generado en ellos (Li et al. 2010). 

 

La selección del proceso de tratamiento de lixiviados es una tarea compleja (Longsdon et al. 2002; Aktas y Cecen 

2001). No existe, por tanto, un sistema de tratamiento exclusivo para el lixiviado; por el contrario, se proponen 

normalmente numerosos métodos de tratamiento que se combinan e incluyen tratamiento biológico, precipitación 

química, adsorción con carbón activado, sedimentación, flotación y filtración como tratamientos generales (Laines et 

al. 2008). Por esta razón se está expandiendo el uso de los procesos de Oxidación Avanzada (POA’S), los cuales se 

basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la estructura química de los 

contaminantes que involucran la generación y uso de especies transitorias, principalmente el radical hidroxilo (OH*) 

(Arroyave et al. 2009; Wiszniowski et al. 2006). 

 

La oxidación Fenton puede utilizarse eficazmente para el tratamiento de lixiviados; sin embargo este proceso 

homogéneo presenta ciertos inconvenientes, como la necesidad de recuperar las sales de hierro  que se emplean antes 

del vertido final (Rey 2010) y en cuanto a su reacción, los iones Fe
+3

 se van acumulando en el sistema a medida que 

los iones Fe
+2

 se consumen y la reacción finalmente se detiene. Sin embargo estas desventajas que presenta el Fenton 

homogéneo pueden resolverse utilizando matrices sólidas impregnadas con las sales de hierro, con lo que se evita la 

formación de lodos durante la oxidación, proceso  conocido como Fenton heterogéneo. La matriz sólida, pueden ser 

zeolitas, tamices mesoporosos, carbón activado, entre otros. 

 

Debido a sus características particulares, los carbones activados han sido ampliamente utilizados en la catálisis 

heterogénea. Se pueden emplear ya sea como propios catalizadores o, lo que es aún más importante, como soportes 

de catalizadores, ya que cumplen la mayoría de las propiedades deseables (inercia, la estabilidad, la porosidad 

adecuada, química de la superficie y las propiedades mecánicas) que se requieren para un adecuado soporte ( Lázaro 

et al. 2006). 

 

El tratamiento ácido para el soporte, específicamente para el carbón activado resulta fundamental. Se ha empleado el 

uso de HCl para limpiar los sitios activos en la superficie del carbón y se encuentren disponibles al momento de 

recibir el catalizador de hierro (Moreno-Castilla et al. 1997). Algunos otros autores sugieren el uso del HNO3 para 

poder insertar oxígeno a la superficie estructural del carbón y se puedan formar complejos oxigenados que cambien 

su química superficial (Nguyen et al. 2011; Shi et al. 2011). 

 

El tratamiento térmico de carbón activado puede eliminar las impurezas y mejorar la resistencia de soporte de 

carbono, sin embargo, puede reducir el área superficial y disminución de la porosidad del carbón (Zheng et al. 2002). 
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En este trabajo se utilizó un proceso de oxidación avanzada llamado Fenton Heterogéneo utilizando carbón activado 

como matriz sólida y tuvo como objetivo determinar la eficiencia del proceso Fenton heterogéneo utilizando carbón 

lignítico como fuente de hierro en el tratamiento de lixiviados. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Caracterización del lixiviado 

Se caracterizó el lixiviado determinando los siguientes parámetros de acuerdo a las técnicas establecidas en el 

Standard Methods (APHA-AWWA-WPCF, 2005): Temperatura, conductividad, Oxigeno Disuelto(OD), turbiedad, 

color, alcalinidad, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO total y soluble), Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5), Nitrógeno Total (NT), cloruros, fósforo, sólidos totales (ST), sólidos totales volátiles (STV), sólidos 

suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos volátiles (SSV).  

 

Caracterización del carbón activado (Análisis estructural) 

Se caracterizó el carbón activado granular macroporoso de origen lignítico de la marca Carbotecnia con un equipo 

Micromeritics modelo ASAP-2020 para obtener los datos de su estructura, área, volumen de poro. 

 

Análisis químico 

Los metales que se determinaron por espectrofotometría de absorción atómica a las muestras digeridas son: 

Manganeso, Níquel, Zinc, y Hierro. El análisis de metales se realizó en un Espectrómetro de Absorción Atómica 

modelo S Series AA Spectrometers marca Thermoelectron. 

 

La digestión de las muestras se realizó en un horno de Microondas modelo CEM Mars 5 marca Thermo con 

regulador de presión y temperatura. El método consistió en pesar 0.5 g de muestra y añadirle 9 mL de HNO3 y 3 mL 

de HCl. El tiempo de digestión para la muestra fue de 20 min. La temperatura fue de 175 °C por 20 min. 

 

Modificación del carbón activado 

Tratamiento con ácido nítrico 

Se contactó el carbón con HNO3 en una proporción de 1g carbón/12.5 mL HNO3 agitándolo por medio de aireación 

durante 4 h a temperatura ambiente. Posteriormente se decantó y  el carbón resultante se lavó sucesivamente con 

agua destilada hasta obtener un pH constante de 1.5. Los carbones activados resultantes se secaron durante 24 h en 

una estufa a 105
o
C y a 200 

o
C durante 4 h en la mufla. 

 

Tratamiento con ácido clorhídrico 

Se trataron 2 g de carbón con 20 ml de HCl durante 7 h a temperatura ambiente sin agitación. Posteriormente se 

sometió a lavados sucesivos con agua destilada hasta obtener un pH constante de 1.5  y se secó en la estufa a 105 
o
C. 

 

Eliminación de metales y oxidación (combinado) 

Se realizó la eliminación de metales con el uso de ácido clorhídrico, finalizada esta parte se procedió al tratamiento 

con ácido nítrico para la oxidación descrito en los puntos previos. 

 

Tratamiento térmico 

Los carbones tratados previamente con ácidos fueron sometidos a una etapa de secado durante 24 h en una estufa a 

105
o
C. Finalmente se realizó un tratamiento térmico de los carbones en una mufla a 250

o
C durante 2 h. 

 

Experimentos catalíticos 

Contacto con el lixiviado 

Las pruebas se llevaron a cabo a temperatura ambiente en recipientes de 100 mL con agitación continua a 150 rpm 

por 4 h. Se ajustó  el pH del lixiviado a 4 y se adicionó 5 g de carbón activado previamente tratado.  

 

Adición de peróxido de hidrógeno (H2O2) 

Se probaron dosis de 3.2, 6.4 y 9.6 mg/L de H2O2. Se determinaron las eficiencias de remoción de la DQO y color. 

Análisis estadístico 
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Con los porcentajes de remoción de DQO y color obtenidos de los experimentos, usando el paquete estadístico 

Statgraphics  se realizó un análisis de varianza de dos vías para determinar la significancia de cada factor  y un 

análisis de Diferencia Significativa Mínima (DSM). 

 

Resultados y discusión 

 

La caracterización inicial del lixiviado obtenido del relleno sanitario de la ciudad de Mérida fue: 

Tabla 1. Caracterización del lixiviado 

Parámetro Unidad Resultado 

Temperatura (
o
C) 26 

Conductividad (uc/cm) 18.95 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 2.465 

Turbiedad (NTU) 160 

Color (pTCo) 10,900 

Alcalinidad (mg/L) 3,389 

DQO Total (mg/L) 11,300 

DQO Soluble (mg/L) 11,190 

DBO5 (mg/L) 360 

COT (mg/L) 1,516 

Nitrógeno Total (mg/L) 100 

Cloruros (mg/L) 3,699 

Fosforo (mg/L) 31 

ST (mg/L) 14,038 

STF (mg/L) 9,643 

STV (mg/L) 4,395 

SST (mg/L) 157 

SSF (mg/L) 27 

SSV (mg/L) 130 

 

La composición del lixiviado corresponde a un relleno sanitario viejo. La mayor parte de la materia orgánica se 

encuentra en forma disuelta: el 99 % de la DQO es soluble y el mismo porcentaje de los SST son disueltos, lo que 

indica que procesos fisicoquímicos del tipo coagulación-floculación, utilizados para remover partículas suspendidas, 

serían poco eficientes. El Índice de Biodegradabilidad (IB), definido como DBO5/DQO, es 0.031, lo que indica que 

los tratamientos biológicos también serían poco eficientes. Por lo anterior, las alternativas pueden ser tratamientos de 

oxidación avanzada, como el Fenton, o de adsorción. 

 

El análisis estructural del carbón  

Los resultados del análisis del carbón se presentan en la Tabla 2. El área superficial es de 348.61 m
2
/g y el tamaño de 

poro de 4.3 nm que lo ubica en el rango de las estructuras mesoporosas. Existe evidencia que los carbones 

macroporosos son más eficientes en la remoción de materia orgánica de lixiviados sometidos a un proceso de 

adsorción (Singh et al. 2012). Pero si el lixiviado es sometido a un proceso de oxidación avanzado, se pueden romper 

las macromoléculas, propiciando que los carbones mesoporosos sean más eficientes, producto de un mayor área 

superficial y un tamaño adecuado de poro.   
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Tabla 2.  Características físicas del carbón activado 

Característica Cantidad Unidad 

peso de la muestra 0.093  g 

área  348.61  m
2
 g

-1
 

volumen de poro 0.5346 cm
3
 g

-1
 

volumen total de poros .6738 cm
3
 g

-1
 

promedio diámetro de poro 4.3597 nm 

 

Análisis químico 

El análisis de adsorción atómica reveló la presencia de metales como el manganeso, zinc, hierro y níquel. La 

presencia de hierro en cantidades importantes puede deberse a la naturaleza lígnitica del carbón activado tal como 

reportan Chatziapostolou et al. 2006. 

 

Tabla 3. Contenido de metales en el carbón activado 

Metal Carbón (mg/kg) Carbón + HCl 

(mg/kg) 

manganeso 10.55 9.04 

zinc 35.22 28.52 

hierro 620.34 596.34 

níquel 79.63 78.20 

 

Eliminación de metales (ácido clorhídrico) 

Para evaluar si el HCl conseguía despejar sitios activos sin eliminar el hierro presente en la superficie del carbón, se 

determinó la cantidad de hierro presente en el carbón activado virgen y en el carbón activado previamente tratado 

con HCl. 

 

Los resultados en la tabla 4 muestran que el HCl no remueve de manera importante el hierro presente en la superficie 

del carbón, lo que podría significar que el hierro que no logra ser removido es debido a una fuerte adhesión al 

soporte, siendo muy probable que el  HCl logre arrastrar los residuos en la superficie del carbón formando sitios 

activos y permitiendo un mejor aprovechamiento del área. 

 

Tabla 4. Contenido de hierro en el carbón activado (blanco) y en el carbón con tratamiento de ácido clorhídrico.  

hierro carbón(mg/Kg) carbón + HCl 

(mg/kg) 

muestra 1 720.45 652.67 

muestra 2 595.88 588.59 

muestra 3 663.56 608.81 

muestra 4 886.43 817.91 

muestra 5 782.32 761.14 

 

Oxidación Fenton heterogéneo 

Los porcentajes de remoción de DQO y color en función del tipo de tratamiento y de las dosis de H2O2.  Se realizó un 

análisis de varianza  de dos vías y se determinó que tanto los tratamientos a la superficie del carbón, las dosis de 

peróxido y la interacción de ambas fuentes de variación fueron significativas para la remoción de DQO y color, por 

lo que las inferencias se tienen que hacer sobre las interacciones y no sobre los efectos principales. En las figuras 1 y 

2, muestran los gráficos del análisis de Diferencia Significativa Mínima (DSM) para la remoción de DQO y color 

respectivamente. En ellas, los números de las interacciones se componen de dos dígitos, el primero hace referencia a 

la dosis de peróxido: 1 para 3.2 mg/L, 2, para 6.4 mg/L y 3 para 9.6 mg/L y segundo hace referencia al tipo de 

tratamiento: asignado 1 al testigo, 2 al tratado con HCl, 3 al tratado con HNO3 y 4 al tratado con ambos ácidos. 
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Figura 1.- % de remoción de DQO en función de la interacción 

 

Las interacciones que resultaron con mejores eficiencias fueron (6.4 mg/L-HCl) y (9.6 mg/L-HCl), es notorio el 

incremento de eficiencia usando HCl éste fenómeno podría explicarse por la acción ácida del HCl que modifica el 

área superficial y la porosidad, además de desbloquear en gran medida los poros del carbón activado y dejarlos 

disponibles. El efecto del HNO3 introduce oxígeno a la superficie del carbón por lo que su función es la de modificar 

la química superficial (Moreno-Castilla. et al. 1997). 

 

 

Interacción (Dosis-Tratamiento)

%
 d

e 
re

m
oc

ió
n 

de
 c

ol
or

11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34

48

58

68

78

88

98

 
Figura 2.- % de remoción de color en función de la interacción 

 

Al igual que con la DQO, con el color las mejores remociones se obtienen con los carbones tratados con HCl. Puede 

observarse que las menores eficiencias de remoción (menores del 60%) corresponden a los carbones que no fueron 

sometidos a ningún tratamiento ácido (11, 21 y 31), debido a  que en éstos actúa solamente la adsorción del carbón 

activado, mientras que en los otros ensayos se realiza una oxidación Fenton. 

Para la remoción DQO y color, la mejores eficiencias se obtienen con el tratamiento con HCl y las dosis de peróxido 

de 6.4 mg/ L y 9.6 mg/L, por lo que se toma dosis óptima la primera. 

En las figuras 3 y 4 se muestran los resultados de la DSM de las remociones de DQO y color de los diferentes 

tratamientos ácidos. El carbón activado sin ningún tratamiento obtuvo remociones del 66 % de DQO y 56 % de color 

atribuibles únicamente al proceso de adsorción que se lleva a cabo en su estructura, mientras que los carbones que se 
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les adicionó H2O2 y tuvieron algún tratamiento ácido obtuvieron remociones entre 80-90% de DQO y 84 y 92% de 

color. Esto sugiere que la adición de H2O2 incrementa de manera significativa la eficiencia, la diferencia puede 

atribuirse a la oxidación lograda por la formación de radicales OH. 
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Figura 3. % de remoción de DQO en función del tratamiento 
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Figura 4. % de remoción de color en función del tratamiento 

 

Con el proceso Fenton heterogéneo, se evitó la formación de lodos durante la oxidación, por lo que el carbón 

activado mantiene su capacidad adsorbente, lo que lo hace un proceso económico. Si se compara con el proceso de 

adsorción, Foo y Hameed (2009), reportan las eficiencias de remoción de DQO por adsorción con carbón activado de 

14 lixiviados con diferentes grados de estabilización con los que se obtiene un valor promedio es de 64%, semejante 

al 66% obtenido en el presente estudio. Cataldo y Angelini (2013) estudiaron un tratamiento combinado de carbón 

activado y ozono, obtuvieron remociones de DQO de 28% cuando únicamente utilizaron la adsorción como proceso 

y hasta un 91% cuando utilizaron también la oxidación. Rivas et al. (2003) utilizando los mismos procesos 

obtuvieron remociones de DQO del 90%. Los resultados anteriores son semejantes a los obtenidos en el presente 

estudio, no obstante, es más económico el uso de peróxido que de ozono. 

 

 

Conclusiones 

 

Se probó un tratamiento de lixiviados por H2O2 carbón activado en el carbón poseía 620.34 mg/kg de hierro, con el 

que se obtuvieron remociones de 89% de DQO y de 91% de color. Se probó que el carbón activado lignítico, 
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contiene hierro en cantidades suficientes para ser aprovechadas como precursor y llevar a cabo un proceso Fenton 

heterogéneo sin importar el estado de oxidación en que se encuentre.  

 

Las remociones obtenidas con el carbón activado sin ningún tratamiento fueron del 65 % de la DQO y 56 % para el 

color. Lo que indica que la adición de H2O2 y  los pretratamientos a la superficie mejoran el rendimiento de los 

carbones de manera significativa debido a la formación de radicales OH. El mejor pretratamiento ácido fue con HCl, 

la mejor dosis de peróxido fue de 6.4 mg/L y no se formaron lodos, lo que hace al tratamiento económico.  
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Abstract 
 

The paper aims to present the result of the process of developing a matrix of sustainability indicators  for assessment 

of selective collection of urban solid waste, as well as the determination of the degree of sustainability. The 

construction of the preliminary matrix was based on the literature review in public databases and specific literature 

on sustainability indicators of selective collection. The preliminary matrix was compraised of four dimensions of 

sustainability, 24 indicators and 72 tendencies and its external validation was performed through two rounds of the 

Delphi method application to a panel of experts. After the process of external validation, the final matrix of 

sustainability indicators of selective collection now has 22 indicators and 69 tendencies. Such a matrix can be 

applied to different situations and used as a tool for assessment and planning of selective collection, allowing a 

systemic view that considers the different dimensions of sustainability. 
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Resumo 

 

O trabalho tem como objetivo apresentar o resultado do processo de elaboração de uma matriz de indicadores de 

sustentabilidade para avaliação da coleta seletiva de residuos sólidos urbanos, bem como da determinação de seu 

grau de sustentabilidade. A construção da matriz preliminar foi baseada na revisão bibliográfica em bases públicas e 

bibliografia específica sobre indicadores de sustentabilidade de coleta seletiva. A matriz preliminar foi composta por 

4 dimensões da sustentabilidade, 24 indicadores e 72 tendências e sua validação externa foi realizada por meio de 

duas rodadas de aplicação do método Delphi a um painel de especialistas. Após o processo de validação externa, a 

matriz final de indicadores de sustentabilidade de coleta seletiva passou a ser composta por 22 indicadores e 69 

tendências. A referida matriz poderá ser aplicada a realidades distintas e utilizada como instrumento de avaliação e 

planejamento das ações de coleta seletiva, permitindo uma visão sistêmica que considera as diferentes dimensões da 

sustentabilidade. 

 
Palavras-chave: coleta seletiva, indicadores de sustentabilidade, método Delphi, resíduos sólidos urbanos. 

 

 

 

Introdução 

 

O trabalho tem como objetivo apresentar o processo de elaboração de uma matriz de indicadores de sustentabilidade 

para avaliação da coleta seletiva de residuos sólidos urbanos. A matriz de indicadores de sustentabilidade foi 

construída a partir de revisão bibliográfica crítica em bases públicas e na bibliografia acadêmica e de um processo de 

validação externa por meio de duas rodadas de aplicação do método Delphi a um painel de especialistas. Após sua 

validação, a matriz pode ser aplicada a realidade de uma cidade que disponha dos dados exigidos para determinar o 

grau de sustentabilidade (GS) da coleta seletiva. 

 

O modelo de sustentabilidade de um programa de coleta seletiva adotado neste trabalho é definido como: conjunto de 

atividades capazes de garantir a efetividade do serviço atingindo resultados nas dimensões da sustentabilidade 

institucional/operacional, econômica, ambiental e sociocultural (Fechine, 2014). 

 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi iniciada com a revisão bibliográfica em bases públicas e bibliografia acadêmica sobre os indicadores 

de sustentabilidade de coleta seletiva, sendo que o número de indicadores encontrados foi significativo. Dessa forma, 

para reduzir este número e tornar a lista de referência menos extensa, optou-se por considerar indicadores 

semelhantes como apenas um indicador e trabalhar com os mais utilizados e aplicados em pesquisas e estudos de 

caso.  

 

A matriz preliminar foi composta por 4 dimensões da sustentabilidade, 24 indicadores e 72 tendências. Na matriz é 

apresentada a forma de apuração de cada indicador e as faixas utilizadas para a avaliação das tendências à 

sustentabilidade dos indicadores foram baseadas em diversos autores e bases públicas de indicadores, sendo 

importante destacar que os valores de referência para as tendências devem passar por atualizações contínuas para 

garantir sua aplicabilidade.  

 

O método Delphi tem o objetivo da busca do consenso de opiniões e geralmente são feitas duas ou três rodadas de 

aplicação a especialistas até que um consenso ou quase consenso seja obtido. A composição do painel de 

especialistas considerou profissionais que atuam na área acadêmica, no planejamento e gestão de resíduos sólidos 

urbanos e na operação de atividades relacionadas à coleta seletiva. A seleção foi realizada por meio de busca na 

Plataforma Lattes, consulta a entidades de planejamento e gestão de resíduos sólidos urbanos e  cooperativas de 

reciclagem e indicação de pesquisadores. O painel inicial foi composto por 43 especialistas (Fechine, 2014). 
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Nesta pesquisa foram realizadas duas rodadas de aplicação do método Delphi, sendo adotado o nível de consenso 

adotado de 50% ou mais. A pesquisa foi realizada com o envio de e-mail aos painelistas com o link de acesso ao 

questionário na plataforma eletrônica Survs®. No questionário estavam apresentados os indicadores e suas formas de 

apuração e as tendências. Cada tendência foi avaliada pelo painelista com a atribuição de notas na escala de 1 a 5, ou 

seja, quanto maior a nota maior seria a sustentabilidade do indicador. 

 

A primeira rodada procurou estabelecer o primeiro consenso de opiniões acerca dos indicadores de sustentabilidade 

de coleta seletiva e o aprimoramento e detalhamento dos indicadores propostos. Os indicadores que não alcançaram 

o nível de consenso proposto (NC≥50%), juntamente com algumas sugestões feitas pelos painelistas, prosseguiram 

para a segunda rodada. Já a segunda rodada teve como objetivo o feedback da 1ª rodada para os painelistas e a busca 

do consenso final. O consenso final também utilizou o NC proposto, que quando não atingido foi considerada a 

pontuação com maior frequência dentre todas. 

 

Após a aplicação da matriz em uma determinada cidade pode ser possível determinar o grau de sustentabilidade (GS) 

da coleta seletiva por meio da equação (1). 

 

 
O grau de sustentabilidade (GS) pode ser estabelecido com base nas pesquisas de Besen (2011) e Santiago (2011), 

conforme faixas de valores apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Grau de Sustentabilidade da coleta seletiva  

0 a 2,5 Insustentável

2,6 a 5,0 Baixa sustentabilidade

5,1 a 7,5 Média sustentabilidade

7,6 - 10,0 Alta sustentabilidade

Fonte: Adaptado de Besen (2011) e Santiago (2011).

Intervalo Grau de Sustentabilidade (GS)

 
 

Coleta seletiva e indicadores de sustentabilidade: uma breve abordagem conceitual 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Pnrs) do Brasil, Lei nº 12.305/2010, traz entre seus objetivos a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição ambientalmente adequada 

dos rejeitos. Nesta ordem de prioridade a coleta seletiva tem papel fundamental na nova política brasileira. Esta 

prática estimula a reutilização e a reciclagem, além de promover a inclusão social e econômica dos catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis. O Decreto regulamentador da PNRS (nº 7.404/2010) deixa claro que a coleta 

seletiva é um instrumento essencial para atingir a meta da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Apesar da importância, a prática brasileira da coleta seletiva ainda é incipiente frente à quantidade crescente de 

resíduos sólidos urbanos. Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 (Pnsb) revelam que apenas 18% 

dos municípios brasileiros operam algum programa de coleta seletiva (Ibge, 2010).  

 

A coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos ainda contribui pouco com a quantidade de resíduos recuperados. O 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2012) fez uma estimativa da participação dos programas de coleta 

seletiva formais no Brasil, os quais atingem apenas 4,1% de material recuperado. 

 

As Administrações Municipais enfrentam problemas de ordem técnica e econômica para expandir a coleta seletiva de 

forma universalizada. Na maior parte dos municípios brasileiros a coleta seletiva vem sendo implantada e operada na 

forma de programa específico e ainda não faz parte da rotina das atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos municipais. 

A maior visibilidade da questão ambiental e a incorporação do conceito de sustentabiliade trouxe a preocupação com 

a geração de resíduos. A questão dos resíduos sólidos urbanos aborda diversas dimensões (ambiental, social, 
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econômica) e, portanto, necessita de indicadores que permitam a monitorização e a avaliação da sustentabilidade 

associada a gestão de resíduos sólidos, em particular, a coleta seletiva. 

Os indicadores de sustentabilidade podem ser entendidos como lentes capazes de enxergar os pontos positivos, 

pontos frágeis e problemas que acabam inviabilizando o programa. Neste cenário, os indicadores de sustentabilidade 

tornam-se relevantes como ferramenta de apoio ao planejamento, gerenciamento e monitorização da coleta seletiva.  

No Brasil são encontradas bases públicas de dados oficiais em instituições, como o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (Ibge) e o Ministério das Cidades, que contemplam indicadores de coleta seletiva. 

Desde dezembro de 2012 os gestores podem contar com mais uma base de informações pública. Atendendo a PNRS 

(Brasil, 2010), foi implantado o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos (Sinir), que 

apresenta estatísticas e indicadores sobre os serviços públicos e privados de gestão de resíduos disponibilizados pelo 

Sistema Nacional de Informaçõe sem Saneamento (Snis).  

 

Em termos de produção científica desenvolvida sobre essa temática no Brasil destacam-se vários trabalhos que 

mostram a importância da monitorização dos programas de coleta seletiva, entre eles os de Campos (1994), Aguiar 

(1999), Milanez (2002), Bringhenti (2004), Lima (2006), Ribeiro (2009), Kovacs et al. (2010), Besen (2011), Duarte 

(2012) e Campani (2012), que totalizam 162 indicadores relacionados a coleta seletiva. 

Matriz preliminar de indicadores de sustentabilidade de coleta seletiva 

 

A matriz preliminar foi composta por 24 indicadores distribuídos em 4 dimensões. Além disso, na matriz também 

são encontradas, para cada indicador, tendências à sustentabilidade (totalizando 72 tendências) baseadas em diversos 

autores e experiências de especialistas e práticas municipais. O  Quadro 2 apresenta a Matriz Preliminar de 

Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva que foi submetida aos painelistas na primeira rodada de aplicação 

do método Delphi (Fechine, 2014). 

 

Quadro 2. Matriz Preliminar de Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva         
FORMA DE APURAÇÃO TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE NOTA

Ind.

01
existência de participação da sociedade civil

* existe e funciona

* existe, mas não funciona

* não existe

Ind.

02

existência de Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos que contemple a coleta 

seletiva

* em processo de elaboração

* em processo de implantação

* não possui

Ind.

03

atendimento aos requisitos legais 

de contratação

* contrato ou convênio com remuneração

* convênio sem remuneração

* inexistência de ambos

Ind.

04

(nº de habitantes atendidos pela coleta seletiva)/

(nº total de habitantes)x100

* 80 a 100%

* 40,1 a 79,9%

* ≤ 40%

Ind.

05

qual a abrangência da coleta seletiva 

no município

* todo o município

* área urbana

* exclusivamente em alguns bairros da área urbana

Ind.

06

quantidade de parcerias entre 

as organizações

* 80 a 100%

* 50,1 a 80%

* ≤ 50%

Marco legal no município

Parcerias entre as organizações - (RIBEIRO et.al ., 2009)D
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INDICADORES E DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE

Instrumentos legais na relação com as org de catadores 

(BESEN, 2011)

Percentual de pessoas atendidas pela CS (MILANEZ, 2002; 

BRINGHENTI, 2004; BESEN, 2011)

Área de abrangência do serviço de coleta seletiva (IBGE, PNSB)

Gestão compartilhada (BESEN, 2011)

 
FORMA DE APURAÇÃO TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE NOTA

Ind.

07

(custo total com coleta seletiva)/

(quantidade coletada pela coletada seletivamente)

* ≤ R$ 175,00/t

* R$ 170,10 a R$ 350/t

* ≥ R$ 350,00/t

Ind.

08

(recursos do IPTU e/ou taxa)/

(custo total da coleta seletiva)x100

* 80 a 100%

* 50,1 a 79,9%

*  ≤ 50%

Ind.

09

(custo total com coleta seletiva)/

(custo da coleta regular+custo com 

aterramento)x100

* ≤ 50%

* 50,1 a 199,9%

*  ≥ 200%

Ind.

10

(custo total com coleta seletiva)/

(custo com manejo de resíduos sólidos)x100

* ≤ 50%

* 50,1 a 74,9%

*  ≥ 75%

Ind.

11

(despesa com coleta seletiva)/

(despesa com limpeza urbana)x100

* < 15%

* 15 a 30%

*  > 30%

Ind.

12

(orçamento para coleta seletiva)/

(total do orçamento municipal)x100

* < 3%

* 3 a 6%

*  > 6%

Ind.

13

forma de aplicação dos recursos provenientes da 

coleta seletiva

* na própria manutenção da coleta seletiva

* atividades socioculturais e assistenciais

*  outra destinação

Percentual do orçamento municipal utilizado na coleta seletiva 

(%)

Aplicação dos recursos provenientes da coleta seletiva (PNSB, 

2008)

Percentual custo da coleta seletiva com a coleta regular e 

aterramento- % (BESEN, 2011)

Custo da coleta seletiva em relação ao manejo de RS - % 

(BESEN, 2011)

Custo total do programa em relação a quantidade coletada 

seletivamente - R$/t (BRINGHENTI, 2004; LIMA, 2006; 

MILANEZ,2002; BESEN (2011); CAMPANI, 2012)

Relação entre despesas com coleta seletiva e despesas 

empregadas com limpeza urbana - %

Percentual de autofinanciamento da coleta seletiva - % (BESEN, 

2011)

INDICADORES E DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE
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Fonte: Fechine (2014). 

Quadro 2. Matriz Preliminar de Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva         
FORMA DE APURAÇÃO TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE NOTA

Ind.

14
(quantidade recuperada)/nº de habitantes)

* > 15 kg/hab.ano

* 7 a 15 kg/hab.ano

* < 7 kg/hab.ano

Ind.

15

(massa coletada seletivamente)/

(nº de habitantes)

* > 21 kg/hab.ano

* 10 a 21 kg/hab.ano

* < 10 kg/hab.ano

Ind.

16

(quantidade de coleta  seletiva - quantidade 

comercializada)/

(quantidade da coleta seletiva)x100

* ≤ 10%

*10,1 a 19,90%

* ≥ 20%

Ind.

17

(quantidade coletada nos PEVs)/

(quantidade coleta seletiva)x100

* < 20%

* 20 a 40%

*  > 40%

Ind.

18

(quantidade coleta seletiva-quantidade de rejeitos)/

(quant.coleta seletiva+quant.coleta regular)x100

* > 11%

* 5,1 a 10%

* até 5%

Massa per capita  coletada seletivamente - kg/hab.ano (SNIS, 

2012)

Taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à 

quantidade total (RDO+RPU) coletada - % (SINIS, 2012; 

BRINGHENTI, 2004; LIMA, 2006; BESEN, 2011)

Taxa de rejeitos - % (LIMA, 2006; BESEN, 2011; DUARTE, 

2012)
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Taxa de material recolhido nos PEVs em relação a quantidade 

total coletada pela coleta seletiva - % (LIMA, 2006)

Massa per capita anual recuperada - kg/hab (SNIS, 2012)

INDICADORES E DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE

 
FORMA DE APURAÇÃO TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE NOTA

Ind.

19

(nº de residências que participa do programa)/

(nº de residências atendidas pelo programa)x100

* > 80%

* 40,1 a 79,9%

* ≤ 40%

Ind.

20
frequencia anual das atividades desenvolvidas

* permanente, quinzenal, mensal

* bi ou trimestral

* anual ou pontual

Ind.

21

(nº de catadores avulsos incluídos)/

(nº total de catadores avulsos existentes)x100

* 80 a 100%

*50,1 a 79,9%

* ≤ 50%

Ind.

22

valor médio pago aos catadores organizados em 

cooperativas

* Acima de R$678,00

*Entre 677,00 e  R$ 420

* < R$ 420,00

Ind.

23

forma de participação dos catadores nas ações de 

coleta  seletiva 

* organizada em cooperativas ou associações

*isolada

* outra

Ind.

24
nº de cooperativas ou associações de catadores

* > 18 coop.

*entre 4 e 17 coop.

* < 3 coop.

Participação  de catadores nas ações de coleta seletiva (PNSB, 

2008)

Existência de cooperativas ou associações no município (PNSB, 

2008)

Programas de educação e divulgação - (BESEN, 2011)

Inclusão de catadores avulsos - % (BESEN, 2011)

Renda média mensal nas cooperativas - R$

Adesão da população - % (BESEN, 2011; LIMA, 2006; 

DUARTE, 2012)
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INDICADORES E DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE

 
 

 

Validação externa da matriz: rodadas Delphi 

 

A validação externa da matriz foi obtida após duas rodadas de aplicação do método Delphi. A 1ª rodada teve duração 

de 62 dias (26/06 a 28/08/2013), incluindo a análise das respostas e a tabulação dos dados. Dentre os 50 painelistas 

selecionados para a participação na aplicação do método Delphi, 43 acusaram o recebimento e acessaram a 

plataforma Survs®. Destes, 26 retornaram suas opiniões, representando 60,5% do total de painelistas que acusaram o 

recebimento do convite. 

 

Foram avaliados 24 indicadores e suas respectivas tendências à sustentabilidade. Segundo a avaliação dos 

painelistas, foram atribuídas notas de 1 a 5 às tendências e validadas aquelas que apresentaram o NC≥50%. Quando 

abaixo de 50%, foram consideradas as sugestões e a possibilidade de ajuste para serem novamente avaliadas em 

rodada posterior. 

 

O nível de consenso proposto (NC≥50%) foi atingido em 66,7% das tendências analisadas, com destaque para a 

dimensão sociocultural que obteve 77,8% de aceitação. Por outro lado, as dimensões econômica e ambiental 

apresentaram menor consenso em sua avaliação, cuja causa pode estar associada à ausência de respostas de um 

painelista para indicadores destas dimensões. Foram computados 82 registros, entre comentários e sugestões, que 

foram analisados e, quando considerados pertinentes, incorporados.  

 

Os quadros 3 a 6 apresentam os resultados obtidos na 1ª rodada e indicam a frequência (f) e o nível de consenso 

(NC) para cada tendência (T1, T2, T3), sendo NA=não alcançado (Fechine, 2014). 
 

Quadro 3. Resultados da 1ª rodada para a Dimensão Institucional/Operacional 
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T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

1 0 6 25 1 3 24 1 3 22 0 2 13 2 2 8 0 3 23

2 0 13 1 0 10 2 1 11 3 0 0 7 0 0 9 1 11 1

3 2 6 0 4 9 0 1 8 0 0 12 4 1 4 6 4 12 2

4 2 1 0 8 4 0 3 4 1 2 11 2 5 12 2 5 0 0

5 22 0 0 13 0 0 20 0 0 24 1 0 18 8 1 16 0 0

NC (% ) 84,62 50,00 96,15 50,00 NA 92,31 76,92 NA 84,62 92,31 NA 50,00 69,23 NA NA 61,54 NA 88,46

Dimensão Institucional/Operacional

Notas

Ind.01 Ind.02 Ind.03 Ind.04 Ind.05 Ind.06

frequência (f)

 
 

Quadro 4. Resultados da 1ª rodada para a Dimensão Econômica 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

1 1 1 18 2 2 12 3 2 18 4 2 10 5 2 9 7 4 9 1 3 16

2 0 7 5 2 3 5 0 4 4 1 4 8 2 2 8 5 4 3 0 3 5

3 4 14 2 3 13 5 2 15 0 3 14 3 2 13 3 4 11 2 4 5 2

4 7 2 0 4 6 1 3 2 1 6 3 0 3 7 2 1 5 3 2 11 1

5 13 1 0 14 1 2 17 2 2 11 2 4 13 1 3 8 1 8 18 3 1

NC (% ) 50,00 53,85 69,23 53,85 50,00 NA 65,38 57,69 69,23 NA 53,85 NA 50,00 50,00 NA NA NA NA 69,23 NA 61,54

Dimensão Econômica

Notas

Ind.07 Ind.08 Ind.09 Ind.10 Ind.11 Ind.12 Ind.13

frequência (f)

 
 

Quadro 5. Resultados da 1ª rodada para a Dimensão Ambiental 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

1 1 2 14 1 2 12 0 2 16 10 2 5 1 2 13

2 1 4 6 0 3 7 0 2 5 4 3 0 0 3 6

3 3 11 5 3 11 6 1 14 5 7 11 3 1 11 6

4 5 8 0 6 9 0 3 8 0 0 9 2 7 9 0

5 15 0 0 15 0 0 22 0 0 4 0 15 16 0 0

NC (% ) 57,69 NA 53,85 57,69 NA NA 84,62 53,85 61,54 NA NA 57,69 61,54 NA 50,00

Dimensão Ambiental

Notas

Ind.14 Ind.15 Ind.16 Ind.17 Ind.18

frequência (f)

 
Quadro 6. Resultados da 1ª rodada para a Dimensão Sociocultural 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

1 0 1 14 0 1 21 1 1 9 1 3 18 0 5 18 10 8 16

2 1 2 5 1 5 5 0 1 6 0 3 7 0 7 5 1 2 6

3 0 10 7 0 13 0 1 9 9 3 11 1 1 11 1 2 13 3

4 2 13 0 4 6 0 1 14 1 4 8 0 4 2 1 6 2 0

5 23 0 0 21 1 0 22 0 0 18 1 0 21 1 1 7 1 1

NC (% ) 88,46 50,00 53,85 80,77 50,00 80,77 84,62 53,85 NA 69,23 NA 69,23 80,77 NA 69,23 NA 50,00 61,54

Dimensão Sociocultural

Notas

Ind.19 Ind.20 Ind.21 Ind.22 Ind.23 Ind.24

frequência (f)

 
 

Observa-se no Quadro 4 que as tendências do IND.12 não atingiram o NC desejado. A análise das sugestões e 

comentários acerca deste indicador apontam para um indicador não muito significativo do ponto de vista da 

sustentabilidade, logo, para a 2ª rodada este indicador foi excluído. O IND.11, apesar de atingir o consenso em duas 

tendências, foi questionado pelos painelistas como não sendo um dado gerencialmente utilizado. Dessa forma, o 

indicador foi também excluído da 2ª rodada. 

 

Considerando as sugestões e comentários realizados pelos painelistas, alguns indicadores foram alterados para um 

melhor entendimento e, de uma forma geral, após a consolidação da 1ª rodada Delphi houve a necessidade de alterar 

e incorporar algumas formas de apuração e tendências. Assim, mesmo que algumas tendências tenham sido 

validadas, optou-se por submeter todas elas à 2ª rodada de opiniões como forma de oportunizar ao painelista rever e 

reconsiderar as suas respostas 
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A segunda rodada da pesquisa teve duração de 37 dias (02/10 a 08/11/2013), incluindo a análise das respostas e a 

tabulação dos dados.  Foram convidados a participar da rodada os 26 painelistas que concluíram a 1ª rodada. Destes, 

25 retornaram suas opiniões, representando 96,2% do total de painelistas convidados (Fechine, 2014). 

 

Nesta rodada foram submetidos à avaliação dos painelistas 22 indicadores e 69 tendências. Juntamente com o novo 

questionário também foi apresentada uma síntese com os resultados da 1ª rodada. Na 2ª rodada, o nível de consenso 

proposto (NC≥50%) foi atingido em 84,06% das tendências analisadas com destaque para a dimensão sociocultural 

que atingiu 94,44%.  A Figura 1 apresenta um comparativo entre as rodadas para cada dimensão da sustentabilidade 

estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparativo entre o nível de consenso agrupado por dimensões de sustentabilidade 

  

Após a avaliação dos painelistas apenas 11 tendências (15,9%) não atingiram o consenso proposto (NC≥50%), 

indicando que nesta rodada houve um aumento da convergência de opiniões entre os painelistas. A 2ª rodada teve 

como objetivo obter o consenso final sobre a matriz de indicadores de sustentabilidade de coleta seletiva. Dessa 

forma, para as 11 tendências em que o NC não atingiu 50%, utilizou-se como critério de consenso a pontuação com 

maior frequência dentre todas as outras. 

 

Matriz final de Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva 

 

Após a consolidação das rodadas foram feitas análises nos resultados das matrizes preliminares da 1ª e 2ª rodadas em 

busca da convergência das opiniões. Dessa forma, a matriz final foi composta por 22 indicadores e 69 tendências 

organizados em 4 dimensões da sustentabilidade. As pontuações máximas obtidas para as dimensões 

Institucional/operacional, Econômica, Ambiental e Sociocultural foram respectivamente: 30, 25, 25 e 30, logo, a 

pontuação máxima que a matriz poderá alcançar é de 110 pontos.  O Quadro 7 apresenta a matriz final e as 

respectivas pontuações máximas para cada dimensão (Fechine, 2014). 

 

Quadro 7. Matriz final de Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva (continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fechine (2014). 

FORMA DE APURAÇÃO
TENDÊNCIA À 

SUSTENTABILIDADE
NOTA

T1 - existe e funciona 5

T2 - existe, mas não funciona ou funciona de forma inadequada 2

T3 - não existe 1

T1 - sim, com projetos e ações propostos sendo implentados 5

T2 - sim, elaborado mas não implementado ou em processo de 

elaboração
2

T3 - não possui 1

T1 - contrato ou convênio com remuneração 5

T2 - convênio sem remuneração 3

T3 - inexistência de ambos 1

T1 - 80 a 100% 5

T2 - 40,1 a 79,9% 3

T3 -  ≤ 40% 1

T1 - todo o município 5

 T2 - em toda a área urbana 4

T3 - em parte da área urbana 1

T1 - apoio continuado 5

 T2 - orientador com prazo determinado 3

T3 - assistencialista 1

30

atendimento aos requisitos legais 

de contratação

(nº de habitantes urbanos atendidos pela coleta seletiva)/

(nº total de habitantes urbanos do município)x100

Ind.02
possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos que contemple a coleta seletiva?
Marco legal no município

Instrumentos legais na relação com 

as org de catadores

Percentual de pessoas atendidas 

pela coleta seletiva

INDICADORES E DIMENSÕES DA 

SUSTENTABILIDADE

Ind.01 Gestão compartilhada 
existência de instrumentos/instâncias de participação 

efetiva da sociedade

D
IM

E
N

S
Ã

O
 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
/O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L

PONTUAÇÃO MÁXIMA PARA A DIMENSÃO INSITUCIONAL/OPERACIONAL

Área de abrangência do serviço de 

coleta seletiva Ind.05

Ind.06

qual a abrangência da coleta seletiva no município

tipo de parceria entre as organizaçõesParcerias entre as organizações

Ind.03

Ind.04
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Quadro 7. Matriz final de Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva (continua) 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T1 - > 80% 5

T2 - 40,1 a 79,9% 4

T3 - ≤ 40% 1

T1 - permanente, quinzenal, mensal 5

T2 - bi ou trimestral 3

T3 - anual ou esporádica 1

T1 - 80 a 100% 5

T2 - 50,1 a 79,9% 4

T3 - ≤ 50% 2

T1 - Acima de 1 salário mínimo (SM) 5

T2 - Entre 0,5 e 1 SM 3

T3 - < 0,5 SM 1

T1 - organizados em cooperativas ou associações 5

T2 -  isolada (individual) 3

T3 - outra (grupos de tamanhos diversos, mas sem associação) 1

T1 - > 35 5

T2 - entre 15 e 34 3

T3 - < 15 1

30

D
IM

E
N

S
Ã

O
 S

O
C

IO
C

U
L

T
U

R
A

L

PONTUAÇÃO MÁXIMA PARA A DIMENSÃO SOCIOCULTURAL

Ind.20

Ind.19

Ind.21

Adesão da população - %

Ind.23

Ind.24

Programas de educação e 

divulgação 

Inclusão de catadores avulsos - % 

Renda média mensal nas 

cooperativas - R$

Participação  de catadores nas 

ações de coleta seletiva 

(nº de catadores avulsos incluídos incluídos no rpograma 

de coleta seletiva)/

(nº total de catadores avulsos existentes)x100

valor médio pago aos catadores organizados em 

cooperativas

forma de participação dos catadores nas ações de coleta  

seletiva 

Existência de cooperativas ou 

associações no município - 

coop./hab.

Ind.22

nº de cooperativas ou associações de catadores/106

frequencia das atividades desenvolvidas

(nº de residências que participa do programa)/

(nº de residências atendidas pelo programa)x100

 
 Fonte: Fechine (2014) 

 

 

Conclusão 

 

Com relação ao processo de construção da matriz de indicadores de sustentabilidade de coleta seletiva pode-se 

concluir que os procedimentos e técnicas utilizados na pesquisa foram adequados e permitiram alcançar os objetivos 

propostos. O método Delphi obteve uma boa adesão alcançando 60,5% e 96,2% na primeira e segunda rodadas, 

respectivamente, sendo o número de participantes considerado suficiente para a obtenção de dados confiáveis, já que 

estes atuam em diversas áreas (acadêmica, técnica e operacional). A avaliação dos especialistas contribuiu para um 

maior detalhamento e aprimoramento dos indicadores de sustentabilidade de coleta seletiva. 

 

De forma geral, o método Delphi demonstrou ser uma importante ferramenta para a busca de consenso entre 

especialistas de uma mesma área de conhecimento. O conjunto de indicadores de sustentabilidade é representativo e 

a matriz resultante da aplicação do método Delphi poderá ser aplicada a realidades distintas e utilizada como 

T1 - ≤ R$ 250,00/t 5

T2 - Entre R$ 250,00 a R$ 500,00 3

 T3 - ≥ R$ 500,00 1

T1 - 75 a 100% 5

 T2 - 50,1 a 74,9% 4

T3 - 25 a 49,9% 3

T4 - < 25% 1

T1 - ≤ 50% 5

 T2 - 50,1 a 199,9% 3

 T3 - ≥ 200% 1

T1 - ≤ 25% 5

T2 - 25,1 a 50% 4

T3 - 50,1 a 74,9% 2

T4 - ≥ 75% 1

T1 - na própria manutenção da coleta seletiva 5

T2 - atividades socioculturais e assistenciais 4

T3 - outra destinação (saúde, educação e prevenção de acidentes) 1

25

 D
IM

E
N

S
Ã

O
 E

C
O

N
Ô

M
IC

A

PONTUAÇÃO MÁXIMA PARA A DIMENSÃO ECONÔMICA

(custo total com coleta seletiva)/

(custo com limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos)x100

forma de aplicação dos recursos financeiros  provenientes 

da coleta seletiva

Aplicação dos recursos financeiros 

provenientes da coleta seletiva 

(custo total da coleta seletiva incluindo triagem)/

(arrecadação da taxa de lixo ou recurso do IPTU e preço 

público cobrado de grandes geradores)x100

(custo total com coleta seletiva)/

(custo da coleta regular e disposição final adequada)x100

Ind.07

Ind.09

Ind.10

Ind.13

Custo total do programa em relação 

a quantidade coletada 

seletivamente - R$/t 

Percentual de autofinanciamento da 

coleta seletiva - % 

Custo da coleta seletiva em relação 

à coleta regular e disposição final 

adequada - %  

Custo da coleta seletiva em relação 

aos custos com limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos - % 

(custo total com coleta seletiva incluindo triagem)/

(quantidade coletada pela coletada seletivamente)

Ind.08

T1 - > 15 kg/hab.ano 5

T2 - 7 a 15 kg/hab.ano 3

T3 - < 7 kg/hab.ano 1

T1 - > 21 kg/hab.ano 5

T2 - 10 a 21 kg/hab.ano 3

T3 - < 10 kg/hab.ano 1

T1 - ≤ 10% 5

T2 - 10,1 a 19,90% 3

T3 - ≥ 20% 1

T1 - > 40% 5

T2 - 20 a 40% 3

T3 - < 20% 2

T4 -  não possui PEV ou desativados 1

T1 - > 11% 5

T2 - 5,1 a 10% 3

T3 - até 5% 1

25

D
IM

E
N

S
Ã

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L

PONTUAÇÃO MÁXIMA PARA A DIMENSÃO AMBIENTAL

Ind.17

Ind.14

Ind.15

Ind.18

Massa per capita  anual recuperada - 

kg/hab

Taxa de material recolhido nos 

PEVs em relação a massa coletada 

seletivamente - % 

Taxa de recuperação de materiais 

recicláveis em relação à quantidade 

total (RDO+RPU) coletada - % 

Massa per capita  coletada 

seletivamente - kg/hab.ano

Taxa de rejeitos - % Ind.16

(massa total de materiais recicláveis 

recuperados)/(população urbana)

(quantidade total recolhida pela coleta seletiva)/

(população urbana)

(massa coletada seletivamente - massa recuperada)/

(quantidade da coleta seletiva)x100

(massa recolhida nos PEVs)/

(quantidade coleta seletivamente)x100

(massa coletada seletivamente-massa de rejeitos)/

(massa coletada seletivamente+massa de coleta 

regular)x100
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instrumento de avaliação e planejamento das ações de coleta seletiva, permitindo uma visão sistêmica que considera 

as diferentes dimensões da sustentabilidade. Com esta ferramenta, além dos gestores públicos municipais poderem 

planejar, monitorizar e avaliar os programas de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, a sociedade também 

poderá ter informações sobre a coleta seletiva de sua cidade e avaliar os serviços prestados. 
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LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS PET NO BRASIL: ANÁLISE BASEADA 

NA PERCEPÇÃO DE ESPECIALISTAS E NA LEGISLAÇÃO EXISTENTE  
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Abstract 
The Reverse Logistics (LR) was inserted in the Brazilian legislation through Law No. 12.305/2010 establishing the 

National Solid Waste Policy (PNRS). Thus, LR gained definition as to their content, visibility in discussions of 

society and status instrument of a solid waste policy. With the Law No. 12.305/2010 and Decree No. 7.404/2012, 

reverse logistics began to be discussed through the prism of economic and social development , already possible to 

discern the extent of the reverse chain for plastic packaging, glass and metal not contemplated in the Act. The paper 

aims to present the results of a study on reverse logistics (LR) of PET packaging in Brazil by analyzing the existing 

legislation and the perception of experts. The methodology included a literature review of solid waste, with emphasis 

on recyclable materials, PET packaging, reverse logistics and national legislation on the subject. Delphi method was 

utilized, designed a questionnaire and 78 experts were invited to complete the survey. Of these, 28 responded to the 

first round and 27 to the second. As results were identified: gaps in existing Brazilian laws that deal with the theme; 

lack of inspection; lack in the Act as to the recovery goals and timelines for the reverse logistics of certain materials; 

ambiguity as to the role and responsibility among those responsible for products that are covered by LR. Was also 

perceived the need to expand the LR to other post-consumer goods, such as plastic packaging , especially PET 

packaging. 

 
Keywords: National Solid Waste Policy, PET packaging, reverse logistics, solid waste. 
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Resumo 

 

A Logística Reversa (LR) foi inserida na legislação brasileira por meio da Lei nº 12.305/2010 que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Dessa maneira, a LR ganhou definição quanto ao seu conteúdo, visibilidade 

nas discussões da sociedade e status de instrumento de uma política de resíduos sólidos. Com a promulgação da Lei 

nº 12.305/2010 e do Decreto nº 7.404/2012, a logística reversa começa a ser discutida sob o prisma do 

desenvolvimento econômico e social, já sendo possível vislumbrar a extensão da cadeia reversa para embalagens 

plásticas, vidro e metal, não contemplados na referida Lei. O trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de 

estudo sobre logística reversa (LR) de embalagens PET no Brasil por meio da análise da percepção de especialistas 

da legislação existente. A metodologia contemplou uma revisão bibliográfica sobre os resíduos sólidos, com ênfase 

nos materiais recicláveis, nas embalagens PET, na logística reversa e na legislação nacional sobre o tema. Foi 

aplicado o método Delphi, sendo concebido um questionário e selecionados 78 especialistas, convidados a responder 

à pesquisa. Destes, 28 responderam à primeira rodada e 27 à segunda. Como resultados foram identificados lacunas 

nas legislações brasileiras vigentes que tratam sobre o tema: quanto à fiscalização; falta de especificação na Lei 

quanto às metas de recuperação e cronogramas para a logística reversa de determinados materiais; ambiguidade 

quanto à atuação e responsabilidade entre os responsáveis pelos produtos que estão contemplados pela LR. Também 

foi percebida a necessidade da ampliação da LR para outros bens pós-consumo, tais como as embalagens plásticas e, 

em especial, as embalagens PET.  

 
Palavras-chave: logística reversa, embalagens PET, Política Nacional de Resíduos Sólidos, resíduos sólidos. 

 

 

 

Introdução 

 

O estímulo ao consumo acaba provocando uma geração exagerada de resíduos sólidos, que, caso não sejam 

destinados de forma correta, poderão acarretar um problema para o meio ambiente e para a saúde da população. 

Assim, torna-se necessário uma gradual mudança de hábitos, a fim de eliminar ou minimizar essa geração, aumentar 

as possibilidades de redução, reuso e reciclagem, além de proporcionar a disposição ambientalmente adequada dos 

rejeitos.  

 

Os diferentes produtos para serem vendáveis precisam de embalagens atrativas ao seu público-consumidor, práticas e 

seguras na sua produção e transporte, mas o seu fim natural é o descarte. Sendo assim, para haver o controle do 

processo produtivo e logístico das embalagens, torna-se necessário a preocupação também com os seus rejeitos. 

 

Um novo pensamento e comportamento precisa ser estimulado tanto pelos empresários como pelos consumidores, 

desde o planejamento dos produtos e suas embalagens, passando pela sua execução, controle e ação produtiva, até o 

seu consumo e a destinação final dos resíduos. Surge então a necessidade de criar mecanismos de gestão dos resíduos 

sólidos, agregando à cadeia produtiva um caminho reverso para aquilo que restou no pós-consumo.  

 

Leite (2006) considera que a logística reversa planeja, opera e controla o fluxo de bens pós-vendas e pós-consumo, 

assim como suas informações para fins de retorno aos ciclos produtivos e de negócios, por meio de canais de 

distribuição denominados reversos, agregando-lhes valor econômico, ecológico, legal, logístico e de imagem 

corporativa. Por meio da logística reversa é possível separar, selecionar, consolidar e, finalmente, reintegrar produtos 

e embalagens aos referidos ciclos. 

 

A logística reversa está envolvida com processos de redução, reuso e reciclagem, tentando minimizar, o quanto 

possível, a quantidade de rejeitos a ser disposta em aterros sanitários. Ela preza pelo trabalho de retorno dos produtos 

ou suas embalagens, associados a um fluxo informacional permanente onde as empresas e consumidores estejam 

comprometidos a criar canais de seleção, reuso e reciclagem dos materiais após o seu consumo.  
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O êxito da logística reversa se dá por meio do gerenciamento dos resíduos sólidos, passando por uma infraestrutura 

de coleta seletiva e processos de reuso e reciclagem implantados, de sensibilização da sociedade na separação dos 

resíduos e de implementação da legislação que define as responsabilidades dos produtores. 

 

O processo logístico da produção de bens de consumo se torna mais completo quando considera em seu trabalho o 

retorno dos bens ora consumidos para fins de reuso e reciclagem. A logística reversa trabalha sob esta corrente 

epistemológica, por isso, comumente ela está associada à gestão de resíduos sólidos e à própria reciclagem. Ela ainda 

é pouco difundida no Brasil, fazendo que a maior parte dos materiais de pós-consumo seja disposta em aterros 

simples ou lixões ou em terrenos abandonados sem quaisquer estruturas para tratamento, ou mesmo, para os aterros 

sanitários onde existentes. 

 

Proporcionar um período mais longo de vida à embalagem ou seus subprodutos vem a ser uma estratégia, pois 

representa oportunidades de ganhos com a economia de matéria-prima e reciclagem, bem como se trata de 

responsabilidade ambiental.  

 

O Poli (etileteno tereftalato), mais conhecido como PET, é um termo plástico oriundo do petróleo. A relação entre 

produção e consumo de plástico no Brasil de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Plástico 

(Abiplast, 2011), demonstra que em 2010 existia uma situação de quase equilíbrio; adicionalmente, remontava a 

números expressivos, da ordem de 6 milhões de toneladas. Gonçalves-Dias e Teodósio (2006) consideram o PET 

como um polímero termoplástico que pode ser utilizado em diversas formas de aplicação e possui a vantagem de ser 

100% reaproveitável. A reciclagem de plástico apresenta elevada expressão entre as demais, sendo o PET o material 

de maior participação em reciclagem entre os plásticos (Abrelpe, 2012). A Associação Brasileira de Indústria do PET 

(Abipet, 2012) divulgou que o índice de reciclagem de PET no Brasil chegou a 57,1% no ano de 2011.  

 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos é um problema de ordem mundial e nacional, encontrando-se contemplada 

também na Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) do Brasil, sendo a 

logística reversa -de grande importância na atualidade- um dos instrumentos da referida Política. 

 

O trabalho tem como objetivo apresentar estudo da logística reversa (LR) de embalagens PET no Brasil com o uso 

do método Delphi para análise da percepção de especialistas e da legislação existente. 

 

 

Metodologia 

 

A pesquisa realizada é de natureza quali-quantitativa e utilizou o método Delphi com a finalidade de identificar a 

percepção sobre a logística reversa de embalagens PET por parte de especialistas, comparando com o estabelecido na 

recente legislação brasileira.   

 

Para compreender como a logística reversa das embalagens PET vem sendo abordada no Brasil, pelo Poder Público, 

pelos meios técnico e acadêmico e pela sociedade em geral, elaborou-se um questionário sobre a temática que foi 

submetido a especialistas da área. O método Delphi permite obter consenso de grupo a respeito de um determinado 

fenômeno. Assim, ele tem como objetivo obter o mais confiável consenso de opiniões de um grupo de especialistas, 

por meio de uma série de questionários intensivos, intercalados por feedbacks controlados de opiniões (Dalkey e 

Helmer, 1963 apud Munaretto et al., 2013). O grupo é composto por profissionais efetivamente engajados na área de 

conhecimento que o estudo está sendo desenvolvido (Faro, 1997).  

 

A pesquisa, utilizando o método Delphi, contemplou as seguintes etapas (Fontes, 2014): 

  

1ª Fase (Formulação do problema): Nesta etapa foi realizada a revisão bibliográfica e definido o objeto de estudo que 

norteou a aplicação do método.  
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2ª Fase (Seleção dos painelistas): A análise e escolha dos especialistas ocorreram por meio de pesquisa direta sobre a 

vida profissional e intelectual dos mesmos.  Tal pesquisa aconteceu por meio do estudo de trabalhos técnicos e 

acadêmicos associados ao tema da pesquisa. Houve a preocupação nesta etapa em buscar profissionais que atuassem 

em insituições públicas, na iniciativa privada e em associações de classe. Junto a leitura de livros e artigos de 

periódicos pertinentes ao tema, a principal ferramenta de busca de especialistas para compor o painel foi a 

Plataforma Lattes acolhida no sítio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

3ª Fase (Desenvolvimento e lançamento dos questionários): O questionário foi desenvolvido de tal forma que as 

respostas pudessem posteriormente ser quantificadas e ponderadas. Elas foram categorizadas com o objetivo de 

promover consenso de opinião entre os participantes da pesquisa, conforme extrato do questionário mostrado na 

Figura 1. O envio dos formulários ocorreu por meio da ferramenta online SurveyMonkey®. 

 

 
Figura 1 - Extrato do questionário sobre a Logística Reversa de Embalagens PET, desenvolvido por meio do software 

SurveyMonkey 

4ª Fase (Desenvolvimento prático e exploração dos resultados): A aplicação do questionário foi submetido a uma 

lista de setenta e oito especialistas, proporcionando após múltiplas rodadas, a convergência de opiniões tendendo a 

um consenso. Nessa pesquisa foram realizadas duas rodadas. 

Para realizar a análise de dados da aplicação do método Delphi foi realizado tratamento estatístico para avaliar o 

consenso entre os especialistas consultados. Foi utilizada a frequência relativa como método estatístico, onde o nível 

de consenso foi maior ou igual à cinquenta por cento (NC≥50%) das respostas. Foi utilizado como instrumento 

auxiliar na análise estatística o programa IBM® SPSS® Statistics (Fontes, 2014). 

 

Resultados e Discussão 

 

Ao final da 1ª rodada, 28 (35,9%) dos 78 painelistas convidados responderam o questionário da primeira rodada de 

aplicação do método Delphi. Levando em consideração o nível de consenso sobre as questões e as sugestões dadas 

pelos painelistas, foi gerada uma nova rodada de aplicação do método Delphi. Dos 28 respondentes à 1ª. rodada, 27 

(96,42%) responderam à 2ª. rodada.  
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Em relação à primeira questão do questionário, a segunda rodada de aplicação do método Delphi confirma o 

entendimento da primeira rodada que os municípios não se preparam para o cumprimento da elaboração de Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Conforme a PNRS, os PMGIRS tiveram como prazo 

final para a sua elaboração a data de 2 de agosto de 2012. O Plano não precisa ser enviado à União, mas mediante 

necessidade de recursos para atividades ou projetos nesta área, o mesmo é requerido, sendo que a sua ausência 

extingue a possibilidade do município obter tais recursos (Fontes, 2014).  

 

Segundo Quintiere e Quintiere (2012), os planos representam instrumentos norteadores da gestão dos resíduos 

sólidos, proporcionando maior racionalidade e eficácia ao tratamento dos mesmos. 

 

O art. 26 da Lei nº 12.305/2010 define que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos deverá exercer a organização desses serviços, tomando como referência o plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos (Brasil, 2010). 

 

Por esse pressuposto, entende-se que dois anos após o fim do prazo para elaboração do PMGIRS, a maioria dos 

municípios ainda não entregou seus planos. Tal fato demonstra que uma boa parte dos municípios brasileiros há mais 

de um ano não implementou  melhorias nem na gestão, nem no gerenciamento de seus resíduos sólidos. Por analogia, 

fica implícito o entendimento de que o prazo estipulado no art. 54 da Lei nº 12.305/2010, que trata da data para 

encerramento de lixões, também não está sendo objeto de preocupação pelos municípios, podendo comprometer o 

funcionamento das municipalidades a partir de quatro de agosto do ano de dois mil e quatorze, caso não seja 

prorrogado (Fontes, 2014). 

 

Desde a primeira rodada, no campo destinado às sugestões os painelistas comentaram que o atraso dos planos, além 

de outros motivos, já comentados, os municípios não possuem dinheiro, nem corpo técnico para a elaboração do 

PMGIRS.  

 

A segunda questão do questionário, para a segunda rodada, passou por modificações na organização das assertivas, a 

fim de melhorar o entendimento dos painelistas convidados. Essa foi uma das questões que não houve concordância 

de opinião entre os painelistas ainda na primeira rodada, pois eles, em parte, concordavam com a prorrogação do 

prazo para execução da Lei nº 12.305/2010 e em outra, defendiam o cumprimento das datas previstas na Lei, 

justificando o prazo como tempo suficiente para a elaboração do PMGIRS. 

 

Na segunda rodada, mediante as alterações nas assertivas, eles tiveram uma opinião tendendo a um consenso de que 

o prazo deveria ser respeitado e que não deveria haver prorrogações na sua execução. Porém a terceira assertiva, no 

questionário atual, eles não atingiram um nível de consenso (N>= 50%) quanto à falta de recursos e corpo técnico 

qualificado, justificando o despreparo municipal, como motivo para o não cumprimento do prazo de elaboração do 

PMGIRS.  

 

Em análise aos comentários registrados sobre essa questão, os painelistas se posicionaram, defendendo a necessidade 

de um rigor maior no cumprimento dos prazos, a fim da mudança de concepção de que prazos, implicitamente, já são 

acompanhados de prorrogações. Muitos deles pontuam a escassez de mão de obra e recursos, mas criticam o 

desconhecimento e despreparo dos gestores quanto à Lei, além da sua falta de pró-atividade em atender às demandas 

exigidas na Lei, buscando alternativas, em obediência aos seus prazos (Fontes, 2014). 

 

Vale mais uma vez ressalvar, que nenhum artigo da Lei nº 12.305/2010 estabelece instrumento fiscalizador 

obrigando os municípios a possuírem a partir de 02 de agosto de 2012 o PMGIRS, apenas o não repasse de recursos 

financeiros pela União, quando solicitado, para obras e projetos que tratem da temática resíduos sólidos.  

 

Na terceira questão do questionário aplicado, os especialistas concordam que as embalagens PET precisam do 

planejamento e organização de sua logística reversa, devido à quantidade descartada deste resíduo, todavia não 

consideram a LR do PET como prioridade, alegando outros materiais de maior grau de poluição, embora não tenham 

exemplificado no campo comentários, quais são.  
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De acordo com o art. 33, parágrafo 1º, da Lei nº 12.305/2010, os sistemas de LR serão estendidos às embalagens 

plásticas e outros materiais metais, vidro, dentre outros; todavia, será dada a prioridade àqueles considerados com 

grau e extensão de impacto à saúde pública e meio ambiente (Brasil, 2010).  

 

Os autores defendem a implementação da LR para as embalagens PET por acreditar que esse material gera impacto 

ao meio ambiente e por entender que o desequilíbrio ambiental, por sua vez, gera impactos negativos à saúde da 

população. Considera-se também que o PET é o mais utilizado e reciclado dos materiais plásticos, atendendo aos 

parágrafos 1º e 2º do artigo que versam sobre a LR dentro da PNRS.  

  

Na quarta questão do questionário aplicado, os painelistas concordam com a PNRS que inseriu os consumidores à 

responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida dos produtos que adquirem, estabelecendo a sua 

responsabilidade socioambiental. 

 

Os painelistas participantes da aplicação do método Delphi, também discordam em ambas as rodadas que os grandes 

consumidores, indústria e o comércio devam ser os únicos atores no ciclo de vida dos produtos que adquirem.  

 

Por consequência, a PNRS estabelece e os painelistas participantes, nas duas rodadas, defendem o ciclo de vida dos 

produtos como uma responsabilidade compartilhada por atores de toda a cadeia produtiva, desde o gerador da 

matéria-prima, até o pós-consumo.   

 

Na quinta questão do questionário aplicado, quando o assunto tratado é o repasse e administração do dinheiro para 

viabilização da LR, os painelistas, como na primeira rodada, tendem a não chegar a um consenso. Isso se dá por 

problemas relacionados à possível preocupação em relação à aplicação desses recursos. De fato, o repasse financeiro 

é necessário para custeio da LR, mas em ambas as rodadas os painelistas não conseguem se posicionar de forma que 

seja percebida uma opinião de maioria quanto ao ente que deve administrar financeiramente a LR (Fontes, 2014).  

 

A própria Lei nº 12.305/2010 não define quem deve assumir a responsabilidade financeira da LR. No art. 33 da 

referida Lei, parágrafo 7º, ele caracteriza a possibilidade do titular do serviço público de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos encarregar-se de executar as atividades dos fabricantes, comerciantes, dentre outros, nos 

sistemas de logística reversa; sendo assim, o Poder Público seria remunerado por isso (Brasil, 2010). 

 

Na sexta questão do questionário aplicado, os especialistas participantes concordam com sistemas de coleta seletiva 

que facilitem a inserção dos consumidores nos sistemas de LR, sejam eles por meio de entrega dos materiais na 

modalidade porta-a-porta ou a criação de pontos de entrega voluntária. Os painelistas em ambas as rodadas 

discordam da possibilidade dos consumidores acumularem quantidades de materiais recicláveis e revenderem. Eles 

concordam, nas duas rodadas, que os fabricantes e comerciantes também devem criar seus sistemas de LR próprios. 

 

Inicialmente, o art.33 da PNRS, trata da LR de materiais considerados perigosos, mas em sequência, a Lei no 

parágrafo 1º do mesmo artigo, estabelece a necessidade de formação de acordos setoriais entre o Poder Público e a 

iniciativa privada, instituindo sistemas de LR também para outros materiais, incluindo as embalagens plásticas. 

 

Na sétima questão do questionário aplicado, não houve um consenso sobre quais as cooperações existem entre o 

governo e o setor privado, a fim do desenvolvimento da LR.  

 

Em ambas as rodadas, os painelistas julgam ser cedo para essas parcerias estarem estabelecidas e devidamente 

divulgadas. Não existem ações amplamente divulgadas pela União como elas tem contribuído para o 

desenvolvimento do trabalho. Existem críticas também à falta de divulgação das práticas já utilizadas, com a 

finalidade da multiplicação. Sendo assim, já existem práticas de parceria entre as entidades públicas e privadas, 

porém são casos esparsos e isolados, sem a devida divulgação. 

 

A inexistência das cooperações e sua divulgação demonstram o quanto a LR ainda é incipiente no Brasil. 
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Na oitava questão do questionário aplicado, em ambas as rodadas, os painelistas concordam que a LR contribuirá em 

caráter financeiro, ambiental e social.  A própria PNRS, em seu art. 6º, inciso VIII, considera como seus princípios 

“o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico, legal e de valor social (...)” 

(Brasil, 2010, p. 4). Por esse pressuposto, se a LR se predispõe a promover o retorno à cadeia produtiva desses 

resíduos sólidos, ela também segue esses princípios.   

 

Os painelistas em ambas as rodadas discordam que, num contexto ideal, caso todo o material que fosse consumido, 

recebesse um posterior destino, mesmo assim existiria a necessidade da mão-de-obra de profissionais, cooperativas 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e necessidade de rendimento, tanto para as empresas de 

reciclagem, quanto para os trabalhadores da área. 

 

Na nona questão do questionário aplicado, a formação das cooperativas por meio de uma agremiação natural, sem a 

interferência nem do Poder Público, nem da iniciativa privada, causa dúvidas aos painelistas se os catadores 

conseguiriam se organizar, enquanto grupo cooperativo sozinho. Em ambas as rodadas, não houve nível de consenso 

para esta assertiva. 

 

Já, quando é tratado o apoio das prefeituras à formação das cooperativas, sua assessoria administrativa e capacitação 

da mão-de-obra, em ambas as rodadas os painelistas concordam com esta possibilidade. Vislumbram, inclusive, que 

as cooperativas podem trabalhar como prestadoras de serviços junto ao Poder Público. Porém, a possibilidade dos 

catadores de materiais se tornarem funcionários das empresas que fazem parte da responsabilidade compartilhada do 

ciclo de vida do produto não houve consenso entre os painelistas. 

 

A PNRS, no art. 36, inciso III e parágrafo 1º do mesmo artigo, trata enfaticamente da importância das cooperativas 

para o êxito dos trabalhos sobre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Para ocorrer a 

reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos é necessário que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos apoiem a instituição, manutenção e contratação dos grupos cooperativos ou de outras 

formas de associação dos catadores (Brasil, 2010). 

 

Na décima e última questão do questionário aplicado, os painelistas discordam, em ambas as rodadas, sobre a 

obrigação do município em assumir responsabilidades sobre as cooperativas, tais como a sua administração. Não 

houve o consenso se o município deveria sempre apoiar as cooperativas em caso insucesso em seu funcionamento; 

todavia, os painelistas concordam que o Poder Público Municipal deve oferecer ajuda quanto à profissionalização da 

mesma, para que ela se torne autossuficiente. 

 

É objetivo da PNRS integrar os catadores de materiais recicláveis ao processo de responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos, incentivar a criação e o desenvolvimento de grupos cooperativos ou associações, 

bem como promover sua inclusão social e emancipação econômica (Brasil, 2010). É dever do Poder Público, 

conforme o art. 42 da PNRS, instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para dotação de estrutura física e 

equipamentos às cooperativas ou grupos associativos (Brasil, 2010), garantindo viabilidade econômica e 

independência. 

 

 

Conclusão 

 

A análise das leis relacionadas aos resíduos sólidos e as duas rodadas de aplicação do método Delphi permitiram 

perceber as deficiências das legislações vigentes que tratam sobre o tema. A primeira é a ausência de fiscalização 

junto aos municípios quanto à elaboração de seus PMGIRS. A segunda deficiência identificada é a Lei especificar 

apenas metas de recuperação para pneus e óleos lubrificantes apenas. A terceira deficiência é a instituição de um 

cronograma estabelecido em regulamento onde, inicialmente, apenas as lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista e os produtos eletroeletrônicos e seus componentes receberão tratamento, conforme art. 56 

da PNRS (Brasil, 2010). Outro problema está relacionado à ambiguidade quanto à atuação e responsabilidade entre 
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os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos que estão contemplados pela LR. Os 

sistemas de informação sobre a LR também carecem de fiscalização, mas a PNRS não os contempla.  

 

A maneira como foi concebida a PNRS, estabelece que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

são os responsáveis pela organização dos canais reversos de seus produtos. Todavia, existem poucas pesquisas para o 

desenvolvimento dos canais reversos, escassez de inovações tecnológicas e sistemas de cooperações entre os 

parceiros que fazem parte do ciclo de vida dos produtos no País. Conforme apresentado, os instrumentos políticos e 

econômicos previstos na Lei parecem frágeis.  

 

A PNRS, o seu Decreto Regulamentador nº 7.404/2010 e às leis estaduais e municipais que estão sendo promulgadas 

em relação à GIRS no Brasil, tem instituído a LR para determinados materiais. Todavia, é necessária a ampliação da 

LR para outros bens pós-consumo, tais como as embalagens plásticas, em especial as embalagens PET. 

 

A pesquisa bibliográfica e a análise dos resultados da aplicação do método Delphi, realizado em duas rodadas, 

permitiu identificar lacunas na PNRS, assim como assuntos que foram pouco explorados na Lei. Todavia, a aplicação 

do método Delphi nessa pesquisa apresentou resultados positivos quanto à reflexão e fomento às discussões acerca 

da LR das embalagens PET e a legislação brasileira atual por especialistas da área. 

 

A logística reversa de embalagens PET é um tema de relevância no Brasil, porém ainda pouco explorado. Conforme 

os resultados da pesquisa, os painelistas demonstram que a discussão e a prática sobre o tema ainda são iminentes. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, por sua vez, trata de forma enfática a importância da LR, porém 

exige a sua viabilidade técnica e financeira. Para que isso seja possível, mais estudos e profissionais precisam 

contemplar a questão. 
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Abstract 
Due to environmental and health impacts caused by its difficult to eliminate structure, the waste tires are highlighted 

in discussions related to special solid waste. The main impacts caused by irregular disposal of unserviceable tires 

are proliferation of vectors of sanitary importance in urban centers; detriment of water sources; and complicating 

the air pollution. For such impacts have been minimized it is necessary to reinsert them into the production process, 

minimizing the quantities of raw materials used. The environmentally friendly types of allocation that can been given 

to unserviceable tires are recycling, asphalt paving and fuel in the cement industry. In Brazil, manufacturers and 

importers of unserviceable tires, through the Associação Nacional da Indústria Pneumática (ANIP), deployed 

collected points for unserviceable tires throughout the country in order to optimize the actions involved in the stages 

of collection and storage of tires. So, the objective of this study was to detected the generation of unserviceable tires 

in the city of Presidente Prudente – SP, identifying the major generators of unserviceable tires, using questionnaires, 

as well as diagnosing the recycling center and the allocation given to unserviceable tires. This study allowed to the 

knowledge of how unserviceable tires are managed in this county, problems and successes on the part of generators 

and the managing of the recycling center. 
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Resumo 

Devido aos impactos ambientais e sanitários causados por sua estrutura de difícil eliminação, os pneus inservíveis 

ganham destaque nas discussões relacionadas aos resíduos sólidos especiais. Os principais impactos gerados pelo 

descarte irregular de pneus inservíveis são: proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos; 

comprometimento de corpos d’água; e agravamento da poluição atmosférica. Para que tais impactos sejam 

minimizados é necessário reinseri-los aos processos produtivos, reduzindo as quantidades de matéria-prima 

utilizadas. Os tipos de destinação ambientalmente adequados que podem ser dados aos pneus inservíveis são a 

reciclagem, a pavimentação asfáltica e o uso como combustível na indústria cimenteira. No Brasil, os fabricantes e 

importadores de pneus inservíveis, através da Associação Nacional da Indústria Pneumática (ANIP), implantaram 

pontos de coleta de pneus inservíveis por todo o país a fim de otimizarem as ações envolvidas nas etapas de 

armazenamento e coleta dos pneus. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi diagnosticar a geração dos pneus 

inservíveis no município de Presidente Prudente – SP, identificando os grandes geradores a partir da aplicação de 

questionários, bem como realizar o diagnóstico do ecoponto e da destinação dada aos pneus inservíveis. A realização 

deste estudo possibilitou o conhecimento de como são gerenciados os pneus inservíveis no município, os problemas 

e acertos, por parte dos geradores e a gestão do ecoponto. 

 
Palavras-chave: diagnóstico, gerenciamento, logística reversa, pneus inservíveis. 

 

 

Introdução 

 

Dentre os resíduos sólidos produzidos pela população, os pneus, considerados resíduos especiais, ocupam papel de 

destaque na discussão dos impactos sanitários e ambientais. Os pneus são manufaturados para terem vida longa e 

suportarem constantes impactos, caracterizando-se como estruturas não passíveis de fácil eliminação (Morais e 

Günther, 2002). 

 

Os principais impactos gerados pelos pneus inservíveis são a degradação do solo; comprometimento de corpos 

d’água e mananciais; contribuição para a poluição do ar; proliferação de vetores de importância sanitária nos centros 

urbanos. O ascendente crescimento da produção revela-se como um dos principais problemas para o equacionamento 

da geração excessiva de resíduos sólidos e agrava a questão da disposição final que pode ser dada aos resíduos 

sólidos. 

 

Em 2010, foram produzidos, no Brasil, 67,3 milhões de pneus, importados 18,1 milhões e exportados 23,9 milhões. 

Os principais canais de distribuição foram: 45% para o mercado de reposição e venda; 30% para a indústria 

automobilística e montadoras e 25% para a exportação. No período de 2001 a 2012, foram produzidos no Brasil 

538,7 milhões de pneus (Lagarinhos e Tenório, 2012). 

 

As principais formas de destinação de pneus inservíveis, no Brasil, se baseiam na pavimentação asfáltica, na 

reciclagem e na utilização como combustível nas indústrias cimenteiras. Para que estas alternativas sejam possíveis, 

a coleta dos pneus inservíveis deve ser eficiente e isso pode ser feito através de programas de conscientização para a 

população que mostrem a importância da destinação correta que deve ser dada aos pneus. 

 

No Brasil, foram implantados locais para coleta dos pneus, chamados ecopontos, que são locais de recepção dos 

pneus inservíveis, que possibilitam a destinação ambientalmente correta desse resíduo, visando disseminar entre a 

população a existência de pontos para deposição dos pneus inservíveis. Assim, a partir do momento que as pessoas 

deixam seus pneus nestes locais, os mesmos seguem um fluxo de destinação ambientalmente correto, que é 

gerenciado pela Associação Nacional da Indústria Pneumática (ANIP) (Gardin et al., 2010). 

 

Para a coleta, são firmadas parcerias com as prefeituras que devem ceder um local público denominado de Ecoponto 

ou Estação de Entrega Voluntária de Inservíveis para a entrega dos pneus pelos cidadãos. O local deve ser murado, 

coberto e com segurança, para que se evite a proliferação da dengue, roubos e queima do material. Quando o estoque 

chega à quantidade máxima de um caminhão, ou seja, 2.000 pneus de carros ou 200 pneus de carga, a ANIP envia a 

carreta e arca com os custos de logística do material até a empresa que destina corretamente os pneus (Motta, 2008). 
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Considerando os danos severos causados por pneus inservíveis à vida pública, em âmbito mundial, políticas públicas 

relacionadas a este tipo de resíduo devem ser elaboradas para que os impactos ambientais causados sejam mitigados.  

 

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi realizar o diagnóstico dos pequenos, médios e grandes geradores 

de pneus inservíveis em Presidente Prudente – SP – Brasil, traçando uma análise das etapas do gerenciamento até a 

destinação final dada aos pneus. Além disso, objetivou-se diagnosticar também o ecoponto do município, 

identificando-se os principais entraves existentes e como estes podem prejudicar no correto manejo das etapas 

anteriores à destinação final. 

 

 

Metodologia 

 

Para o conhecimento dos principais geradores de pneus inservíveis no município de Presidente Prudente, coletou-se, 

junto à Coordenadoria Fiscal e Tributária do município, os dados dos estabelecimentos cadastrados relacionados a 

veículos na cidade. Através de aplicação de questionários e trabalhos de campo, verificou-se que os expressivos 

geradores de pneus inservíveis são as borracharias. Das 40 borracharias cadastradas na prefeitura municipal, 

realizou-se o diagnóstico em 17 delas.  

 

O diagnóstico foi baseado em questionários aplicados nas borracharias estudadas e que permitiram o conhecimento 

de como é feito o gerenciamento dos pneus inservíveis em cada etapa. As 17 borracharias foram divididas em 

pequeno, médio e grande porte, de acordo com a capacidade de geração de cada uma.  

 

As questões levantadas foram: quantidade de pneus inservíveis gerados por mês; o tipo de pneu que é trocado na 

borracharia; como e onde é feito o armazenamento dos pneus inservíveis; periodicidade da coleta dos pneus 

inservíveis; como é feito o transporte dos pneus coletados; qual o tipo de destinação dada aos pneus inservíveis. 

 

Para o diagnóstico do Ecoponto de Presidente Prudente, foram realizadas visitas ao local. Para isso, houve a 

necessidade de contatar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a permissão de entrada no local e 

levantamento de informações. 

 

No Ecoponto, foram levantados aspectos como: tamanho da área; cobertura; iluminação; presença de extintores de 

incêndio; placas informativas; localização; facilidade de acesso; frequência de retirada dos pneus inservíveis; 

frequência de chegada dos pneus inservíveis; registros de entradas e saídas; forma de armazenamento e capacidade 

máxima. 

 

 

Resultados 

 

Diagnóstico dos geradores de pneus 

Através dos questionários, verificou-se que a geração mínima de pneus inservíveis por mês em estabelecimentos de 

pequeno porte foi de 15 e a geração máxima, correspondente à estabelecimentos de grande porte foi de 500. As 

capacidades de geração, portanto, permitiram classificar os empreendimentos em: 15-50 pneus/mês – pequeno porte; 

51-100 pneus/mês – médio porte e 101-500 pneus/mês – grande porte. As informações de capacidade de geração, 

tipo dos pneus e armazenamento encontram-se no Quadro 1. 

 

De acordo com o Quadro 1, os pneus gerados, na grande maioria, são de carros, facilitando o acondicionamento dos 

mesmos. Quanto ao armazenamento dos pneus nas borracharias, a estocagem dos pneus inservíveis, em geral, é feita 

de forma segura, em depósitos cobertos.  

 

Com relação ao armazenamento inadequado de pneus, merecem destaque dois empreendimentos que armazenam 

seus pneus a céu aberto. A borracharia 2, caracterizada como grande gerador (101-500 pneus/mês), passa a ser 

possível causadora de problemas para a saúde pública, pois não possui local adequado para acondicionar esta 

expressiva quantidade de pneus. Em épocas de chuva, na tentativa de minimizar as consequências, os pneus 

inservíveis são levados todos os dias ao Ecoponto para que a água da chuva, em contato direto com o pneu, não fique 
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tanto tempo parada. Em semanas que não ocorrem chuvas, os pneus são coletados uma vez na semana, devido à 

grande quantidade gerada. O transporte é feito com carro particular, sem nenhum vínculo com a prefeitura municipal. 

A borracharia 12, de pequeno porte, gera 30 pneus por mês e também armazena seus pneus a céu aberto e a coleta é 

feita uma vez por semana, com carro particular sem apoio da prefeitura municipal. A destinação dada é o Ecoponto. 

Atualmente, com o aumento da conscientização ambiental, é preocupante a existência de pneus dispostos a céu 

aberto, tornando-se um problema sanitário que precisa de atenção por parte do poder público municipal.  

 

Quadro 1. Informações de geração, tipo e armazenamento dos pneus inservíveis 

Borracharia 
Geração Mensal 

(unidades de pneus) 
Tipo de Pneu Armazenamento 

1 15 Caminhão 
Na calçada durante o dia e dentro da 

borracharia a noite. 

2 500 Carro/Moto A céu aberto. 

3 100 Caminhão Depósito fechado dentro da borracharia. 

4 90 Carro Depósito fechado dentro da borracharia. 

5 200 Carro/Caminhonete 
Em frente à borracharia, em local 

coberto. 

6 100 Carro No fundo da borracharia, no depósito. 

7 20 Carro Local coberto dentro da borracharia. 

8 30 Carro/Máquina Agrícola 
No depósito ou em barracão da 

borracharia. 

9 300 Carro Depósito fechado dentro da borracharia. 

10 90 Carro Depósito fechado dentro da borracharia. 

11 100 Carro Dentro da borracharia (local coberto). 

12 30 Carro A céu aberto. 

13 50 Caminhão Local coberto dentro da borracharia. 

14 500 Carro Depósito fechado dentro da borracharia. 

15 50 Carro/Caminhonete Local coberto dentro da borracharia. 

16 60 Carro Local coberto dentro da borracharia. 

17 350 Carro Depósito fechado dentro da borracharia. 

 

 

Diagnóstico do Ecoponto 

Dos 17 empreendimentos, 15 encaminham seus pneus ao Ecoponto de Presidente Prudente, como revela a Figura 1. 

Os outros dois empreendimentos se tratam de grandes geradores, que praticam a logística reversa, encaminhando 

seus pneus inservíveis aos fabricantes cadastrados junto à ANIP. De acordo com a Figura 1, para os 88% dos 

geradores estudados, o destino dos pneus é o Ecoponto, localizado em um barracão de uma indústria que o cedeu a 

área para a Prefeitura de Presidente Prudente. O barracão é coberto, possui área de cerca de 6.000 m
2 

e recebe 

resíduos pneumáticos de todos os tamanhos e tipos (bicicletas, carros, caminhonetes, caminhões, máquinas 

agrícolas). 

 

O Ecoponto localiza-se em uma das principais avenidas do município de Presidente Prudente, apresentando 

facilidade de acesso para a população. No local, não existem placas sinalizando o tipo de resíduo armazenado e 

extintores de incêndio. O galpão se mantem sempre lotado, mesmo com as retiradas semanais, revelando-se pequeno 

para a demanda do município. Há períodos em que o interior do galpão encontra-se tão cheio que os pneus passam a 

ser dispostos do lado de fora do barracão, em uma área coberta. 
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Figura 1. Tipos de destinação dada aos pneus inservíveis 

 

O barracão é bem iluminado, devido às telhas transparentes que permitem a passagem de luz, porém existem 

pequenas aberturas no telhado que acabam possibilitando a passagem de água quando chove e que merece atenção 

devido às questões sanitárias envolvidas neste problema de infraestrutura. Além dos resíduos de Presidente Prudente, 

o Ecoponto também recebe pneus inservíveis de cidades vizinhas como Álvares Machado, Regente Feijó, 

Sandovalina e Santo Anastácio, Estado de São Paulo. 

 

Não há como estimar a quantidade de pneus que será recebida por mês no Ecoponto, pois esta é dependente da 

quantidade de pneus inservíveis que serão gerados pelas borracharias de pequeno, médio e grande porte. 

 

O controle de entrada de pneus se dá a partir de uma planilha, preenchida pelo funcionário do Ecoponto, que registra 

o nome da borracharia, qual a quantidade e o responsável pela entrega dos pneus. 

 

A coleta e o transporte dos pneus, armazenados no barracão, para um local de destinação final adequada é realizada 

por uma empresa de Mogi Mirim – SP, às segundas, quartas e sextas-feiras. O transporte é feito em caminhões do 

tipo baú, que suportam 210 pneus de caminhão, e em caminhões do tipo graneleiro, que carregam de 1800 a 1900 

pneus de carro traçados. Não há venda de pneus para a empresa, todos são doados. 

 

A empresa que recolhe os pneus se responsabiliza pelo translado, armazenamento e pela destinação ecologicamente 

correta de todo o material coletado (pneus inservíveis e sucatas em geral). 

 

A saída de pneus inservíveis do Ecoponto é controlada pela Secretaria do Meio Ambiente de Presidente Prudente, 

por meio de documentos especificando as quantidades e tipos de pneus retirados, que comprovam que os pneus são 

destinados de forma correta à empresa de Mogi Mirim. 

 

A partir do diagnóstico do Ecoponto, ficou claro que são necessárias melhorias do local para atender a demanda do 

município e da região, pois a infraestrutura precária do local prejudica o bom andamento do processo. 

 

Propostas de melhoria para os geradores de pneus 

De acordo com os dados obtidos referentes ao gerenciamento de pneus inservíveis em Presidente Prudente – SP, os 

empreendimentos que merecem maior atenção por parte da Prefeitura Municipal são dos de pequeno porte, devido 

aos riscos envolvidos nas ações de gestão de pneus realizadas atualmente. Sendo assim, se faz necessária a ação de 

agentes de fiscalização para controle dos casos de dengue e ações auxiliares à gestão dos pneus.  

 

Para que a coleta de pneus inservíveis seja otimizada e o descarte em locais inadequados seja reduzido ou até 

eliminado, programas de conscientização para os geradores e para a população se apresentam como boa solução. 

Além disso, investimentos em ações de incentivo à redução de impostos aos geradores que se adequarem às 
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condições ambientalmente corretas de armazenamento dos pneus e fiscalizações rigorosas com aplicação de multas 

para situações irregulares, são medidas passíveis de serem tomadas. 

 

Propostas de melhoria para o Ecoponto 

A redução do descarte irregular dos pneus inservíveis depende também da estrutura que é fornecida pelo Ecoponto 

municipal, que deve ter área suficiente para o armazenamento dos pneus inservíveis. A ampliação da área do 

barracão ou a mudança de local do ponto de acúmulo para uma área que suporte, além da atual carga de pneus, a 

projeção de aumento de geração de pneus inservíveis, se mostra, portanto, urgentemente necessária. 

 

No Brasil, a Resolução CONAMA n. 416/2009, que regulamenta a destinação final ambientalmente adequada dos 

pneus inservíveis, tem entre seus objetivos o aprimoramento do processo de coleta e destinação dos pneus inservíveis 

através dos fabricantes e importadores, que devem divulgar os pontos de coleta e centrais de armazenamento de 

pneus inservíveis; incentivar os consumidores a entregar seus pneus inservíveis nos pontos de coleta, além de 

promover estudos e pesquisas para desenvolver técnicas de reutilização e reciclagem. Assim, os grandes geradores, 

representados pelos Centros Automotivos, também são responsáveis pelo Ecoponto, no sentido, de garantir a 

otimização do processo de coleta de pneus inservíveis no município através da divulgação do ponto de coleta para os 

consumidores. 

 

 

Conclusões 

 

A partir da divisão dos empreendimentos feita em pequeno, médio e grande porte e a aplicação dos questionários, 

juntamente com os trabalhos de campo, foi possível obter um panorama de como é realizado e organizado o 

gerenciamento dos resíduos pneumáticos no município de Presidente Prudente. Os principais problemas puderam ser 

elencados, sendo que estes tendem a ser piores nos pequenos geradores.  

 

Em geral, os pequenos geradores merecem maior atenção por parte da Prefeitura Municipal, por possuírem falta de 

espaço para armazenar seus pneus em locais seguros e cobertos, antes de ser feita a destinação dos pneus ao 

Ecoponto. Sendo assim, são necessárias medidas de apoio à gestão dos pneus e também de ação dos agentes de 

fiscalização sanitária, que devem controlar casos de incidência de dengue.  

 

A lotação do Ecoponto, em determinadas épocas do ano, agrava os casos irregulares de armazenamento, pois os 

geradores, que já sofrem com falta de espaço nos estabelecimentos, são obrigados na maioria das vezes a optarem 

por alternativas secundárias que, geralmente, são irregulares e trazem prejuízos para o meio ambiente e à saúde 

pública. 
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Abstract 
Improper storage of hazardous solid waste generated in laboratories where physiochemical characterizations are 

performed , has important environmental and health and safety issues especially for the personnel working in these 

environments . Because this is the Mayor of San Marcos National University ( San Marcos) , aware of their role 

based on research and social responsibility has been making effort to implement a system that allows the correct 

treatment and / or disposal of such waste so that they can be conveniently recycled , inactivated, processed and / or 

encapsulated . For the development of the first stage of this research have been prioritized toxic solid waste 

generated in the laboratories of the Faculty of Chemistry and Chemical Engineering ( FQIQ ) of San Marcos , 

proceeding to analyze variables such as types and quantities of waste generated ; determining their toxicity ; trials 

to interpret the phenomena that occur when encapsulated toxic solid waste and inerted are exposed to the action of 

water . The results allowed us to conclude that it is fundamentally possible treatment and disposal of accumulated 

stores of the laboratories of the faculty of chemistry and chemical engineering minimizing toxicity and even 

hazardous waste emissions. 
 

Key Words: Case, inerted, Laboratories for Physical, Minimization, Waste Solid Waste.  
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Resumen 

El inadecuado almacenamiento de residuos sólidos peligrosos generados en laboratorios en que se realizan 

caracterizaciones físico-químicas, conlleva importantes problemas medio ambientales y de salud y seguridad sobre 

todo para el personal que labora en dichos ambientes. Debido a ello es que la Universidades Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM), consciente de su rol referido a investigación y responsabilidad social viene haciendo los 

esfuerzos necesarios para implementen un sistema que permita el correcto tratamiento y/o disposición final de este 

tipo de residuos de tal forma que puedan ser convenientemente reciclados, inactivados, procesados y/o encapsulados. 

Para el desarrollo de la primera etapa de este trabajo de investigación se han priorizado los residuos sólidos tóxicos 

generados en los laboratorios de la Facultad de Química e Ingeniería Química (FQIQ) de la UNMSM, procediéndose 

a analizar variables como: tipos y cantidades de residuos generados; determinación de su grado de toxicidad; ensayos 

que permitan interpretar los fenómenos que tienen lugar cuando los residuos sólidos tóxicos encapsulados e 

inertizados están expuestos a la acción del agua. Los resultados obtenidos nos permitieron concluir 

fundamentalmente que es posible realizar el tratamiento y disposición final de los residuos acumulados en los 

almacenes de los laboratorios de la facultad de química e ingeniería química minimizando el grado de toxicidad e 

inclusive las  emisiones peligrosas. 

 
Palabras Claves: Encapsulado, Inertizado, Laboratorios para análisis Físicos-Químicos, Minimización, Residuos Sólidos 

Peligrosos.  

 

 
Introducción 

 

En los últimos años ha surgido una gran preocupación respecto al almacenamiento interno de los residuos sólidos 

tóxicos en las instituciones educativas, dado los efectos sobre el entorno ambiental y sobre la salud de quienes 

componen la comunidad universitaria. Un manejo y disposición responsable de los residuos sólidos tóxicos, es 

esencial para la preservación del medio ambiente y la seguridad y salud del personal de la universidad, para 

posibilitar ello se requiere, entre otros, lo siguientes: identificación de los generadores, que son diversos y no están 

obligados a ningún registro dentro de la universidad; diversidad de residuos peligrosos, la libertad de cátedra permite 

al personal docente e investigador dirigir su actividad al ámbito, y empleando los elementos, que desee; 

heterogeneidad en la frecuencia y en las cantidades generadas, se da el caso que son numerosas las unidades que 

diariamente generan pequeñas cantidades de residuos aunque no por ello menos peligrosas; el ciclo interno de los 

residuos sólidos tóxicos, que incluye los procesos de recolección, transporte, tratamiento y disposición interna; 

almacenamiento centralizado, específicamente para la FQIQ de la UNMSM no existe espacio físico específico 

adecuado y seguro, ni personal especializado, para la recolección, traslado y almacenamiento temporal de este tipo 

de residuos.    
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Figura 1. Ubicación de la FQIQ (3 en azul) en la ciudad universitaria de la UNMSM. 

 

   
          1. FQIQ-UNMSM                2. Almacén de Lab. Q.Orgánica               3. Almacén de USAQ

  
        4. Residuos en depósito     5. Almacén de Lab. Q.Inorgánica 

Figura 2 Fotos de almacenes de los laboratorios:  

 

 

Objetivos  

 

El objetivo general es plantear un proyecto de tratamiento de los residuos sólidos tóxicos considerando su 

minimización y posibilitando su disposición final adecuada. Los objetivos específicos son: determinar el ciclo 

interno que actualmente siguen estos residuos; identificar los lugares de generación, cuantificar y caracterizar los 

residuos sólidos tóxicos.  
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Metodología 

  

Determinado el manejo interno de los residuos sólidos tóxicos, se estableció la metodología a emplear la cual se 

resume en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de proceso operativo 

 

Resultados 

 

Los tipos de residuos sólidos tóxicos generados en los laboratorios de la FQIQ de la UNMSM son los siguientes: 
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Tabla 1: Tipos de residuos sólidos peligrosos 

Residuos Tipos 

Grupo 1 Reactivos obsoletos de laboratorios 

Grupo 2 Disolventes no halogenados 

Grupo 3 Disolventes halogenados 

Grupo 4 Ácidos inorgánicos y soluciones ácidas con metales (excepto crómico y metales pesados) 

Grupo 5 Ácidos orgánicos, sales orgánicas y peróxidos orgánicos 

Grupo 6 Álcalis y sales inorgánicas 

Grupo 7 Organohalogenados y organofosforados 

Grupo 8 Sustancias cianuradas 

Grupo 9 Varios, muestras, (amiantos) 

Grupo 10 Desconocidos o altamente peligrosos 

Grupo 11 Residuos de cromatografía. 

Grupo 12 Pesticidas, herbicidas, insecticidas. 

 

 

La cantidad total de residuos sólidos tóxicos generados es de 1,300 Kg/mes. Las cantidades que se acopian en los 

almacenes de los laboratorios son los siguientes: 

 

Tabla 2: Cantidades de residuos sólidos peligrosos generados 

Grupo/ 

Residuo 

Cantidades (Kg y %)  

 

Total (%) 

Unidad de 

servicios, 

USAQ 

Química 

Inorgánica 

Química 

Orgánica 

Análisis por 

Instrumentación 
Química 

Analítica 

Física-

Química 

Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Grupo 1 26 2 52 4   39 3 39 3   156 12 

Grupo 2 13 1 13 1         26 2 

Grupo 3 52 4     13 1     65 5 

Grupo 4 91 7 78 6       52 4 221 17 

Grupo 5 39 3 52 4       39 3 130 10 

Grupo 6 104 8 65 5     52 4   221 17 

Grupo 7     65 5       65 5 

Grupo 8       13 1     13 1 

Grupo 9 78 6           78 6 

Grupo 10 65 5 52 4         117 9 

Grupo 11 13 1           13 1 

Grupo 12 195 15           195 15 

Total (%) 676 52 312 24 65 5 65 5 91 7 91 7 1300 100 

 
 

Se realizaron mediciones de conductividad y pH al agua de envases diferentes que contenían las muestras de los 

residuos inertizados/solidificados y de los residuos encapsulados; se consideró que los bloques que no presentaban 

acidez o conductibilidad alta o muy baja estaban listos para ser traslados hacia la disposición final, mientras que los 

bloques que emitían acidez o conductibilidad alta o muy baja se tenían que encapsular con mayor capa de mezcla 

antes de llevarlas al lugar de disposición final. Cuando estos valores tuvieron una variación significativa se realizó la 

determinación de DQO y otros específicos de acuerdo al residuo encapsulado. Los valores obtenidos se observan en 

las siguientes figuras: 
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Figura 4. Variación del pH con el tiempo 

 

 

En el caso de los inertizados/solidificados el pH sube de 9 a 10 en los primeros 6 días, luego baja a 9.2 en los 

siguientes 16 días, para volver a subir nuevamente a 10 en los 8 días subsiguientes. En el caso de los encapsulados el 

pH sube de 9 a 10 en los primeros 6 días y se mantiene así hasta los 16 días siguientes, posteriormente baja hasta 9.2 

en los subsiguientes 8 días.   

 

En el caso de los inertizados/solidificados la conductividad sube de 1200 μS/cm a 1600 μS/cm en los primeros 6 

días, luego baja a 1300 μS/cm en los siguientes 16 días, para volver a subir nuevamente a 1500 μS/cm en los 8 días 

subsiguientes. En el caso de los encapsulados la conductividad sube de 1100 μS/cm a 1700 μS/cm en los primeros 6 

días, luego baja a 1500 μS/cm en los 16 días siguientes, para seguir bajando hasta 1300 μS/cm en los subsiguientes 8 

días.   

 

Adicionalmente, utilizando la matriz para identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPER), se 

evaluaron estas variables resultando que en la manipulación de los residuos y los reactivos la magnitud del riesgo es 

importante y por tanto para establecer las medidas de control que se deben tomar se requiere de una evaluación más 

detallada. Igualmente se usó la matriz de Leopold para la identificación y la evaluación de los aspectos ambientales, 

siendo el resultado principal que el aspecto ambiental emisiones a la atmosfera por reacciones químicas durante el 

proceso de neutralización, inertizado y solidificación se puede convertir en significativo si aumentan las cantidades 

de residuos en cada batch o existan compuestos que produzcan reacciones violentas.  
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Figura 5. Variación de la Conductividad con el tiempo 

 

 

Conclusiones 

 

1. Se identificaron dieciséis (12) tipos de residuos sólidos tóxicos que se generan en los laboratorios de la FQIQ 

de la UNMSM. Estos cubren desde los reactivos obsoletos de laboratorio hasta los pesticidas, herbicidas e 

insecticidas. 

 

2. De la evaluación de los resultados contenidos en la Tabla 2 se puede concluir lo siguiente: a) respecto a 

generación de tipo de residuos, los ácidos inorgánicos y soluciones ácidas con metales excepto crómico y 

metales pesados así como los álcalis y sales inorgánicas llegan a 221 Kg/mes (17%); los pesticidas, herbicidas, 

insecticidas llegan a 195 Kg/mes (15%); los reactivos de obsoletos de laboratorios llegan a 156 Kg/mes (12%); 

b) respecto a la principal fuente de generación, en la USAQ se generan 676 Kg/mes (52%) de residuos; en el 

laboratorio de Química Inorgánica se generan 312 Kg/mes (24%); en el laboratorio de Química Analítica, así 

como en el laboratorio de Físico-Química, se generan 91 Kg/mes (7%) respectivamente. En el caso de los 

residuos del Grupo 10 (desconocidos y altamente peligrosos) se generan 117 Kg/mes (9%) lo que se debe ser 

tomado en cuenta ya que no deben ser mezclados ni entre ellos ni con los otros residuos, también deben 

permanecer todo el tiempo cerrados y alejados de toda fuente de calor.        

 

3. Se estudió la posible transferencia de contaminantes contenidos en los residuos encapsulados y de los bloques 

inertizados/solidificados en agua potable, para lo cual se hizo seguimiento del pH y la conductibilidad del agua. 

Se consideró que: los bloques que no presentaban acidez o conductibilidad alta o muy baja estaban listos para 

ser traslados hacia la disposición final; los bloques que emiten acidez o conductibilidad alta o muy baja se 

tienen que encapsular con mayor capa de mezcla antes de llevarlas al lugar de disposición final. Las medidas de 

pH, tanto de los residuos inertizados/solidificados como de los encapsulados, vario entre 9 a 10 a lo largo de los 

30 días de evaluación. Las medidas de Conductividad Hidráulica de los residuos inertizados/solidificados varió 

entre los 1200 μS/cm a 1600 μS/cm a lo largo del periodo de evaluación, mientras que para los residuos 

encapsulados la conductividad varió de 1100 μS/cm a 1700 μS/cm a lo largo de los 30 días de evaluación.   
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4. Utilizando la matriz para identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPER), se evaluaron 

estas variables concluyéndose que en la manipulación de los residuos y los reactivos la magnitud del riesgo es 

importante y por tanto para establecer las medidas de control que se deben tomar se requiere de una evaluación 

más detallada. 

 

5. Utilizando la matriz de Leopold para la identificación y la evaluación de los aspectos ambientales, siendo la 

principal conclusión que el aspecto ambiental emisiones a la atmosfera por reacciones químicas durante el 

proceso de neutralización, inertizado y solidificación se puede convertir en significativo si aumentan las 

cantidades de residuos en cada batch o existan compuestos que produzcan reacciones violentas. 

 

6. La conclusión principal es que es posible realizar el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

tóxicos acumulados en los almacenes de los laboratorios de la FQIQ minimizando su grado de toxicidad, e 

inclusive, las emisiones peligrosas.   
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REMOCIÓN DEL COLOR Y COMPORTAMIENTO DE LA GENERACIÓN DE LODOS 

EN EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS MADUROS MEDIANTE UN SISTEMA 

ACOPLADO (COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN-OXIDACIÓN ANÓDICA) 

 
 

COLOR REMOVAL PERFORMANCE AND THE GENERATION OF SLUDGE IN THE 
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Abstract 
It was mature leachate from the landfill in the city of Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico, using a coupled system, 

anodic oxidation Coagulation Flocculation-where in the first stage we studied the behavior of the resulting sludge, 

noting that after four sedimentation hours yielded a 23% slurry, which when subjected to spin the resulting slurry 

was 8.8%. During this phase reached 81% removal of color. As the second stage anodic oxidation was applied 

electrodes using boron-doped diamond, achieving 100% removal color during the first 120 min at 300 mA and pH 3. 

The biodegradability of the effluent increased to 0.23 with the application of the coupled system. 

 

KeyWords: Anodic Oxidation, BDD, Coagulation-Flocculation, Leachates 
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Resumen 

Se trató el lixiviado maduro proveniente del relleno sanitario de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 

aplicando un sistema acoplado, Coagulación-Floculación-Oxidación anódica en donde en la primera etapa se estudió 

el comportamiento de los lodos resultantes, observando que después de cuatro horas de sedimentación se obtuvo un 

23 % de lodos, que al someterlos a centrifugado el 8.8% fue lodo resultante. Durante esta primera etapa se alcanzó el 

81% de remoción de color. Como segunda etapa se aplicó la oxidación anódica empleando electrodos de Diamante 

dopado con boro, logrando remover el 100% de color durante los primeros 120 min a 300 mA y pH 3. La 

biodegradabilidad del efluente aumento a 0.23 con la aplicación del sistema acoplado. 

 

Palabras Clave: Coagulación-Floculación, DDB, Lixiviados, Oxidación anódica. 

 

Introducción 

 

El estado de Chiapas cuenta al menos con 120 sitios para la disposición final de los residuos sólidos coloquialmente 

conocidos con el término de “basureros”, operando más del 90% de ellos como tiraderos a cielo abierto (TCA), sin 

control alguno y con afectaciones al entorno. Estos sitios ya sea que se operen de forma controlada o incontrolada, 

conducen a emisiones líquidas y gaseosas (biogás), además de materiales inertes cuando los residuos se han 

estabilizado. Para el caso del biogás, éste se compone principalmente por metano y bióxido de carbono, en tanto que 

la fracción líquida mejor conocida como lixiviado proviene de desechos heterogéneos en composición y arrastran 

todo tipo de contaminantes, muchos de ellos en concentraciones elevadas, por lo que son catalogados como uno de 

los residuos más complejos y difíciles de tratar (Luna et al. 2007). Los lixiviados contienen concentraciones elevadas 

de contaminantes orgánicos e inorgánicos, incluyendo ácidos húmicos, nitrógeno amoniacal y metales pesados, así 

como sales inorgánicas (de Morais y Zamora, 2005; Wiszniowski et al. 2006).  

 

La norma NOM-083-SEMARNAT-2003 y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en 

su artículo 5 fracción XVI, definen a los lixiviados como el “líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado 

de los materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que 

pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar 

lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a 

la salud humana y de los demás organismos vivos”. Otros autores (Wang et al. 2003, Wiszniowski et al. 2006) 

definen al lixiviado como el agua de lluvia que pasa a través del sitio de disposición final (SDF) además del líquido 

que se genera en la degradación de los desechos dentro de un relleno sanitario, o como aguas residuales complejas 

generadas cuando la capacidad de campo de los residuos es rebasada. 

En la actualidad, el nulo manejo de los lixiviados constituye la práctica común en el estado de Chiapas, a pesar de ser 

uno de los líquidos más complejos y contaminantes, sino el mayor, generado ininterrumpidamente en el territorio 

estatal. Por lo anterior, es necesario llevar a cabo estudios y propuestas de tratamiento capaces de remover la gama 

de contaminantes que caracterizan a los lixiviados. Estudios realizados por Cabeza et al. (2007) y Anglada et al. 

(2009), demuestran que la aplicación de pretratamientos fisicoquímicos o biológicos acoplados a la oxidación 

anódica empleando electrodos de diamante dopado con boro (DDB), disminuyen la carga de materia orgánica de 

lixiviados maduros provenientes de rellenos sanitarios. Así, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el 

comportamiento de la generación de lodos en la primera etapa, la remoción de color y el índice de biodegradabilidad 

en el efluente final del lixiviados maduro proveniente del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 

mediante un sistema acoplado Coagulación-Floculación-Oxidación anódica, utilizando electrodos de DDB. 
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Hipótesis 

 

Se puede remover de manera eficiente el color en lixiviados maduros, incrementado el índice de biodegradabilidad 

del efluente final a través de un sistema acoplado de Coagulación-Floculación-Oxidación anódica empleando 

electrodos de DDB. 

 

 

Metodología empleada 

 

El muestreo se realizó en el relleno sanitario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Las muestras fueron 

transportadas al laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en donde se 

realizaron las determinaciones correspondientes para la caracterización de los lixiviados, esto se realizó conforme a 

lo establecido en las normas mexicanas para el análisis de aguas y a los Métodos Normalizados para la 

determinación de aguas residuales, adaptadas a las condiciones de los lixiviados. Debido a la naturaleza del lixiviado, 

se aplicó la coagulación-floculación empleando como coagulante una sal inorgánica (FeCl3) a 2.2 g/L, dosis 

empleada por Nájera et al. (2011) para lixiviados provenientes del mismo sitio, trabajando a tres valores de pH (5, 6 

y 7.35). La oxidación anódica se realizó en una celda electrolítica tipo batch, a tres intensidades de corriente (100, 

200 y 300 mA) y tres  valores de pH (3, 5 y 7), ajustando el pH con NaOH al 2M y H2SO4 al 10%. 

 

El proceso de la etapa de coagulación-floculación se llevó a cabo en un equipo de prueba de jarras, el periodo de 

mezcla rápida y lenta se realizó a 250 y 30 rpm durante 80 seg y 20 minutos, respectivamente, al efluente que reportó 

la mayor remoción de DQO se le determinó el color. Los lodos en cada fase fueron cuantificados con respecto al 

tiempo de sedimentación, centrifugados y secados en el horno a 105°C. 

 

Para la etapa de Oxidación anódica, el número de variables controladas permitieron establecer un diseño 

experimental 3
2 

 con un total de 9 tratamientos, en donde ambos electrodos fueron de DDB, los cuales fueron 

colocados a dos centímetros de separación (Figura 1) a agitación constante de 850 rpm, del mejor tratamiento 

obtenido en esta etapa con respecto a la remoción de DQO, se construyó la curva de remoción de color tomando 

alícuotas a cada 15 minutos durante la primera hora y cada media hora después de este tiempo. 

 

 

 

Figura 1. Adaptación de los electrodos dentro de la celda electrolítica 
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2 cm 
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El índice de biodegradabilidad fue calculado a partir de la ecuación 1  

 

   
    

   ⁄    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -> Ecuación 1 

Donde:  

IB= Indice de Biodegradabilidad 

DBO5= Demanda biológica de Oxigeno en cada etapa 

DQO= Demanda química de Oxigeno en cada etapa 

 

Resultados obtenidos 

 

La coagulación-floculación permitió remover cerca de un 50% de la carga orgánica (medida como DQO) inicial del 

lixiviado, este dato permitió establecer las condiciones a las cuales se trabajaría en la etapa de oxidación anódica. En 

la figura 2 se observa el comportamiento de los lodos generados en la etapa de coagulación-floculación. 

 

 

Figura 2. Análisis de los lodos obtenidos en la etapa de Coagulación-Floculación. B.H. = Base húmeda; B.S. = Base 

seca  

 

Como se observa en la figura 2, después de una hora de sedimentación se obtuvo un 33.5% de lodos sedimentados y 

para cuatro horas el 23%, esto nos permite considerar necesario dar al efluente tratado este tiempo de sedimentación 

ya que se recupera cerca de un 10% más del líquido tratado. Después de 24 horas tan solo se logra recuperar el 3% 

con respecto a las cuatro horas, por lo tanto no sería recomendable dejar reposar más de cuatro horas el efluente del 

proceso si se proyectase su escalamiento. Del volumen de lodos sometidos a centrifugación, se obtuvo que tan solo el 

8.8% pertece a sólidos base húmeda. 
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Figura 3.  Curva de remoción del color del mejor tratamiento, en la etapa de oxidación anódica. 

La curva de remoción del color presentada en la figura 3, tiende a tener un comportamiento de primer orden, en 

donde cerca del 60% del color es removido durante los primeros 15 minutos y el 100% a los 120 minutos partiendo 

de una concentración de 1130 UC Pt-C0; el color en los lixiviados maduros es atribuido al contenido de materia 

orgánica biorecalcitrante, principalmente ácidos húmicos y fúlvicos, los cuales lograron ser removidos en la etapa de 

oxidación anódica, tal y como lo reportan Anglada et al., (2009), ya que este tipo de materia es la que confiere el 

color al lixiviado; Primo, (2008) reporta hasta el 95% de remoción de color después de la neutralización en el 

proceso Fenton. Mahmud, (2011) reporta hasta el 97% de remoción de color al pretatar el lixivado con aireación 

prolongada y posteriormente aplicar el proceso Fenton, Aloui et al., (2009) reportan el 99% de remoción de color 

después del tratamiento electroquímico empleando como electrodos el Ti/Pt. 

Por otro lado, se realizó la caracterización del lixiviado después de cada etapa del sistema acoplado (Tabla 2) para el 

caso de la turbiedad se observa una ligera disminución entre el influente y efluente de la primera etapa, sin embargo, 

con la aplicación del sistema acoplado, la turbiedad disminuye hasta en un 87 %. 

 

Tabla 2. Caracterización del Lixiviado tratado al inicio y después de cada etapa del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variación en el pH del lixiviado en cada etapa en la Tabla 2, se debe a la manipulación del mismo para la 

aplicación de los tratamientos del sistema acoplado. Se observa que después de aplicada la etapa de Oxidación 

anódica el pH disminuye su concentración en el mejor tratamiento (de 3 a 2.47). 

R² = 0.9024 
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Parámetro Inicial Primera etapa Segunda etapa 

pH 7.35 6.8 2.47 

C.E  (mS/cm) 15.75 19.36 2.097 

Turbidez (UNT) 295 275 37.6 

Alcalinidad (mg/L) 666.66 61.11 -- 

Cloruros 713 1414.5 1052 

SST (mg/L) 233.33 240 213.33 

Color ( UC Pt-C0) 5940 1130 0 

DBO5 (mg/L) 520 92 74 

DQO (mg/L) 3159.32 1884.48 310.3 

DBO5/DQO 0.16 0.04  0.23 
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La conductividad eléctrica en el líquido inicial y el efluente de la primera etapa aumenta de 15.75 a 19.36 mS/cm, 

esto puede atribuirse al aumento en la concentración del ion cloruro aportado por el coagulante utilizado en la 

primera etapa, sin embargo considerablemente en la segunda etapa (2.097 mS/cm). 

Dada la concentración cloruros (1414.5 mg/L) registrada en la primera etapa y cercana a la reportada por Anglada et 

al. (2009) y Cabeza et al. (2007), 1537 y 1560 mg/L, respectivamente, se descartó la adición de un electrolito en la 

aplicación de la segunda etapa. La concentración de los cloruros entre la primera y segunda etapa no varía 

significativamente, permitiendo así que durante el tiempo de oxidación establecido se favoreciera la generación del 

radical hidroxilo. Con la aplicación de la primera etapa del tratamiento (Coagulación-floculación) se remueve el 81% 

del color, obteniendo resultados de remoción final del 100% con la aplicación del sistema acoplado. 

 

 

Conclusiones 

 

La caracterización inicial del lixiviado nos permitió corrovorar que se trata de un lixiviado maduro, por lo que se 

procedio a trabajar con éste. De los datos obtenidos en el análisis de lodos en la primera etapa del sistema, se 

recomienda al momento de escalar, considerar la importancia de la etapa de centrifugado con el fin de reducir el 

volumen de estos que habrán de disponerse, observando que del líquido total tratado el 8.8% es lodo en base 

humeda. Con la aplicación del sistema acoplado Coagulación-Floculación-Oxidación anódica utilizando electrodos 

de DDB, se logró evaluar la remoción de color en el tratamiento de lixiviados maduros provenientes del cárcamo uno 

de la zona clausurada del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, obteniendo eficiencias de remoción del 

100% en Color, a condiciones de pH 5 con dosis de 2.2 g/L de FeCl3 para la etapa de Coagulación - Floculación y a 

pH 3 aplicando una intensidad de corriente de 300 mA en la etapa de oxidación anódica partiendo de una 

concentración incial de 5940 UC Pt-C0. 

Se logró incrementar el índice de biodegradabilidad en el efluente final (0.23), sin embargo, continúa siendo bajo 

para un posterior ensayo de tratamiento biológico. 
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Abstract 

The growing demand for energy has led to seek alternative sources of energy to fossil fuels. The 

increase in solid waste generation is a concern because of the problems they carry when they 

have no proper management. In this paper the potential of methane generation from different 

organic waste in the state of Tabasco was evaluated: Organic Fraction of Municipal Solid Waste 

(OFMSW), manure of sheep and pigs and ruminal gastric contents (rumen). Elemental analysis 

of waste was performed. A chemical formula was obtained for each waste. Based on the chemical 

formula the mass of methane was obtained and its volume was calculated. Finally, the results are 

expressed as m
3
 of biogas per ton of waste on dry basis and on a wet basis. The OFMSW is the 

waste that generates more methane on dry basis (342.3 m
3
/ t) and manure of pig generates less 

methane (87.7 m3 / t). On wet basis the OFMSW is the waste that generates more methane (271. 

m
3
 / t) and the rumen generates the least amount (37.1 m3 / t) because have a high moisture 

content (87.75%) 
 

.KeyWords: Biogas, Degradable organic fraction, Organic waste.  
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Resumen 

La creciente demanda de energía ha llevado a buscar fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles.  El 

aumento en la generación de residuos sólidos constituye una preocupación debido a los problemas que estos acarrean 

cuando no tienen un manejo adecuado. En el presente trabajo se evaluó el potencial de generación de metano de 

diferentes residuos orgánicos del estado de Tabasco: Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU), 

excretas de borrego y cerdo y contenido gástrico ruminal (rumen). Se realizó un análisis elemental de los residuos. 

Se obtuvo una fórmula química para cada uno de ellos. En base a cada fórmula química se obtuvo la masa del 

metano y el  volumen que se genera. Los resultados se expresan como m
3
 de biogás por tonelada de residuo en base 

seca y  húmeda. Se estimó que el residuo que genera más metano en base seca es  la FORSU (342.3 m
3
/t) y el que 

menos genera es el excremento de cerdo (87.7 m
3
/t). El residuo que genera más metano en base húmeda es la 

FORSU (271. m
3
/t) y el que menos metano genera es el rumen  (37.1 m

3
/t) por tener un alto contenido de humedad 

(87.75%). 

 
Palabras clave: Biogás, Fracción orgánica degradable, Residuos orgánicos. 

 

 

 Introducción 

 

La creciente demanda de energía ha llevado a buscar fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. La 

producción de metano a partir de una variedad de residuos orgánicos a través de la tecnología de digestión anaerobia 

está creciendo en todo el mundo y es considerado ideal en muchos aspectos debido a su beneficio económico y 

ambiental. (Fantozzi y Buratti, 2011). De acuerdo a la FAO (1996) el potencial de generación de biogás  de 

excremento de ganado vacuno y cerdo es de 0.023 m
3
/kg y 0.04 m

3
/kg respectivamente. Bux et al. (2012) 

determinaron el potencial de biometanización para diferentes residuos de la agricultura y encontraron que para paja 

de arroz la generación de CH4 es de 398 m
3
/t, para residuos de una desmontadora de algodón 374 m

3
/t y para 

residuos de caña de azúcar m
3
/t. Lane (1984)  reporta un rango de producción de metano a través de residuos de 

frutas y vegetales entre 0.429-0.568 m
3
/kg de SV. Sundararajan  et al (2005) reportan que la generación de metano la 

FORSU es de 0.36 m
3
/ kg de Sólidos Volátiles (SV). Bouallagui et al (2005) encontraron una producción de metano 

de 0.42 m
3
/kg de SV para residuos de verduras y frutas. Gizem et al (2014) reportan una producción de metano entre 

0.40 y 0.44 m
3
/kg de SV para residuos de un supermercado. El aumento en la generación de residuos sólidos y entre 

éstos los orgánicos, constituyen una preocupación debido a los problemas que estos acarrean cuando no tienen un 

manejo adecuado; por ejemplo el excremento del ganado aumenta el riesgo de enfermedades para la población 

humana por el consumo de agua contaminada con: 1) estiércol conteniendo bacterias patógenas y la más común es 

Escherichia coli que causa diarrea y gases abdominales (LeJeune y Wetzel, 2007); 2) contenidos altos de nitratos que 

reducen la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, conocida como metahemoglobinemia (Miner et al., 

2000); 3) hormonas, principalmente estrógenos, relacionadas con una reducción en la cantidad de esperma en 

humanos (Sharpe y Skakkebaek, 1993). Contribuye en el aumento de la generación de gases de efecto invernadero, 

eutrofización de cuerpos de agua y sobrecarga de nutrientes en suelos. El objetivo del presente trabajo es evaluar el 

potencial de generación de biogás de diferentes residuos sólidos orgánicos  generados en el  estado de Tabasco. La 

digestión anaerobia es una tecnología para el tratamiento de residuos orgánicos que no sólo permite dar solución a 

los problemas que acarrean estos residuos, sino que también aprovechar su potencial energético, proporcionando una 

fuente de energía sostenible. 

 

 

Metodología 

 

Recolección de las muestras 

La fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) se tomó de un muestreo aleatorio de casas habitación 

del municipio de Nacajuca, Tabasco. El rumen del rastro municipal del municipio de Cunduacán. El excremento de 

borrego y cerdo de un establo rural del municipio de Huimanguillo. Las muestras fueron representativas, se tomaron 

usando el método de cuarteo de acuerdo a la NMX-AA-015-1985. 

 

Determinación de SV, cenizas y  sólidos totales (ST) 
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Los sólidos volátiles se calcularon en base a la NMX-AA-034-2001, las cenizas se determinaron según la NOM-AA-

18-198 y los ST se calcularon de la diferencia de 1-%cenizas (Bux et al., 2012). 

 

  

Análisis elemental  

Se tomaron muestras por triplicado de cada residuo y se enviaron al Laboratorio de Análisis Elemental de la Unidad 

de Servicios de apoyo a la Investigación en  la Facultad de Química de la UNAM, acreditado ante la ema. 

 

La determinación analítica del contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre de los RSU, se llevó a cabo por 

triplicado. Se utilizó un Analizador Perkin Elmer® modelo PE 2400 que da información del contenido porcentual de 

carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre si están presente en la muestra. Para ello se pesó entre 1 y 3 mg de muestra y 

adicionalmente se fijaron los valores de los parámetros analíticos siguientes: tipo de programa utilizado, temperatura 

de la columna cromatográfica, así como temperaturas del reactor de combustión y tiempo de  medición como se 

muestra a continuación. Gas acarreador/gas de referencia: Helio; Temperatura de la columna cromatográfica: 82.2 

°C; Detector: Conductividad Térmica; Presión: 116.2 mm Hg; Temperatura del reactor de combustión: 975 °C; 

Temperatura del reactor de reducción: 501 °C; Programa analítico: CHNS; Tiempo de análisis: 430 segundos; 

Compuesto de calibración: Cistina, reactivo analítico marca Perkin Elmer®. 

 

Obtención de la fórmula química 

Para obtener la fórmula química, se realizó el recalculo del porcentaje de oxígeno presente en la muestra analizada 

por diferencia al 100% de la suma de los porcentajes obtenidos para todos los demás elementos. Se obtuvieron las 

proporciones atómicas relativas de cada elemento dividiendo su porcentaje en peso entre su peso atómico. A partir de 

estas proporciones atómicas relativas se dedujeron las relaciones atómicas  dividiendo cada uno de los valores entre 

el menor.  

 

Determinación de la masa del metano 

Se estimó, utilizando la formula química obtenida de acuerdo a la Ecuación 1 para residuos con azufre en su 

composición y la Ecuación 2 para residuos que no contienen azufre (Tchobanoglous et al. 1998). 

 

Ecuación 1 

 

 

 

Ecuación 2 

 

 
 

La masa del metano, se determinó de acuerdo a la ecuación siguiente. Se utilizó como base 100 kg de residuos 

orgánicos. 

 

Ecuación 3 

 

 
 
 

Cálculo del volumen del metano 

Se convirtió la masa del metano en volumen, considerando la densidad reportada por, Tchobanoglous et al (1994), 

aplicando la ecuación 4. 
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Ecuación 4 

 
 

Basado en el peso seco del material orgánico, se determinó en m
3
/kg la cantidad total teórica del metano generado 

por peso unitario de cada residuo. De igual forma se determinó para el material húmedo. 

Resultados 

 

Residuos orgánicos degradables 

En la Tabla 1 se muestra el % de humedad, de cenizas y ST contenido en cada residuo. 

 

Tabla 1.- Residuos orgánicos degradables 

Residuo 
Humedad 

(%) 

SV* 

(%) 

Cenizas* 

(%) 

ST* 

(% ) 

FORSU 20.83 62.36 20.06 70.94 

Excretas de borrego 59.14 49.51 35.25 64.75 

Excretas de cerdo 73.84 31.64 23.03 76.97 

Rumen 87.75 80.30 14.49 85.51 
*Base seca 

 

Se observa que el residuo con mayor humedad es el rumen, y la FORSU la que posee menor humedad. En cuanto a 

SV el rumen es quien contiene mayor cantidad de SV y las excretas de cerdo es el residuo que contiene menos. En 

cuanto a sólidos totales en base seca, el que contiene mayor y menor porcentajes son el rumen y las excretas de 

borrego respectivamente.  

 

Análisis elemental  

En la tabla 2,  se muestra el resultado del análisis elemental. Se observa que el rumen es el único residuo que no 

contiene azufre en su composición elemental, mientras los otros  presentaron un contenido de azufre alrededor del 

0.5%. 

 

Tabla 2.- Contenido elemental de los residuos 

Elemento FORSU (%) 
Excretas de 

borrego (%) 

Excretas de 

cerdo (%) 
Rumen (%) 

C 48.4133  38.3500  35.1033 43.7333 

H    7.0133  5.0367 4.8900 5.2133 

O - - - - 

N 2.1100 2.3233 3.9667 2.5433 

S 0.4933 0.5967 0.5100 - 

Total 58.0300 46.3067 44.4700 51.5999 

 

 

Fórmula química y reacción 

La tabla 3, muestra la fórmula química obtenida para cada residuo y en la tabla 4 se muestra la reacción 

correspondiente a cada residuo. 

 

Tabla 3.- Formula química de los residuos 

Residuo Fórmula química 

FORSU C262H452O173N10S 

Excretas de borrego C172H268O182N9S 

Excretas de cerdo C184H305O220N18S 

Rumen C20H28O17N 
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Tabla 4.- Ecuación  balanceada para la reacción de cada residuo 

Residuo Reacción 

FORSU 4C262H452O173N10S + 282 H2O   561 CH4 + 487 CO2 + 40 NH3 + 4 H2S 

Excretas de borrego 4C172H268O182N9S + 85 H2O    281 ½ CH4 + 406.5 CO2 + 36 NH3 + 4 H2S 

Excretas de cerdo 4C184H305O220N18S + 47 H2O    272 ½ CH4 + 463 ½ CO2 + 72 NH3 +4 H2S 

Rumen 4C20H28O17N + 21H2O   35 ½ CH4 + 44 ½ CO2 + 4 NH3 

 

 

Masa y volumen del metano  

La tabla 5,  muestra la masa y el volumen del metano que se genera, así como la producción de metano por residuo 

en base húmeda y seca. 

 

Tabla 5.- Generación de metano por tipo de residuo 

Residuo 

Masa del 

metano 

(kg) 

Densidad 

del metano 

(kg/m
3
) 

Volumen 

(m
3
) 

Producción de 

metano en m
3
/t 

(base seca) 

Producción de 

metano en m
3
/t 

(base húmeda) 

 

Producción de 

metano en 

m
3
/kg de SV 

FORSU 19.4557 

0.7180 

27.0970 339.3796 268.6868 0.5442 

Excreta de 

borrego 
5.6003 7.7999 188.0928 76.8547 0.3799 

Excreta de 

cerdo 
3.5264 4.9115 

185.0992 
48.4219 0.5849 

Rumen 2.6645 3.7110 305.4350 
37.1103 0.3571 

 

 

Conclusiones 

 

Se estima que el residuo orgánico, que genera más metano por tonelada de residuo en base seca como húmeda, es la 

FORSU, 339.3796 y 268.6868 m
3
/t respectivamente.  

 

La FORSU presenta muy poca humedad en su composición comparada con los demás residuos (20.83%). 

 

El rumen es el residuo que presenta menor generación de metano en base húmeda (37.1103 m
3
/t). 

 

El rumen contiene un elevado % de humedad (87.75 %).  

 

El  valor obtenido de metano por unidad de peso para el rumen (material lignocelulósico en el estómago de la vaca) 

de 305.4350 m
3
/t en base seca, es relativamente menor a lo reportado por  Bux et al. (2012), que estiman un valor de 

398 m
3
/t  y que trabajaron con  materiales lignocelulósicos  (residuos de caña de azúcar, paja de arroz y residuos de 

algodón).  

 

La producción de metano por kg de SV en la FORSU estimada en el presente trabajo es de 0.5442 m
3
/kg de SV, 

superior a 0.36 y 0.42 m
3
/ kg de SV reportado por Sundararajan (2005) y por Bouallagui et al (2005) 

respectivamente  y al rango entre 0.40 - 0.44 m
3
/kg de SV que señalaron Gizem et al (2014); inferior a 0.78 m

3
/kg de 

SV mencionado por Scano et al. (2014) y dentro del rango que menciona Lane (1984), de 0.429-0.568 m
3
/kg de SV.  

 

La FORSU estaba compuesta en su mayoría por residuos de frutas y verduras. 

 

El valor de metano obtenido para el cerdo de 48.4219 m
3
/t  (base húmeda), es parecido a 0.04 m

3
/kg (40 m

3
/t), 

reportado por la FAO (1996). 
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Los resultados obtenidos permitieron estimar  el potencial de biometanización para cada tipo de residuo evaluado. 
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Abstract 
The accelerated technological revolution produced numerous large-scale equipments with many utilities , which 

promoted an increase in the number and diversity of electronic equipment , causing rapid obsolescence thereof . 

Because of this large volume generated , in August 2010, Law 12,305 was enacted , establishing the National Solid 

Waste ( PNRS ) . Decree No. 7404/2010 regulates the Law , this Decree shall submit rules for innovation in 

management and solid waste management by PNRS , the main one being the system of reverse logistics . Although 

Brazil has a concise legislation on them , lack effective oversight over their correct destination , all have contributed 

to equipment or parts such as computers , televisions , cell phones, and other electronic waste , to be disposed of as 

regular trash . Improper disposal of these electronic equipments are hazards to health that collect and manipulate by 

having highly toxic heavy metals in their composition , and can pollute the environment . In this study, we sought to 

identify the main threats to the environment and health generated by the improper disposal of electronic waste , and 

identify and introduce some measures to minimize this impact . It was concluded that the main factors contributing to 

the indiscriminate disposal of electronic waste are lack of strict supervision , the practice of reverse logistics , 

recycling technology of sophisticated components and environmental education . And to minimize this impact three 

case studies of economically viable for the treatment , recovery and disposal of this waste electronics are presented. 

 

Key Words: electronics, utilization, problematic, waste electronics. 
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Resumo 

A acelerada revolução tecnológica produziu inúmeros equipamentos em larga escala com variadas utilidades, o que 

promoveu um aumento na quantidade e diversidade de equipamentos eletroeletrônicos, gerando uma rápida 

obsolescência dos mesmos. Devido a este grande volume gerado, em agosto de 2010 foi promulgada a Lei 12.305, 

instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O Decreto nº 7.404/2010 regulamentou a referida lei, 

este decreto submete regras às inovações introduzidas na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos pela PNRS, 

sendo a principal delas o sistema de logística reversa. Embora o Brasil possua uma legislação concisa sobre os 

mesmos, falta uma fiscalização efetiva sobre sua destinação correta, tudo isso têm contribuído para que 

equipamentos ou suas partes como computadores, televisores, celulares, entre outros resíduos eletroeletrônicos, 

sejam descartados como lixo comum. O descarte incorreto destes equipamentos eletroeletrônicos representam riscos 

à saúde dos que coletam e manipulam por possuírem metais pesados altamente tóxicos em sua composição, além de 

poder poluir o meio ambiente. Nesta pesquisa, buscou-se identificar as principais ameaças ao meio ambiente e à 

saúde gerada pelo descarte incorreto dos resíduos eletroeletrônicos, bem como identificar e apresentar algumas ações 

para minimizar os impactos negativos. Concluiu-se que os principais fatores que contribuem para o descarte 

indiscriminado dos resíduos eletroeletrônicos são a falta de uma rígida fiscalização, prática da logística reversa, 

tecnologia para reciclagem de componentes sofisticados e educação ambiental. E para minimizar este impacto são 

apresentados três estudos de caso economicamente viáveis para o tratamento, disposição e aproveitamento do lixo 

eletroeletrônico. 

 

Palavras-chave: aproveitamento, eletrônicos, problemática, resíduos eletroeletrônicos. 

 

 

Introdução 

 

O mercado de reciclados é crescente no Brasil, a geração por ano é de mais de três quilos de lixo eletrônico por 

habitante, trazendo como consequências a diminuição da vida útil dos aterros sanitários e problemas como 

contaminação do meio ambiente, saúde pública e escassez de recursos naturais.  

Segundo a ABDI (2013), os equipamentos eletroeletrônicos são todos os produtos cujo funcionamento depende do 

uso de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos. Eles podem ser divididos em quatro categorias amplas: 

Linhas branca, marrom, azul e verde. 

Visando minimizar esse problema emergente surge a Lei 12.305/2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que 

estabelece medidas como a erradicação dos lixões e aterros a céu aberto, a fiscalização de aterros sanitários e o 

incentivo à reciclagem de resíduos, despertando uma preocupação de uma destinação correta aos residuos 

eletroeletrônicos, já que os mesmos liberam substâncias tóxicas que podem causar sérios impactos a natureza e à 

saúde humana. Conclusão semelhante também foi obtida por ABDI (2013), ao afirmar que mesmo em aterros 

sanitários, o contato dos metais pesados presentes no chorume ao penetrar no solo, esse material pode contaminar 

lençóis subterrâneos ou acumular-se em seres vivos, com consequências negativas para o ambiente. 

Em contrapartida surgem as oportunidades de negócio. Os materiais reciclados dos produtos eletrônicos entram 

como uma ótima alternativa de matéria-prima de boa qualidade e com um custo bem inferior aos consumidores. 

Além de preservar os recursos naturais cada vez mais escassos em nosso planeta, e atendendo ao Decreto N° 

7.404/2010, no qual diz no Artigo 35, que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser observada a 

ordem de prioridade de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Do ponto de vista ambiental, a produção cada vez maior e mais rápida de novos eletroeletrônicos traz dois grandes 

riscos: o elevado consumo dos recursos naturais empregados na fabricação destes e a destinação final inadequada. A 

segregação deste tipo de resíduo, bem como recuperação de seus componentes, não traz benefícios  ao meio 

ambiente, pois no cenário de escassez de recursos naturais que poderemos presenciar, a gestão destes resíduos passa 

a ser uma importante fonte de matéria-prima para a indústria. 

Os REEE contêm, em sua maioria, substâncias perigosas e o não aproveitamento de seus resíduos, representa 

também um desperdício de recursos naturais não-renováveis. Sua disposição no solo, em aterros ou lixões é 

igualmente prejudicial à segurança e saúde do meio ambiente. Dentre as substâncias mais problemáticas do ponto de 

vista ambiental presentes nestes componentes são os metais pesados, gases de efeito estufa, as substâncias 

halogenadas, bem como o amianto e o arsênio 8. 
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Diante do exposto, o presente estudo visa identificar e analisar a problemática que envolve os resíduos 

eletroeletrônicos, bem como apresentar algumas ações para minimizar seus efeitos nocivos ao meio ambiente e a 

saúde humana. 

 

Materiais e Métodos 

 

Para realização deste trabalho, adotou-se o tipo de pesquisa de caráter exploratório-descritivo, no qual foram 

coletadas informações em publicações governamentais disponíveis e outros meios de comunicaçãopara levantamento 

e análise do que já se produziu sobre o assunto e para identificação da problemática envolvendo os REEE. 

Para a apresentação de algumas alternativas de redução dos resíduos eletrônicos, o trabalho baseou-se em três 

estudos de casos de empresas que adotam práticas de gestão dos REE, sendo: Centro de Descarte e Reúso de 

Resíduos de Informática – CEDIR/CCE/USP, Empresa de reciclagem Reciclo Metais em Mogi das Cruzes – São 

Paulo e Projeto Industrial do Curso de Engenharia Química – Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

Resultados e discussão 

 

Serão apresentados os resultados obtidos neste trabalho com o objetivo de avaliar a problemática proveniente dos 

residuos eletroeletrônico e neste contexto, apresentar práticas de gestão visando minimizar possíveis problemas. 

Os resultados da pesquisa, demonstraram que nestes últimos anos, a acelerada revolução tecnológica produziu 

inúmeros equipamentos em larga escala com variadas utilidades, o que promoveu um aumento na quantidade e 

diversidade de equipamentos eletroeletrônicos. E isso se deve a busca da humanidade em adquirir inovações que 

facilitem seu cotidiano, reduzindo esforços e distâncias (Natume e Sant’anna, 2011). 

Associados ao crescente consumo de eletroeletrônicos e a geração de REEE estão os problemas deles decorrentes, 

como a poluição ambiental, o risco à saúde humana e o suprimento de matérias primas. A preocupação ambiental em 

relação aos REEE ocorre devido à liberação de substâncias tóxicas que podem causar sérios impactos a natureza. Ao 

serem jogadas no lixo comum, as substâncias químicas presentes nos componentes eletrônicos, como metáis pesados, 

penetram no solo e nos lençóis freáticos, podendo contaminar plantas e animais por meio da água e, por 

consequência, a população com a ingestão desses produtos (Oliveira e Silva, 2010). Dentre as substâncias presentes 

nos REEs, os metais são os que se apresentam em maior quantidade. A Tabela 1 apresenta os principais componentes 

e a porcentagem presentes nos diversos REEE (Natume e Sant’anna, 2011). 

 

Tabela 1. Composição de 1 tonelada de sucata eletroeletrônica mista 

Componente Porcentagem (%) 

Ferro Entre 35 e 40 

Cobre 17 

Fibras e plásticos 15 

Aluminio 7 

Papel e embalagem 5 

Zinco Entre 4 e 5 

Resíduos não reciclaveis Entre 3 e 5 

Chumbo Entre 2 e 3 

Ouro 0.0002 a 0.0003 

Prata 0.0003 a 0.001 
Fonte: Adaptado de Natume e Sant’Anna (2011). 

 

Práticas de gestão dos residuos eletroeletrônicos: estudos de caso 

 

Centro de Descarte e Reúso de Resíduos de Informática – CEDIR/CCE/USP 

Devido à dificuldade em dar o destino ambientalmente adequado ao lixo eletrônico foi o que motivou a Universidade 

de São Paulo - USP a criar o CEDIR, implantado pelo CCE – Centro de Computação Eletrônica da USP. Tendo sido 

inaugurado em dezembro de 2009, o centro é pioneiro na sua modalidade em órgão público e instituição de ensino 

superior e está de acordo com as diretrizes mundiais de sustentabilidade definidas pela ONU. Este Centro visa 
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executar práticas de reúso, descarte e reciclagem de lixo eletrônico, que incluem bens de informática e 

telecomunicações obsoletos no próprio CCE, como nas escolas, faculdades e institutos dos diversos campi da USP. 

O processo de reciclagem implantado pelo CEDIR é um grande exemplo de estudo, tendo sido constatado a 

realização do processo (Figura 1) cujas etapas são: a coleta, onde é feito o recebimento do equipamento ou 

equipamentos; o teste, no qual é feito uma avaliação do estado do computador, e seu funcionamento; e a destinação, 

em que o equipamento é direcionado a uma determinada instituição carente. Segundo Frade (2011), antes o CEDIR 

fazia doação às instituições, mas atualmente emprestam os computadores, pois, desta forma, podem dar o destino 

certo ao REE. Os equipamentos saem com um número de registro, sendo que ao final de sua vida útil, retorna para a 

CEDIR para uma nova triagem. Os computadores não utilizáveis vão para a desmonte. No caso das CPU’s, o ferro é 

prensado, os plásticos colocados em Big Bag’s e encaminhados para as recicladoras. 

 

Figura 1: Fluxograma do Processo do CEDIR. 
Fonte:Adaptado de Frade(2011) 

 

O projeto CEDIR tem ainda um cunho social, já que o REE de informática que ainda tem utilidade é destinado para 

projetos sociais, num sistema de empréstimo, Além de capacitação de funcionários e alunos para a recuperação 

desses equipamentos. As vantagens desse projeto é que a população participa do projeto com doações de 

equipamentos usados, sem receio de uso incorreto dos mesmos. Além disso, essa experiência é repassada a outras 

universidades, estimulando as mesmas a fazerem o mesmo e demonstrando uma parceria sociedade e universidade.  

 

Empresa de reciclagem Reciclo Metais em Mogi das Cruzes – São Paulo  

No Brasil, algumas empresas encontraram na reciclagem de aparelhos descartados uma boa oportunidade de 

mercado, como foi o caso da empresa Reciclo Metais em Mogi das Cruzes –São Paulo. Na empresa, o lixo eletrônico 

é desmontado a mão, peça por peça e depois separado por categoria: metais, plásticos, baterias. Eles são entregues 

para empresas especializadas em reciclagem ou descarte. Parte do lixo eletrônico é comercializado, como é o caso 

das placas eletrônicas de computadores que contém 17 tipos de metais. Alguns desses metais são facilmente visíveis, 

como o cobre, o aluminio e o ouro que tem uma camada bem fina. Essas placas eletrônicas são vendidas para 

empresas na Europa, que extraem os metais. Em uma Caixa (CPU), por exemplo, há mais de 30 gramas de ouro. 

A empresa recebe uma média de 60 toneladas/mês de REE. Destes, 40 ton/mês são placas enviadas para indústrias na 

Suécia e Alemanha. Clientes internos compram o que sobrou, a empresa além de lucrar com a exportação das placas 

PCI (placas de circuito integrado) consegue obter lucro no mercado interno com a comercialização de matéria-prima 

como plástico, ferro, aluminio e vidro. Cerca de 98% do lixo eletrônico é passível reciclagem e o restante, 2%, não é 

passível por serem substâncias químicas ou materiais ainda com tecnologia para utilização como matéria-prima. 

A empresa possui também uma parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes onde instalou ecopontos pela cidade, 

para que pessoas físicas descartem seu lixo eletrônico. Para pessoas jurídicas, a empresa cobra por quilo de material 

recolhido e para rastrear e destruir arquivos, esse valor pode ser mais de R$ 2 por quilo (Freitas, 2010). 



5 

 

Projeto Industrial do Curso de Engenharia Química - UFC 

Em 2010, durante a disciplina de projeto industrial ofertada no Curso de Engenharia Química da Universidade 

Federal do Ceará - UFC, realizou-se um estudo sobre a eficiência e os custos de uma nova técnica de recuperação de 

ouro em placas de circuito impresso (Castro et.al.,2011). 

A recuperação desses metais é uma alternativa ambiental e economicamente viável. As quantidades de metais 

utilizadas nos componentes variam de acordo com o tipo de placa, por exemplo, as placas de circuito impresso em 

geral possuem até 250 ppm de ouro, enquanto as placas-mãe tem até 566 ppm de ouro (Jirang, 2008). A Figura 2 

apresenta as etapas do processo são: Trituração e Moagem, em um Moinho de bolas as placas são cominuídas até 

uma granulometría de 1μm. Separação Magnética, sao retirados Fe e Ni em um separador magnético. Separador 

Eletrodinamico, há a separação da fração não magnética, isto é, os metáis dos polímeros e cerámicas. Lixiviação 

Ácida, a agua régia lixivia o ouro contido na sucata, havendo a produção de cloreto de ouro[AuCl4]
-1

, e os produtos 

indesejados mantem-se na fase sólida. Esteira de Filtraçao e Drenagem, material de borracha, própria para soluções 

lixiviadas, onde ao vibrar faz com que os sólidos se espalhem e facilitem a secagem. Tanque de Estocagem, a 

solução que sai da esteira é estocada. Cementação e Decantação, é empregada na recuperação de elementos 

metálicos de diferentes natureza como, por exemplo: ouro, prata, cobalto, cádmio, níquel e cobre. Nesta etapa tem 

como objetivo reduzir o [AuCl4]
-1

 a ouro metálico, assim é utilizado o zinco. Filtração, separação das fases líquidas 

e sólidas. Fundição, fornos a gás ou elétricos são utilizados para fundição do ouro (Castro et al., 2011). 

 
Figura 2: Etapas do processo industrial de uma empresa recicladora de ouro. 
Fonte: Adaptado de Castro et.al.,(2011). 

 

No mercado já existem tecnologias consolidadas industrialmente que viabilizam o processamento da recuperação de 

ouro a partir de PCIs de forma satisfatória, do ponto de vista de eficiência do proceso, é economicamente viável, 

considerando a estimativa de que em uma batelada de 12t, consiga-se recuperar aproximadamente 16.43 Kg do 

metal. Mesmo o Brasil sendo um dos grandes geradores de lixo eletrônico, o sistema de descarte e coleta é 

extremamente deficiente, o que dificulta a aquisição da matéria prima para o processo. Por outro lado, empresas que 

fazem a coleta e exportam este resíduo para processamento em outros países. 

 

Gestão dos Resíduos Eletroeletrônicos: uma abordagem 

 

Tratando-se da gestão de REE, os resultados apresentados ressaltam a necessidade de implementar melhorias dentro 

dos centros urbanos, principalmente com a definição de políticas eficientes objetivando minimizar potenciais 

impactos ambientais. Além disso, deve-se ainda incluir nesse processo a participação efetiva do poder público, 

produtores e importadores de equipamentos eletroeletrônicos; consumidores, usuários e profissionais envolvidos nas 

atividades de coleta; desmontagem, recuperação e recondicionamento e nas atividades de disposição final 

(Prefeituras Municipais e empresas públicas e privadas). 

Com o desenvolvimento desse estudo, observou-se que projetos de recuperação de REEE são alternativas de 

viabilidade econômica e ambiental. Depara-se como a problemática de aquisição desse material, considerando que o 

Brasil ainda não dispõe de um sistema de descarte e coleta eficiente, além de ter como fortes concorrentes as 

empresas recicladoras, como a Reciclo Metais em Mogi das Cruzes - SP, que exportam esse material para empresas 
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realizarem processamento. Para a instalação de uma empresa deste porte faz-se necessário parceria entre governo e 

sociedade, como programas de educação ambiental e conscientização, pontos de coleta de fácil acesso, condições 

logísticas e incentivos fiscais para práticas de reciclagem e destinação correta desses resíduos.  

O exemplo da empresa de reciclagem Reciclo Metais em Mogi das Cruzes- SP é uma oportunidade de negócio, já 

que a empresa possui um grande portifólio de produtos, além de dar o destino ambientalmente correto para esses 

REEE contribuindo para a diminuição do volume de resíduos gerados, além de promover a geração de empregos. 

Outra vantagem é a relação entre proprietário e governo, onde existe uma parceria da empresa com a prefeitura sobre 

a conscientização e educação ambiental. 

Projetos como o CEDIR e UFC tem um cunho social muito forte com a promoção de capacitação de jovens com 

cursos na area de informática, o reaproveitamento dessas máquinas em instituições sociais e a destinação correta dos 

resíduos, diminuindo o volume de resíduos nos aterros sanitários. Além disso, a transformação deste resíduo em 

materia prima como fonte para indústria propiciando a geração de empregos para a comunidade. 

A destinação adequada aos REEEs, além de preservar os recursos naturais, fornece matéria-prima para os fabricantes 

de excelente qualidade e favorece a sociedade com a geração de empregos. 

 

Conclusão 
 

Os principais fatores que contribuem para o descarte indiscriminado dos REEE são a falta de uma rígida fiscalização, 

prática da logística reversa, tecnologia para reciclagem de componentes sofisticados e educação ambiental. 

Houve um avanço, ainda pequeno, na política ambiental brasileira, tanto a nível de governo como principalmente nas 

organizações privadas. Mesmo com a criação da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos - PNRS e do Decreto N° 7.404/2010, que regulamenta a Lei 12.305/2010 e cria Comitês com finalidade de 

apoiar na implementação da PNRS e orientar a implantação dos Sistemas de Logística Reversa, ainda é muito 

incipiente e lenta a implementação por parte dos governos federal, estadual e municipal. Falta ainda, a criação de 

instrumentos que melhorem o gerenciamento das questões ambientais, nos procedimentos de acompanhamento para 

aqueles que necessitam de um direcionamento e uma base de conhecimentos de como reduzir ou minimizar os 

impactos ao meio ambiente e não somente ações voltadas para a multa e punições. Nota-se que houve uma maior 

preocupação entre o setor público e privado com projetos de logística reversa para minimizar os impactos ambientais 

mas, a desejada resposta a implementação da PNRS ainda está longe de ser alcançada. 

Os projetos de recuperação de REEE apresentados neste estudo, são alternativas de viabilidade econômica e 

ambiental para o tratamento, disposição e aproveitamento. Porém, faz-se necessário a implementação da PNRS, 

implantando um sistema eficiente de descarte e coleta de REEE, como fonte de aquisição de matéria prima. 
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Abstract 
Based on case studies of experiences applied in four cities in the state of Rio Grande do Sul, Brazil, the present work 

aims to analyze the potential of waste recycling and analyze issues related to environmental, economic and social 

viability of the management of Domestic Solid Waste (RSD), according with the requirements of Law 12.305/2010. 

This law establish the National Solid Waste Policy in Brazil. The survey of the composition of RSD is of fundamental 

importance for the establishment of future scenarios and predictions in the preparation of an Integrated 

Management Plans of Solid Waste – PMGIRS, especially, in defining the percentage suitable for recycling, the 

fraction of organic matter to be submitted to treatment process and the rejects to be disposed in landfill. According 

to the results of the characterization of RSD, the recycled dry materials range from 20.01 % to 34 % (mean 27.59 %) 

based on the total weight of the RSD. The percentage of organic matter varied from 13.15 % to 45 % (average 26.15 

%) and the percentage of tailings ranged from 21.00% to 60.29 % (average 44.72 %) for not recyclable RSD. It was 

observed in the elaboration of PMGIRS in the municipalities in which they performed the characterization of RSD, 

that the selective collection programs are precarious and informal. 
 

Key Words: Characterization, Management, Planning, Solid Waste. 
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Resumo 

 

O presente trabalho pretende, com base em estudos de caso de experiências aplicadas em quatro municípios do 

estado do Rio Grande do Sul, Brasil, analisar o potencial da reciclagem de resíduos sólidos domésticos (RSD) e 

analisar aspectos relacionados à viabilidade ambiental, econômica e social da gestão dos RSD, de acordo com as 

exigências da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. O levantamento da 

composição dos RSD é de fundamental importância para o estabelecimento dos cenários e prognósticos futuros na 

elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, principalmente na definição 

dos percentuais passíveis de reciclagem, da fração da matéria orgânica a ser submetida a processo de tratamento e 

aos rejeitos a serem dispostos em aterro sanitário. De acordo com os resultados das caracterizações, os materiais 

secos recicláveis variam de 20.01% a 34% (média de 27.59%) do peso dos RSD do tipo comum. O percentual de 

matéria orgânica variou entre 13.15% a 45% (média de 26,15%) e o percentual de rejeito variou de 21.00% a 60.29% 

(média de 44.72%) para os RSD do tipo comum. Observou-se na elaboração dos PMGIRS nos municípios nos quais 

se realizou a caracterização dos RSD, que os programas de coleta seletiva são precários e muitos destes, realizados 

informalmente. 
 

Palavras-chave: Caracterização, Gestão, Planejamento, Resíduos Sólidos. 

 

 

Introdução 

 

A Lei Federal brasileira de Nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010, institui a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, e 

dá outras providências. Segundo esta lei, a partir de agosto 2014, não mais será permitida a disposição da parcela de 

resíduos reaproveitável ou reciclável nos aterros sanitários. Esta limitação ou permissão exclusiva da disposição final 

em aterros sanitários dos rejeitos torna imprescindível a adoção de medidas e novas ações na gestão dos resíduos 

sólidos por parte dos municípios. 

 

De acordo com o Artigo 3º da Lei Nº 12.305, inciso XV, os rejeitos correspondem aos resíduos sólidos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

 

A referida lei igualmente dispõe sobre a necessidade de os municípios elaborarem seus Planos Municipais ou 

Regionais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) para acessar recursos públicos federais não onerosos.  

 

Dentre os conteúdos mínimos para a elaboração de PMGIRS está a elaboração de prognósticos, cujo diagnóstico 

exige o conhecimento da gestão em seu cenário atual, da tipologia e das quantidades mássicas de resíduos sólidos 

gerados, transportados, reciclados, tratados e submetidos à disposição final. Para tal propósito recomenda-se 

caracterizar diferentes tipos de resíduos sólidos.  

 

Segundo Hamada (2003), a composição física dos resíduos sólidos domésticos é importante para a seleção e 

operação de equipamentos em instalações, na otimização de recursos financeiros e do consumo de energia e na 

análise da vida útil e no projeto de aterros sanitários. Essa composição, por outro lado, varia de município a 

município ou com a localidade onde o resíduo é gerado, com a capacidade governamental de planejar, fiscalizar e 

realizar a política de resíduos sólidos, com o padrão de renda e com a educação da população em entender sua 

parcela de responsabilidade na cadeia da gestão dos resíduos sólidos. Tal variação é nítida quando se efetua uma 

comparação entre diferentes municípios, se a população é pequena ou grande, as características urbanas, rurais e de 

sazonalidade nestes municípios, assim como, seu grau de esclarecimento e seu comprometimento para minimizar os 

impactos da temática dos resíduos sólidos sobre a qualidade ambiental. 

 

 Nas últimas décadas, a quantidade de RSD produzida, sua reciclagem, a compostagem da fração orgânica e a 

disposição final de RSD mudaram substancialmente. A produção de RSD per capita tem crescido com a renda da 

população. Segundo EPA (2010) e Montenegro et al. (2013), a partir da década de 1990, nos EUA e na Comunidade 
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Europeia respectivamente, constatou-se um declínio da disposição de resíduos sólidos em aterro sanitário e o 

significativo aumento das taxas de reciclagem e de compostagem, com uma estabilização da incineração de RSD. 

Os resíduos sólidos urbanos compreendem os resíduos de origem domiciliar e o de serviços públicos como a 

varrição, a remoção de areia em vias públicas, podas e outros oriundos da limpeza da cidade. O escopo do presente 

trabalho refere-se aos Resíduos Sólidos Domésticos (RSD), os quais tiveram sua caracterização elaborada para 

municípios nos quais foram desenvolvidos PMGIRS por meio da capacitação e do assessoramento através de uma 

entidade de ensino, extensão e pesquisa universitária.  

 

O levantamento da composição dos RSD é de fundamental importância para o estabelecimento dos cenários e 

prognósticos futuros na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB e dos PMGIRS, 

principalmente na definição dos percentuais passíveis de reciclagem, da fração da matéria orgânica a ser submetida a 

processo de tratamento e aos rejeitos a serem dispostos em aterro sanitário. 

 

O presente trabalho pretende, com base em estudos de caso de experiências aplicadas em quatro municípios do 

estado do Rio Grande do Sul, Brasil, analisar o potencial da reciclagem de resíduos e analisar aspectos relacionados à 

viabilidade ambiental, econômica e social da gestão dos RSD, de acordo com as exigências da Lei dos Resíduos 

Sólidos no Brasil. 

 

 

Metodologia 

 

A caracterização dos resíduos foi obtida a partir da composição dos RSD levantada nos municípios de Camaquã, 

Santa Vitória do Palmar (SVP), Ijuí e Porto Lucena, quando da elaboração dos PMGIRS daqueles municípios, nos 

anos de 2012 a 2014. A massa de resíduos utilizada para o procedimento de caracterização foi equivalente a uma 

amostra correspondente a ¼ do volume total de um veículo coletor, correspondente a aproximadamente ¼ do peso da 

massa de RSD.  

 

Uma vez separada a amostra, procedeu-se com a classificação por tipo de resíduo, dispondo os sacos de resíduos 

coletados sobre uma lona plástica, os quais foram abertos um a um e separados conforme a seguinte classificação: 

alumínio; papel/papelão; PET; plástico; vidro; metais; tetrapack; orgânico e rejeito. Sendo que o conceito de rejeito é 

variável, ou seja, depende de características regionais.  

 

Posteriormente, como apresentado na Figura 1, os resíduos segregados e separados foram acondicionados em sacos 

plásticos de 50L e 100L com exceção do rejeito que foi depositado em toneis de 200L.  

 

  
Figura 1. Resíduos segregados para pesagem durante a caracterização de RSD. 

 

A pesagem foi, então, realizada utilizando uma balança de uso comercial observando-se a tara dos toneis. Os dados 

foram anotados em uma planilha e utilizados para o cálculo da fração mássica dos resíduos. 
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A população recenseada pelo IBGE (2010) nos municípios objeto do estudo e as quantidades produzidas de RSD 

estimada per capita (Kg RSD por habitante ao dia, referido a 365 dias do ano), estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. População e estimativa de produção de RSD per capita nos municípios estudados.  

MUNICÍPIO POPULAÇÃO* 
ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO 

PER CAPITA DE RSD** 

 (Habitantes) (Kg RSD/habitante ao dia) 

Ijuí 78,684 0.648 

Camaquã 62,764 0.597 

Santa Vitória do Palmar 30,990 0.484 

Porto Lucena 5,413 0.337 

*Fonte: IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. 

** Dados PMGIRS 

 

Os resultados obtidos nas caracterizações realizadas foram confrontados com o modelo de gestão dos resíduos 

vigente em cada município quando da elaboração do PMGIRS. 

 

 

Resultados 

 

Os resultados do trabalho de caracterização dos RSD desenvolvidos nos municípios em pauta estão apresentados na 

Tabela 2, cujos dados correspondem aos percentuais da fração mássica dos RSD analisados. A Tabela 2 apresenta 

para os municípios de Ijuí e Porto Lucena, resultados das caracterizações de resíduos do tipo comum e de resíduos 

secos. 

 

Tabela 2. Percentuais gravimétricos por tipos de resíduos (RSD não reciclável e RSD reciclável). 

 

 

CAMAQUÃ* SVP* IJUI*  
P. 

LUCENA*  

IJUI 

(RECICLÁVEL) 

P. LUCENA 

(RECICLÁVEL) 

PAPEL, 

PAPELÃO 
5.04% 14.03% 9.94% 12.00% 25.00% 25.00% 

TETRAPACK 1.10% 1.27% 1.42% 1.00% 4.97% 1.00% 

PLÁSTICO 9.30% 6.90% 12.61% 12.00% 4.97% 11.00% 

PET 1.97% 2.05% 3.65% 3.00% 6.01% 3.00% 

VIDRO 1.03% 1.11% 1.48% 4.00% 2.63% 4.00% 

ALUMÍNIO 0.47% 0.41% 0.63% 
 

0.24% 
 

METAL, 

LATA 
1.10% 0.85% 

 
2.00% 4.04% 3.00% 

ORGÂNICO 19.70% 24.73% 21.34% 45.00% 13.15% 33.00% 

REJEITO 60.29% 48.65% 48.93% 21.00% 38.99% 20.00% 

       

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

       

ORGÂNICO + 

REJEITO 
79.99% 73.38% 70.27% 66.00% 52.14% 53.00% 

SOMA 

RECICLÁVEIS 
20.01% 26.62% 29.73% 34.00% 47.86% 47.00% 

 

* RSD não reciclável 
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As taxas de reciclagem tem difícil determinação. Contudo, em um diagnóstico realizado no ano de 2007 no 

município de Santa Vitória do Palmar, quando do funcionamento da central de Triagem (CT) operada por uma 

cooperativa de recicladores ASCAMTER, calculou-se uma taxa de reciclagem de 13.77% da massa total de RSD 

(321.43 toneladas RSD/mês dividido pela média mensal de materiais recicláveis retirados dos RSD destinados a 

empresas que utilizam matérias primas recicladas, fora do âmbito do município). 

 

De acordo com os resultados das caracterizações, os materiais secos recicláveis correspondem de 20.01% a 34% 

(média de 27.59%) do peso dos RSD do tipo comum, sendo que para resíduos secos entregues para a coleta seletiva, 

este percentual sobe para aproximadamente 47%. O baixo percentual de resíduos recicláveis correspondentes a 

20.01% do total da massa dos RSD do município de Camaquã deve-se principalmente a retirada de resíduos 

recicláveis por catadores informais antes de sua coleta ou uma coleta seletiva mais eficiente (Camaquã, 2013). 

 

Os dados apresentados na Tabela 2 apontam para um percentual de matéria orgânica variando de 13.15% a 45.00% 

(média de 26.15%) e de rejeito variando de 21.00% a 60.29% (média de 44.72%) para os RSD do tipo comum. Os 

resíduos classificados como orgânicos são atualmente dispostos nos aterros sanitários e não são submetidos a 

nenhum tratamento. Analisando a gestão dos resíduos sólidos diagnosticada nos PMGIRS dos municípios estudados, 

pode-se compreender que na parcela de rejeitos se encontra uma grande parcela de orgânicos “sujos” (papel 

higiênico) ou secos “sujos”. Esta observação justificaria o elevado percentual de rejeitos nos RSD dos municípios de 

Camaquã, Santa Vitória do Palmar e Ijuí, em comparação com os rejeitos classificados no município de Porto 

Lucena. 

 

A separação e a coleta seletiva de resíduos, passíveis de reciclagem e dispostos na amostra, equivalem em média a 

27.59% de massa gravimétrica de papel, plástico, metais, vidro e outros. Ao se comparar os dados dos diferentes 

municípios entre si, nota-se que suas características são semelhantes, e as diferenças podem estar na forma da 

realização da caracterização (separação da fração orgânica facilmente separável). 

 

A Figura 2 mostra que o somatório da fração mássica de resíduo orgânico e do rejeito para RSD do tipo reciclável 

(cuja nomenclatura usual corresponde a de resíduo seco) é menor do que para as amostras de RSD do tipo não 

reciclável (cuja nomenclatura usual corresponde a de resíduo comum). Em contrapartida, o percentual de papel e 

papelão nas amostras de RSD do tipo reciclável apresentada na Figura 3 é significativamente maior do que a fração 

mássica de papel e papelão nos RSD do não reciclável. 

 

 
Figura 2. Percentuais de rejeito e de resíduos orgânicos nos RSD do tipo reciclável e nos RSD do tipo não 

reciclável. 
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A matéria orgânica e o rejeito são de difícil separação. No caso da caracterização dos RSD de Ijuí, considerou-se a 

matéria orgânica que está segregada e pouco contaminada (facilmente separável). Quanto ao rejeito da amostra de 

RSD do tipo comum, identifica-se para o município de Ijuí que 60% de sua massa também é matéria orgânica, porém 

é de difícil separação (misturado com materiais secos e rejeitos) (Ijuí, 2011). 

 

De acordo com as caracterizações realizadas, os materiais secos recicláveis correspondem a 27.59% do peso total dos 

resíduos sólidos urbanos. 

 

 
Figura 3. Percentuais de papel e papelão nos RSD do tipo reciclável e do RSD do tipo não reciclável. 

 

Observou-se na elaboração dos PMGIRS nos municípios nos quais se realizou a caracterização dos RSD, que os 

programas de coleta seletiva são precários e muitos destes, realizados informalmente. Apesar de todo o esforço, os 

municípios brasileiros apresentam um resultado extremamente tímido dentro das taxas reais de reciclagem existentes 

no Brasil, se comparado aos valores alcançados em outros países. Segundo relatado por Campos (2012), somente 

1.4% dos resíduos sólidos municipais coletados são dirigidos às instalações de recuperação de resíduos sob a 

responsabilidade das municipalidades para triagem, compactação, enfardamento e comercialização no mercado da 

reciclagem segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, promovida no ano de 2008 pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

 

Conclusões 

 

A determinação da composição dos RSD é fundamental para avaliar a eficiência e a qualidade da coleta seletiva e 

devida coleta segregada dos orgânicos em condições de que sejam encaminhados à compostagem e a destinação final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. De acordo com as caracterizações realizadas, os materiais secos recicláveis 

correspondem a 27.59% do peso total dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Recomenda-se, constituir uma metodologia para padronizar a coleta de dados, visando uma comparação e seu 

gerenciamento. Recomenda-se ainda, a construção urgente de um banco de dados para troca de informações e 

avaliações pelos gestores municipais quanto às políticas públicas adotadas no gerenciamento dos resíduos sólidos, 

conforme determina a lei, através do Sistema Nacional de Informações em Resíduos Sólidos, o SINIR. 
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A reciclagem de resíduos oferece benefícios ambientais, econômicos e sociais. Ambientalmente obtém-se a redução 

das emissões de gases efeito estufa, e a diminuição do consumo de matérias primas naturais e a diminuição dos 

riscos com a contaminação dos mananciais de água superficiais e subterrâneos. Com estas ações na reciclagem de 

resíduos aparece uma vantagem econômica significativa na diminuição dos custos com o transporte e a disposição 

final de rejeitos, assim como, socialmente a geração de empregos. 

 

O PMGIRS tem que atender a legislação e prever que somente serão encaminhados aos aterros sanitários para sua 

disposição final os rejeitos. Portanto, deve-se promover urgentemente uma qualificação nos procedimentos de 

separação dos resíduos recicláveis na origem, assim como, sua triagem e implantar sistemas de compostagem dos 

resíduos orgânicos eficazes. Propor uma meta para reciclar entre 20 e 30% da massa total dos RSD parece uma boa 

meta inicial para os PMGIRS. 
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ABSTRACT 

The increasing amount of pharmaceutical products released and produced everyday in addition 

to their increase consumption worldwide has create a new generation of hazardous waste which 

in some cases are not perceived as hazardous by consumers; the occurrence of these type of 

waste have been widely studied, it has been proved that this substances can affect the 

environment permanently and also can propitiate accidental poisoning, deviation, medication 

misuse, falsification among others. The amount of scientific research regarding on the fate and 

occurrence of pharmaceutical and personal health care products in the environment around the 

world has increase dramatically in the past decades, however this topic has been barely studied 

in some developing countries, in Colombia there are no available data about the amount of 

pharmaceutical products entering to the landfills, or waste water treatment plants, for that 

reason the present investigation provides valuable information about the possible effects and 

occurrence of a selected product  (Lorazepam) in the surrounding area of the capital city Bogota. 

An approximation to the occurrence of this product in the environment was held by reviewing 

official data containing information about the amount of Lorazepam consumed in Colombia 

during 2012 -2013 and disposed in hazardous waste treatment plants around the city, this 

information was provided by the official agency Fondo Nacional de Estupefacientes, through the 

analysis of this information along with some experimental assays it was possible to determinate 

the level of environmental impact of this substance and propose recommendations to mitigate 

and reduce the negative impact of this substance in the environment  
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Resumen 
 

La creciente expansión del mercado farmacéutico, la aparición de nuevos productos, y el incremento en el consumo 

de medicamentos a nivel mundial ha propiciado la aparición de toda una nueva generación de residuos peligrosos los 

cuales no son considerados ni tratados como tal por parte de los usuarios. La inadecuada eliminación y manejo de 

dichos residuos se ha convertido en un problema de salud pública, además de afectar de manera permanente al medio 

ambiente; el manejo inadecuado de medicamentos vencidos o no utilizados propicia fenómenos tales como: la 

automedicación, la acumulación de residuos peligrosos en el hogar y por ende el incremento en los casos de 

envenenamientos y abuso de sustancias, además de favorecer la comisión de actos ilícitos. 

La tendencia mundial sobre la investigación del impacto ambiental y las prácticas más comunes de disposición final 

de medicamentos en desuso, ha incrementado dramáticamente en los últimos años sin embargo los estudios 

realizados en países como Colombia son escasos, porque no existen cifras disponibles acerca de la cantidad de 

productos farmacéuticos que son depositados diariamente en rellenos sanitarios o encontrados en plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Con este trabajo se pretende contribuir en la construcción y análisis de información 

relacionada con los posibles efectos nocivos del medicamento Lorazepam, seleccionado como caso de estudio, de 

consumo frecuente en el área urbana de la cuidad de Bogotá. Para el estudio se recopiló información aportada por la 

entidad gubernamental Fondo Nacional de Estupefacientes con respecto a la cantidad del medicamento consumida y 

destruida en plantas gestoras de residuos peligrosos durante el año 2012 y 2013, el análisis de estos datos a través del 

uso de la matriz de Leopold, junto con el empleo de software especializado y estudios de laboratorio 

complementarios, permitieron dimensionar el impacto de este tipo de sustancias en el ambiente; además fueron 

propuestas una serie de recomendaciones que permiten contribuir con el manejo adecuado tanto de los residuos del 

medicamento en el ámbito doméstico, como en las etapas de disposición por parte del ente estatal. 

 
Palabras clave: Control Especial, Disposición Final, Impacto Ambiental, Medicamentos. 

 

 

Introducción  

 

Durante las últimas décadas Colombia ha participado en cerca de 20 tratados y convenios internacionales para el 

fortalecimiento de la gestión integral y protección de los recursos naturales, dentro de los cuales se destacan, el 

protocolo de Montreal, el protocolo de Kioto y el convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de 

desechos peligrosos; (Ministerio de Ambiente, 2014) sin embargo a pesar de la creciente preocupación derivada del 

impacto ambiental de un sin número de actividades, la información e investigación acerca de los efectos concretos 

sobre los ecosistemas colombianos de diversos tipos de residuos es escasa, en este sentido la presente investigación 

aporta información relevante en un campo poco explorado en nuestro país.  

Durante el periodo comprendido entre los años 2012- 2013 se produjeron en Colombia cerca de 26726 toneladas al 

día de residuos sólidos, siendo Bogotá la ciudad en la cual se produce la mayor cantidad de residuos con un total de 

5994 toneladas al día para una población de 7741078 habitantes (DANE,2013). Sumado a la gran cantidad de 

residuos sólidos generados en el país son pocos los sistemas de tratamiento de aguas residuales en Colombia cuyo 

funcionamiento se lleva a cabo dentro de los estándares esperados, existen en el país tan solo 562 sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, distribuidos en 480 municipios y cerca de 89 sistemas de tratamiento ubicados en 78 

municipios se encuentran abandonados, fueron construidos pero nunca entregados a los operadores de servicios 

públicos.  

 

En el caso específico de la ciudad de Bogotá la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) “El Salitre” realiza 

un tratamiento primario, químicamente asistido que consiste en la remoción de una porción de sólidos suspendidos y 

de la materia orgánica del agua residual, esta planta trata las aguas residuales producidas por todo el norte de la 

ciudad, las cuales se captan por medio del sistema de alcantarillado e interceptores (Acueducto y alcantarillado de 

Bogotá, 2014) abarcando solamente el 28.41% de habitantes de la ciudad y  la mayoría del caudal total de aguas 

residuales es liberado directamente al río Bogotá, incrementando de este modo la probabilidad de encontrar en las 

aguas del río residuos peligrosos que son difícilmente eliminados por los métodos de tratamiento primario. 

 

Si bien, una parte considerable de los residuos presentes en aguas residuales y rellenos sanitarios contiene material 

orgánico, otra parte de los mismos está conformada por una gran cantidad de residuos peligrosos generados a partir 



de actividades industriales o domésticas, la escasez de infraestructura ambientalmente adecuada para la eliminación 

de diferentes tipos de residuos, ha propiciado la disposición no controlada de residuos peligrosos y la proliferación 

de plantas de reciclaje, tratamiento y disposición que ejercen sus operaciones bajo condiciones ambientalmente 

desfavorables. En un informe publicado por el ente estatal que regula en materia ambiental, en el año 2007 se 

concluyó que en Bogotá no existía un sistema formal para el tratamiento de residuos peligrosos; en la actualidad el 

sistema está conformado por empresas gestoras ubicadas dentro del casco urbano de la ciudad, que tratan el 

equivalente a 1000 toneladas por año lo que equivale a menos del 10% del total de residuos peligrosos generados en 

Bogotá. (Secretaria distrital de ambiente, 2007).  

 

Por tanto, es de vital importancia generar estrategias que planteen nuevos modelos para el manejo y eliminación de 

estos residuos disminuyendo así no solo su impacto ambiental, sino también los riesgos a que están expuestos los 

usuarios (en este caso a residuos peligrosos derivados de medicamentos)  al momento de dar por terminada la etapa 

útil del producto y contribuir en la concientización de los fabricantes sobre su compromiso de  responsabilidad 

extendida durante el ciclo de vida de un producto. Dada a la ausencia de un criterio unificado sobre el manejo y 

eliminación de estos residuos por parte de los diversos actores en la cadena productiva del medicamento y teniendo 

en cuenta la marcada falta de información con respecto a la cantidad de residuos peligrosos derivados del consumo 

de medicamentos sumado a su inadecuado manejo en la ciudad, el presente trabajo tiene como objeto analizar el 

impacto ambiental  de un medicamento de control especial modelo de estudio en la ciudad de Bogotá, a través del 

análisis de factores relacionados con su consumo y desecho tales como unidades farmacéuticas destruidas bajo 

presencia de la entidad gubernamental Fondo Nacional de Estupefacientes, así como también la incidencia de 

patologías relacionadas al medicamento y parámetros fisicoquímicos y para determinar los riesgos asociados con la 

inadecuada manipulación de estos medicamentos y plantear estrategias para minimizar los posibles efectos de estas 

sustancias sobre el ambiente.  

 

Metodología  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se adelantaron diferentes etapas, que de manera sistemática, permitieron la 

recopilación, análisis y propuestas alternativas de solución a la problemática identificada. A continuación se 

describen estas etapas:  

 

Evaluación de criterios de selección   

Para la definición del medicamento modelo de estudio, se partió de la información suministrada por la entidad 

Gubernamental adscrita al Ministerio de la Protección Social de Colombia, Fondo Nacional de Estupefacientes, con 

relación a las sustancias fiscalizadas disponibles y comercializadas en Colombia, durante los años 2012 y 2013.  

A partir de la información obtenida de esta etapa, fue posible la identificación de la sustancia modelo de estudio 

teniendo como criterios de selección, todas aquellas características del medicamento que  facilitaran el análisis de su 

comportamiento dentro de la cadena de distribución entre estas se encuentran: la cantidad de presentaciones 

comerciales, el número de laboratorios farmacéuticos que las importan, la inclusión de las sustancias dentro del plan 

obligatorio de salud del estado, la cantidad consumida y destruida anualmente en el país, y prevalencia de las 

enfermedades para las cuales el medicamento tiene una indicación aprobada en el país,. La figura 1 presenta el 

Flujograma de las actividades realizadas para la selección de la sustancia bajo estudio. 

 

Fase de estimación  

Durante la fase de estimación se realizó la revisión manual y minuciosa de aproximadamente 1283 folios los cuales 

contenían la información detallada acerca de la cantidad en unidades farmacéuticas y naturaleza de los productos 

farmacéuticos destruidos con base a la sustancia modelo de estudio en diversas plantas gestoras de residuos 

peligrosos bajo presencia del Fondo Nacional de Estupefacientes en el año 2012. De igual manera, la revisión de los 

informes presentados por la entidad al Organismo de Control Internacional (Junta Internacional de Fiscalización de  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujograma de las actividades realizadas para la selección de la sustancia bajo estudio. 

  

Estupefacientes), permitió establecer la cantidad de materia prima y producto terminado, solicitada por el país para 

suplir sus demandas de consumo, durante el año 2012 y 2013; así como la cantidad reportada en ventas durante el 

mismo periodo consignada en los informes mensuales presentados por los diferentes laboratorios que manejan la 

sustancia. Para obtener una aproximación más cercana con respecto al consumo de esta sustancia en el país se 

analizaron diversas fuentes bibliográficas que contenían información relacionada con la incidencia de las 

enfermedades para las cuales el medicamento tiene indicaciones aprobadas en el país, esquemas de tratamiento 

regulares, así como también parámetros farmacocinéticos, y de esta  forma fue posible realizar una aproximación 

correspondiente a la magnitud del impacto de la sustancia en el ambiente asociada con los procesos de metabolismo 

y excreción de la sustancia como resultado del consumo humano.  

 

Análisis “in silico” de parámetros ambientales  

En esta etapa de la investigación, una vez seleccionado el fármaco modelo de estudio y conociendo los indicadores 

de consumo en la ciudad, fueron utilizados las herramientas de software  EPI SUITE® 2012 desarrollado por la 



agencia de protección ambiental EPA, por sus siglas en inglés; este software permite predecir los efectos tóxicos de 

químicos empleados a nivel industrial, sin embargo recientemente se ha empleado en múltiples estudios con respecto 

a los componentes de productos farmacéuticos. Para su uso se emplearon los datos aportados por los módulos 

computacionales (ECOSAR, BIOWIN y DERWIN), con el fin de realizar una aproximación más completa sobre los 

posibles efectos de la molécula en el ambiente y obtener la información necesaria para soportar un análisis a través 

de la matriz de Leopold.  

 

 

Evaluación de impacto ambiental  

Mediante el empleo de la Matriz de Leopold y soportado por información obtenida en las fases anteriores, se 

establecieron las relaciones de causalidad entre una acción dada dentro del proceso de fabricación, consumo y pos 

consumo de la sustancia modelo y sus posibles efectos sobre el ambiente. Con los resultados obtenidos fueron 

identificadas las acciones que generan los mayores impactos sobre los factores ambientales evaluados. 

A partir de los resultados generados en esta etapa fueron llevados a cabo algunos ensayos en el laboratorio, para 

confirmar la persistencia de la sustancia frente a mecanismos convencionales de degradación tales como: 

degradación enzimática, hidrólisis ácida, efecto a la radiación UV, degradación en medio simulado, entre otros. 

 

Estrategias para la gestión adecuada de residuos derivados de medicamentos  

Tras establecer qué acciones relacionadas con la manipulación de desechos, consumo y eliminación de 

medicamentos generan una mayor afectación en el ambiente, fueron propuestas una serie de estrategias y 

recomendaciones, que pretenden contribuir en la reducción no solo de los efectos sobre el medio ambiente de ésta 

sustancia, sino también de los efectos nocivos asociados a la manipulación inadecuada como un residuo peligroso de 

tipo doméstico.   

 

Resultados  
 

Selección de la sustancia modelo de estudio  

Fueron identificadas 331 sustancias que son fiscalizadas por la entidad regulatoria gubernamental, para 63 de estas 

sustancias se solicito una previsión superior a los 5g, se descartaron aquellas sustancias manejadas por menos de 2 o 

más de 6 laboratorios farmacéuticos y que tuvieran más de 3 presentaciones comerciales o formas farmacéuticas para 

facilitar el manejo de la información consignada en los informes escritos y archivos físicos de la entidad, de igual 

forma se descartaron las que no se emplean en patologías de carácter crónico, y que no estaban incluidas en el plan 

obligatorio de salud del estado; obteniendo como resultado dos sustancias preseleccionadas;: Lorazepam y 

Alprazolam, Finalizado el proceso descrito se seleccionó al Lorazepam como medicamento modelo de estudio 

debido ya que para el año 2012 se solicitó una previsión mayor de esta sustancias  que para el Alprazolam.  

 

Fase de Estimación 

Fueron estudiadas un total de 16 carpetas conteniendo 1283 folios correspondientes a los 21 actos de destrucción 

presenciados por un funcionario delegado del Fondo Nacional de Estupefacientes, durante el año 2012. Durante este 

año se destruyeron mediante incineración en la ciudad de Bogotá en plantas de destrucción autorizadas un total de     

9310123 unidades farmacéuticas, de éstas 269959 correspondían al producto Lorazepam (18114 Lorazepam de 1 mg 

y 251845 Lorazepam de 2 mg). Como resultado de la consulta de los formularios presentados a la Junta Internacional 

de Fiscalización de Estupefacientes fue posible conocer que durante el año 2012 se reportaron como ventas o salidas 

por parte de los laboratorios productores o importadores en toda Colombia un total de 22556605 unidades 

farmacéuticas de Lorazepam y de 30779978 unidades en el año 2013. Debido a las complejas dinámicas del mercado 

farmacéutico no es posible establecer una correlación directa entre el consumo o producción de unidades 

farmacéuticas durante un año con respecto a la cantidad desechada en los actos de destrucción precedidos por el 

Fondo Nacional de Estupefacientes; sin embargo el análisis de estas cifras nos brinda un panorama en relación con la 

cantidad de desechos peligrosos derivados de medicamentos que pueden producirse durante un año en el país.   

 



 
                           Figura 2. Rutas de Entrada del medicamento Lorazepam al medio ambiente.      

 

El Lorazepam es un medicamento especialmente indicado en el tratamiento de la epilepsia, y trastornos de ansiedad, 

según el estudio neuroepidemiológico nacional (EPINEURO) colombiano realizado en el año 2008 (Pradilla et al., 

2008) por cada 1000 habitantes la prevalencia de la epilepsia es de 10.3 lo que equivale a cerca de 412000 

potenciales consumidores del medicamento en Colombia y 82400 en la ciudad de Bogotá. En el caso de los 

trastornos de ansiedad según el estudio nacional de salud mental realizado en el 2005 (Fundación FES, 2005), el 

19.3% de la población, es decir 9367294 individuos, presentaron trastornos de ansiedad alguna vez en su vida siendo 

la ansiedad uno de los trastornos más frecuentes en la población colombiana, la ciudad de Bogotá y la región pacífica 

presentan la prevalencia más elevada de trastornos de ansiedad  (6.7%) equivalente a 464464 personas que en algún 

momento de su tratamiento crónico desecharán sus medicamentos permitiendo la entrada en el ambiente de estas 

sustancia por diversas vías incluyendo la etapas excreción posterior al consumo y metabolismo del medicamento, 

mediante la búsqueda bibliográfica de las características farmacocinéticas de la molécula objeto de estudio se 

estableció que un 95% de la sustancia es eliminada tras su paso por el organismo, el 88% de la sustancia se excreta 

en la orina y un 7% en las heces.  

 

Como es posible apreciar en la figura 2 al realizar la comparación de las cifras presentadas como salidas por los 

laboratorios farmacéuticos durante el año 2012 correspondiente a 22556605 unidades farmacéuticas y en el 2013 

correspondiente a 30779978 unidades es posible establecer el incremento en el consumo de este medicamento, así 

como su demanda y consumo en el país, reflejando la necesidad de realizar estudios que aporten información acerca 

de los impactos de este tipo de moléculas en el ambiente.  

 

Análisis “in silico” de parámetros ambientales 

 

ECOSAR  

De acuerdo al criterio para determinar la toxicidad acuática dado por la Agencia de Protección Ambiental EPA 

oficina de prevención y contaminación de tóxicos (EPA, 2007) se encontró que para valores de toxicidad acuática 

aguda entre 1 y 100 mg/ml y de toxicidad acuática crónica entre 0.1 y 10 mg/ml, el nivel de toxicidad se considera 

moderado. Estos valores fueron encontrados para el compuesto Lorazepam.  Sin embargo es importante destacar 

que mediante análisis realizados acerca de la aplicabilidad del modelo ECOSAR para moléculas derivadas de 

productos farmacéuticos (Madden et al.,2009)  se logró establecer, que para esta molécula existe una baja 



confiabilidad en la predicción de toxicidad acuática, esto debido a que entre otros factores la molécula es clasificada 

por el programa dentro de un grupo representativo que puede no tener en cuenta varios factores que contribuyen a la 

toxicidad del compuesto.  Sin embargo, la aproximación realizada por el programa es bastante útil por cuanto aún no 

se ha establecido información detallada cerca de la toxicidad de este tipo de moléculas en los ambientes acuáticos.   

 

BIOWIN  

Tras el análisis de la información aportada por el software Biowin se estableció que la molécula no es biodegradable. 

Debido a que según el análisis aplicado el modelo Biowin 3 da como resultado para la molécula de Lorazepam una 

biodegradación que ocurre en meses y el modelo Biowin 5 arroja una probabilidad de biodegradación 0.12 por lo que 

según los criterios determinados por el software, se encuentra que el compuesto no es fácilmente biodegradable. Esta 

estimación explicaría los resultados de múltiples investigaciones en las cuales el Lorazepam se ha encontrado en 

aguas residuales y fuentes de agua potable. (Kosjek et al., 2012), (Mendoza et al., 2014) 

 

DERMWIN 

Se considera que un compuesto con baja permeabilidad dérmica tendrá un peso molecular mayor a 500 g/mol y un 

coeficiente de partición octanol agua Log KOW menor de -1 o mayor a 4, según el criterio establecido por De Heer 

en 1999  ( European Comission, 2004) sabiendo que el peso molecular del Lorazepam  es igual a  321,2 g/mol y su 

coeficiente de partición KOW es igual a 2,4  se asume que las propiedades del fármaco le permiten atravesar la piel y 

potencialmente producir un efecto en el organismo, sin embargo en este caso se desconoce la capacidad del fármaco 

para ejercer su efecto cuando es administrado por vía tópica y si las concentraciones que puedan encontrarse en 

aguas residuales o potables puedan ejercer efectos observables luego de la  exposición crónica a esta sustancia, las 

aproximaciones realizadas por el software empleado están sujetas a una gran cantidad de variables biológicas que 

pueden afectar la absorción dérmica de una sustancias, por lo tanto no es posible establecer si una exposición crónica 

de la sustancia podría provocar efectos tóxicos en el organismo. Los análisis realizados con ayuda del software EPI 

SUITE ®, permiten sustentar la información para desarrollar la evaluación a través de la Matriz de Leopold, además 

de contribuir en el desarrollo de un proceso metodológico, para abordar casos de estudio similares con otras 

moléculas de uso farmacéutico o cosmético que revistan interés desde la óptica ambiental. 
 
Evaluación del impacto ambiental  

Matriz de Leopold 

Para la realización de la matriz de Leopold, figura 3, se seleccionaron diversas acciones llevadas a cabo por los seres 

humanos en relación a la producción, consumo y eliminación de residuos de medicamentos y se evaluó su impacto 

(en cuanto a magnitud e importancia) en los diversos factores ambientales  (agua, suelo, atmósfera, salud humana, 

fauna y flora). Las calificaciones asignadas corresponden a magnitudes e importancias Bajas (1), Medias (2) y Altas 

(3), se entiende por acciones de magnitud baja aquellas que no alteran el estado natural del factor ambiental, las 

magnitudes medias y altas implican la adición de un componente ajeno al factor ambiental conllevando a un cambio 

en el mismo. Con respecto a la importancia de una acción, las calificaciones baja y media involucran cierto grado de 

reversibilidad y recuperabilidad del factor ambiental con total o parcial recuperación de sus características iniciales 

tras el cambio implementado, en tanto la importancia alta no contempla posibilidad alguna de obtener las 

características iniciales del factor ambiental tras la alteración producida.   

 

Como resultado del análisis de causalidad realizado mediante la matriz de Leopold, se estableció que la acción que 

genera un mayor impacto sobre los componentes ambientales evaluados es la mezcla y desecho de medicamentos 

junto con residuos ordinarios, por cuanto diversas investigaciones han aportado información valiosa respecto a la 

capacidad de estas sustancias de entrar en los sistemas hídricos vía lixiviados, o por prácticas incorrectas de desecho 

tales como arrojar los medicamentos en el retrete. Así mismo la permanencia no solo de la molécula en los rellenos 

sanitarios, sino también en el material de envase y empaque que en su mayoría se compone de materiales con 

limitada biodegradabilidad, aumenta el impacto de estas sustancias en los factores ambientales evaluados. Para 

confirmar el comportamiento de la sustancia frente a condiciones ambientales simuladas, se llevaron a cabo 

evaluaciones empleando espectofotometria, como estrategia de seguimiento, teniendo en cuenta que la molécula 

presenta absorción al ultravioleta a 230 nm. Los resultados preliminares en el seguimiento de la reacción han 

mostrado cinéticas de degradación características de sustratos recalcitrantes con lentos procesos de descomposición 

(Kosjek et al., 2012) 



Figura 3. Matriz de Leopold para el Lorazepam Magnitud Importancia  

 

La afectación en la salud humana derivada del manejo inadecuado de residuos peligrosos resultó ser el elemento 

ambiental que se vio mayormente afectado, a pesar de que no existen en la actualidad estudios concluyentes acerca 

de los efectos sobre la salud humana tras la exposición crónica a residuos de moléculas bilógicamente activas 

provenientes de los medicamentos, el deterioro en la salud humana está mayormente asociado al uso incorrecto y 

manipulación de estos residuos, siendo los fenómenos de abuso de sustancias, y automedicación causantes de 

enfermedades y muertes alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. propuesta de un sistema de articulación para el correcto desecho de medicamentos vencidos o en desuso  

 

 

                                                    Factores del ambiente que pueden ser afectados   

      Agua Suelo Atmosfera Humano Fauna y flora Biodepuracion   

      

 Medicamentos 

que alcanzan 

aguas residuales, 

superficiales y 

potables  

(Calidad de 

aguas residuales, 
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Presencia de 

medicamentos 

en rellenos 
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de residuos  

Deterioro de 
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Exposición de 

animales y 

plantas a 

residuos 
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provenientes de 

medicamentos  

Persistencia en el 

ambiente de los 

medicamentos, sus 

envases y 

empaques  

Acciones 

que más 
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en el 

ambiente  
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e
n

 a
lt

e
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a
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In
d

u
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a
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Plantas de Respel que no cumplen con 

los  requerimientos ambientales  

2 2 3 3 2 2 
42 

3 3 3 3 3 3 

Ubicar plantas de tratamiento de 

residuos peligrosos próximas a zonas 

urbanizadas y áreas de cultivo  

2 1 1 3 2 1 

24 
3 1 1 3 3 1 

Incineración de Medicamentos  
1 1 3 2 1 1 

19 
1 1 3 3 1 1 

Vertimientos no tratados provenientes 

de actividades industriales  

3 1 1 2 3 2 
32 

3 1 1 3 3 3 

D
o

m
ic

il
ia

ri
o

s 
 

Depositar medicamentos en el drenaje  
3 1 1 2 3 2 

32 
3 1 1 3 3 3 

Depositar medicamentos junto con 

desechos ordinarios  

2 3 2 2 3 3 
45 

3 3 3 3 3 3 

Uso de aguas residuales como aguas 

de riego  

1 1 1 3 3 2 
27 

1 1 1 3 3 3 

Vertimientos no tratados de las aguas 

residuales provenientes de las  zonas 

domiciliarias y hospitales  

3 1 1 3 3 2 

35 
3 1 1 3 3 3 

  
Factor ambiental que más resulta 

afectado  
47 21 29 60 58 41   



 

Estrategias para la gestión adecuada de residuos derivados de medicamentos  

Dentro de las estrategias para el manejo de estos residuos se desarrolló en Colombia el programa piloto de puntos 

azules para la recolección de residuos domésticos de medicamentos que ha logrado recolectar desde el 20 de enero 

de 2010, 581.23 Kg de residuos en 15 puntos de recolección ubicados en diferentes partes de la ciudad. Una de las 

estrategias aquí planteadas (figura 4) desarrollada con el apoyo de los estudiantes de la escuela de diseño industrial 

de la Universidad Nacional de Colombia (López et al., 2014)  incluye prototipos de contenedores para el manejo 

seguro de medicamentos y además propone un modelo innovador en el manejo de este tipo de residuos que permiten 

minimizar los riesgos asociados a la manipulación de estos residuos en el hogar, la generación e implementación de 

este tipo de alternativas, permitirá que estos desechos sean eliminados de manera eficaz en el punto más cercano a su 

generación.   

 

Conclusiones  

 

 Se propuso una metodología sistemática para la selección y estudio del impacto ambiental de sustancias de 

interés farmacéutico.   

 Se estableció, apoyado en el análisis de matriz de Leopold,  la acción derivada de la cadena de consumo de 

medicamentos que más cambios fomenta dentro de los factores ambientales evaluados.  

 Se plantearon estrategias para  contribuir con el manejo adecuado de residuos de medicaméntenos en pro de 

mitigar y eliminar los riesgos asociados a su manipulación y desecho.  
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Abstract 
As part of the procedures required by current rules and laws about biosolids , this study determines the 

concentration of toxic metals in sewage sludge from the sewage treatment plant Estação de Tratamento de Esgotos - 

Limoeiro (ETE-Limoeiro) in Presidente Prudente , SP - Brazil, using Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 

Spectroscopy (ICP-AES) and evaluates the results of analysis with the parameters of maximum concentrations 

allowed by CONAMA Resolution No. 375/06 of National Environment Council . The analyzes obtained by ICP-AES 

technique determined that the chemical elements Ba, Cd, Pb, Cu, Mo, Ni, Se, Zn, detected in the samples, presented 

concentrations below the maximum permissible concentrations. Thus, considering only the concentration of toxic 

metals, the sewage sludge ETE - Limoeiro can be used for placement in soil. However, it is necessary specific 

treatment for this purpose, taking into account other parameters that must be observed. 
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Resumo 

 

Como parte dos procedimentos necessários e exigidos por normas e leis vigentes sobre biossólidos, este trabalho 

determina as concentrações de metais tóxicos em lodos de esgoto sanitário da Estação de Tratamento de Esgotos – 

Limoeiro (ETE-Limoeiro) em Presidente Prudente, SP – Brasil, utilizando Espectrômetro de Emissão Atômica com 

Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES) e avalia os resultados das análises com os parâmetros de concentrações 

máximas permitidas conforme disposto na Resolução CONAMA Nº 375/06 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente. As análises obtidas pela técnica de ICP-OES, permitiram determinar que os elementos químicos Ba, Cd, 

Pb, Cu, Mo, Ni, Se, Zn, detectados nas amostras, apresentaram concentrações abaixo das máximas concentrações 

permitidas. Deste modo, considerando apenas as concentração de metais tóxicos, os lodos de esgoto da ETE-

Limoeiro podem ser utilizados para disposição no solo. Entretanto, ressalta-se a necessidade de tratamento específico 

para esta finalidade, levando em consideração outros parâmetros que devem ser observados. 

 
Palavras-chave: agricultura, biossólidos, lodos de esgoto, metais tóxicos, solo 

 

 

Introdução 

 

A estação de tratamento de esgotos sanitários se constitui em sistema que tem como objetivo remover partículas 

contidas nas águas servidas. Conforme Wang et al. (2012) e Marcus e Torsten (2011), entre as técnicas, o processo 

de tratamento por lodos ativados é amplamente utilizado nas estações de tratamento. 

 

Devido a popularização do tratamento, sejam eles aeróbios ou anaeróbios, estes geram grandes quantidades de lodos 

de esgoto diariamente. Consequentemente, uma das preocupações dos administradores públicos e da população deve 

ser com o destino final deste resíduo. No cenário brasileiro, o lodo de esgoto merece destaque especial devido a sua 

disposição final problemática e frequentemente negligenciada, o que resulta no comprometimento dos efeitos 

benéficos da coleta e do tratamento das águas servidas. 

 

Assim, conforme Shi et al. (2013) e Latari (2014), a reutilização deste resíduo como condicionador de solos 

agrícolas torna-se uma alternativa viável, pois fornece boas fontes de nutrientes as plantas e melhoria nas 

propriedades do solo, tomando-se os devidos cuidados. 

 

Entretanto, de acordo com estudos realizados anteriormente pela United States Environmental Protection Agency 

(US EPA, 2007), Fuentes et al. (2004) e Wang et al. (2005), os lodos de esgoto possuem ou podem conter grandes 

quantidades de metais tóxicos que são prejudiciais ao meio ambiente, que devido a sua biodisponibilidade muitas 

vezes são os fatores limitantes. 

 

No Brasil, a aplicação de lodos de esgoto em áreas agrícolas como biossólidos depende da anuência prévia do órgão 

governamental responsável pela fiscalização ambiental local. A legislação brasileira, através da Resolução 

CONAMA Nº 375/06 define formas e parâmetros a serem atendidos para disposição deste resíduo em áreas 

agrícolas. No entanto a utilização de biossólidos como matéria prima de fertilizantes, condicionadores de solos ou 

substratos para produção de mudas, além de licenciamento ambiental, também necessita de registro do fabricante no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 

Nestas circunstâncias, o objetivo deste trabalho foi buscar o conhecimento das características químicas dos lodos de 

esgoto mediante a determinação de metais tóxicos, pois trata-se de um dos procedimentos necessários e exigidos por 

normas e leis vigentes sobre biossólidos. Para tanto, as análises foram realizadas por Espectrometria de Emissão 

Atômica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES), que é uma técnica muito utilizada para determinação de 

poluentes, como metais. 
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Material e métodos 

 

Este trabalho foi realizado com os lodos de esgoto sanitários provenientes da Estação de Tratamento de Esgotos-

Limoeiro (ETE-Limoeiro), a qual é gerenciada pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP). 

A ETE-Limoeiro está localiza a 800 metros do Km 8 da Rodovia Júlio Budiski, situada em área rural na zona 

sudoeste do município de Presidente Prudente, SP – Brasil. O sistema de desaguamento de lodos na ETE-Limoeiro 

utiliza BAG´s (Figura 01), os quais tem a função de contenção e redução de volume devido ao desague do resíduo. 

 

Assim, as amostras de lodos de esgoto foram obtidas utilizando a norma de amostragem NBR 10007/2004 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e o tipo de coleta adotado foi o de amostragem simples. No 

processo de amostragem, foram selecionados dois BAG´s de desaguamento de lodos (Figura 01), sendo um 

identificado por 1A e o outro por 24. A escolha deu-se em função do tempo operacional de desaguamento de lodos, 

os quais tiveram uma diferença temporal de 36 meses de operação. 

 

Para a coleta das amostras foi utilizado um amostrador de lodos (Figura 02), projetado por Boina e Cordeiro (2013) 

confeccionado em tubo acrílico transparente, onde duas amostras de 100g de lodo foram coletas de cada BAG´s e 

posteriormente secas em estufa no Laboratório de Química da ETE-Limoeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. ETE-Limoeiro - seleção dos BAG´s para amostragem 

Fonte. Google Earth 
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Figura 02. Amostrador de lodos 

Fonte. Boina e Cordeiro (2013) 

 

Após a etapa de secagem das amostras em estufa, o material foi encaminhado ao Laboratório do Centro de 

Caracterização e Desenvolvimento de Materiais (CCDM) do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde foram preparadas conforme o procedimento interno AQ-371 

ver002-CCDM/DEMa. As amostras passaram pelo processo de digestão ácida em forno de micro-ondas em frascos 

fechados conforme o procedimento interno IT AQ-157 rev011-CCDM/DEMa. 

 
O preparo das amostras para a digestão ácida ocorreu da seguinte maneira. Primeiramente as amostras passaram pelo 

processo de moagem em moinho criogénico com posterior solubilização. A solubilização ocorreu em meio fechado, 

em forno de micro-ondas, onde as amostras foram misturadas em solução ácida de agua régia, ácido fluorídrico e 

peróxido de hidrogênio. 

 

A determinação dos metais tóxicos, após o preparo do material para análise, foi efetuada utilizando Espectrômetro de 

Emissão Atômica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES), modelo VISTA da marca Varian (Figura 03). Os 

elementos químicos analisados foram As, Ba, Cd, Pb, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Se e Zn. 
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Figura 03. ICP-OES Vista Varian 

 

Resultados e discussão 

 

Os resultados das análises apresentaram certa homogeneidade nas concentrações dos elementos químicos 

investigados e presentes nas amostras de lodos dos dois BAG´s selecionados como demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultado das análises de metais por ICP-OES em lodos de esgoto 

Elementos químicos BAG 1A (mg.kg
-1

) BAG 24 (mg.kg
-1

) Res. CONAMA Nº 375/06 (mg.kg
-1

) 

As < 50 < 50 41 

Ba 49 47 1300 

Cd < 10 < 10 39 

Pb < 10 < 10 300 

Cu 380 320 1500 

Cr 230 250 1000 

Hg < 50 < 50 17 

Mo < 10 < 10 50 

Ni < 10 < 10 420 

Se < 50 < 50 100 

Zn 810 900 2800 

Fonte. Boina (2012) 
 

Os elementos químicos Ba, Cd, Pb, Cu, Cr, Mo, Ni, Se e Zn, apresentam concentrações abaixo das concentrações 

máximas permitidas em lodos de esgoto que deseja-se dispor no solo como pode ser confrontado com os valores 

estabelecidos na Resolução CONAMA Nº 375/06. 

 

No entanto, o ICP-OES utilizado não realiza leituras de concentrações abaixo de 50 mg.kg
1
. Este limite de detecção 

impossibilitou a determinação das concentrações dos elementos As e HG, deste modo ou os elementos estão ausentes 

nas amostras, ou se presentes, possuem concentrações menores que 50 mg.kg
-1

, o que é aceitável Resolução 

CONAMA Nº 375/06. 

 

Em frente as análises efetuadas nos BAG´s, considerando a homogeneidade das concentrações de metais tóxicos 

presentes nas amostras e as característica do esgoto sanitário coletado e tratado diariamente na ETE-Limoeiro, é 
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possível que os demais BAG´s apresentem os mesmos elementos químicos em concentrações próximas as 

determinas nestas análises. 

 

 

Conclusão 

 

Considerando os metais tóxicos identificados e analisados nas amostras dos "BAGs"" 1A e 24, o lodo de esgoto 

apresenta concentrações aceitáveis para sua disposição em solos. Porém o lodo em questão não se encontra 

devidamente desaguado, higienizado e estabilizado, requisito necessário para que possa ser usado como biossólidos. 

Porém, desde que este resíduo atenda o disposto na Resolução CONAMA Nº 375/06, observando os demais 

parâmetros a serem atendidos, os mesmos poderão ser viáveis para utilização na agricultura, pois apresentam 

parâmetros químicos favoráveis. 
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Abstract 

The septic tank sludge has potential to be reused provided that it is treated appropriately. 

Composting therefore is presented as a viable technique and relatively low cost that 

generates a compound that complies with physical, chemical and microbiological 

standards required by the relevant legislation. Thus, this study aimed to verify the method 

more efficient airing for composting dewatered septic sludge, and verify the organic matrix 

of residue throughout the process. This experiment was conducted in the city of Pentecoste-

CE Metropolitan Region of Fortaleza, Ceará, Brazil, where the average annual 

precipitation exceeds 1,500 mm. The statistical scheme adopted was a completely 

randomized design and arranged based on a 2X4 factorial, that evaluated two systems 

aeration (forced aeration by blowing air with wind turbines and mechanical aeration with 

tractor) and periods of compost (0, 30 , 60 and 90 days), with three replications . In 

relation to time, it can be seen that 90 days the mass of septic sludge had a lower 

percentage of carbon with respect to time zero, which diminution was 44.8 and 32.5% for 

the systems of forced aeration and mechanical, respectively. Septic sludge after composting 

process, presents an organic matrix with a high content of humic acids. 
 

Key Words: Septic Tank, Sewage sludge, Composting 
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Resumo 

O lodo de fossa séptica tem potencial para ser reaproveitado desde que o mesmo seja tratado de forma 

adequada. A compostagem, portanto, apresenta-se como uma técnica viável e relativamente de baixo custo 

capaz de gerar um composto que atende aos padrões físicos, químicos e microbiológicos exigidos pela 

legislação pertinente. Diante disso, o presente trabalho teve por objetivo verificar o método de aeração mais 

eficiente para a compostagem de lodo séptico desaguado e verificar a matriz orgânica do resíduo ao longo do 

processo. O experimento foi realizado na cidade de Pentecoste-CE, Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, 

Brasil, onde a precipitação média anual é superior a 1.500 mm. O esquema estatístico adotado foi um 

delineamento inteiramente casualizado e dispostos com base em um fatorial 2X4, onde se avaliou dois 

sistemas de aeração (aeração forçada por insuflação de ar com aerogeradores e aeração mecânica com trator) e 

quatro períodos de compostagem (0, 30, 60 e 90 dias), com três repetições. Em relação ao tempo, pode-se 

verificar que aos 90 dias a massa de lodo séptico teve um menor percentual de carbono em relação ao tempo 

zero, cujo decrescimento foi de 44.8 e 32.5% para os sistemas de aeração mecânica e forçada, 

respectivamente. O lodo de fossa séptica, após o processo de compostagem, apresenta uma matriz orgânica 

com elevado teor de ácidos húmicos.  

 
Palavras chave: Fossa séptica, Lodo de esgoto, Compostagem 

 

 

Introdução 

 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada pela Lei 12.305/10 e regulamentada pelo Decreto 

7.404/2010, resíduos sólidos, passíveis de serem reaproveitados, a partir de 2014 não poderão ser 

direcionados para disposição em aterros sanitário. Dentre as opções de disposição, a reutilização de resíduos 

é, sem dúvida, a opção mais interessante sob o ponto de vista econômico, ambiental e, muitas vezes, social. 

No setor agrícola, o aproveitamento dos resíduos orgânicos gerados pelas atividades do campo vem se 

tornando cada vez mais comuns, uma vez que contribui para preservação, do ar, da água e do solo, além de, 

quando incorporados ao meio adequadamente, proporciona retornos econômicos e melhoria na qualidade do 

solo. 

 

Os processos de tratamento de esgoto separam a parte sólida da líquida para que o efluente tratado possa ser 

liberado em corpos receptores sem causar danos ao meio ambiente. Nesse processo, poluentes, nutrientes e 

contaminantes são concentrados em uma massa denominada lodo de esgoto, que é subproduto do tratamento. 

O lodo de fossa séptica é um tipo de lodo de esgoto obtido através de tratamento primário de esgoto 

doméstico bruto ainda in situ. Através do desaguamento do lodo é possível obter um resíduo com menor teor 

de água, sendo que na maioria dos casos são utilizados polímeros de alto peso molecular cuja função é 

aumentar a floculação do lodo, tendo como consequência o aumento na concentração desse tipo de resíduo. 

De modo geral, o desaguamento do lodo se torna mais fácil quanto maior é o tamanho de suas partículas. O 

polímero utilizado deve ser solúvel em água, biodegradável e que não represente perigo para o ambiente. 

 

Ultimamente pouca atenção tem sido dada ao gerenciamento e tratamento do lodo obtido de fossas sépticas, 

realizando-se apenas sua retirada com ajuda de caminhões “Limpa-fossa” e disposição nos aterros sanitários 

ou estações de tratamento de esgoto. Normalmente é exigido que o lodo retirado das fossas sépticas seja 

tratado em estações de tratamento específicas para esse resíduo, ou que o mesmo seja encaminhado às 

estações de tratamento de esgoto aptas a tratar e dispor de forma ambientalmente adequada. No entanto, caso 

o lodo não seja corretamente tratado, a sua disposição inadequada pode alterar as características originais do 

solo, lençol freático, vegetação e até mesmo afetar a qualidade de vida da população. 

 

A técnica de compostagem é o processo de decomposição ou degradação de materiais orgânicos pela ação de 

microorganismos em um meio naturalmente aerado (Inacio e Miller, 2009). Pelegrino et al. (2008) descreve 

que as vantagens da compostagem de lodo de esgoto são muitas, podendo-se citar: economia de área em 
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aterro sanitário, aumentando a sua vida útil; reaproveitamento agrícola da matéria orgânica; e reciclagem de 

nutrientes para o solo. 

 

A matriz orgânica dos resíduos é composta pelas substâncias húmicas, as quais são amplamente reconhecidas 

como principal componente da matéria orgânica, influenciando indiretamente as propriedades químicas, 

físicas e biológicas dos solos. Segundo Oliveira (2011), a maior parte do carbono orgânico da superfície do 

planeta encontra-se na matéria orgânica humificada, ou seja, nas substâncias húmicas. Além de fornecer 

nutrientes para as plantas por meio da mineralização (processo definido genericamente como a transformação 

das formas orgânicas dos elementos em formas iônicas através da ação das enzimas dos microrganismos), as 

substâncias húmicas também podem estimular diretamente o desenvolvimento e o metabolismo das plantas 

através de mecanismos ainda não totalmente elucidados. Em solos, a adição de compostos contendo 

substâncias húmicas pode estimular o crescimento de plantas pelo efeito do fornecimento de nutrientes 

minerais e presumivelmente por causa dos efeitos das substâncias húmicas, mas os humatos comerciais 

aplicados aos solos agrícolas normalmente produtivos em taxas recomendadas por seus produtores não 

parecem conter quantidades suficientes das substâncias necessárias para produzir os efeitos benéficos 

 

Ao considerar os objetivos que devem ser alcançados pela política nacional de resíduos sólidos, como a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos, a compostagem pode ser uma técnica 

adequada para alcançar muito desses objetivos, pois a mesma reduz a massa de resíduos, tornando-os livre de 

contaminantes e com elevado potencial de reutilização e reciclagem.  

 

No decorrer da compostagem existem três fatores que devem ser controlados, são eles: o teor de água, ar 

(oxigênio) além da temperatura (Corrêa et al., 2008). Dessa forma, a qualidade da compostagem e do 

composto produzido é influenciada pelo tipo de compostagem e pelo tipo de material utilizado para corrigir a 

relação C:N do resíduo. Embora a compostagem seja um processo amplamente usado, há ainda lacunas de 

conhecimento na compreensão devida das variabilidades de processos, matéria prima, tecnologias de 

processamento, e até mesmo da química do produto final.  

 

Durante o processo de compostagem pode-se afirmar que o estado de humificação dos resíduos de uso 

agronômico são variáveis e exercem influência sobre a biodisponibilidade desses materiais em solo, fato esse 

que faz com os estudos de fracionamento da matéria orgânica sejam feitos para se verificar a qualidade da 

matéria orgânica resultante. O presente trabalho teve por objetivo verificar o método de aeração mais eficiente 

para a compostagem de lodo séptico desaguado e verificar a matriz orgânica do biossolido formado durante o 

processo de compostagem. 

 

 

Metodologia 

 

O lodo de fossas sépticas desaguado utilizado neste trabalho foi coletado nos BAGS usados no desague desse 

tipo de residuo na Estação de Tratamento de Esgoto pertencente à CAGECE e localizada no municipio de 

Caucaia-CE. 

  

O teor de umidade do lodo séptico no momento da montagem das pilhas estava em torno de 25%, o que indica 

um teor de água reduzido em comparação ao valor inicial, antes do deságue, o qual é em torno de 90 - 95%.  

A poda de árvore utilizada foi oriunda dos processos de podas e cortes realizados no município de Fortaleza-

CE.  

 

O esquema estatístico adotado foi um delineamento inteiramente casualizado e dispostos com base em um 

fatorial 2X4, onde se avaliou dois sistemas de aeração (aeração forçada por insuflação de ar com 

aerogeradores e aeração mecânica com trator) e quatro períodos de compostagem (0, 30, 60 e 90 dias), com 

três repetições. 

 



4 

 

O tratamento com aeração forçada recebeu oxigenação por meio de um tubo de PVC de 100 mm de diâmetro 

perfurado e acoplado a um aerogerador cuja finalidade foi injetar ar no interior da pilha de compostagem.  

Para o tratamento com leiras de revolvimento mecânico (LRM) o oxigênio foi fornecido com auxilio de uma 

pá carregadeira Modelo CASE 580M disponível no local do experimento. A quantidade de ar em ambos os 

tratamentos foi introduzida em função da temperatura da massa de compostagem, ou seja, o fornecimento de 

ar foi realizado sempre que a temperatura da massa alcançava estava entre 55 - 65 °C. 

 

Inicialmente foi feito a montagem da base das leiras, em seguida realizou-se a montagem do sistema de 

aeração forçada, inserindo a tubulação perfurada para passagem do ar na base da leira conforme disposto na 

figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Montagem das leiras e sistema de aeração forçada.  

 

As quantidades de lodo séptico e poda de árvores usadas na montagem das leiras de compostagem foram 

calculada visando-se obter relação carbono/nitrogênio inicial em torno de 30:1. Sendo assim foi mantido a 

proporção 2:1 (m:m), onde utilizou-se a medida da pá carregadeira completa, cujo volume é em torno de 1,5 

m
3
.  

 

Cada leira foi montada com 4 metros de comprimentos, 2 metros de largura e 2 metros de altura, com 

espaçamento de 3,0 metros entre as leiras conforme demonstrado na figura 35. A irrigação das pilhas foi feita 

manualmente com mangueira visando manter a umidade em torno de 50-60%.  
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Figura 2. Disposição das Leiras de compostagem com lodo séptico e poda de árvore no campo.  

 

No tempo inicial e a cada 30 dias coletou-se amostras de vários pontos nas leiras para formar uma amostra 

composta de 250 g, totalizando assim 4 amostragens (0, 30, 60 e 90 dias após a montagem das leiras). Essas 

amostras foram encaminhadas ao laboratório de Saneamento da Universidade Federal do Ceará sob 

refrigeração. As amostras coletadas foram subdivididas em duas partes, sendo uma armazenada a 4°C e outra 

submetida à secagem em temperatura ambiente, sendo posteriormente passadas em peneira de 2 mm de 

acordo com Miao et al. (2007). 

 

Determinou-se o  percentual de carbono pelo método de extração em via úmida e titulação com sulfato ferroso 

amoniacal conforme MAPA (2007). Foi feita a extração das substâncias húmicas pelo método descrito na 

instrução normativa numero 18 do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa, 2007). Para 

isso, pesou-se 5 gramas da amostra seca e transferiu-se para um erlenmeyer de 250 mL, onde foi acrescentado 

100 mL da solução extratora de pirofosfato de sódio 0.1 mol L-1 (Na4P2O7.10H2O) em NaOH 0.1 mol L-1 

recém preparada.  

 

Logo após, tampou-se o frasco e agitou-se por 30 minutos em agitador Wagner a 40 rpm. Em seguida, 

transferiu-se o conteúdo do frasco para dois tubos de centrífuga de 50 ml os quais foram centrifugados a 3000 

RPM por 25 minutos. Essa operação foi repetida por até cinco vezes, adicionando-se  alíquotas de 50 mL da 

solução extratora em cada tubo, em função da amostra, até que o líquido de extração ficou levemente corado.  

Por último, reuniu-se todos as extrações no balão volumétrico de 1000 mL, completou-se o volume com água 

destilada e homogeneizou-se e obtendo-se a solução de extrato húmico total.  

 

Logo em seguida deu-se o inicio da fase de fracionamento da materia orgánica, para isso, tomou-se 100 mL 

da solução do extrato húmico total e acrescentou-se ácido  sulfúrico a 20% (v/v), agitando-se lentamente até 

pH 1, verificado com o uso do pHmetro.  Deixou-se em repouso por um período mínimo de 8 horas, para 

separação dos ácidos húmicos. Centrifugou-se a 3000 RPM por 25 minutos, podendo então ser comprobado 

visualmente a separação do precipitado de ácidos húmicos, pois os mesmos são capazes de precipitar quando 

em meio ácido. Transferiu-se o sobrenadante (fração ácidos fúlvicos) para balão volumétrico de 100 mL e 

completou-se o volume com água purificada. Solubilizou-se o precipitado (fração ácidos húmicos) com 

NaOH 0.1 mol L-1 transferindo-se para um balão volumétrico de 100 mL e completou-se o volume com água  

purificada. O teor de ácidos húmicos foi determinado de acordo com o percentual de carbono encontrado na 

fração de ácidos húmicos. O percentual de ácidos fuvicos foi encontrado por diferença entre o teor de 

substancias húmicas totais encontradas no extrato húmico total e aquele presente no extrato húmico.   

 

Com o percentual das substancias húmicas calculou-se o índice de humificação, que corresponde à relação 

entre a percentagem de ácidos húmicos e Fulvicos (A. húmicos/ A. fulvicos) e o índice de Polimerização- IP= 
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(Acidos húmicos / Substancias húmicas totais x100, propostos por Chefetz et al. (1996) e utilizado por Melo 

et al., (2008).  

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância por meio do teste F, sendo a variância em função 

do tipo de de aeração e tempo de compostagem, assim como a interação entre ambos. As médias de cada 

variável foram submetidas ao teste Tukey a 1 e a 5% de probabilidade utilizando o software estatístico, 

ASSISTAT, versão 7.6 Beta conforme demonstra Silva e Azevedo (2002). Além disso, foi feito análise de 

correlação simples de Pearson com o objetivo de se avaliar o grau de correspondência entre os atributos 

analisados. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

O teor de carbono orgânico das amostras de lodo séptico estão na tabela 01. Com os resultados do teste F 

pode-se constatar que o teor de Carbono orgânico sofreu efeito significativo em função do tempo e da 

interação entre o tempo e o sistema de aeração. Em relação ao tempo, pode-se verificar que aos 90 dias a 

massa de lodo séptico teve um menor percentual de carbono em relação ao tempo zero, cujo decrescimento 

foi de 44.8 e 32.5% para os sistemas de aeração mecânica e forçada, respectivamente. Com isso, pode-se 

afirmar que, em virtude de um menor percentual de carbono, a atividade microbiana nas leiras aeradas 

mecânicamente foi mais ativa que aquelas aeradas com aerogeradores. A redução de carbono nos sistemas de 

compostagem é comumente observada, pois ocorre mineralização do material orgânico com perdas de 

carbono na forma de CO2.   

 

Tabela 1. Carbono orgânico Total (%) do lodo séptico submetido à compostagem por 

diferentes sistemas de aeração. 

 
Sistema de Aeração 

 

Tempo (Dias) 

Aeração Mecânica 

 

Aeração Forçada 

 

 

 

0 47.51  bB 54.14 aA 

 

 

30 79.50  aA 42.81 bB 

 

 

60 28.62  cB 50.60 aA 

 

 

90                   26.18   cB 36.81 cA 

 

 

CV%    5.10   7,18 
 

 

Médias seguidas por letras distintas maiúscula na linha e minúscula na coluna, diferem entre si 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade; C.V= Coeficiente de Variação; Aeração Mecânica: 

Fornecimento de ar com auxílio de um trator; Aeração Forçada: Fornecimendo de ar por 

aerogeradores.  

 

Nas figuras 3 e 4 encontram-se os percentuais de ácidos húmicos e fúlvicos no lodo séptico compostado. A 

compostagem é caracterizada por aumentar o percentual de ácidos húmicos. Esse resultado pode ser 

visualizado na figura 3, o qual demonstra aumentos significativos na formação de ácidos húmicos no lodo que 

estava sendo compostado ao longo do tempo.    
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Figura 3. Percentual de ácidos húmicos das amostras de lodo séptico 

compostado em função do tempo e diferentes sistemas de aeração. Médias 

seguidas por letras distintas para cada tempo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Percentual de ácidos fúlvicos das amostras de lodo séptico compostado 

em função do tempo e diferentes sistemas de aeração. Médias seguidas por letras 

distintas para cada tempo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade,  

 
 

Conclusões 

 

O lodo de fossa séptica, após o processo de compostagem, apresenta uma matriz orgânica com elevado teor de 

ácidos húmicos, o que indica que a compostagem proporciona a obtenção de um residuo com elevada 

capacidade de fornecer beneficios aos solos.  
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O sistema de aeração utilizado afeta a qualidade final do residuo, e neste trabalho, pode-se verificar que o teor 

de acidos húmicos do lodo séptico aerado com aerogeradores foi maior que aquele aerado com auxilio do 

trator.  
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Abstract 
This study aimed to identify the operational aspects and social participation aspects in initiatives that affect the 

selective collection of solid waste, taking as a case study, residential condominiums in the city of Vitória (ES). 

Research tools were applied to identify the motivational factors related to adherence to selective collection programs 

and conducted surveys to assess the participation and environmental education. The quantitative analysis was based 

on data from the monitoring of monthly amount of recyclables collected, field observations, notes of critical points 

and relevant aspects. Was found the presence of high percentage of recyclable material in the waste (33%) related to 

the low motivation of residents and/or misinformation on how to properly segregate their recyclable, the need for 

improvements in storage structures of condominiums; the regularity and higher frequency of appropriate collection 

of recyclable waste. As motivation for the participation of selective collection programs factors were found to 

adequacy of infrastructure support program; the existence of motivated employees (condominiums and town hall), 

support of the administrations of condominiums (liquidators); and the shares of disclosure and encouraging 

participation. Based on the proposal and evaluation of actions implemented to motivate, enhance and sustain the 

participation of residents, we concluded that there must be continuous education actions associated with adequacy 

of infrastructure programs. Finally, we reinforce the need to develop studies and research on the subject in the 

country. 

 

Key Words: Municipal Solid Waste, Residential Condominiums, Waste Recycling, Recycling and Social Participation. 
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Resumo 

 

O presente trabalho objetivou identificar os aspectos operacionais e da participação social que interferem em 

iniciativas de coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares, tendo como estudo de caso, condomínios residenciais 

do município de Vitória (ES), Brasil. Foram aplicados instrumentos de pesquisa para a identificação dos fatores de 

motivação referentes à adesão a programas de coleta seletiva e realizadas enquetes para avaliar a participação e ações 

de educação ambiental. A análise quantitativa baseou-se em dados do monitoramento da quantidade mensal de 

recicláveis coletados, observações de campo, anotações de pontos críticos e aspectos relevantes. Foi constatada a 

presença de elevados percentuais de rejeitos no material reciclável (33%), relacionado à baixa motivação dos 

moradores e/ou desinformação sobre como segregar recicláveis corretamente; a necessidade de melhorias nas 

estruturas de armazenamento de recicláveis dos condomínios; a regularidade e frequência adequadas de coleta dos 

recicláveis. Como fatores de motivação à participação dos programas de coleta seletiva foram constatados a 

adequação da infraestrutura de suporte ao programa; a existência de funcionários motivados (condomínios e 

prefeitura); apoio das administrações dos condomínios (síndicos); e as ações de divulgação e incentivo a 

participação. A partir da proposição e avaliação das ações aplicadas para motivar, incrementar e manter a 

participação dos moradores conclui-se que devem existir ações educativas contínuas, associada à adequação da 

infraestrutura dos programas. Por fim, reforça-se a necessidade de se desenvolver estudos e pesquisas sobre o tema 

no país. 

 
Palavras chave: Coleta Seletiva, Condomínios Residenciais, Participação Social, Reciclagem, Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

 

Introdução 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos criada pela Lei nº 12.305 de 2010, apresenta-se como marco referencial 

para reversão do panorama de tratamento e destinação final inadequados dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, 

sendo a coleta seletiva um dos principais instrumentos para a redução dos resíduos encaminhados à disposição final. 

 

A coleta seletiva de materiais recicláveis é realizada no Brasil desde a década de 80. Entretanto, apesar das 

iniciativas voltadas para sua implantação, a participação do poder público em iniciar programas de coleta seletiva 

municipais é pequena. Segundo Pesquisa Ciclosoft realizada em 2012 pelo Compromisso Empresarial para 

Reciclagem (Cempre), no país, 766 municípios brasileiros operam programas de coleta seletiva, o que corresponde a 

14% do total, portanto, somente 27 milhões de brasileiros têm acesso a programas municipais de coleta seletiva. 

 

Estudos realizados no país sobre a coleta seletiva, geralmente, têm se concentrado nos aspectos operacionais da 

questão, não aprofundando, com a mesma ênfase, a análise da avaliação dos aspectos econômicos, sociais, de 

divulgação dos programas e da participação da população, como, também, da qualidade dos serviços oferecidos 

(Bringhenti e Gunther, 2011). Neste cenário, destaca-se o papel dos condomínios residenciais verticalizados, como 

grandes polos geradores de resíduos sólidos domiciliares no país, sendo que iniciativas de coleta seletiva 

direcionadas a eles possuem o potencial de atingir uma parcela significativa da população de uma cidade (Nunes, 

2004 e Bassani, 2009). 

 

Levando em consideração o problema ambiental, social e econômico dos resíduos sólidos urbanos, a coleta seletiva 

tornou-se um apelo ecológico. Vitorino et al. (2009, p.1) destaca que “a coleta seletiva em bairros, condomínios, 

empresas, órgãos públicos e escolas é uma forma de desenvolver educação ambiental e um meio eficiente de 

sensibilização para a preservação ambiental”. 

 

Neste contexto, o presente estudo objetivou identificar os aspectos operacionais e da participação social que 

interferem em iniciativas de coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares, tendo como estudo de caso, 

condomínios residenciais do município de Vitória (ES). Foram aplicados instrumentos de pesquisa para a 

identificação dos fatores de motivação referentes à adesão a programas de coleta seletiva e realizadas enquetes para 

avaliar a participação, monitoramento mensal da geração de materiais recicláveis e ações de educação ambiental.  
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Metodologia 

 

O objeto de estudo da operação e participação social em programas de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos foi 

os condomínios residenciais do bairro de Jardim Camburi, no município de Vitória (ES), iniciado em 2007 com 

diversas etapas e monitorada até a ano de 2013. Tal monitoramento objetivou a possibilidade de se obter dados e 

informações que pudessem ser comparados com os anteriormente, de forma a contribuir no desenvolvimento de 

projetos e ações relacionadas à participação social na Coleta Seletiva em condomínios ao longo dos anos. 

 

Três condomínios residenciais foram selecionados para estudo de caso, utilizando como critério: a existência da 

coleta seletiva, o seu estágio de funcionamento e a receptividade em relação ao trabalho dos pesquisadores.  

No momento em que foram selecionados os condomínios estavam distribuídos da seguinte forma: um condomínio 

que nunca teve coleta seletiva (condomínio A), outro onde o programa estava em pleno funcionamento (condomínio 

B) e um terceiro onde o programa foi implantado e desativado (condomínio C).  

 

A avaliação da participação social no programas de coleta seletiva desenvolveu-se em três etapas metodológicas, 

demonstradas na tabela 1:  

 

Tabela 1 - Etapas Metodológicas 

Etapas Objetivo Método 

Etapa 1 (E1) 

Levantamento de informações quanto ao 

funcionamento da coleta seletiva nos 

condomínios 

Monitoramento da produção mensal de 

materiais recicláveis e observações de 

campo. 

Etapa 2 (E2) 

 

Identificação dos aspectos operacionais e da 

participação social que facilitam e/ou 

dificultam a operação da coleta seletiva nos 

condomínios 

Aplicação de instrumento de pesquisa, de 

forma a avaliar a participação social na 

coleta seletiva. 

Etapa 3 (E3) 
Proposição de alternativas para otimizar os 

programas de coleta seletiva 

Proposição de alternativas para aperfeiçoar 

a operação dos programas de coleta seletiva 

nos condomínios em estudo e aumentar a 

participação no programa 

Fonte: Produção própria dos autores. 

 

Para identificação dos aspectos que facilitam ou dificultam a participação social na coleta seletiva dos condomínios 

avaliados (E1) foram realizadas visitas, observações de campo com anotações de pontos críticos, registros 

fotográficos dos aspectos relevantes e dos locais de disposição do lixo nos condomínios, contatos pessoais com o 

pessoal envolvido na operação, análise dos registros de produção de recicláveis em comparação com meses 

anteriores de monitoramento e aplicação de instrumento de pesquisa com os moradores. 

 

Como segunda etapa da pesquisa (E2) as informações colhidas em campo foram sistematizadas correlacionando 

aspectos comuns aos projetos estudados que levaram à participação dos moradores. Em seguida, os resultados das 

etapas E1 e E2 foram utilizados como base para o planejamento e a realização de ações de divulgação e incentivo à 

participação junto às experiências estudadas, as quais têm seus resultados avaliados quanto a sua adequação em 

relação à recuperação de materiais para reciclagem (E3). Como fase final (E4), os dados obtidos foram 

sistematizados e avaliados com fins correlacionar aspectos comuns aos projetos estudados que levaram à 

participação dos moradores e propondo diretrizes sobre o tema. 
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Resultados 

 

A sistematização dos dados de enquetes realizadas nos anos de 2008, 2009 e 2010 e, informações obtidas com o 

monitoramento proporcionaram a identificação de alguns aspectos que facilitam e dificultam a participação social na 

coleta seletiva dos condomínios avaliados. 

 

Os principais aspectos dificultadores de participação seriam: 

 

a) Falhas operacionais: como o atraso da prefeitura na coleta de recicláveis, deixando-os acumular a ponto de 

exceder a capacidade dos contêineres de acondicionamento (bag), causando um aspecto visual negativo, 

provocando insatisfação nos moradores e contribuindo para o depósito de recicláveis junto ao contêiner de 

resíduos não recicláveis;  

 

Figura1 – PEV da coleta seletiva transbordar em caso de atraso no recolhimento dos materiais 

 

  
 

 

b) A falta de tempo dos moradores que muitas vezes deixam o manuseio de seus resíduos a cargo de 

empregadas domésticas sem maiores orientações; 

 

c) Falta de espaço nos condomínios para armazenar recicláveis; 

 

d) Rotatividade de moradores (apartamentos alugados).  

 

Por outro lado, pôde-se observar também, como aspectos facilitadores para o funcionamento do programa, a 

motivação dos funcionários dos condomínios, como os porteiros e o serviço de limpeza, que atuam incentivando aos 

moradores a aderirem ao programa de coleta seletiva. 

 

Por meio das respostas obtidas durante as entrevistas pode-se perceber que, a divulgação realizada pelo projeto foi 

bastante significativa, sendo citadas com frequência pelos entrevistados, necessitando que se continuasse com ações 

de incentivos à participação dos moradores no programa. 

 

Várias atividades foram realizadas com moradores dos condomínios, tais como: abordagens para fazer perguntas 

sobre os programas; entrega individual de folders relacionados com o programa; divulgação dos resultados das 

entrevistas através de apresentação oral com banner; entrega de Ímãs de geladeiras, feita pela Equipe de apoio, 

informando como separar os resíduos; entre outros (Figura 2).  
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Figura 2 – Ações de Educação Ambiental 

 

  
 

Realizou-se atividades recreativas e sócio-educativas com crianças de condomínios, a fim de inseri-los no programa. 

A proposta era a orientação correta de separação de resíduos e relatório sobre os benefícios para o meio ambiente. As 

atividades foram realizadas em eventos dinâmicos, com exibição de vídeos de educação ambiental e confecção de 

peças decorativas e brinquedos com RM, como garrafas PET, revistas velhas, papelão e outros. 

 

Os Aspectos que a facilitam a participação dos moradores no programa de coleta seletiva dos condomínios estudados 

são apresentados na Figura 3. 

 

Figura 3 – Aspectos facilitadores 

 

 
 

 

Por meio da aplicação de questionário de pesquisas em 2010, a maioria dos condôminos declarou participar da coleta 

seletiva e apontam como maiores incentivos os benefícios ao meio ambiente. Os moradores que declararam não 

participar destacam como principais motivos a falta de tempo e espaço em seus apartamentos Tendo em vista 

também as informações adquiridas durante as enquetes de 2008 e 2009, constatou-se que, apesar dos moradores 

abordados considerarem a coleta seletiva muito importante (92,31 % em 2008; 80% em 2009), a participação dos 

mesmos no programa, ainda é muito pequena, em relação ao potencial de material reciclável produzido mensalmente 

(20,1% no condomínio A, 10,30% no condomínio B e 15,30% no condomínio C). 
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Conclusões e Recomendações 

 

Tomando-se como referência a análise dos dados obtidos durante o desenvolvimento do projeto de 2008 a 2013, 

conclui-se que iniciativas de coleta seletiva em condomínios residenciais são frágeis e sofrem descontinuidades 

devido à infraestrutura implantada e insuficiência das ações de divulgação. Assim, o estudo elencou falhas 

operacionais que se apresentaram como pontos negativos para os programas, como: as estruturas de armazenamento 

dos resíduos recicláveis dos condomínios precisaram ser melhoradas, de formar a permitir o correto armazenamento 

do material e o órgão responsável pela coleta precisou de melhorias em relação ao cumprimento de prazos, dias e 

horário para recolher os materiais recicláveis. 

 

De um modo geral, as conclusões obtidas referentes à participação dos moradores nos programas de coleta seletiva 

nos condomínios avaliados indicam que o principal fator motivador citado pelos entrevistados foi o benefício ao 

meio ambiente. Esse resultado reforça que uma efetiva participação na coleta seletiva somente terá êxito quando a 

população apresentar um maior grau de conscientização ambiental e valorização dos aspectos voltados à cidadania. 

 

Os motivos apontados pelos entrevistados como restritivos à participação na coleta seletiva foram a falta de tempo e 

de espaço. A não participação também pode ser associada à falta de consciência, falta de incentivo e comodismo dos 

moradores. 

 

As ações educativas desenvolvidas pelas pesquisadoras foram de grande valia, pois refletiu em uma maior 

quantidade de segregação de recicláveis pelos três condomínios. O programa deve focar ações constantes de 

informação e de divulgação dos resultados, de forma a de criar canais permanentes de comunicação entre a equipe de 

coleta seletiva e seus participantes e a estimular a migração dos participantes dos grupos eventuais para os grupos 

cativos de participação. Tais ações devem envolver mecanismos de incentivo a redução, reutilização e reciclagem 

dos resíduos sólidos. 
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Abstract 
Among the steps of treatment of the sludge from the wastewater treatment plants, the process of dewatering and 

drying occupy a important role. In these steps, the sludge volume may be reduced to 20%. However, these processes 

are costly or require a large area and its efficiency often does not meet the required moisture removal by waste 

recovery processes, especially those who consider energy recovery. In this context, the project seeks new 

methodologies for sludge drying, aiming low cost of deployment and operation, and low area requirement and 

energy demand. The project was structured in two stages, comprising first, the quantification, characterization and 

classification of the sludge to be studied. The second step consisted in the development, implementation and 

monitoring of the device of drying sludge from the wastewater treatment from a textile industry using forced and 

natural ventilation systems. The biological sludge was classified as non-hazardous and non- inert waste (Class II A). 

The systems studied presented technically and environmentally viable. 

 

Key Words: biological sludge, forced ventilation, industrial solid waste, manual eversion. 
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Resumo 

Dentre as etapas de tratamento do lodo das estações de tratamento de efluentes, os processos de desaguamento e 

secagem ocupam papel de destaque. Nestas etapas, o volume de lodo pode ser reduzido até 20%. No entanto, esses 

processos são onerosos ou demandam uma grande área e a sua eficiência muitas vezes não atende a remoção de 

umidade requerida pelos processos de aproveitamento dos resíduos, principalmente aqueles que consideram o 

aproveitamento energético.  Nesse contexto, o projeto busca novas metodologias de secagem de lodo, visando baixo 

custo de implantação e operação, bem como baixo requerimento de área e de demanda de energia. O projeto se 

estruturou em duas etapas, compreendendo, primeiro, a quantificação, caracterização e a classificação do lodo a ser 

estudado. A segunda etapa consistiu no desenvolvimento, implantação e monitoramento de dispositivos de secagem 

de lodo proveniente da estação de tratamento de efluentes de uma indústria têxtil utilizando sistemas de ventilação 

forçada e natural. O lodo biológico foi classificado como resíduo não perigoso e não inerte (Classe II A). Os sistemas 

estudados apresentaram-se viável tecnicamente e ambientalmente.  

 
Palavras chave: lodo biológico, resíduos sólidos industriais, reviramento manual, ventilação forçada.  

 

 

Introdução 

 

Todo e qualquer processo industrial gera algum tipo de resíduo e seu gerenciamento torna-se parte importante do 

sistema de produção. Dentre os resíduos sólidos gerados nos processos produtivos industriais, destaca-se o 

proveniente do tratamento dos efluentes líquidos, denominado de lodo. O lodo pode ser caracterizado como primário, 

proveniente do tratamento primário; secundário ou biológico, proveniente do tratamento secundário; e terciário, 

proveniente do tratamento terciário.  

 

Embora o lodo represente apenas de 1 a 2% do volume do efluente tratado, o seu gerenciamento é complexo e 

dispendioso, possuindo um custo geralmente entre 20 a 60% do total gasto com a operação de uma estação de 

tratamento de efluentes (ETE). Se esse gerenciamento for mal executado, os benefícios ambientais e sanitários 

esperados de ETEs poderão estar comprometidos. 

 

O destino final adequado do lodo é um fator fundamental para o sucesso de um sistema de saneamento, entretanto 

esta atividade tem sido negligenciada no Brasil. É comum que projetos de estações de tratamento de efluentes 

omitam a gestão de tal resíduo, fazendo com que esta operação seja realizada sem planejamento. 

 

Indústrias têm direcionado o lodo biológico para aterros sanitários, incineração, compostagem ou uso agrícola. 

Independentemente da opção de destinação final, o alto teor de umidade do biossólido constitui um fator limitante, o 

que causa uma série de problemas em termos de transporte, disposição final e aproveitamento. Além disso, os 

processos tradicionais de desaguamento e secagem de lodo são onerosos ou demandam uma grande área, e a sua 

eficiência muitas vezes não atende a remoção de umidade requerida para seu reaproveitamento. 

 

Sendo assim, o presente projeto visou desenvolver um dispositivo de baixo custo que viabilize a secagem de lodo 

biológico proveniente de estação de tratamento de efluentes industriais, utilizando sistemas de ventilação forçada e 

natural. Como objetivos específicos, tem-se a caracterização do lodo quanto aos seus aspectos físicos e químicos; 

classificação do lodo quanto a sua periculosidade; montagem, implantação e monitoramento do dispositivo/sistema 

de secagem. 

 

 

Materias e Métodos 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Área Experimental de Hidráulica, Irrigação e Drenagem do Departamento de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, da Universidade Federal de Viçosa. O lodo analisado foi proveniente da estação 

de tratamento biológico de efluentes de uma indústria têxtil. O processo de tratamento de efluentes da empresa é 
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constituído de sistema de lodos ativados, sendo o lodo em excesso adensado por gravidade em espessadores, e 

desaguado em centrífuga. 

 

Caracterização quanto às características físicas e químicas e classificação do lodo 

 

Os ensaios realizados compreenderam as análises dos seguintes parâmetros: umidade, sólidos totais, fixos e voláteis, 

segundo o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 2012), densidade a granel 

de acordo com a NBR 6922 (ABNT, 1981), e pH. 

  

O lodo foi classificado quanto à periculosidade conforme as normas NBR 10004 (ABNT, 2004a), NBR 10005 

(ABNT, 2004b) e NBR 10006 (ABNT, 2004c). 

 

Desenvolvimento do sistema de secagem 

 

Os sistemas de secagem desenvolvidos basearam-se em dois métodos: (i) método de reviramento manual das leiras 

(Etapa 1); (ii) método de leiras estáticas aeradas (Etapa 2).  

 

Os experimentos foram montados em um galpão com aberturas na parte superior, o que permitia a incidência solar 

sobre as leiras em determinadas horas do dia. Como o lodo apresentou umidade elevada (80-90%), foi preciso 

agregar material que conferisse estrutura e porosidade ao mesmo, como cavaco de madeira ou casca de eucalipto. 

 

Na Etapa 1 foram montados dois tratamentos, um com lodo e cavaco de madeira e outro com lodo e casca de 

eucalipto, ambos na proporção de 1:1 (v/v) (Figura 1a). A frequência de revolvimento das leiras, bem como a coleta 

das amostras foi de duas vezes por semana. O processo de reviramento se deu durantes as três primeiras semanas. Na 

quarta semana, as leiras foram espalhadas, de modo a aumentar a superfície de contato entre o material e o ambiente 

(Figura 1b). O período total de monitoramento do sistema foi de cinco semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Montagem dos sistemas de leiras reviradas. (a) A leira da esquerda é composta de lodo e cavaco de 

madeira, e a da direita, lodo e casca de eucalipto; (b) Aumento da superfície de contato das leiras com o ambiente 

para acelerar o processo de secagem.  

 

 

A Etapa 2 objetivou estudar a secagem do lodo por meio da ventilação forçada. Foram montados três tratamentos, 

cada uma constituindo de uma leira estática aerada (Figura 2).  

 

Nos tratamentos 1 e 3 foram utilizados casca de eucalipto como material estruturante, no entanto no tratamento 1 o 

ventilador operou no modo sucção de ar, enquanto que no tratamento 3 o modo de operação foi a insuflação de ar. 

No tratamento 2 o modo de operação do ventilador também foi a insuflação de ar, no entanto, o material estruturante 

utilizado foi o cavaco de madeira. O período total de monitoramento do sistema foi de doze semanas. 

 

O monitoramento das temperaturas foi realizado a cada três ou quatro dias utilizando-se um termômetro digital 

portátil, acompanhando o monitoramento da umidade.  

 

O monitoramento da vazão dos ventiladores utilizados na Etapa 2 foi feito indiretamente, por meio da medição da 

velocidade do ar na entrada dos ventiladores, utilizando-se um anemômetro digital. 

(a

) 

(b

) 

Lodo e cavaco 

de madeira Lodo e casca de 

eucalipto 
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Figura 2 – Montagem dos sistemas de leiras estáticas aeradas. (a) Inserção de dutos de distribuição de ar sob as 

leiras; (b) disposição de uma camada de palha, como meio absorvente do líquido lixiviado da leira; (c) conformação 

final das unidades experimentais 1, 2 e 3. 

 

 

Resultados 

 

Caracterização e classificação do lodo biológico 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização física e química do lodo biológico.  

 

Tabela 1. Caracterização física e química do lodo biológico 

Parâmetro Sólidos totais (%) Sólidos fixos (%) Sólidos voláteis (%) Umidade (%) pH a 25º C 

Média* 12 ± 0.58 24 ± 0.20 76 ± 0.20 87 ± 0.58 7.2 
*média de 3 repetições 
 

 

O lodo biológico foi classificado como resíduo Classe II A, ou seja, não perigosos e não inertes, conforme a NBR 

10004 (ABNT, 2004a). 

 

Sistema de secagem por ventilação natural 

 

A Tabela 2 apresenta a umidade inicial do lodo, bem como dos materiais estruturantes, antes de se iniciar o processo 

de secagem por ventilação natural. 

 

Tabela 2. Caracterização inicial lodo biológico e dos materiais estruturantes 

Parâmetro Lodo biológico Casca de eucalipto Cavaco de madeira 

Sólidos totais* (%)  15 ± 0.09 89 ± 0.04 87 ± 0.04 

Umidade* (%) 85 ± 0.09 11 ± 0.04 13 ± 0.04 
*média de 3 repetições 
 

 

O perfil de umidade ao longo de cada leira é apresentado na Figura 2. Observa-se, pela Figura 2, que o 

comportamento de ambas as leiras foi semelhante até o 20º dia de monitoramento, quando as mesmas foram 

espalhadas, de modo a aumentar a superfície de contato entre as partículas e o ambiente. A partir desse dia, a redução 

de umidade da leira da mistura de cavaco de madeira com lodo foi mais expressiva do que a leira com casca de 

eucalipto. 

 

A temperatura máxima de ambas as leiras se deu em torno do quarto dia de monitoramento, 56°C para a leira com 

casca de eucalipto e 47°C para a leira com cavaco de madeira, atingindo a fase termofílica da compostagem, a qual 

se compreende a faixa de 45°C a 60°C. Após o quarto dia, as temperaturas das leiras decresceram, estabilizando-se 

em torno da temperatura ambiente, 23°C.  

1 

2 

3 

    (a)     (b)     (c) 
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Figura 2. Monitoramento da umidade: (a) mistura de lodo biológico e cavaco de madeira. No 20º dia, aumentou-se a 

superfície de contato da leira com o ambiente, espalhando-a; (b) mistura de lodo biológico e casca de eucalipto. 

 

 

Baseado em estudos realizados por Avelar (2012), Brito e Barrichelo (1978) e Virmond (2007) sobre composição 

química elementar do lodo têxtil, do cavaco e da casca de eucalipto respectivamente, foi possível determinar a 

relação C/N das misturas. Para a mistura de lodo com casca de eucalipto, a proporção foi de 17/1, e para a mistura de 

lodo com cavaco de madeira, de 19/1. 

 

A relação C/N ideal para que ocorra a degradação da matéria orgânica e, consequentemente, o aumento de 

temperatura, é de 30:1. Para os sistemas montados, a relação C/N foi menor. De acordo com Reis (2005), quando a 

relação é baixa, o nitrogênio fica em excesso, provocando sua perda através da volatilização da amônia. De fato, 

observou-se durante o experimento odor característico da amônia.  

 

No presente estudo não se contemplou o controle das condições ótimas para a compostagem, portanto é possível que 

a queda de temperatura após o quarto dia se deva aos seguintes fatores: relação C/N inadequada, o que não permitiu a 

elevação da temperatura, conforme ocorre na compostagem; e porosidade da estrutura e reviramentos inadequados. 

 

Sistema de secagem por ventilação forçada 

 

A Tabela 3 apresenta a umidade inicial do lodo, bem como dos materiais estruturantes, antes de se iniciar o processo 

de secagem por aeração forçada. 

 

Tabela 3. Caracterização inicial lodo biológico e dos materiais estruturantes 

Parâmetro Lodo biológico Casca de eucalipto Cavaco de madeira 

Umidade* (%) 90 ± 0.09 12 ± 0.18 12 ± 0.09 
*média de 3 repetições 
 

A Figura 3 apresenta o perfil de umidade do Tratamento 1 (leira composta de lodo e casca de eucalipto, a qual 

funcionou no modo de insuflação de ar). Observa-se que a umidade na superfície decresceu ao longo do tempo, 

enquanto que as umidades da base e do centro não apresentaram redução, permanecendo na faixa de 80 a 85% de 

umidade. Tal assertiva pode ser explicada pelo fato de a massa de lodo se apresentar adensada e com baixa 

porosidade, além disso, a vazão de ar insuflada pode não ter sido suficiente para o volume da mistura aplicado (25 

m
3
/s de ar para 960 L da mistura).  A redução de umidade da superfície pode ter sido devido à própria circulação de 

ar natural no ambiente e à incidência solar, que em determinadas horas do dia, atingia a superfície da leira. 

 

Tendo em vista que as umidades do centro e da base não apresentaram decaimento expressivo, o Tratamento 1 

passou a funcionar no processo Windrow a partir do dia 46°, com reviramento manual duas vezes por semana. 

Observa-se na Figura 3 que a partir de tal dia, as umidades do centro e da base apresentaram decaimento, atingindo 

(a) (b) 
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um valor final médio de 73%.  Em relação à superfície, a umidade final média foi em torno de 63%. A menor 

umidade na superfície pode ser justificada pela interferência da ventilação natural, promovendo a secagem nas 

camadas mais superficiais da mistura.  

  
Figura 3. Umidade média (2 repetições) da mistura de lodo com casca de eucalipto ao longo de 45 dias.  

 

 

Em relação ao Tratamento 2 (insuflação de ar na mistura de lodo com cavaco de madeira), o perfil de umidade é 

apresentado na Figura 4. No 46° dia de monitoramento, o tratamento foi alterado, ou seja, a leira foi dividida em 

duas, de modo que o ar succionado de uma leira fosse injetado na outra. Sendo denominados de Tratamento 2A a 

leira que funcionou no modo de sucção, e Tratamento 2B a leira que funcionou no modo de insuflação de ar. 

 

Observa-se um decréscimo expressivo de umidade na superfície de ambos os tipos de tratamentos (2A e 2B). 

Todavia, há uma baixa variação de umidade na base de ambos os tratamentos. Constata-se ainda que a superfície da 

leira referente ao Tratamento 2 obteve uma redução de umidade ao longo do tempo mais expressiva quando 

comparado à queda de umidade da superfície do Tratamento 1.  

 

  

 
Figura 4. Umidade média (2 repetições) da mistura de lodo com cavaco de madeira: (a) ao longo de 45 dias 

(Tratamento 2); (b) ao longo de 21 dias (Tratamentos 2A e 2B). 

 

 

(a) 

(b) 
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A Figura 5 apresenta a variação de umidade no Tratamento 3, o qual sofreu adaptação no décimo dia de 

experimentação, com redução da altura pela metade e agregação de mais 20% de casca de eucalipto do volume 

inicial da mistura.  

 

 
Figura 5. Umidade média (2 repetições) da mistura de lodo com casca de eucalipto ao longo de 45 dias. No décimo 

dia houve adaptação do sistema. 

 

 

A partir das figuras 3 a 5, pode-se observar que a redução de umidade na superfície foi mais expressiva que a 

redução de umidade no centro e na base, em relação a todas as leiras, o que pode ser explicado pela influência da 

ventilação natural, bem como a incidência de radiação solar sobre a superfície dos tratamentos em determinadas 

horas do dia. A baixa redução de umidade no centro e na base pode ser devido à (i) baixa vazão de ar aplicada; e (ii) 

baixa porosidade da mistura. 

 

Comparando-se as figuras 3 e 5, a partir do momento em que foram feitas adaptações aos sistemas (o Tratamento 1 

funcionando pelo processo Windrow, e Tratamento 3 com maior proporção de material estruturante e menor 

volume), observa-se que a baixa redução de umidade no centro e na base da leira referente ao Tratamento 3 pode ser 

devido ao não revolvimento da mistura. Observa-se que mesmo após se agregar mais material estruturante, a 

variação de umidade no centro e na base do Tratamento 3 foi mínima, permanecendo em torno de 80%; entretanto, 

ao revirar a leira referente ao Tratamento 1, a umidade começou a decrescer, atingindo um valor em torno de 70%. 

 

A Figura 6 apresenta os resultados do monitoramento da umidade ao longo de 36 dias do Tratamento 4 (pilha-filtro, 

composta de lodo e casca de eucalipto, no modo insuflação de ar). 

 

  
Figura 6. Umidade média (2 repetições) da mistura de lodo com casca de eucalipto ao longo de 36 dias, funcionando 

por insuflação de ar. No décimo sexto dia houve revolvimento da massa, de modo a homogeneizar a secagem. 

 

 

Pela Figura 6, observou-se que a secagem se deu de forma desuniforme, tendo em vista que a superfície da leira 

obteve uma redução de umidade mais rápida em relação ao centro nos dias inicias de secagem. Ainda, no momento 

da amostragem, observou-se que um lado da leira apresentava-se mais seco que o outro. Isso pode ser explicado pelo 

fato de o ar tender a passar por caminhos que possuem menor perda de carga, criando caminhos preferenciais. Sendo 
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assim, no décimo sexto dia foi feito revolvimento da mistura. Ao medir novamente a umidade na superfície e da base 

na semana seguinte, ambas as umidades atingiram o mesmo valor, tendendo a se estabilizar em torno de 15%. 

 

Em relação ao monitoramento das temperaturas nos diferentes eixos de cada leira ao longo do tempo, constatou-se 

que não houve aumento significativo de temperatura em nenhuma das leiras e em nenhum ponto de monitoramento, 

pois a temperatura permaneceu em torno de 20°C.  Sendo assim, pode-se inferir que não estava havendo degradação 

aeróbia da matéria orgânica, já que a temperatura é um indicador da atividade metabólica dos micro-organismos. A 

baixa atividade microbiana pode ser devido à alta umidade da mistura, a qual se apresentou em torno de 80% a 70% 

nas camadas mais profundas, não representando uma condição ideal para o crescimento microbiano. 

 

 

Conclusões 

 

O presente trabalho visou estudar o comportamento da secagem de lodo em uma escala semi-industrial, pois a 

secagem de grandes quantidades de lodo é um desafio a ser vencido, visto que a alta umidade do mesmo, bem como 

a presença de polímeros adicionados durante os processos de adensamento e centrifugação caracteriza-o como um 

resíduo de consistência pastosa e de baixa porosidade, conferindo obstáculos para se atingir uma secagem 

homogênea. 

 

Dentre os tratamentos estudados, para as dadas condições experimentais, o processo Windrow de secagem, na Etapa 

1, se mostrou interessante, tendo em vista que esse sistema não demanda consumo de energia elétrica, e que atingiu a 

umidade mínima de 60%, considerada viável para combustão.  

 

Constatou-se que, para a secagem por reviramento manual (Etapa 1), o cavaco de madeira pareceu ser mais eficiente 

como material estruturante. Na Etapa 2, na qual foi contemplado o uso de ventilação forçada, ambos materiais 

estruturantes pareceram se comportarem de modo semelhante, no que tange a eficiência de secagem. 

 

Em relação aos métodos de operação dos ventiladores (sucção ou insuflação de ar), não foram observadas diferenças 

qualitativas entre os tratamentos 1 e 3, tendo em vista que o comportamento da umidade ao longo do tempo em 

ambos os tratamentos foi similar. 
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ACUMULACIÓN DE METALES PESADOS EN EL SEDIMENTO DEPOSITADO 

SOBRE VÍAS URBANAS: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TRÁFICO 
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Abstract 

This paper presents a study of the behavior of heavy metals concentration associated with the sediment accumulated 

on road surfaces (Torrelavega-Spain and Soacha-Colombia). Two types of samples are distinguished: aspired 

directly and collected after sweeping. The particle size distribution (63-2800 µm) and      heavy metals concentration 

(Pb, Zn, Cu, Cr, Cd and Ba) associated with each size fraction were determined by means of flame atomic 

absorption spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry. The results showed that the sediment 

with a longer residence time on the surface was more exposed to crushing generated by traffic (i.e., finer particle 

size distribution). As a result, this sediment probably tended to present a greater susceptibility to the suspension by 

the wind and traffic turbulence. In this sense, the size fraction of less than 63 µm presented the highest 

concentrations. The larger the residence time of the sediment on the road surface, the higher the metal 

concentrations associated with it. Areas with a higher traffic density tend to have the highest concentrations. 

Furthermore, the roads with greater use as parking zones tend to have the highest concentrations, despite 

registering a lower density of traffic. In the researched cities, Pb exceeds the limits established by law used as 

reference. 

 

Key Words: Street sweeping and cleaning, Runoff, Water quality, Air pollution.    
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Resumen  

Este artículo presenta un estudio del comportamiento de la concentración de metales pesados asociados con el 

sedimento acumulado sobre superficies viales (Torrelavega-España y Soacha-Colombia). Se distinguieron dos tipos 

de muestras: la aspirada directamente y la recolectada tras un barrido. Se determinó su distribución granulométrica 

(63-2800 µm) y la concentración de metales (Pb, Zn, Cu, Cr, Cd y Ba) asociada con cada fracción de tamaño por 

medio de espectrometría de absorción atómica de llama y de plasma inductivamente acoplado con espectrometría de 

masas. Los resultados mostraron que el sedimento con un mayor tiempo de residencia sobre la superficie estuvo más 

expuesto a la trituración generada por el tráfico (i.e., granulometría más fina); de esta manera, probablemente tendió 

a presentar una mayor susceptibilidad a la suspensión por el viento y la turbulencia del tráfico. En este sentido, la 

fracción de tamaño inferior a 63 µm presentó las mayores concentraciones. A mayor tiempo de residencia del 

sedimento sobre la superficie, mayores concentraciones metálicas asociadas. Las zonas con una mayor densidad de 

tráfico tienden a presentar las mayores concentraciones. Además, las calzadas con un mayor uso como línea de 

aparcamiento tienden a presentar mayores concentraciones, a pesar de registrar una menor densidad de tráfico. En las 

ciudades de investigación, el Pb supera los límites establecidos por la legislación utilizada como de referencia.  

  

Palabras Clave: Barrido y limpieza de vías, Calidad de agua, Contaminación del aire, Escorrentía. 

 

 

Introducción 

 

Asociado al suelo de áreas con una alta densidad de tráfico se han detectado elevadas concentraciones de Pb, Cu, Zn, 

Pt y Cd. Los usuarios de las vías y aquellos que viven en ambientes cercanos están potencialmente expuestos a estos 

elementos metálicos (Essumang et al., 2006). Es por esto, que se requiere determinar y evaluar la concentración 

metálica asociada con los sedimentos acumulados sobre las superficies viales. Así se podrán estudiar los impactos 

sobre la salud pública, los sistemas de drenaje y las aguas receptoras, y se perfeccionará el diseño de los sistemas de 

prevención de la contaminación. 

 

En las calzadas y aparcamientos el aporte de metales pesados por parte de los vehículos se debe a fugas de 

combustible y lubricante, óxido y herrumbre de carrocerías, desgaste de los neumáticos y frenos, y a gases de 

combustión (Mangani et al., 2005). Las investigaciones han reportado (Shaheen, 1975; Kobriger y Geinopolos, 1984; 

Ball et al., 1988; Duncan, 1999; Drapper, 2000), en orden de importancia, la existencia de tres fuentes comunes para 

los metales pesados asociados con el sedimento vial: (i) el degaste del revestimiento de las pastillas para frenos, (ii) 

el desgaste de las llantas, y (iii) las fugas de aceite lubricante y de motor. Adicionalmente, Freud y Johnson (1980), y 

McKenzie e Irwin (1983) reportaron que la deposición de metales pesados sobre las superficies viales era 

proporcional a la densidad de tráfico. Otros estudios (Peterson y Batley, 1992; Bannerman et al., 1993) demostraron 

que la cantidad de Zn y Pb presente en la escorrentía vial podía relacionarse con la densidad de tráfico. Sin embargo, 

algunos investigadores (Barrett et al., 1995) sugirieron que la densidad de tráfico era importante únicamente a escala 

local (i.e. de vecindario); a gran escala (i.e. regional) las variaciones en la carga metálica fueron atribuibles a otros 

factores (p.ej. a fuentes fijas).  

 

Al respecto, se realizó una breve revisión bibliográfica acerca de la concentración de metales pesados asociados con 

el sedimento acumulado sobre las superficies viales para diferentes densidades de tráfico (Ellis y Revitt, 1982; Ball 

et al., 1988; Sansalone y Buchberger, 1997; Viklander, 1998; Deletic y Orr, 2005; Bian y Zhu, 2009). Los resultados 

permitieron sugerir que no existe evidencia de una relación definitiva entre la densidad de tráfico y la concentración 

de elementos metálicos. Sin embargo al estudiar por separado algunos de los trabajos que comparan las dos variables 

en cuestión, la tendencia fue hacia la existencia de una relación directa (p.ej. Ellis y Revitt, 1982; Viklander, 1998). 

Indiscutiblemente, la fracción de tamaño del sedimento vial analizada condicionó la concentración reportada por los 

investigadores. En este sentido, algunos investigadores (Herngren et al., 2006; Zafra et al., 2011) reportaron que la 

máxima concentración de metales pesados en los sedimentos depositados sobre las superficies viales ocurrió en la 

fracción de tamaño entre 0.45-75 μm.  

 

Con respecto a la distribución de los elementos metálicos, Ellis y Revitt (1982) encontraron que la acumulación de 

metales pesados sobre la calzada se concentraba cerca del bordillo. Shaheen (1975) encontró que las partículas 

acumuladas sobre las superficies viales y los suelos de las áreas contaminadas afectados por la suspensión inducida 
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por el tráfico aportan la mayoría de los contaminantes metálicos. Adicionalmente, estas partículas acumuladas 

afectan la calidad del aire del entorno vial (Constantini y Demetra, 2005). Birch y Scollen (2003) encontraron que las 

concentraciones de metales pesados disminuyen con el aumento de la distancia con respecto al bordillo de la calzada; 

sin embargo, las máximas concentraciones de elementos metálicos fueron detectadas entre 30-50 m de distancia, 

probablemente debido a la alta velocidad del viento generada por los vehículos en las proximidades de la calzada 

(i.e. por turbulencia).  

 

El objetivo principal de la investigación es estudiar el comportamiento de la concentración de los metales pesados 

asociados con el sedimento acumulado sobre superficies viales de las ciudades de Torrelavega (España) y Soacha 

(Colombia). Se pretende estudiar la influencia del tráfico y comparar las concentraciones metálicas con la legislación 

internacional para la protección de la salud humana en suelo urbano. 

 

 

Materiales y Métodos 

 

Descripción de los lugares de investigación 

 

El primer lugar de investigación se ubicó en el Bulevar Ronda Rufino Peón en la ciudad de Torrelavega (Cantabria), 

al norte de España. El segundo lugar de investigación se ubicó en el centro urbano del municipio de Soacha, y en el 

corredor vial Autopista Sur de Bogotá D.C.-Soacha (Colombia). El área de estudio en España se encuentra localizada 

en el interior de una cuenca de uso residencial rodeada por áreas abiertas y poco edificadas. El bulevar da acceso a 

áreas residenciales, pero es usado frecuentemente por vehículos de tipo comercial. El área de estudio se dividió en 

dos zonas cuyas características principales se muestran en la tabla 1. 

 

El área de investigación en Colombia se dividió en dos zonas. La primera zona (Zona 1) correspondió a la localizada 

en el centro urbano de Soacha, en la vía adyacente al Hospital Central Municipal “Mario Gaitán Yanguas” (calle 13-

carrera 10). La vía da acceso a áreas residenciales, pero es usada ocasionalmente por vehículos de tipo comercial. La 

segunda zona (Zona 2) de investigación se localizó sobre el corredor vial Autopista Sur de Bogotá D.C.-Soacha, a la 

altura de la empresa Almacafé. La tabla 2 presenta las principales características de cada zona. 

 

Tabla 1. Principales características de cada zona en Torrelavega (España) 

Característica Zona  1 Zona  2 

Densidad residencial (habitantes/ha) Baja (150) Media (300) 

Líneas de tráfico/parqueo 2
a
/2

a;b
 2

a
/2

a
 

Tipo/textura del pavimento Asfalto/rugoso Asfalto/rugoso 

Tráfico promedio diario (Vehículos/día) 3800 3800 

Velocidad promedio (km/h) 40-60 40-60 
a
: una en cada sentido; 

b
: subutilizada por la baja densidad residencial 

 

 

Tabla 2. Principales características de cada zona en Soacha (Colombia) 

Característica Zona  1 Zona  2 

Densidad residencial (habitantes/ha) Alta (600) Baja (150) 

Líneas de tráfico/parqueo 2
a
/ninguna 2

b
/ninguna 

Tipo/textura del pavimento Asfalto/rugoso Asfalto/rugoso 

Tráfico promedio diario (Vehículos/día) 2750 40100 

Velocidad promedio (km/h) 10-30 60-80 
a
: uso ocasional como línea de parqueo; 

b
: tres carriles por cada sentido del tráfico 

Sistema de muestreo 

 

Las muestras de la calzada se tomaron en días de tiempo seco, a un costado del bordillo (i.e. a 0.40 m), a la misma 

hora y durante un período de 65 días (28/09/2004-01/12/2004) y 127 días (07/01/2010-14/05/2010) en las ciudades 

de Torrelavega (España) y Soacha (Colombia), respectivamente. La superficie de muestreo tuvo un área de 0.49 m
2
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(0.70 m X 0.70 m). Las dimensiones del área de muestreo se garantizaron colocando sobre la superficie un marco de 

idénticas dimensiones que las del área de muestreo. Adicionalmente, se controló el lugar de muestreo para evitar 

repetir y estar cerca de anteriores puntos de recolección. 

 

Para la recolección del sedimento en la ciudad de Torrelavega se utilizó un aspirador de 1.5 kW de potencia 

capacitado para retener partículas de tamaño mayor a 1 µm (ver figura 1). Dos tipos de muestras fueron recolectadas 

sobre la calzada de cada zona. La primera muestra correspondió a la aspirada directamente sobre la superficie de 

muestreo, la cual se llamó “carga libre” (CL). Seguidamente, la misma superficie fue barrida con un cepillo de fibras 

para que los sedimentos adheridos a la misma estuvieran disponibles para ser aspirados. Al sedimento recolectado 

después del barrido se le llamó “carga fija” (CF). La superficie de muestreo fue barrida ligeramente para evitar el 

desprendimiento de partículas pertenecientes al pavimento e intentando aplicar el mismo esfuerzo sobre el cepillo 

durante todo el período de muestreo. La “carga total” (CT) depositada sobre la superficie está constituida por la suma 

de CL y CF. La cantidad total de muestras recolectadas sobre las calzadas de la ciudad de Torrelavega fue de 112; 56 

por cada zona (28 muestras de CL y 28 muestras de CF). 

 

En la recolección del sedimento en cada una de las zonas de estudio en la ciudad de Soacha se utilizó un cepillo de 

fibras sintéticas y un recogedor plástico de mano (ver figura 1b). A la totalidad del sedimento recolectado sobre la 

superficie de la calzada se le llamó “carga total” (CT). En esta ocasión no se diferenciaron los dos tipos de cargas 

(i.e. CL y CF). La cantidad total de muestras recolectadas en la ciudad de Soacha fue de 86; 43 por cada zona. 

 

  
    a. Torrelavega, España        b. Soacha, Colombia 

Figura 1. Sistema de muestreo 

 

 

Análisis de laboratorio 

 

La granulometría del sedimento vial se determinó usando el método ISO-11277 (ISO, 2000). El rango de la serie de 

tamices utilizado para el análisis estuvo comprendido entre 63 µm-2800 µm. El análisis de la concentración de 

metales pesados del sedimento vial se realizó para la fracción de tamaño inferior a 2800 µm. Las fracciones de 

mayor tamaño (p.ej. > 3000 µm) son consideradas como de menor importancia en el contenido y transporte de 

contaminantes (Sansalone y Buchberger, 1997). La concentración de los metales pesados para las diferentes 

fracciones de tamaño del sedimento se determinó por medio de espectrometría de absorción atómica con llama (ISO-

11047) (ISO, 2000), y por medio de espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado (ISO-17294) 

(ISO, 2000). Las muestras de sedimento fueron previamente digeridas en una mezcla de ácido clorhídrico y ácido 

nítrico (3:1; agua regia), método ISO-11466 (ISO, 2000). Los metales pesados analizados en las ciudades de 

Torrelavega y Soacha fueron los siguientes: Pb, Zn, Cu, Cr, Cd y Ba. 

 

 

Resultados y Discusión 

 

Granulometría del sedimento vial 

 

Las partículas del sedimento recolectado sobre las superficies viales de Torrelavega y Soacha exhibieron una 

distribución log-normal positivamente sesgada. En la tabla 3 se presentan los percentiles para la distribución de las 

muestras recolectadas sobre la calzada (CT, CL y CF). Como se pudo observar en la ciudad de Torrelavega, la carga 

más fuertemente adherida a la superficie vial (CF) presentó una granulometría más fina; es decir, probablemente la 

carga con un mayor tiempo de residencia sobre la superficie estuvo más expuesta a la trituración generada por el 
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tráfico. Algunos investigadores han encontrado resultados similares, fue el caso de Ellis y Revitt (1982) y Viklander 

(1998) que reportaron la relación existente entre la densidad de tráfico y el grado de trituración de las partículas. En 

este sentido, se pudo observar en la ciudad de Soacha que la zona con una mayor densidad de tráfico (Zona 2: 40100 

vehículos/día) presentó una granulometría más fina con respecto de la zona que tuvo una menor densidad de tráfico 

(Zona 1: 2750 vehículos/día) (tabla 3). 

 

Lo anterior, probablemente generó en la Zona 2 de la ciudad de Soacha una mayor suspensión de las partículas más 

finas del sedimento vial por parte del viento y la turbulencia inducida por el tráfico (i.e. la fracción potencialmente 

respirable: ≤ 10 µm). La velocidad media del viento durante el período de estudio fue de 8.6 km/h. En este sentido, 

algunos investigadores (Ball et al., 1988) encontraron que velocidades del viento superiores a 21 km/h producían una 

suspensión de las partículas acumuladas sobre la calzada, y otro estudio Barkdoll et al. (1977) mostró que una 

partícula de tamaño de 246 µm podía ser suspendida por masas de aire con velocidades superiores a 8.05 km/h.  

 

Tabla 3. P10, P50, y P90 para las muestras recolectadas en las ciudades de Torrelavega y Soacha 

Zona Lugar Tipo de carga 
Percentil (diámetro en µm) 

P10 P50 P90 

Torrelavega 

(1) Calzada CT
a
 50 268 1451 

(2) Calzada CT 53 280 1466 

Soacha 

(1) Calzada CT 66 318 1525 

(2) Calzada CT 59 291 1445 
a
: CT: carga total; 

b
: CL: carga libre; 

c
: CF: carga fija 

 

 

Concentración de metales pesados asociada con el sedimento vial 

 

En las calzadas de la ciudad de Torrelavega la fracción más fina del sedimento recolectado presentó las mayores 

concentraciones metálicas (i.e. < 63 µm). Excepto para Cu, donde la máxima concentración se presentó en la 

fracción comprendida entre 250-500 µm (ver tabla 4). Igualmente, en las calzadas de la ciudad de Soacha se observó 

una tendencia similar: se presentaron mayores concentraciones metálicas en la fracción de tamaño inferior a 63 µm. 

A partir de lo anterior, los resultados sugirieron que el aumento en la concentración de algunas fracciones de tamaño 

(p.ej., entre 250-500 µm) se debió a la presencia de partículas finas, las cuales se encontraban adheridas a la 

superficie de las fracciones de mayor tamaño y fueron difícilmente cuantificables por medio del método de tamizado 

en seco. Finalmente, la concentración de los metales pesados tendió a disminuir a medida que aumentó el diámetro 

de la partícula. 

 

Como es sabido, el sistema de muestreo de aspirado y barrido en seco implementado en la ciudad Torrelavega 

permitió diferenciar dos tipos de carga (i.e. CL y CF). Al comparar CF con CL, se observó que el 72% de las 

concentraciones para todos los metales pesados eran mayores para CF (i.e. entre 63-2000 µm): 83% y 61% para las 

Zonas 1 y 2, respectivamente. Las concentraciones fueron en promedio 1.6 y 1.3 veces mayores en las Zonas 1 y 2, 

respectivamente. Sin embargo, la fracción de tamaño inferior a 63 µm presentó un comportamiento diferente; sólo el 

33% de las concentraciones fueron mayores en CF. Los resultados sugirieron para la fracción de tamaño mayor a 63 

µm, que la carga más fuertemente adherida (CF) ha permanecido por más tiempo sobre la superficie de la calzada y 

por lo tanto ha estado más expuesta a las diferentes fuentes de contaminación. El comportamiento opuesto de la 

fracción de tamaño inferior a 63 µm probablemente se debió a que las fuentes de contaminación presentaron tamaños 

de partícula menores, haciendo que la concentración en esta fracción fuera ligeramente mayor para CL. 

 

Para CL y CF de las calzadas de la ciudad Torrelavega, la prueba t de Student emparejada mostró que existían 

diferencias significativas en la concentración entre las diferentes fracciones analizadas para cada metal pesado. Las 

relaciones en la concentración entre fracciones de tamaño para CF fueron menores para todos los metales pesados en 

comparación con los de CL; las relaciones fueron en promedio 1.9 y 1.8 veces menores para las Zonas 1 y 2, 

respectivamente. Los resultados sugirieron en el presente estudio, que existió relación entre el tiempo de 

permanencia del sedimento sobre la superficie de la calzada y la concentración metálica. Es decir, a mayor tiempo de 
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permanencia del sedimento (CF) menor diferencia en la concentración entre fracciones de tamaño del mismo metal 

pesado. 

 

En la ciudad de Torrelavega la Zona 2 presentó las mayores concentraciones de metales pesados (CT). En promedio, 

el 68.6% de las concentraciones de la Zona 2 fueron mayores o iguales que las determinadas en la Zona 1 con 

respecto al valor medio de concentración para cada fracción de tamaño (ver tabla 4). Las concentraciones metálicas 

de la Zona 2 fueron en promedio 1.14 veces mayores que las concentraciones de la Zona 1. En el presente estudio, 

los resultados sugirieron que la zona con mayor uso de la línea de aparcamiento presentó las mayores 

concentraciones de Pb, Zn y Cu, probablemente debido a una mayor acumulación de grasa, aceite lubricante y de 

motor sobre la superficie de muestreo (línea de aparcamiento), y al mayor uso del sistema de frenado, desgaste de las 

llantas y del pavimento asfáltico por las operaciones de aparcamiento. 

 

Tabla 4. Concentración de metales pesados (CT) con un 95% de intervalo de confianza  

  
Fracción de tamaño (µm) 

< 63 63-125 125-250 250-500 500-1000 1000-2000 2000-2800 

Torrelavega       

Pb
a
 1

b
 

2 

328±50
c
 

371±55 

254±47 

305±48 

246±57 

299±50 

261±59 

333±54 

199±61 

221±39 

149±33 

158±37 

127±47 

107±25 

Zn 1 

2 

604±35 

655±50 

392±25 

406±25 

309±33 

309±27 

255±33 

281±44 

126±21 

152±36 

80±11 

86±14 

29±10 

39±12 

Cu 1 

2 

110±14 

137±18 

86±12 

96±11 

90±15 

117±16 

122±36 

160±37 

46±9 

47±10 

35±6 

36±8 

23±8 

24±7 

Soacha       

Pb 1 

2 

99±26 

258±36 

79±21 

199±28 

74±19 

193±27 

81±21 

202±28 

56±15 

145±20 

44±11 

104±15 

32±8 

78±11 

Zn 1 

2 

137±19 

157±13 

86±12 

98±8 

65±9 

74±6 

57±8 

62±5 

29±4 

36±3 

18±3 

20±2 

7±2 

9±1 

Cu 1 

2 

46±11 

67±15 

39±9 

50±11 

38±9 

54±12 

33±8 

52±11 

17±4 

23±5 

12±3 

19±4 

10±2 

10±2 
a
: metal pesado; 

b
: zona de estudio; 

c
: concentración en mg/kg de materia seca  

 

 

Al comparar las dos zonas de estudio en la ciudad de Soacha, la Zona 2 tendió a presentar las mayores 

concentraciones de elementos metálicos (i.e., para Pb, Zn, Cu y Ba). En promedio, el 82.9% de las concentraciones 

de la Zona 2 fueron mayores o iguales que las determinadas en la Zona 1, con respecto al valor medio de 

concentración para cada fracción de tamaño (ver tabla 4). Las concentraciones metálicas de la Zona 2 fueron en 

promedio 1.71 veces mayores que las concentraciones de la Zona 1. Los resultados sugirieron, que la diferencia en la 

densidad de tráfico probablemente influyó en la concentración de elementos metálicos asociados con el sedimento 

depositado sobre las superficies viales (Zona 1: 2750 vehículos/día; Zona 2: 40100 vehículos/día). 

 

Al comparar las concentraciones metálicas de las ciudades de Torrelavega y Soacha, se observó que las mayores 

concentraciones de elementos metálicos se presentaron en la ciudad de Torrelavega. Las concentraciones de Pb, Zn, 

Cu y Cd fueron en promedio 2.06, 4.35, 2.38 y 47.3 veces mayores, respectivamente (ver tabla 4). Los resultados 

sugirieron que las superficies viales con líneas de aparcamiento permanente presentaron mayores concentraciones de 

elementos metálicos en comparación con las vías que carecieron de estos espacios, a pesar de haber registrado una 

menor densidad de tráfico (ver tablas 1 y 2).  

 

Para la fracción de tamaño inferior a 250 µm se realizó un análisis de correlación entre todos los metales pesados con 

el objeto de profundizar en la afinidad del origen. En las calzadas de la ciudad de Torrelavega existió una correlación 

positiva de Pb con Zn, Cu y Cd; y de Zn con Cu y Cr. Por otro lado, en la ciudad de Soacha se evaluó la correlación 

para cada zona de estudio (i.e., Zonas 1 y 2) puesto que las áreas de muestreo no fueron contiguas como en el caso de 

la ciudad de Torrelavega. Los resultados mostraron que existió una correlación positiva entre Pb, Zn, Cu y Ba. Por lo 

tanto, la magnitud de los coeficientes de correlación lineal (i.e., entre 0.50-0.85) dio evidencia de relaciones positivas 
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entre medias y considerables, sugiriendo que el origen probablemente fue el mismo para cada par de metales 

pesados. A partir de lo anterior, los resultados sugirieron que las principales fuentes para el primer grupo de metales 

pesados (i.e. Pb, Zn y Cu) fueron las partículas desprendidas por el uso de las pastillas de los frenos y de las llantas 

(caucho), y las fugas de aceite. A este primer grupo se le añadirían Cr, Ba y Cd por el uso de las pastillas de los 

frenos. 

 

Finalmente, la concentración de los elementos metálicos asociados con el sedimento vial de las ciudades de 

Torrelavega y Soacha fue comparada con la legislación establecida para la protección de la salud humana según el 

uso del suelo (i.e. urbano) (ver tabla 5). Como se pudo observar para las zonas de investigación en la ciudad de 

Torrelavega (España), Pb y Cd superaron los límites establecidos por las tres normatividades de referencia. Por otro 

lado, Zn y Cu superaron el límite establecido por el gobierno canadiense. En el caso de las zonas de investigación en 

la ciudad de Soacha, los resultados mostraron que la concentración metálica de Pb superó el límite establecido por la 

administración de Cataluña (España). 

 

Tabla 5. Concentración metálica versus normatividad de referencia (intervalo de confianza: 95%) 

Metal 

 Concentración (mg/kg de materia seca) 
Cataluña, España 

(2006)
a
 

País Vasco, España 

(2005)
b
 

Canadá 

(1997)
c
 

Torrelavega Soacha 

Fracción < 250 µm Fracción < 250 µm 

Pb 299±52 134±23 60 150 140 

Zn 433±33 70±8 650 - 200 

Cu 97±15 46±11 310 - 63 

Cd 26±7 0,50±0,2 5,5 8 10 
a
: suelo urbano; 

b
: suelo urbano; 

c
: suelo residencial y zonas verdes 

 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos sugieren que el sedimento con un mayor tiempo de residencia sobre la superficie vial está 

más expuesto a la trituración generada por el tráfico; de esta manera tiende a presentar una granulometría más fina, y 

probablemente una mayor susceptibilidad a la suspensión inducida por el viento y la turbulencia del tráfico. 

Asociado con lo anterior, los resultados muestran que la fracción de tamaño inferior a 63 µm tiende a presentar las 

mayores concentraciones de metales y que la concentración aumenta exponencialmente con la disminución en la 

fracción de tamaño del sedimento vial. Adicionalmente, los resultados sugieren que las fuentes de los metales 

pesados están probablemente asociadas con tamaños de partícula inferiores a 63 µm. En promedio para las ciudades 

de Torrelavega y Soacha el 10% de las partículas del sedimento vial fueron inferiores a 52 y 63 µm, respectivamente.  

 

Con respecto a la variación temporal de la concentración metálica, los resultados sugieren que la carga más 

fuertemente adherida a la superficie (i.e. CF) permanece por más tiempo sobre la vía y por lo tanto está más expuesta 

a las diferentes fuentes de contaminación: a mayor tiempo de residencia del sedimento sobre la superficie, mayores 

concentraciones metálicas asociadas y menor diferencia en la concentración entre fracciones de tamaño. Es decir, 

probablemente existe una tendencia hacia la saturación del sedimento vial. 

 

Con respecto a la variación espacial de la concentración de los metales pesados, los resultados sugieren en el 

presente estudio que las zonas con una mayor densidad de tráfico tienden a presentar las mayores concentraciones. 

Por otro lado, las calzadas con un mayor uso como línea de aparcamiento tienden a presentar las mayores 

concentraciones de metales pesados, a pesar de registrar una menor densidad de tráfico.  

 

Los resultados muestran en las ciudades de Torrelavega (España) y Soacha (Colombia) que Pb y Cd, y Pb superan 

los límites establecidos por la legislación utilizada como de referencia, respectivamente. Con respecto a la fracción 

de tamaño que asocia las mayores concentraciones metálicas (i.e., < 63 µm) y la más cercana a la fracción 

potencialmente respirable (i.e., ≤ 10 µm), los resultados muestran en promedio para la ciudad de Torrelavega que la 

concentración de Pb excede en 11.7 veces el límite establecido por la legislación de referencia más exigente (i.e., 

Cataluña, España). Por otro lado en la ciudad de Soacha (Colombia), los resultados muestran en promedio para las 



8 

 

zona 1 (Hospital Mario Gaitán Yanguas) y 2 (Autopista Sur) que las concentraciones de Pb exceden en 1.7 y 4.3 

veces el límite establecido por la legislación de referencia más exigente, respectivamente. 
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Abstract 
The necessity of dewatering WTP sludge has required the study of techniques to reduce the volume of waste 

generated in settlers from complete cycle WTP. Studies conducted at UFSCar since the mid-1990s have brought 

considerable contribution to natural technologies to dewater WTP sludges. The Drainage Beds (DBs) developed by 

Cordeiro (2001) have advanced and today are consolidated as the appropriate technical solution to disposal of sludge 

from water treatment plants in places with available area and suitable climate. Initial experiments with this 

technology showed that this system reduces the time of drainage of free water from sludge, allowing smaller area for 

system implementation. The experiences of WTPs from Cardoso-SP, Guanhães-MG and Guaíra-SP show the 

effectiveness of DBs, revealing the gains made over the past few years with the use of this technology. 
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Resumo 

A necessidade de desaguamento de lodos de ETAs tem exigido o estudo de técnicas que permitam reduzir o volume 

de resíduos gerados nos decantadores de estações de ciclo completo. Assim, estudos realizados na UFSCar, desde a 

metade dos anos 1990, têm trazido considerável contribuição para a tecnologia dos sistemas naturais de remoção de 

água desses lodos. Os Leitos de Drenagem (LDs) desenvolvidos por Cordeiro (2001) avançaram e hoje se 

consolidam como técnica apropriada na solução do descarte de lodos de ETAs em locais com área disponível e clima 

adequado. As experiências iniciais com essa tecnologia mostraram que esse sistema diminui o tempo de drenagem de 

água livre dos lodos, possibilitando menores áreas de implantação do sistema. A experiência das ETAs de Cardoso-

SP, Guaíra-SP e Guanhães-MG mostram a efetividade dos LDs, revelando os ganhos obtidos ao longo dos últimos 

anos com o emprego dessa tecnologia. 

 
Palavras chave: desaguamento, leitos de drenagem, lodos, estações de tratamento de água. 

 

 

Introdução 

 

A busca por soluções para redução de volume dos resíduos gerados em Estações de Tratamento de Água (ETA) tem 

sido preocupação de alguns gestores e pesquisadores no Brasil. Contudo, os resultados obtidos ainda não têm sido 

efetivos, o que acarreta intensos problemas ambientais e gerenciais. Infelizmente, no Brasil, ainda temos elevados 

índices de resíduos de ETAs lançados in natura em corpos d'água, compreendendo cerca de 95% dos sistemas. Esse 

fato não cumpre requisitos da Lei 9.605/98 – Lei dos Crimes Ambientais – o que se constitui em problema para os 

gestores dos serviços de água. Dentre os sistemas de remoção de água hoje disponíveis podem ser citados: leitos de 

secagem, filtros-prensa, centrífugas, "bags", entre outros. Entre os anos de 1993 e 1999 o grupo de pesquisadores da 

Universidade Federal de São Carlos realizou pesquisas com leitos de secagem, o que resultou em modificações 

radicais nas estruturas desse sistema a partir de 1999. Esta nova concepção do sistema foi denominada Leito de 

Drenagem (LD). Este, após trabalhos em bancada, foi implantado em várias ETAs e tem-se obtido resultados muito 

positivos, com baixo custo de implantação e operação. Este trabalho trás à luz os mecanismos de funcionamento e 

operação dos mesmos. Pode-se ressaltar o histórico sobre sua utilização nos últimos dez anos e o sucesso 

apresentado por essa implantação. 

 

 

Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento do Leito de Drenagem (LD), da concepção à aplicação, 

avaliando as implicações durante este processo, dificuldades e expectativas futuras. 

 

 

Metodologia 

 

Para realização deste trabalho buscou-se compilar os principais resultados das pesquisas realizadas pelos autores, 

desde os primeiros estudos em escala laboratorial até as pesquisas em escala real. 

 

A partir de 1993 iniciou-se a primeira pesquisa por meio de ensaios de bancada, avaliando a proposta de modificação 

dos leitos de secagem tradicionais, que são sistemas naturais de desaguamento de lodo comumente utilizados em 

ampla escala no Brasil.  

 

Em seguida foram realizadas pesquisas em protótipos de LD com amostras de lodo provenientes de diferentes ETAs, 

que utilizam diferentes coagulantes em suas unidades de tratamento e também foram monitoradas as variáveis 

climáticas durantes estes ensaios. 
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Em 2004, foram realizados os primeiros ensaios em escala real (ETA de Cardoso-SP). Foi construído um sistema 

completo de desaguamento de lodo de ETA, com recuperação da água drenada, em que foram avaliados os processos 

de desaguamento, operação e eficiência, bem como a qualidade do drenado. 

 

Em 2011, foram realizadas pesquisas com diferentes amostras de lodo de ETA, avaliando o uso de cobertura para os 

LDs. 

 

Em 2014, foram realizadas visitas técnicas na ETA Cardoso, para avaliar novamente as condições do LD após 10 

anos de sua implantação. Foram avaliadas a operação e mudanças realizadas, principalmente relativas a manta 

utilizada nos LDs. 

 

Além disso, para ilustrar a utilização dos LDs, são apresentados estudos de caso e aplicações dos mesmos em escala 

real com e sem cobertura. 

 

A partir destas pesquisas e estudos de caso, busca-se avaliar criticamente os LDs para desaguamento natural de lodo 

gerado em ETAs de ciclo completo, assim como as perspectivas futuras para este sistema de desaguamento de lodo. 

 

 

Concepção e Desenvolvimento do Leito de Drenagem 

 

Nas pesquisas iniciadas em 1999, Cordeiro (2001) estudando a possibilidade de modificação da estrutura dos leitos 

de secagem tradicionais, observou que a colocação de manta de geotêxtil sobre a camada filtrante do leito 

possibilitava a remoção mais efetiva da água livre dos lodos, mesmo utilizando areias de construção (grossa e fina), 

adquiridas no mercado, como meio filtrante. Os resultados obtidos evidenciaram que a areia e a espessura da camada 

filtrante não eram decisivos na remoção de água livre. 

 

A Figura 1 ilustra a evolução dos sistemas de leitos de secagem, estudada por Cordeiro, desde o tradicional até o 

desenvolvido no PROSAB. 

 

 
Figura 1. Etapas de desenvolvimento dos sistemas de leitos de secagem. 

Fonte: Cordeiro (2001) 

 

 

O tempo de drenagem da água livre diminuiu bruscamente com o novo arranjo (modificado 2), como mostra a Figura 

2, que compara o modificado 1 e o modificado 2, que posteriormente foi denominado Leito de Drenagem (LD). 
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Figura 2. Curvas de remoção inicial de água nos sistemas modificados 1 e 2. 

Fonte: Cordeiro (2001). 

 

 

A Figura 2, possibilita visualizar os resultados do volume filtrado, por tempo de drenagem, mostrando que o leito 

modificado 2 (LD), tem uma eficiência superior no que diz respeito ao volume filtrado para um determinado tempo 

de drenagem. 

 

Nesse sentido, Achon e Cordeiro (2003) desenvolveram pesquisas no Programa de Pesquisa em Saneamento Básico - 

PROSAB, com uso de leitos de drenagem para verificar a readaptação de lagoas de lodo que apresentavam inúmeros 

problemas. Os resultados obtidos demonstraram a diminuição do tempo de remoção da água livre e obtenção de 

drenado de boa qualidade, passível de reutilização ou recuperação. 

 

Achon e Cordeiro (2003) realizaram ensaios com vários volumes de lodo, variando a espessura da camada de lodo 

descartado no LD entre 0,2 m e 0,5 m. O tempo de secagem completa do lodo, em média, foi de sete dias, 

independente do volume de lodo descartado no leito, promovendo uma significativa redução no volume do lodo, de 

75% a 85%. A comparação entre a água drenada e o lodo descartado no LD é visível, conforme ilustra a Figura 3, e 

com resultados de cor e turbidez abaixo de 30uC e 5uT, respectivamente. Ainda neste estudo, observou-se que nas 

lagoas de lodo a secagem do lodo, além de deficitária, demora em média dois meses, e a água da chuva acaba 

infiltrando através do lodo ou pelas rachaduras que se formam neste ao secar, formando uma camada de água sob o 

lodo, que dificilmente é eliminada. 

 

    
Figura 3. Ensaios de desaguamento do lodo em sistemas de leito de drenagem. 

 

 

Outros ensaios realizados posteriormente com lodo de ETAs que empregam diferentes coagulantes evidenciaram que 

aos sete dias, as reduções de volume foram da ordem de 85% e o percentual de sólidos totais foi de aproximadamente 

30% (BARROSO, 2007).  
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Achon et al. (2008) avaliou o desempenho de sistemas de LD considerando a influência das variáveis climatológicas: 

precipitação, evaporação, ventilação, temperatura, umidade do ar e insolação. Notou-se que a precipitação teve 

influência pontual ou momentânea, sem comprometer o desaguamento. A evaporação, assim como a ventilação, 

temperatura e principalmente a umidade relativa do ar influenciam na secagem do lodo, sendo proporcionais às 

variações do teor de sólidos totais e consequente redução de volume. Já a insolação não pode ser considerada um 

fator determinante para secagem. 

 

Reis (2011) realizou ensaios em LD com a utilização de cobertura plástica. Os resultados obtidos demonstraram que, 

quando se utiliza cobertura plástica (referência comercial PVC 0,30 mm), o processo de evaporação da água presente 

no lodo é acelerado e a ocorrência de precipitação não interferiu na remoção de água do lodo. A altura da cobertura 

que apresentou os melhores resultados foi de 0,20 m, permitindo-se obter um lodo final até 32% mais teor de sólidos 

que na ausência de cobertura. 

 

 

Aplicação do Leito de Drenagem em escala real 

 

O LD possui várias aplicações em situações reais, podendo-se citar os casos da ETA de Cardoso (SP, Brasil), ETA 

de Guanhães (MG, Brasil), ETA Guaíra (SP, Brasil), ETA Monte Aprazível (SP, Brasil), entre outras. A Tabela 1 

traz algumas informações referentes a três destas implantações. 

 

Tabela 1. Informações referentes a LDs implantados em escala real. 

Parâmetro 
Estação de Tratamento de Água 

Cardoso-SP Guanhães-MG Guaíra-SP 

Vazão de tratamento (L/s) 25 60 130 

Ano de implantação do LD 2004 2008 2010 

Área total do(s) LDs (m²) 60 480 1040 

Número de módulos 3 4 4 

Capacidade volumétrica máxima (m³) 30 360 520 

Existência de cobertura Sim Não Não 

Estimativa de produção de lodo (Kg/dia)* 115,30 134,80 299,22 

Recirculação da água drenada Sim Não Sim 

Responsabilidade Gerenciamento SABESP SAAE DEAGUA 
* Equação proposta por Cornwell et al. (1987). 

 

 

ETA Cardoso, SP, Brasil 

Na concepção construída, a manta geotêxtil usada foi do tipo tecida de poliéster, de referência comercial MT 600 da 

Maccaferri, com densidade superficial de 600 g/m², abertura de 0,06 a 0,13 μm e espessura de 4,4 mm. 

 

Uma vez em funcionamento na ETA Cardoso, os LDs demonstraram elevado desempenho no desaguamento com 

redução de 98% do volume de resíduos e qualidade do drenado quanto à turbidez, pH, série de sólidos e DQO, 

conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Características do lodo de decantador e drenado do LD da ETA Cardoso. 

Parâmetros 
Decantador Drenado 

16/12/2003 01/06/2004 16/12/2003 01/06/2004 

Turbidez (uT) - - 0,7 0,9 

pH 6,6 7,0 6,6 6,8 

Sólido sedimentável (mg/L) 860 850 0,08 0,03 

Sólido total (mg/L) 98397 28263 261 285 

Sólido fixo (mg/L) 30368 20032 102 107 
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Tabela 2. Características do lodo de decantador e drenado do LD da ETA Cardoso (continuação). 

Parâmetros 
Decantador Drenado 

16/12/2003 01/06/2004 16/12/2003 01/06/2004 

Sólido volátil (mg/L) 68029 8231 159 178 

Sólido suspenso total (mg/L) 25150 28400 18 14 

Sólido suspenso fixo (mg/L) 1200 5350 5 4 

Sólido suspenso volátil (mg/L) 23950 23050 13 10 
(-) Não determinado. 

Fonte: Barroso (2007). 

 

 

A Figura 4 apresenta uma sequência de fotos do leito de drenagem construído em Cardoso-SP. 

 

 
Figura 4. Leito de drenagem construído na ETA-Cardoso. Sequência ilustrando o despejo do lodo no leito, a água 

livre drenada no momento inicial e o lodo “seco” no fim das operações. 

 

 

Dentre suas considerações durante a implantação, Fontana (2004) ressaltou que as precipitações ocorridas nos 

períodos de secagem somente interferem se ocorrerem nos primeiros dias após o lançamento do lodo no leito. 

Recentemente a referida ETA instalou uma cobertura móvel no LD com o objetivo de melhorar a eficiência do 

sistema principalmente em relação à possibilidade de interferência mencionada (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Cobertura móvel instalada no LD da ETA de Cardoso-SP. 
 

 

ETA Guanhães, MG, Brasil 

Os LDs recebem lodo apenas dos decantadores. Em épocas secas o tempo de exposição do lodo nos LDs é de 

aproximadamente 30 a 45 dias para que este possa ser removido e, então, ser iniciada nova operação. 
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Segundo informações da supervisora do tratamento e da qualidade, em épocas chuvosas, devido a taxas mais 

elevadas de turbidez da água bruta, certamente acumula-se maior quantidade de lodo nos decantadores, necessitando 

de descargas com maior periodicidade no LD, o que muitas vezes obriga a remoção do resíduo ainda úmido ou o 

despejo de resíduo bruto sobre o já em exposição no leito, não obtendo a eficiência planejada para o sistema de 

desaguamento. A sequência de fotos da Figura 6  ilustra o LD desta ETA. 

 

 
Figura 6. ETA Guanhães: despejo de lodo em leito de drenagem, leito de drenagem com lodo bruto, remoção de 

lodo desaguado, e leito de drenagem pronto para receber novo despejo. 

 

 

ETA Guaíra, SP, Brasil 

O resíduo bruto despejado nos LDs geralmente apresenta percentual de sólidos totais entre 1 e 2%, e o tempo médio 

de exposição do lodo no LD para remoção de água varia entre 40 e 45 dias. A Figura 7 ilustra o LD instalado na 

referida ETA. 

 

 
Figura 7. LD ETA Guaíra: disposição da manta geotêxtil, LDs cheios, e LDs com lodo desaguado. 

 

 

Análise crítica da evolução do Leito de Drenagem 

 

Desde a concepção em 1999 do LD até o presente pode-se observar pesquisas com resultados bastante positivos, 

inclusive quando comparados a outros sistemas naturais de desaguamento. 

 

Os resultados das pesquisas realizadas em LD conseguiram abranger estudos de diferentes coagulantes, LD com e 

sem cobertura, variando alturas de lodo, aplicação em escala real, avaliando as características do drenado, 

demonstrando sua aplicabilidade para locais que possuem área disponível. 

 

Uma das grandes contribuições do estudo de caso, em escala real na ETA Cardoso, foi avaliar a vida útil da manta 

geotêxtil utilizada nos sistemas de LD, que só foram trocadas após uma década de uso. Além disso, avaliação das 

questões operacionais e de projeto foram fundamentais para permitir a implantação do LD em diferentes locais e 

ETAs, ratificando sua aplicabilidade para pequenas estações que possuem área disponível.  
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O uso de cobertura nos LDs permite ampliar sua aplicação em regiões com elevados índices pluviométricos e 

melhorar a fase de secagem do lodo.  

 

 

Considerações Finais 

 

Desde o ano 1999, as expectativas em relação às modificações empreendidas nos projetos dos antigos leitos de 

secagem tradicionais se consolidaram não só em relação aos trabalhos em testes de bancada, mas também em escala 

real, sempre mostrando resultados excelentes. 

 

Em 2004, a implantação do primeiro projeto de LD em escala real na cidade de Cardoso-SP possibilitou acompanhar, 

em termos operacionais, seu desenvolvimento. Após uma década de emprego do sistema, os ganhos ambientais e 

econômicos mostraram que os LDs podem ser aplicados de forma efetiva em ETAs. 

 

O Brasil possui cerca de 5600 municípios, em sua maioria com população até 20.000 habitantes, o que significa um 

cenário promissor e oportuno para os LDs, que podem ser projetados para evitar o lançamento de lodo in natura em 

corpos d’água, possibilitando a recuperação da água drenada, utilização dos sólidos gerados em cerâmicas ou 

concreto, além de permitir o cumprimento de requisitos ambientais legais. Recomenda-se a utilização dos LDs em 

países de clima tropical, onde as condições climáticas sejam favoráveis. 
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Abstract 

The present work aims to conduct an analysis of the amount of polymeric waste present in 

the regular and selective collection from a municipality located in the south of Brazil and 

estimate the revenue with the possible commercialization of polymer waste that are sent to 

landfill. The waste sampling occurred in November 2013. Gravimetric composition was 

obtained by the quartering method (samples with 200L). The polymeric materials were 

segregated according to the main types of polymers commonly found in municipal solid 

waste. The results showed that of the total municipal solid waste collected regularly, 12 % 

is composed of polymeric material, while for selective collection, this value increases to 

23.5 % . It was observed that LDPE , HDPE and PET are the polymeric materials that are 

coming in larger quantities to the landfill. The amount raised from the sale of polymeric 

wastes that are now being landed would account for approximately R$ 52,000.00 per 

month, considering the regular waste collection and selective as well as tailings from the 

sorting unit that operate in the city landfill. If the segregation at source occurred more 

effectively, and these materials arrive in better condition to recyclers, around R$ 42,000 a 

month could be raised, since potentially recyclable waste are being erroneous disposed by 

the population via regular collection. Thus, the implementation of environmental education 

campaigns in the municipality with regard to correct segregation of solid waste becomes 

necessary.  
 

KeyWords: Municipal solid waste, polymeric waste, waste characterization.  
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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise da quantidade de resíduos poliméricos presentes 

na coleta regular e seletiva de um município localizado ao sul do Brasil e estimar a arrecadação com a 

possível comercialização dos resíduos poliméricos que estão sendo encaminhados para o aterro sanitário. A 

amostragem ocorreu no mês de novembro de 2013. A composição gravimétrica foi obtida pelo método de 

quarteamento (amostras de 200L). Os materiais poliméricos foram segregados de acordo com os principais 

tipos de polímeros geralmente encontrados nos resíduos sólidos urbanos (RSU). Os resultados demonstraram 

que do total de RSU coletados regularmente, 12% é composto por material polimérico, enquanto na coleta 

seletiva, este valor sobe para 23,5%. Observou-se que os materiais poliméricos que estão chegando ao aterro 

sanitário em maiores quantidades são o PEBD, o PEAD e o PET. O valor arrecadado com a venda dos 

resíduos poliméricos que hoje estão sendo encaminhados erroneamente ao aterro sanitário contabilizaria 

aproximadamente R$ 52.000,00 mensais a mais para os cofres públicos, considerando os resíduos da coleta 

regular e seletiva, assim como os rejeitos da central de triagem existente no aterro sanitário do município. Se a 

segregação na fonte ocorresse de maneira mais eficaz, e estes materiais chegassem aos recicladores em 

melhores condições, em torno de R$ 42.000 por mês poderiam ser arrecadados, já que resíduos 

potencialmente recicláveis estão sendo descartados pela população via coleta regular. Desta forma, verifica-se 

a necessidade da implementação de campanhas de educação ambiental no município no que se refere aos 

resíduos sólidos.  

 
Palabras chave: Caracterização de resíduos, resíduos poliméricos, resíduos sólidos urbanos.  
 

 

Introdução 

 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos ocupa uma posição de destaque dentre as prioridades que vem sendo 

debatidas no âmbito da política ambiental. Isso se deve ao grande crescimento da população, não apenas em 

número, mas também em conhecimentos e inventividade, que conforme Schneider et al (2000), gera cada dia 

novos produtos, promovendo novas transformações nas matérias primas, e consequentemente, gerando mais 

resíduos.  

A problemática para a adequação do gerenciamento destes resíduos nas sociedades atuais, segundo Souza 

(2011), tem a ver com a complexidade na busca de soluções devido à quantidade e diversidade dos resíduos, à 

explosão das áreas urbanas, à limitação dos recursos financeiros públicos em muitas cidades, aos impactos da 

tecnologia e às limitações tanto de energia quanto de recursos naturais.  

Zanta et. al. (2003) afirma que o gerenciamento de RSU deve ser integrado, ou seja, deve englobar etapas 

articuladas entre si, desde a não geração até a disposição final. Neste sentido, com a regulamentação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, ficou estabelecida, dentre outros aspectos, a obrigatoriedade 

dos municípios desenvolverem o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). A elaboração 

desse plano é uma condição para os municípios terem acesso aos recursos da união ou para serem 

beneficiados por incentivos ou financiamento federais (BRASIL, 2010). Desta forma, deverão ser encontradas 

soluções para todas as tipologias de resíduos sólidos, que estarão contempladas nos PGIRS dos municípios.  

Os resíduos poliméricos se destacam nos RSU, devido ao aumento em sua geração e complexidade nas 

últimas décadas e ao seu alto potencial de reciclabilidade. De acordo com Matos et al (2007), estes resíduos 

apresentam características importantes como a degradação lenta, comprometendo a vida útil dos aterros 

sanitários e grande variabilidade em sua composição, dificultando a identificação e seleção destes materiais, e 

ainda, por possuírem elevado potencial econômico para reutilização e reciclagem.  

Quando a disposição dos RSU é feita em aterros, os polímeros dificultam sua compactação e prejudicam a 

decomposição dos materiais biologicamente degradáveis, pois criam camadas impermeáveis que afetam as 

trocas de líquidos e gases gerados no processo de biodegradação da matéria orgânica. Além disso, Bianco 

(2008) afirma que a presença de plastificantes chegou a ser evidenciada em lixiviados de aterros sanitários, 

em razão da disposição de materiais poliméricos em aterros sanitários.  

Os materiais poliméricos são segregados de acordo com sua tipologia, visto que a indústria tem maior 

interesse por materiais com maior viabilidade econômica de reciclagem, como por exemplo, PEAD e PET. 

Estes resíduos podem ser subdivididos em termoplásticos, termorrígidos/termofixos, borrachas e fibras.  
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Os termoplásticos são constituídos de poliolefinas – PEAD (Polietileno de Alta Densidade), PEBD 

(Polietileno de Baixa Densidade), PP (Polipropileno), PVC (Policloreto de vinila), e polímeros estirênicos – 

PS (Poliesterno) e HIPS (Poliestireno de Alto Impacto), entre outros (MANO, 1999). Os principais polímeros 

termorrígidos são o poliéster, os fenólicos, os silicones, o epóxi e o poliuretano (MORASSI, 2013).   

A partir do exposto, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise do material polimérico destinado à coleta 

regular e seletiva de um município localizado ao sul do Brasil, através dos resultados obtidos em uma 

caracterização e composição gravimétrica dos RSU, utilizando a metodologia proposta por Schneider (1994). 

Através desta análise, será estimada a arrecadação, a partir da possibilidade de comercialização dos resíduos 

poliméricos, no caso de estes não serem encaminhados para o aterro sanitário.  

 

Metodologia 

 

O município onde foi realizado o estudo localiza-se na região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, ao 

Sul do Brasil. De acordo com dados do IBGE (2010), a população total é de 67.465 habitantes.  O município 

apresenta sistema de gerenciamento de resíduos com coleta regular e seletiva em toda a sua área urbana. Os 

resíduos provenientes da coleta regular são diretamente destinados ao aterro sanitário do próprio município, 

enquanto que os da seletiva são encaminhados para a central de triagem, ambas de responsabilidade de uma 

empresa terceirizada contratada pela Prefeitura.  

 

Composição das amostras 

A composição das amostras seguiu a metodologia proposta por Schneider (1994) com coleta de resíduos em 

bairros de diferentes classes sociais. Os bairros foram selecionados considerando como critérios balizadores a 

arquitetura das residências, características sociais e econômicas da população. Desta forma, foram coletados 

resíduos dos bairros Vicentina e São Luiz, de classe alta, o bairro Pio X de classe média e os bairros Industrial 

e Isfan, de classe baixa. Coletaram-se também amostras do rejeito da Central de Triagem e da área Central do 

município, que é atendida por contêineres.  

Serão realizadas as caracterizações em diferentes estações do ano. No entanto, para este trabalho, foram 

utilizados dados da caracterização realizada no período de 25 a 28 de novembro de 2013.   

 

Descrição do método de amostragem  

O método de caracterização e composição gravimétrica utilizado tem fundamentação na metodologia proposta 

por Schneider (1994), conforme Figura 1.  

Figura 1. Metodologia utilizada para composição das amostras de resíduos. Fonte: Peresin (2009). 

 

Após compostas às amostras, os materiais foram separados de acordo com a sua tipologia. A Figura 2 

apresenta as etapas realizadas para a caracterização da coleta seletiva, desde a amostra principal de resíduos 

(a), as subamostras divididas em tambores de 200L (b) e a separação dos resíduos conforme sua tipologia (c).  
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Figura 2. Imagens das etapas de caracterização dos resíduos sólidos. Fonte: ISAM (2013). 
 

Para o registro dos resultados da caracterização, foi utilizado um formulário de registro, que apresenta tanto 

para os resíduos da coleta seletiva, quanto para a coleta regular, os seguintes itens: material orgânico, papel e 

papelão, vidros (incolor, plano e colorido), metais (ferrosos e não-ferrosos), plásticos, sanitários (papel 

higiênico, fraldas descartáveis e absorventes), madeira, perigosos químicos e de risco biológico, embalagens 

multicamadas (longa-vida), e outros (embalagens metalizadas, óleo de cozinha, eletrônicos, entre outros).  

Nos formulários os diferentes tipos de resíduos, ao final, foram agrupados segundo o potencial de 

tratabilidade, podendo ser biodegradáveis, recicláveis ou descartáveis. A categoria descartáveis, conforme a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, é denominada como rejeitos e definida como sendo os resíduos sólidos 

que depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada (art. 3
o
, inc. XV – BRASIL, 2010).  

Após a segregação, todos os tipos de materiais encontrados foram pesados e seus resultados analisados.  

 

Caracterização de materiais poliméricos  

Os materiais poliméricos foram segregados de acordo com os sete principais tipos de polímeros geralmente 

encontrados nos RSU. Para alavancar a reciclagem dos resíduos poliméricos foram criados códigos de 

identificação desses materiais, comumente utilizados em embalagens. Diversos produtos fabricados com 

materiais poliméricos possuem um código de identificação, normalmente um número de 1 a 7 dentro de um 

triângulo composto por três setas e sob o mesmo uma abreviatura, que tem por objetivo indicar o tipo de 

polímero com o qual o produto foi confeccionado. Os códigos de identificação têm como meta facilitar a 

reciclagem dos resíduos poliméricos descartados com os resíduos, visto que o código é utilizado por catadores 

e recicladores para a segregação dos diferentes tipos de polímeros encontrados na massa de resíduos 

poliméricos oriundos da coleta seletiva. 

O sistema de código de identificação é baseado na norma NBR 13.230 - Embalagens e acondicionamento 

plásticos recicláveis - Identificação e simbologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 

2008). Os símbolos de identificação dos materiais poliméricos estão apresentados na Figura 3. 
 

 
Figura 3. Símbolos de identificação dos materiais poliméricos segundo a NBR 13.230/2008.  

 

Os polímeros identificados com os números de 1 a 6 são os polímeros que predominam no mercado e são 

encontrados nos resíduos sólidos urbanos. O símbolo “7-Outros” normalmente é empregado para produtos 
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fabricados com policarbonato, copolímero de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), poliamida, acrílicos ou 

uma combinação de diversos polímeros e/ou materiais.  

Foram analisados os resíduos poliméricos encontrados na coleta regular e na coleta seletiva separadamente, 

utilizando a mesma metodologia. Dentro do que foi considerado rejeito, também se analisou as porcentagens 

de cada tipologia de polímero de segregação encontrado. Os resíduos poliméricos foram separados de acordo 

com o código comercial e as tecnologias existentes para a sua reciclagem. 

 

Resultados e discussões 

 

Análise do material polimérico destinado às coletas regular e seletiva 

A Tabela 1 apresenta o percentual dos materiais poliméricos destinados às coletas regular e seletiva. 

 

Tabela 1. Percentual dos materiais poliméricos presentes nas Coletas Regular e Seletiva. 

Código 

comercial 
Material polimérico 

Quatro bairros - 

coleta regular (%) 

Quatro bairros - 

coleta seletiva (%) 

2 PEAD - Filme (sacolas supermercado) 1.5 1.9 

4 PEBD - Filme (sacos arroz, açúcar, pão...) 2.0 6.0 

4 PEBD – Tampas 0.0 0.1 

1 PET – Azeite 0.3 1.1 

1 PET – Garrafa 1.0 4.1 

1 PET – Bandeja 0.1 0.6 

2 PEAD – Branco 0.7 1.6 

2 PEAD – Colorido 0.2 0.7 

2 PEAD – Incolor 0.0 0.1 

5 PP - Tampas (refrigerante) 0.2 0.5 

5 PP - Balde/bacia/potes 0.3 1.8 

5 PP – Margarina 0.0 0.0 

5 PP – Copos 0.3 0.7 

5 PP - Filme - Estralado (sacos de massa, biscoito) 0.7 1.5 

3 PVC 0.1 0.2 

6 PS – Isopor 0.3 0.5 

6 PS - Copinhos (café, iogurte) 0.2 0.7 

7 Borracha 0.0 0.4 

2 PEAD – Domissanitário, Embalagens Produtos de Limpeza 0.1 0.2 

7 Outros 3.8 0.8 

 Total 12.0 23.5 

 

Do total de resíduos poliméricos destinados à coleta regular (12%) e apresentados na Tabela  1, destaca-se o 

polietileno de baixa densidade filme (PEBD filme – sacos de arroz, açúcar, pão) com 2.0%, polietileno de alta 

densidade filme (PEAD filme – sacolas de supermercado) que correspondeu a 1.5% e as garrafas 

politereftalato de etileno (PET) com 1.0%. Comparativamente à coleta regular, na coleta seletiva do total de 

resíduos poliméricos destinados (23.5%) os mais encontrados foram os PEBD filme (6.0%), seguido das 

garrafas PET com 4.1%, e PEAD filme com 1.9%. A presença de PEAD filme e PEBD filme, na coleta 

regular, está associada com as embalagens utilizadas como dispositivo de acondicionamento dos resíduos 

gerados pela população.  
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Análise do rejeito da central de triagem 

Dos resíduos destinados a coleta seletiva parte deles é considerado rejeito e destinado ao aterro sanitário. Na 

Tabela 2, observam-se os percentuais de materiais poliméricos que foram encontrados.  

Tabela 2. Percentual dos polímeros no rejeito da central. 

Código comercial Material Percentual (%) 

2 PEAD - Filme (sacolas supermercado) 3.1 

4 PEBD - Filme (sacos arroz, açúcar, pão) 6.4 

4 PEBD – Tampas 0.0 

1 PET – Azeite 0.3 

1 PET – Garrafa 1.2 

1 PET – Bandeja 0.6 

2 PEAD – Branco 0.6 

2 PEAD – Colorido 0.3 

2 PEAD – Incolor 0.0 

5 PP - Tampas (refrigerante) 0.1 

5 PP - Balde/bacia/potes 2.2 

5 PP – Margarina 0.3 

5 PP – Copos 1.0 

5 PP - Filme - Estralado (sacos de massa, biscoito) 0.4 

3 PVC 0.9 

6 PS – Isopor 0.5 

6 PS - Copinhos (café, iogurte) 0.0 

7 Borracha 0.2 

2 PEAD – Domissanitários – Embalagens Produtos de Limpeza 0.0 

7 Outros 0.0 

 Total 18.1 

 
O maior percentual de resíduos poliméricos foi da classe PEBD filme (6.4%) que se refere aos sacos plásticos 

em geral, o segundo material polimérico que apresentou maior representatividade foi o PEAD filme (3.1%) 

que se refere às sacolas de supermercados, utilizadas para embalar os resíduos gerados nas residências. De 

forma geral, por estes materiais servirem para acondicionar os alimentos e posteriormente os resíduos, estão 

bastante sujos e contaminados, prejudicando o potencial de reciclabilidade dos mesmos, já que seria 

necessário um processo de lavagem antes da comercialização. 

 
Estimativa de arrecadação com a comercialização dos materiais recicláveis 

A estimativa de arrecadação foi calculada com base na massa de resíduos destinados erroneamente para a 

coleta regular e rejeitos da central de triagem, multiplicado pelo valor de comercialização. Os valores de 

comercialização dos resíduos foram obtidos junto a Associação de Recicladores Interbairros, localizada em 

um município próximo ao de estudo, em 25 de março de 2014. Os valores estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Valor de comercialização dos materiais recicláveis. 

  Código comercial Materiais R$/kg 

 1 PET branco 1.70 

 1 PET verde 1.35 

 1 PET (embalagens de azeite) 0.40 

 4 Plástico filme misto/colorido 0.55 

 4 Plástico filme limpo 1.10 

 5 PP branco 1.20 

 5 PP colorido 0.70 

 5 PP (potes de margarina) 0.65 

 2 PEAD filme (sacolas de supermercado) 0.12 

 2 PEAD colorido 0.95 

 2 PEAD transparente 1.30 

 2 PEAD branco leitoso 1.20 

 6 PS copinhos 0.12 

 4, 5 PEBD – PP tampas misturadas 0.95 

 4, 5 PEBD – PP tampas separadas 1.30 

Fonte: Associação de Recicladores Interbairros (2014). 

 

Como as tipologias utilizadas para a segregação dos resíduos neste trabalho, diferenciam-se das utilizadas 

pela Associação de Recicladores, foram calculadas médias dos valores para algumas categorias. Os valores 

utilizados, bem como os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Estimativa econômica da perda de materiais recicláveis  

Materiais 

Coleta regular Rejeito Central  

Percentual 

(%) 
t/mês kg/mês R$/kg 

Total mês 

(R$/mês) 

Percen

tual 

(%) 

t/mês kg/mês 
R$/k

g 

Total 

mês 

(R$/mês) 

P
lá

st
ic

o
s 

(p
o

lí
m

er
o

s)
 

PEAD - Filme  1.51 13.6 13,608.0 0.12 1,632.96 3.12 3.2 3,180 0.12 381.65 

PEBD - Filme  2.00 18.0 17,980.0 0.55 9,889.00 6.36 6.5 6,483 0.55 3,565.52 

PEBD – Tampas 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.0 0.00 0.95 0.00 

PET – Azeite 0.33 3.0 2,999.7 0.40 1,199.88 0.26 0.3 266 0.40 106.38 

PET – Garrafa 1.04 9.3 9,327.2 1.53 14,270.63 1.24 1.3 1,263 1.53 1,932.86 

PEAD – Branco 0.69 6.2 6,202.5 1.20 7,443.02 0.59 0.6 598 1.20 718.09 

PEAD - Colorido 0.15 1.4 1,374.9 0.95 1,306.12 0.33 0.3 332 0.95 315.83 

PEAD – Incolor 0.00 0.0 0.00 1.30 0.00 0.00 0.0 0.00 1.30 0.00 

PP - Tampas  0.19 1.7 1,749.8 0.95 1,662.34 0.05 0.1 55 0.95 52.64 

PP - 

Balde/bacia/potes 
0.33 3.0 2,952.8 0.70 2,066.98 2.25 2.3 2,294 0.70 1,605.73 

PP – Margarina 0.00 0.0 0.00 0.65 0.00 0.30 0.3 310 0.65 201.69 

PP – Copos 0.35 3.1 3,109.1 0.65 2,020.89 1.02 1.0 1,042 0.65 677.09 

PS - Copos  0.22 2.0 2,015.4 0.12 241.85 0.02 0.0 22 0.12 2.66 

PEAD - 

Domissanitários  
0.05 0.5 453.1 1.15 521.04 0.00 0.0 0 1.15 0.00 

Total 21.14 61.8 61,772.5 1111n  11.22 42,254.71 15.54 15.9 15,845.00 1111,2 11.22 9,560.14 
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Observando os resultados apresentados na Tabel4, verifica-se uma perda total de cerca de R$ 52,000.00/mês, 

com a segregação e destinação inadequada de resíduos poliméricos. Identifica-se ainda, que a 

representatividade de alguns materiais aparentemente não é tão significativo, no entanto, quando se considera 

a quantidade total gerada e o valor de mercado dos mesmos esta perspectiva é alterada.  

O oposto também pode ser observado, com os materiais com percentual elevado, como por exemplo, PS 

copinhos, PEAD e PEBD filme, que possuem baixo valor de mercado. Geralmente, estes materiais são 

descartados por estarem impregnados com matéria orgânica ou demandarem muito tempo para segregação.  

Conforme informações fornecidas pela Associação de Recicladores Interbairros, as embalagens metalizadas, 

isopor, PET bandeja, PVC e PP filme, não possuem mercado para venda.  

 

Conclusão 

 

Diante do estudo realizado, constatou-se que do total de RSU destinados à coleta regular, 12% é composto por 

material polimérico, enquanto na coleta seletiva, este valor sobe para 23,5%. Dos resíduos que compõem o 

rejeito, 18,1% são constituídos por polímeros. Com relação à análise da tipologia dos materiais poliméricos, 

verificou-se que o PEBD e o PEAD foram encontrados em maiores quantidades, tanto nas coletas regular e 

seletiva, como no rejeito da central. O PET garrafa também apresentou porcentagem significativa na coleta 

seletiva. Desta forma, observou-se que os materiais poliméricos do cotidiano da população que está chegando 

ao aterro sanitário em maiores volumes são as sacolas de supermercado e embalagens de alimentos como 

arroz, pão e açúcar, etc, e as garrafas PET. Estas informações são relevantes para a criação de políticas 

públicas de incentivo a reciclagem, além de outras soluções para minimizar o uso deste tipo de material.    

Quanto à arrecadação, verificou-se que se estes resíduos estivessem sendo comercializados, o município 

contabilizaria aproximadamente R$ 52,000.00 mensais, considerando os resíduos da coleta regular e seletiva, 

assim como os rejeitos da central de triagem. Se a segregação na fonte ocorresse de maneira eficaz, e estes 

materiais chegassem aos recicladores em melhores condições, R$ 42,254.71 poderiam ser arrecadados por 

mês. Além dos benefícios tangíveis citados anteriormente, uma série de melhorias seriam identificadas no 

aterro sanitário com a reutilização do material polimérico. Entre elas, a redução do volume de resíduos 

aterrados, a melhoria na sua compactação, e o aumento da degradação da matéria orgânica, visto que os 

polímeros podem afetar estes processos. Desta forma, verifica-se a necessidade da implementação de 

campanhas de educação ambiental no município no que se refere aos resíduos sólidos. Uma segregação 

eficiente desde a fonte geradora facilitaria as atividades da central de triagem, aumentaria o aproveitamento 

do potencial de reciclabilidade dos resíduos e, por consequência, a vida útil do aterro sanitário.  
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Abstract 
The artificial lighting technology changed by substitution of candescent lamps by discharge lamps in large scale in 

Brazil as a result of the energy crisis of 2001. Although more efficient, discharge lamps need controlled disposal due to 

the presence of mercury in its composition. The post-consumer discharge lamp management is a concern poorly existing 

across the country, but already observed in many academic institutions in Brazil. In the Federal University of Viçosa, 

management steps and handling procedures of discharge lamps are still unknown, although   35 thousands lamps were 

disposed in the last three years. This work aims to diagnose the steps of lamp management in the institution that permit 

the definition of critical points of intervention that are able to minimize the risks of exposure to mercury. The qualitative 

diagnosis of the lamp management steps occurred during the second semester of 2013 through accompaniment of the 

maintenance and collection equips. Thereafter we defined the critical points of intervention in four lines of action, 

considering immediate needs that are independent of major investments and that are focused in minimizing the exposure 

risks to mercury by workers and the environmental 
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Resumo 

A troca de tecnologia da iluminação artificial por meio da substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de 

descarga ocorreu em grande escala no Brasil como decorrência da crise energética de 2001. Embora mais eficientes, as 

lâmpadas de descarga necessitam de destinação final controlada devido à presença de mercúrio em sua composição. O 

gerenciamento das lâmpadas de descarga pós-consumo é uma preocupação ainda pouco existente em todo o país, mas 

que já é observada em diversas instituições de ensino superior do Brasil. Na Universidade Federal de Viçosa, embora 

tenha-se encaminhado a processos de destinação 35 mil unidades nos últimos três anos, as etapas de gerenciamento e os 

procedimentos de manuseio das lâmpadas de descarga ainda são desconhecidas na instituição. Desta forma, este trabalho 

tem como objetivo diagnosticar as etapas de gerenciamento destas lâmpadas na instituição que permita a definição de 

pontos críticos de intervenção capazes de minimizar os riscos de quebra e consequente exposição ao mercúrio. A 

realização do diagnóstico qualitativo das etapas de gerenciamento das lâmpadas ocorreu durante o segundo semestre de 

2013 através do acompanhamento das equipes de manutenção e coleta. A partir de então foram definidos os pontos 

críticos de intervenção em quatro linhas de atuação, considerando necessidades imediatas independentes de grandes 

investimentos que sejam focadas na minimização de riscos de exposição e contaminação ao mercúrio aos trabalhadores e 

ambiente. 
 

Palavras Chave: lâmpadas mercuriais, lâmpadas de descarga, lâmpadas fluorescentes, resíduos perigosos. 

 

 

Introdução e Justificativa do Trabalho 

 

O uso de Lâmpadas de Descarga 

 

Após a crise energética de 2001 no Brasil, que se denominou popularmente de “crise do apagão”, a necessidade de 

redução de consumo de energia elétrica para evitar racionamento ainda mais severo impulsionou diversas ações e 

projetos vislumbrando a melhoria da eficiência no consumo de energia. Neste momento, as lâmpadas incandescentes, 

utilizadas de forma majoritária na iluminação artificial, entram em discussão e começam a dar vez as lâmpadas de 

descarga. 

 

Diferentemente das lâmpadas incandescentes, com iluminação resultante da incandescência de um fio percorrido por 

corrente elétrica em meio gasoso inerte ou vácuo, as lâmpadas de descarga, mais eficientes energeticamente, possuem 

em seu interior um gás ou vapor ionizado, que pode ser também combinado com fósforo depositado na parte interior dos 

bulbos, que, ao receber descarga elétrica continuada, provoca luminescência pela excitação dos componentes citados 

(Bastos, 2011). Estas podem ser: fluorescentes compactas, fluorescentes tubulares (LFT), de vapor de mercúrio sob alta 

pressão, de luz mista, de vapor de sódio de alta pressão e de vapor metálico (Eletrobras, 2002). Em relação a seu 

consumo, as lâmpadas fluorescentes compactas (LFC), por exemplo, consomem 75% a 80% menos energia em relação 

as incandescentes, com vida útil 10 vezes superior (Energystar, 2010; IDEC, 2008). No Brasil, para iluminação pública 

utiliza-se um total aproximado de 14760000 lâmpadas, sendo utilizadas em maior escala as lâmpadas de vapor de sódio 

(69.93%), Vapor de Hg (31.84%), Vapor Misto (2.22%), Incandescentes (1.42%), Fluorescentes (0.81%), Multi Vapores 

(0.73%), sendo as demais outros tipos não citados (Eletrobrás, 2008). 

 

No Brasil, em 2000, fabricava-se de dois a três milhões de lâmpadas fluorescentes, e em 2003 esse número já alcançava 

72 milhões de unidades. Atualmente, estima-se que cerca de 120 milhões de unidades são produzidas (ABILUX, 2010, 

apud Knuth, 2010), embora valores na literatura relacionados à comercialização deste produto, indiquem números 

próximos a 190 milhões de LFC, 95 milhões de LFT e 18 milhões de LFC sem reatores integrados (Mourão & Seo, 

2012).  

 

Porém, estes números devem aumentar nos próximos anos, uma vez que, a partir de 2016 fica proibida a 

comercialização de lâmpadas incandescentes no país que não atendam aos padrões mínimos de eficiência determinados 

pela Portaria Interministerial Nº 1007/2010. Na prática, salvo as exceções permitidas pela mesma Portaria, a 

comercialização de lâmpadas incandescentes deverá ser quase inexistente já que os níveis de eficiência energética a 

serem permitidos para este produto estão muito aquém dos observados atualmente para esta tecnologia, que se limita a 

uma faixa de 5% (Bastos, 2011). 
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A retirada das lâmpadas incandescentes do mercado levará a ampliação da utilização de lâmpadas de descarga em um 

primeiro momento, já que as lâmpadas de LED (Light Emitting Diode) ainda estão iniciando sua consolidação no 

mercado e devem, em um segundo momento, ser largamente utilizadas por apresentarem vida útil e eficiência energética 

ainda melhores que as lâmpadas de descarga atuais. 

 

O mercúrio nas Lâmpadas de Descarga 

 

As lâmpadas de descarga utilizadas atualmente, entretanto, devem ser tratadas de forma diferente das incandescentes na 

etapa de pós-consumo, uma vez que se enquadram como resíduos sólidos perigosos, principalmente, pela presença de 

mercúrio em sua constituição (Burini Junior et al., 2012). As concentrações de mercúrio nas lâmpadas de descarga 

(Tabela 1) variam em torno de 0.003g até 0.030g (Zanicheli et al, 2004). 

 

Tabela 1 - Tipos de lâmpadas de descarga e quantidade de mercúrio existente.  

Tipo de Lâmpada Faixa de Potência Quantidade Média de 

Hg 

Variação das Médias 

de Hg por Potência 

Fluorescentes 

Tubulares 

15 W – 110 W 0.0015 g 0.008 g a 0.025 g 

Fluorescentes 

Compactas 

5 W – 42 W 0.004 g 0.003 g – 0.010 g 

Luz Mista 160 W – 500 W 0.017 g 0.011 g – 0.045 g 

Vapor de Mercúrio 80 W – 400 W 0.032 g 0.013 g – 0.080g 

Vapor de Sódio 70 W – 1000 W 0.019 g 0.015 g – 0.030 g 

Vapor Metálico 35 W – 1000 W 0.045 g 0.010 g – 0.017 g 

Fonte:  Zanicheli et al (2004). 

 

Como principal componente de maior toxicidade das lâmpadas em questão, o mercúrio pode ser liberado na forma de 

vapor caso haja rompimento do bulbo durante qualquer etapa de utilização da mesma. No ambiente, o mercúrio pode, 

combinado com átomos de carbono, ser convertido em metilmercúrio, que é ainda mais tóxico que a forma elementar e 

inserido na cadeia alimentar por sua característica de bioacumulação em organismos aquáticos (EPA, 2006). 

 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011, define entre os padrões mínimos para potabilidade da água que o Valor 

Máximo Permitido (VMP) de mercúrio para que uma água seja considerada potável é de 0.001 mg/L. Considerando este 

VMP, o mercúrio existente uma única lâmpada fluorescente compacta, que contém os menores valores médios de 

mercúrio por unidade, poderia tornar não potável um volume de 4000 L de água. A NR 15 também define limites de 

tolerância de exposição ao mercúrio de trabalhadores, com sendo de 0.04 mg/m³. 

 

Embora existam estes limites de tolerância estabelecidos legalmente, o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental 

e Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, afirma em parecer técnico do ano de 2010, não haver limites de 

tolerância seguros quando estamos tratando de substâncias neurotóxicas e mutagênicas, o que é valido também para o 

caso das lâmpadas de descarga contendo mercúrio. Afirma também que, em locais de armazenamento de lâmpadas 

mercuriais, novas ou de pós consumo, em caso de quebra, por meio de cálculos teóricos, é possível concluir que o limite 

para a NR 15 é excedido. Neste caso, ações educativas, treinamentos e uso de EPI são formas de minimização de riscos 

aos que trabalham diretamente com esses materiais. 

 

Apesar de considerada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010), a logística reversa para lâmpadas de 

descarga contendo mercúrio é ainda inexistente no país, sendo alvo de discussões recentes entre os setores que formam a 

cadeira de produção e consumo e o Governo Federal. Grande parte de nossas lâmpadas mercuriais seguem sendo 

descartadas de forma inadequada, causando impactos em água, ar e solo e, se não diretamente, chegando até nós, seres 

humanos, através cadeia alimentar. 

 

Dados de empresas que atuam no gerenciamento de lâmpadas mercuriais apresentados por (Mourão e Seo, 2012), 

indicam que apenas 6% das lâmpadas de descarga descartadas possuem algum tipo de tratamento, sendo que destas, 95% 

têm origem na indústria, comércio e serviços e apenas 5% são advindas de residências. Considerando os números já 

apresentados neste trabalho para comercialização no país, apenas para lâmpadas fluorescentes compactas, de 586 kg a 
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1955 kg são descartados de forma inadequada no ambiente anualmente. Esses valores são maiores se considerarmos os 

demais tipos de lâmpadas apresentados. 

 

Papel das Instituições de Ensino Superior 

 

As Instituições de Ensino Superior, fundamentadas em seu papel estratégico no contexto da formação profissional e 

cidadã, também têm buscado formas de gerenciamento adequado destes resíduos perigosos em suas unidades. A 

Universidade do Estado de São Paulo, por exemplo, encaminha suas lâmpadas fluorescentes à descontaminação desde 

1996, por meio do Programa USP Recicla, tendo encaminhado entre 2009 e 2011, 11235 unidades para descontaminação 

(USP RECICLA, 2012). Diversas outras instituições possuem programas voltados ao gerenciamento desses resíduos, 

incluindo destinação de lâmpadas fluorescentes de pós-consumo, entretanto, a divulgação destas informações ainda é 

restrita. 

 

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) também tem trabalho no sentido das melhorias de gerenciamento de resíduos 

em seus campi, tendo ações efetivas, através da Gerência de Resíduos e Rejeitos, nas áreas de coleta seletiva, resíduos 

químicos e demais resíduos de serviço de saúde por exemplo. As lâmpadas de descarga também são uma preocupação 

embora já existam ações de destinação adequada das lâmpadas, o gerenciamento deste resíduo perigoso carece de 

diagnóstico que identifique a origem dos resíduos, agentes atuantes no processo, etapas realizadas e pontos críticos que 

permitam maior controle da atividade. Neste sentido, este trabalho vem de encontro a esta necessidade de melhor 

caracterizar o sistema de gerenciamento atual, considerando aspectos relacionados à origem, transporte, armazenamento 

e destinação final. Pretende-se também apresentar pontos críticos de intervenção para melhoria imediata dos processos 

existentes atualmente. 

 

 

Metodologia  

 

As informações apresentadas neste trabalho tiveram como unidade fundamental de estudo a UFV, campus Viçosa, a 

partir das atividades das equipes de manutenção de edificações e de coleta de resíduos, ao longo do ano de 2013. Optou-

se pelo acompanhamento dos dados de saída do Almoxarifado Central e não pelo número de unidades licitadas, uma vez 

que as compras são realizadas através do sistema de registro de preço. A instituição conta com área construída de 

369.924,71 m², disposto em um número aproximado de 140 edificações, que atendem a 16804 estudantes, 977 docentes 

e 2.361 técnicos-administrativos. 

 

Este é um de estudo de caso, com abordagem qualitativa e natureza aplicada à descrição dos procedimentos adotados em 

cada uma das etapas de gerenciamento de lâmpadas de descarga de pós-consumo na UFV. O estudo não contempla 

informações a respeito de lâmpadas que não se caracterizam, após uso, como resíduo perigoso, como por exemplo, as 

incandescentes e halógenas.  

 

Durante o acompanhamento das atividades foram identificadas etapas de gerenciamento de produto e resíduo (lâmpadas 

pós-consumo). Além disso, avaliou-se também pontos positivos, falhas e necessidades que pudessem propiciar, ao final 

deste trabalho, pontos críticos de atuação para melhoria dos procedimentos de gerenciamento de lâmpadas de pós-

consumo, considerando aspectos de saúde e meio ambiente. 

 

 

Etapas desenvolvidas 

 

Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas: diagnóstico e identificação de pontos críticos para intervenção imediata 

no gerenciamento de lâmpadas de descarga de pós-consumo contendo mercúrio.  

  

Como parte preponderante da elaboração de projetos relacionados ao gerenciamento de resíduos (lâmpadas de descarga 

de pós-consumo), o diagnóstico é passo fundamental para o planejamento a curto, médio e longo prazo. O diagnóstico 

consta com informações a respeito da origem, volume, forma de transporte, armazenamento e destinação final. 

(Ministério do Meio Ambiente, 2012). Desta forma, o diagnóstico foi dividido nas seguintes etapas: 

 a. – Caracterização qualitativa e quantitativa do resíduo; 
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 b. – Caracterização das etapas de gerenciamento do resíduo; 

 c. – Levantamento de histórico de destinação de lâmpadas de descarga de pós-consumo. 

 

Por fim, como forma de avaliação crítica do diagnóstico, foi elaborada uma avaliação dos pontos críticos para 

intervenção no gerenciamento de lâmpadas de pós-consumo como forma de direcionamento inicial das melhorias nos 

procedimentos adotados pela instituição. 

 

 

Resultados e discussões 

 

Caracterização qualitativa e quantitativa das lâmpadas de pós-consumo 

 

Inicialmente é importante ressaltar que a UFV possui duas fontes de geração de lâmpadas fluorescentes: a primeira, a 

atividade de substituição das unidades queimadas em todo o campus, realizada por serviço exclusivo de manutenção; a 

segunda em pontos de coleta de resíduos especiais para atendimento à comunidade, sendo coletadas pelo de corpo de 

bombeiros (COB) da instituição.  

 

Entre os anos de 2006 e 2013 a UFV utilizou para iluminação artificial de seu campus lâmpadas fluorescentes compactas 

e tubulares, lâmpadas de vapores metálico, vapor de sódio e de luz mista. Em geral as fluorescentes compactas e 

tubulares são utilizadas em salas de aula, laboratórios, biblioteca e restaurantes. As lâmpadas de vapor metálico, luz 

mista e de vapor de sódio são utilizadas para iluminação de avenidas, ruas, estacionamentos e outros espaços multiusos, 

como quadras e pista de atletismo. Observou-se a existência de lâmpadas fluorescentes em alguns pontos como 

recepções de edificações, estufas e banheiros. Foram observadas também a existência de LEDs, mas apenas para 

sinalizadores de saída de emergência e escadas. 

 

A aquisição das lâmpadas é realizada anualmente com o intuito de atender a demanda de substituição das lâmpadas 

queimadas no ano, usando sempre como base o ano anterior, acrescido de um percentual de segurança. O controle de 

unidades trocadas é realizado no Almoxarifado de Materiais, através de um sistema que permite controlar saídas e 

entradas de materiais. O número de LFT é bem superior aos demais, havendo maior destaque às de 40W até o ano de 

2012, quando, por ausência de reatores apropriados, foram substituídas pelas LFT de 32W e 20W (Figura 1). Em média, 

troca-se anualmente 18.020 unidades de LFT, 203 de Vapor Metálico, 1.459 de Luz Mista e 1.396 de Vapor de Sódio. 

Anualmente tem-se, em média, um total de 21.078 unidades de lâmpadas de descarga a ser destinada na UFV. 

 

 
Figura 1- Número de lâmpadas de descarga trocadas entre 2006 e 2013. 

 

Caracterização das Etapas de Gerenciamento 

 

Durante a troca das lâmpadas (Etapa 1), a lâmpada nova é retirada de sua embalagem original (de papel ou papelão), que 

é destinada ao lixo reciclável ou, em algumas ocasiões, utilizada para armazenar a lâmpada queimada. A lâmpada 

retirada é encaminhada pela equipe de manutenção a um dos pontos de armazenamento (Etapa 2), mesmo que 

temporariamente. Atualmente, o armazenamento das lâmpadas inservíveis ocorre em duas localidades no campus, em 
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um galpão da equipe de manutenção (Etapa 3 – abrigo temporário) e outra em sala específica para armazenamento de 

lâmpadas de pós-consumo (Etapa 5 – abrigo central), ambos localizados na UFV (Figura 2).  

As responsabilidades no gerenciamento são divididas entre três setores: as etapas de 1 a 4 são realizadas pelas equipes de 

manutenção e COB, enquanto a etapa 5 e a realização da etapa 6 são de responsabilidade da Gerência de Resíduos e 

Rejeitos.  

 

 
Figura 2 - Etapas de gerenciamento de lâmpadas fluorescentes na UFV. 

 

Em ambos os abrigos (temporário e permanente) não são observadas condições apropriadas de armazenamento das 

lâmpadas. No abrigo temporário não se observa proteção contra agentes externos, como sol e chuva, e condições que 

minimizem risco de inalação em caso de quebra de algum bulbo das lâmpadas quebradas. No abrigo central, embora 

coberto e com controle de acesso, faltam prateleiras para armazenamento, o que dificulta a organização das lâmpadas e 

aumenta o risco de quebra. Nos abrigos também não foram observadas a existência de identificação de risco que atente à 

proximidade em relação aos resíduos perigosos armazenados. 

 

As etapas 2 e 4, apresentadas na Figura 2 são relacionadas ao transporte das lâmpadas, internamente, pela equipe de 

manutenção ou pelo corpo de bombeiros. Nestas etapas o risco de rompimento de bulbos, mesmo com medidas de 

controle, é elevado, e podem causar situações em que possibilitem contaminação por inalação dos vapores mercuriais ou 

por absorção cutânea. Mesmo existindo riscos, não foram observados procedimentos de segurança e utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que considerem os perigos provenientes do contato com mercúrio existente 

nas lâmpadas. Em geral, apenas os riscos de choques elétricos e quedas são observados. 

 

Histórico de Destinação de Lâmpadas 

 

Embora haja necessidade de melhorias no gerenciamento, a destinação final adequada das lâmpadas de descarga (Etapa 

6) ocorre desde 2011 junto a empresas licenciadas. Em consulta à Gerência de Resíduos e Rejeitos da instituição 

verificou-se que entre 2011 e 2012 foram destinadas, respectivamente, 10.000 e 25.000 unidades. 

 

Anteriormente a 2011, a inconstância (ou inexistência) dos processos de destinação de lâmpadas de descarga permitiu 

acúmulo em diversos pontos do campus. A falta de informações sobre a quantidade acumulada dificultou o planejamento 

das coletas de 2011 e 2012, o que reflete na quantidade existente atualmente a ser destinada. As coletas realizadas em 

2011 e 2012 consistiram na eliminação de lâmpadas existentes em abrigos diversos na forma de passivo.  

  

As lâmpadas que serão destinadas em 2014, referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, são estimadas em 50.000 

unidades. Ressalta-se que no ano de 2013, devido a problemas relacionados ao processo licitatório, não houve destinação 

destes resíduos, justificando o elevado número de lâmpadas a serem destinadas no presente ano. 

 

Pontos Críticos de Intervenção 

 

Os pontos críticos de intervenção são escolhidos para possibilitar a promoção de melhorias de forma imediata, sem 

exigir elevados custos à instituição. Justifica-se essa decisão pelas dificuldades enfrentadas na busca de espaço físico e 

recursos para investimentos elevados e pela necessidade de realizar mudanças a curto prazo para melhoria do 

gerenciamento das lâmpadas de descarga. Os pontos críticos de intervenção sugeridos são: Definição de 

responsabilidades; Segurança ocupacional; Redução de riscos no transporte e armazenamento; Melhoria no controle de 

entrega das lâmpadas de pós-consumo. 



7 
 

a. Definição de Responsabilidades 

 

A falta de um procedimento estabelecido dificulta na compreensão de responsabilidades de cada funcionário no 

gerenciamento das lâmpadas de pós-consumo. A partir deste diagnóstico é possível definir a função de cada agente 

dentro das etapas de gerenciamento, que passa a ser entendido com um processo mais amplo que envolve várias etapas. 

A definição de responsabilidade passa por um objetivo mais amplo que é o gerenciamento e não mais a simples troca de 

lâmpadas queimadas, por exemplo. 

 

b. Segurança Ocupacional 

 

As intervenções relacionadas à segurança ocupacional são importantes para redução dos riscos de exposição das equipes 

de manutenção e COB nas atividades que envolvem lâmpadas de descarga contendo mercúrio. A inexistência de 

procedimentos e orientações básicas documentadas para segurança durante o trabalho refletem muitas vezes a falta de 

conhecimento sobre a existência de riscos relacionados ao mercúrio. A manutenção de um programa de capacitação 

frequente aos funcionários é extremamente indicada. 

 

c. Redução de Riscos no Transporte e Armazenamento 

 

A possibilidade de quebra dos bulbos das lâmpadas eleva os riscos de exposição ao mercúrio durante o gerenciamento. 

Dessa forma, procedimentos simples, com a utilização das caixas das lâmpadas novas para armazenamento das lâmpadas 

de pós-consumo podem reduzir os riscos associados à atividade. Da mesma forma, simples intervenções no abrigo 

central, implantação de prateleiras pode evitar quebras no processo de armazenamento e retirada das lâmpadas. 

 

d. Controle de Entrega 

 

As dificuldades de planejamento de contratação de empresas para destinação final podem ser reduzidas se 

implementados procedimentos de controle de entrega de lâmpadas no abrigo central. Dessa forma é possível a 

frequência necessária de destinação final, evitando-se acumulo excessivo de unidades, que pode sua vez reduzirá 

também riscos de quebras e exposição ao mercúrio. 

 

 

Conclusões e Recomendações 

 

O conhecimento sobre o resíduo a ser gerenciado é passo fundamental para o sucesso no processo de gerenciamento. As 

quantidades geradas, os cuidados a serem tomados, os impactos sobre saúde e meio ambiente e as necessidades para 

destinação devem acompanhar sempre as etapas iniciais de elaboração dos procedimentos de gerenciamento do resíduo. 

 

Partindo desta premissa, este estudo possibilitou o conhecimento sobre resíduo, agentes e etapas envolvidos no 

gerenciamento das lâmpadas de descarga na UFV. Partindo deste levantamento foram propostos pontos críticos de 

intervenção imediata que podem permitir avanços significativos a curto prazo no processo. Estes pontos críticos 

permitem a intervenção rápida e de baixo custo, com impactos significativos na redução dos riscos de exposição ao 

mercúrio e de contaminação do ambiente. São entendidos como um passo importante àquelas instituições de ensino 

superior que desejam prover melhorias no gerenciamento dos resíduos de lâmpadas de descarga mas não possuem 

recursos financeiros, humanos e infraestrutura ou dependem de acordos institucionais, geralmente morosos, para 

intervenções maiores no processo. 

 

Embora existam ações simples que possam melhorar efetivamente o gerenciamento, é imprescindível pensar a médio e 

longo prazo, vislumbrando melhorias de infraestrutura para transporte, armazenamento e a substituição de tecnologia 

que possibilite, se não a eliminação do resíduo perigoso, sua redução. Neste sentido, recomenda-se, como 

prosseguimento deste trabalho, uma avaliação técnica, econômica e ambiental para substituição de lâmpadas de descarga 

por tecnologia emergente no mercado, o LED. 

 

 



8 
 

Agradecimentos: Agradecemos à Universidade Federal de Viçosa, através da Gerência de Resíduos 

e Rejeitos da Pró-Reitoria de Administração e do Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental 

do Departamento de Engenharia Civil pelo trabalho conjunto realizado neste e em outros projetos. 

 
Referências 

 
Bastos, F. C. Análise da política de banimento de lâmpadas incandescentes no mercado brasileiro. 2011, 117f. Dissertação 

(Mestrado em Planejamento Energético) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2011. 

Brasil. Ministério da Saúde. Parecer Técnico nº 83 DSAST/SVS/MS/2010. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/0E732C8D/ParTec_83.pdf> Acesso em: 20 jan. 2014. 

Brasil, Portaria Interministerial nº 1007, de 31 de Dezembro de 2010. Disponível em: 

<http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/legislacao/portaria_interminestral/Portaria_MME-MCT-MDIC_n_1.007-

2010.pdf> Acesso em: 13 fev. 2014. 

Brasil, Portaria Ministério da Saúde nº 2914, de 12 de Dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html> Acesso em: 12 fev. 2014. 

Brasil. Portaria Ministério do Trabalho e Emprego nº 3214 de 08 de Junho de 1978. Norma Regulamentadora 15 – Atividades e 

operações insalubres. Disponível em:  

<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812DF396CA012E0017BB3208E8/NR-15%20%28atualizada_2011%29.pdf> 

Acesso em: 12 fev. 2014. 

Burini Junior, E.C. Manzano, E.R. Santos, E.R. Raitelli, M.R. Assaf, L.O. Andrade, A.M.  Destino e gestão aos resíduos de lâmpadas 

elétricas de descarga. In: Congreso de Medio Ambiente AUGM, 7. 2012, La Plata, Argentina. Disponível em: 

<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/26498/Documento_completo.pdf?sequence=1> Acesso em: 12 jan. 2014. 

Eletrobras. Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Manual de Iluminação Eficiente. 2002. Disponível em: 

<http://www.cqgp.sp.gov.br/gt_licitacoes/publicacoes/procel%20predio_pub_manual_iluminacao.pdf> Acesso em: 25 mai. 

2014. 

Eletrobras. Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Iluminação Pública. Disponível em: 

 <http://www.eletrobras.com/ELB/main.asp?TeamID=%7BEB94AEA0-B206-43DE-8FBE-6D70F3C44E57%7D#>. 

Acesso em: 13 abr. 2014. 

Energystar. Information on Compact Fluorescent Light Bulbs and Mercury. EUA, Nov. 2010. Disponível em: 

<http://www.energystar.gov/ia/partners/promotions/change_light/downloads/Fact_Sheet_Mercury.pdf> Acesso em: 25 mai. 

2014. 

Environmental Protect Agency. Mercury Lamp Drum-Top Study. Washington, DC, Aug. 2006. Disponível em: 

 <www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/id/univwast/drumtop/drum-top.htm> Acesso em: 09 jan. 2014.  

Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, Ideia Luminosa. Revista do IDEC. nº 119, p. 30 – 33, Mar. 2008. Disponível em: 

<http://www.idec.org.br/uploads/revistas_materias/pdfs/2008-03-ed119-servico-dicas.pdf> Acesso em: 23 fev. 2014.  

Knuth, F. G. Proposta de um plano para a gestão dos resíduos de lâmpadas fluorescentes na UFPEL. 2010, 44f. Monografia 

(Bacharel em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, 2010. 

Ministério do Meio Ambiente, ICLEI Brasil. Planos de gestão de resíduos sólidos: manual de orientação. Brasília, 2012. 

Mourão. R. F. Seo, E. S. Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes. InterfacEHS, Revista de Saúde, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. São Paulo, SP, v. 7, n. 3, p. 94-112, Set./Dez. 2012. Disponível em: 

< http://www.revistas.sp.senac.br/index.php/ITF/article/view/300> Acesso em: 10 abr. 2014. 

USP Recicla.  Guia prático para minimização e gerenciamento de resíduos –USP São Carlos. São Carlos, SP. 2012. Disponível em: 

<http://www.sga.usp.br/wp-content/uploads/Guiapr%C3%A1tico-para-minimiza%C3%A7%C3%A3o-e-gerenciamento-de-

res%C3%ADduos-USP-Recicla-Digital.pdf> Acesso em: 19 fev. 2014. 

Zanicheli, C. Peruchi, I. B. Moteiro, L. A. João, S. A. da. S. Cunha, V. F. Reciclagem de lâmpadas: Aspectos Ambientais e 

Tecnológicos, Pontifica Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, 2004. 



 

 

ESTIMACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA DE LOS JALES DE DOS CARLOS, 

MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

ESTIMATING WATER EROSION OF THE TAILINGS FROM DOS CARLOS DEPOSIT, 

MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MEXICO 
 

 

José Jesús Zamora Alva
1
 

Norma Segovia López
1
 

María del Refugio González Sandoval
2
* 

Liliana Guadalupe Lizárraga Mendiola
2
 

 

 

Abstract 
Mexico is a country with mining activities dating from 500 years ago which gave place to many of its most important 

cities. Such is the case of Pachuca, capital of the State of Hidalgo. The growth of the city in the 20
th

 century was 

parallel to the mining exploitation, giving rise to the presence of tailings dams or deposits within the city and the 

neighbor municipality of Mineral de la Reforma. This waste is exposed to weathering and are prone to water and 

wind erosion and consequent dispersion. Water erosion of the tailings from Dos Carlos deposit in Mineral de la 

Reforma was determined in the work. The Universal Equation for Soil Loss was used as a first approach in the 

quantification of the impact of water erosion on the tailings dispersion. The value obtained was 13.62 ton/ha/year, 

exceeding the permissible limit of soil loss stated by the Soil Conservation Service of the USA of 11.2 ton/ha/year. 

This value confirms the environmental impact of the tailings and the necessity of implementing mitigation measures 

such as phytostabilization and dry covers. 
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Resumen 

México es un país con una actividad minera de más de 500 años que dio origen a muchas de sus principales 

ciudades. Tal es el caso de la ciudad de Pachuca, capital del Estado de Hidalgo. El crecimiento de la ciudad en el 

siglo XX se dio paralelamente a la explotación minera, formándose presas o depósitos con grandes volúmenes de 

colas o jales en las inmediaciones de la ciudad y su municipio conurbado de Mineral de la Reforma. Estos residuos 

se encuentran a cielo abierto, por lo que son susceptibles a la erosión hídrica y eólica y su consecuente dispersión. En 

la presente investigación se determinó la erosión hídrica de los jales de la presa Dos Carlos, localizada en Mineral de 

la Reforma, mediante la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS), como una primera aproximación de 

cuantificación del impacto de la erosión hídrica en la dispersión de los jales. El valor obtenido fue de 13.62 

ton/ha/año, superando el límite permisible (LPE) de pérdida de suelo establecido por el Servicio de Conservación de 

Suelos de los Estados Unidos 11.2 ton/ha/año. Este valor confirma el impacto ambiental de los jales y la necesidad 

de implementar medidas de reducción de la erosión como estrategias de fitoestabilización o el uso de cubiertas secas. 

 
Palabras clave: Estado de Hidalgo México, erosión hídrica, impacto ambiental, jales 

 

 

Introducción  

 

En México como en muchos otros lugares en el mundo, existen innumerables áreas con fuerte contaminación 

ambiental a causa de actividades mineras, que se han llevado a cabo por siglos; sin embargo, estas actividades han 

tenido una gran importancia en el desarrollo económico del país. En el caso particular del Estado de Hidalgo, su 

capital, la ciudad Pachuca, localizada 96 km al norte de Ciudad de México, se fundó a partir de la explotación de los 

fondos mineros de Pachuca y Real del Monte que generó, desde 1562, más de 80 millones de toneladas de residuos. 

En 462 años, el distrito minero Real del Monte y Pachuca produjo 40,000 ton de plata y 231 ton de oro, lo que 

representa 16 % de la producción nacional de plata y 6 % de la producción mundial conocidos (SGM, 2011). En la 

ciudad de Pachuca, sobre las colas, conocidas en México como jales (del náhuatl “xalli”, arena fina), se han 

construido conjuntos habitacionales, centros comerciales e incluso, un estadio de futbol. Específicamente, en la zona 

de estudio ubicada en el municipio conurbado de Pachuca denominado Mineral de la Reforma, se encuentra un 

depósito o presa de jales, como se les conoce en México, denominado Dos Carlos. Esta presa tiene su origen en la 

Compañía Dos Carlos, que en 1927 adquirió las propiedades de la antigua Santa Gertrudis y San Guillermo. En 

1937, dejó esta compañía en manos de los trabajadores constituyéndose como cooperativa hasta su desaparición en 

1953. Posteriormente en 1956, el gobierno de la república formó la Compañía Real del Monte y Pachuca e inició la 

adquisición de lotes mineros emprendiendo trabajos para su explotación. Con el crecimiento de la ciudad de Pachuca 

hacia sus municipios conurbados como el de Mineral de la Reforma,  esta presa quedó atrapada en medio de una 

zona habitacional. Tomando en cuenta que el jal se erosiona, al igual que los suelos y que sus causas principales son 

el viento y la precipitación, su erosión representa un riesgo para la población cercana, tanto desde punto de vista de 

salud por su inhalación como por su contenido de cromo lixiviable (Lizárraga et al., 2014), por lo que son residuos 

potencialmente peligrosos, además de afectar las vialidades por el azolvamiento que pudiera llegar a ocasionar.  

 

La erosión se define como el proceso físico que consiste en el desprendimiento, transporte y deposición de las 

partículas del suelo (Kirkby, 1984). La erosión hídrica ocurre cuando el agua de lluvia desprende las partículas de los 

agregados en la superficie del suelo y estos son arrastrados por el escurrimiento superficial. Cuando la cantidad del 

agua de lluvia que entra al suelo, es menor al agua precipitada, se produce un flujo superficial sobre el terreno; este 

flujo puede acarrear materiales del suelo, en función de su fuerza hidráulica. Conforme aumenta la carga hidráulica 

que fluye sobre la superficie, se ejercen fuerzas mayores y la erosión del suelo puede ocurrir aún en pendientes 

suaves. Las formas más comunes de erosión hídrica son: erosión por salpicamiento, erosión laminar y en canalillos; 

erosión en surcos y erosión en cárcavas (son los socavones producidos en rocas y suelos de lugares con pendiente a 

causa de las avenidas de agua de lluvia.). Los estudios sobre la erosión en el Estado de Hidalgo y en México en 

general, se han desarrollado principalmente para los suelos agrícolas y forestales. El caso más cercano a la zona de 

estudio fue realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sobre el Parque Nacional El Chico 

(CONANP, 2005); los problemas  de erosión detectados en el área han sido principalmente inducidos por la pérdida 

de cubierta vegetal. En otro estudio, realizado en el vecino estado de San Luis Potosí por  Loredo-Osti, et al. (2007) 



 

 

sobre el riesgo de la erosión hídrica y la proyección de acciones de manejo y conservación del suelo en 32 micro 

cuencas de San Luis Potosí, se enfatiza que el problema de la erosión hídrica está siendo visualizado por el gobierno 

mexicano y debe recibir atención ya que puede afectar los suelos en que está apoyada la infraestructura. En 2008, el 

gobierno del Estado de México realizó un estudio sobre la erosión en todo el estado que se llamó: Bases de 

Diagnóstico: Identificación de Zonas Susceptibles a la Erosión en el Estado de México (Gobierno del Estado de 

México, 2008). Este estudio se realizó con base en la utilización de mapas edafológicos, orografía y altimetría, 

climas, una caracterización de los suelos susceptibles a la erosión, una cuantificación de la superficie erosionada, 

zonificación de las áreas frágiles y la utilización de programas de cómputo para realización de los cálculos basados 

en la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS). La EUPS puede servir también como guía en la selección de 

sistemas de uso y manejo del suelo y vegetación, así como para predecir cambios esperados en las pérdidas de suelo, 

en función de cambios en el manejo de los recursos. Se han realizado algunas modificaciones a la EUPS para adaptar 

su aplicación a áreas de pastizal o áreas forestales (Dissmeyer y Foster, 1981; Trieste y Gifford, 1981). La Ecuación 

Universal de Pérdida de Suelo involucra los siguientes factores (Wischmeier y Smith, 1978): 

 

A = R K L S C P    Ecuación (1) 

En donde: 

A = Pérdida de suelo (ton/ha/año) 

R = Erosividad de la lluvia (MegaJoules mm/ha hr año) 

K = Erosionabilidad del suelo (ton/hr/MJ mm) 

L = Factor por longitud de pendiente (adimensional) 

S = Factor por grado de pendiente (adimensional) 

C = Factor por cubierta vegetal (adimensional) 

P = Factor por prácticas de manejo (adimensional) 

 

De los anteriores, uno de los más importantes es la erosividad de la lluvia, R, que representa la habilidad o 

agresividad de la lluvia para producir erosión; es decir, la energía cinética de la lluvia necesaria para remover y 

transportar las partículas de suelo. Wischmeier y Smith (1965) señalan que el mejor estimador de la erosividad de la 

lluvia es el EI30. 

EI30 = (E) (I30)     Ecuación (2) 

En donde: 

EI30 = Índice de erosividad para un evento (MJmm/ha hr) 

E = Energía cinética de la lluvia (MJ/ha) 

I30 = Intensidad máxima en 30 minutos continuos de lluvia (mm/hr) 

 

En México, se evaluó el factor R de la EUPS en la cuenca del Río Texcoco (Arias, 1980) y se encontró que el EI30 

fue el índice de erosividad que mostró el mayor coeficiente de correlación con las pérdidas de suelo anuales. Sin 

embargo, la utilización del EI30 ha sido discutida y cuestionada para diversas condiciones y se han propuesto otros 

índices para estimar erosividad. Cortés ((1991) estimó el EI30 para las diferentes regiones de la República Mexicana 

y reporta valores de erosividad que varían de 500 a 29 mil Mega Joule mm/ha hr año. Propone catorce modelos de 

regresión (ecuaciones) a partir de datos de precipitación media anual (x) para estimar el valor de R de la EUPS, junto 

con un mapa donde se divide al país en catorce regiones en las que se utilizan estas ecuaciones. El objetivo de esta 

investigación fue estimar la erosión hídrica de los jales de Dos Carlos con la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

(EUPS) como una opción económica y rápida de cuantificar su contribución a la dispersión de los jales por este 

mecanismo y analizar su distribución en los alrededores de la presa.  

 

 

Descripción del Área de Estudio 

 

El Municipio de Mineral de la Reforma, forma parte de la zona metropolitana de la ciudad de Pachuca y se ubica en 

las siguientes coordenadas: entre los paralelos 20° 01' 28.4 y 20° 07', 50.7 de latitud norte; los meridianos 98° 42' 

56.7 y 98° 46' 33.5 de longitud oeste. Tiene una altitud entre 2,400 y 2,900 m. y 2 una superficie territorial de 105.87 



 

 

km en (Censo INEGI 2005), representando el 0.4% de la superficie total de Hidalgo. Colinda al norte con los 

municipios de Pachuca de Soto y Mineral del Monte; al este con los municipios de Mineral del Monte y Epazoyucan; 

al sur con los municipios de Epazoyucan y Zempoala; al oeste con los municipios de Zempoala y Pachuca. 

Geológicamente se ubica dentro de la Provincia del Eje Neovolcánico, formado por llanuras en la mitad de su 

territorio, el cual cuenta con lomeríos en un 25% y de sierra el porcentaje restante. Se encuentra enclavado en una 

zona con sismos poco frecuentes. Se localiza dentro de la cuenca del Río Pánuco. En general, carece de mantos 

acuáticos y lo más prevaleciente en la ciudad son las corrientes superficiales continuas, debido a que las 

precipitaciones pluviales son escasas; a pesar de ello, se forman diversos cauces intermitentes que han sido 

aprovechados para drenar las aguas negras de las localidades, de igual manera se forman algunos cuerpos de agua de 

menor relevancia, los cuales son utilizados principalmente para actividades recreativas, y en menor grado para 

abastecimiento de agua potable. El depósito de jales de Dos Carlos, geográficamente se encuentra en las 

coordenadas: 20°06´17.99‖N 98°42´47.78‖O y tiene una elevación de 2440 MSNM. Está ubicado al suroeste del 

Centro Universitario (CEUNI) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entre las calles Universidad y 

Libramiento a CEUNI (Figura 1). 

 

 

Metodología 

 

Muestreo 

Se recolectaron 6 muestras tomando como referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-021 SEMARNAT- 2000 

(SEMARNAT, 2003). Se realizó un trazo en zigzag tomando como referencia los puntos cardinales de las diferentes 

áreas del jal (Figuras 1 y 2), con un espaciamiento de 300 m entre cada toma de muestra; se guardaron en bolsas de 

plástico, para después llevarlas a laboratorio para realizarle la prueba de granulometría pertinente, antes 

considerando que el material debió estar seco y para ello se dispuso al secado de las muestras. 

 

Determinación de los parámetros de la EUPS 

Los pasos para el cálculo de la erosionabilidad con al EUPS fueron los siguientes: 

1. Revisión de los datos de cuatro estaciones climatológicas cercanas a los sitios de estudio (CONAGUA, 

2013) para conocer la carga hidráulica de estas. De estos datos se obtuvo un valor promedio (x) que se 

utilizó para determinar el factor de erosividad de la lluvia (R), descrito en el paso 3. 

2. Determinación de las distancias del sitio de estudio a las zonas donde se deposita el material arrastrado por 

la corriente de agua a las alcantarillas y arroyo más cercano, denominada λ, así como la diferencia de alturas 

entre el depósito de jales y las zonas de depósito de los mismos. Para determinar estos parámetros se utilizó 

como herramienta la aplicación de Google Earth. 

3. Cálculo del valor de erosividad de la lluvia (R). Se calculó el factor R, tomando la ecuación para la región 1, 

a la que pertenece Pachuca, según el mapa de ―Regiones de México donde aplicar las ecuaciones de 

erosividad‖ (Cortés, 1991). 
4. Cálculo del valor de erodabilidad (K). Para poder estimar este valor hace falta conocer las características del 

jal enlistadas abajo para interpolar el valor de K utilizando ―Nomograma para determinar el factor de 

erosionabiliad del suelo, K‖. a) El porcentaje de limos + arenas muy finas; b) Porcentaje de arenas; c) 

Porcentaje de materia orgánica; d) Estructura del suelo; e) Permeabilidad. Para obtener los valores de a), b) 

y d), se determinó la granulometría de las muestras como materiales compactables, con base en el Manual 

de Métodos de Muestreo y Pruebas de Materiales M-MMP-1-06/03 del Instituto Mexicano del Transporte 

(IMT, 2003).  

5. La determinación del valor de c) se obtuvo por el método de Walkley-Black ya que es de los métodos 

aproximados más rápidos para la determinación de la materia orgánica del suelo. 

6. Para realizar la interpolación en el nomograma para determinar el factor de erosionabiliad del suelo, K. 

(Foster, 1981) se obtuvo la clasificación de la permeabilidad con base en mediciones en campo 

7. El factor de longitud de pendiente (L) y el grado de pendiente (S) se determinaron de manera conjunta de 

acuerdo con Wischmeier y Smith (1978). 

8. Factor de prácticas de conservación del suelo (P) y factor de cubierta vegetal (C). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_del_Monte
http://es.wikipedia.org/wiki/Epazoyucan
http://es.wikipedia.org/wiki/Zempoala_(Hidalgo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca_(municipio)


 

 

9. P es considerado como una variable independiente en la EUPS, contempla prácticas de conservación del 

suelo tales como: cultivos en curvas de nivel, cultivos en terrazas. En el caso de la cuenca en estudio se 

consideró que no se realiza alguna de éstas prácticas y por lo tanto éste factor toma el valor de P= 1. Este 

considerando lo asumen Barrios y Quiñones (2000), para la cuenca que ellos estudiaron y Montes et al. 

(1998), asumen que los factores C y P de la EUPS pueden considerarse con valores unitarios y usar 

únicamente los factores R, K, LS. 

 

  
Figura 1. Localización de la zona de estudio 

(modificado de Lizárraga-Mendiola et al., 2014) 

Figura 2. Vista de la zona de muestreo 

 

 

Resultados y discusión 

 

Con base en los criterios descritos en la metodología se obtuvieron los siguientes resultados para cada uno de los 

parámetros de la EUPS. Se utilizaron los datos de precipitación media anual de las estaciones 13020, 13056, 13115 y 

13150, obteniéndose como promedio, 44.50 mm. Los factores L y S se tomaron en consideración con la distancia 

que era mayor iniciando en una ladera recorriendo un camino por el cual suben automóviles y terminando con una 

alcantarilla donde se supone se podría presentar azolvamiento. Esta distancia fue de 164 m y la pendiente que se tuvo 

fue del 3%. El valor de LS obtenido fue de 2.687 adm. Con los valores anteriores, se obtuvo el valor de la erosividad 

de la lluvia R=55.255 MJ mm (ha h)
-1

, siendo el factor que más contribuye al valor de EUPS. Con respecto al valor 

de probabilidad del suelo (K), de la granulometría de las muestras se obtuvo una composición promedio de arenas de 

6.99% y de arenas muy finas y limo de 78.24%.  De acuerdo con el método de la carga decreciente se calculó la 

permeabilidad in situ durante 5 horas en las que el abatimiento fue muy similar en cada lectura y este fue de 6 cm/h y 

con este dato se clasificó la permeabilidad como moderada asignándole el código 3, que corresponde a 

moderadamente permeable (Wischmeier y Smith, 1978). Considerando los valores anteriores, se obtuvo un valor de 

K de 0.087. Para los factores P y C como la zona de jales no se contempló una conservación por tratamiento 

mecánico o cultivos se consideran estos factores como valores unitarios. Finalmente la estimación de la erosión 

hídrica de los jales de Dos Carlos resultante fue de A = 58.255 * 0.087 * 2.687 *1*1 =  13.62 ton/ha/año. 

 

El valor obtenido se comparó con el intervalo de límite permisible (LPE) de pérdida de suelo establecido por el 

Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos ya que en México aún no se ha proporcionado datos sobre 

límites permisibles. Este intervalo es de 2.2 a 11.2 ton/ha/año; por lo que el valor obtenido de 13.62 ton/ha/año es 

superior al límite máximo, lo que que se requiere analizar qué tipo de manejo de suelo y vegetación se requiere para 

disminuir la erosión (Frederick et al., 1999). El valor obtenido confirma lo observado en la topografía del lugar, esta 

presenta una pendiente que disminuye de norte a sur, ya que al norte se encuentra un pequeño cerro que muestra 

evidencias de erosión también. En el lado sur del depósito de jales se encuentra un arroyo donde hay una importante 



 

 

deposición de jales, como sedimentos finos, lo que favorece la dispersión de los jales y el riesgo de lixiviado de los 

mismos.  

Conclusiones y recomendaciones 

 

El estudio de la erosión de los jales mediante la estimación de la pérdida de estos residuos por erosión hídrica 

mediante la determinación del valor de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS), es una primera 

aproximación en la cuantificación de la afectación ambiental que pueden estar provocando estos residuos debida a la 

dispersión de partículas y evidencia la necesidad de llevar a cabo medidas de remediación en la zona. Tomando en 

cuenta la presencia de varias especies vegetales en la superficie de los jales, las futuras investigaciones se enfocarán 

en el desarrollo de estrategias de fitoestabilización, estudio de la estabilidad de los taludes o de cubiertas secas que 

aíslen los jales. Adicionalmente, los jales de Pachuca paulatinamente serán reprocesados para extraer plata y otros 

metales de interés comercial, sin embargo, se prevee que la reducción del volumen de los residuos después de estas 

operaciones no sea significativo, manteniéndose vigente la necesidad de aislarlos del ambiente. 
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Abstract 
In the middle of the communities development, the problem of the disposal of urban solid waste generated 

and its effects on the environment . In this context , the best ways of disposal and energy recovery of waste 

have been studied . As the generation of methane, the biggest propter of greenhouse gas is inevitable in 

sanitary landfill ,  studies about the transformation of methane into carbon dioxide , that it is around twenty 

one times less aggressive to the environment than methane and / or its use as an energy source have been 

doing. The Caxias do Sul Landfill  opened in 2010. It  operation project provides  fifteen years , but with  

capacity to receive waste for thirty years. the amount of methane generated, calculated by  the methodology of 

Intergovernmental Panel on Climate Change - 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories and the Intergovernmental Panel on Climate Change - 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories and converted into carbon dioxide before it is released to the atmosphere may be 

subject to design for clean development mechanisms. A CDM - Clean Development Mechanisms helps to 

control and reduce emissions of greenhouse gases and can also be object of  sale as carbon credits to countries 

that have not reached their targets under the Kyoto Protocol and also generate funds for the development of 

new projects in the city . The results of this study showed that the amount of methane generation from Caxias 

do Sul landfill, can reach approximately 420 million cubic meters of methane during the years of operation 

(fifteen years) and fifteen years after the end of waste receiving. It may be applicable to the generation of 

electric power and after certification it may become a Clean Development Mechanism . 

 
KeyWords: Solid Waste Management, Urban Solid Waste, Landfill, Methane Generation, Clean Development 

Mechanism. 

 

 

Resumen 

Em meio ao desenvolvimento das comunidades, surge a problemática da disposição dos resíduos sólidos 

urbanos gerados e seus efeitos ao meio ambiente. Neste contexto, estudam-se as melhores formas de 

disposição e aproveitamento energético dos resíduos. Como a geração de metano, um dos principais 

causadores do efeito estufa, é inevitável em aterro sanitários, estuda-se a transformação deste gás em dióxido 

de carbono, um gás cerca de vinte uma vezes menos agressivo ao ambiente do que o metano e/ou a sua 
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utilização como fonte energética. Com isso, o objetivo desta pesquisa é quantificar a geração de metano do 

aterro sanitário de Caxias do Sul, inaugurado em 2010, com projeto de operação de quinze anos. Para isso 

utilizou-se a metodología de cálculo do Intergovernmental Panel on Climate Change – 1996 IPCC Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories e Intergovernmental Panel on Climate Change – 2006 IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Os resultados deste trabalho demostraram que a 

quantidade de geração de metano pelo aterro sanitário da Cidade de Caxias do Sul, pode chegar a 

aproximadamente 420 milhoes de metros cúbicos de metano durante seus anos de quinze anos de 

funcionamento e mais quinze anos após o término do recebimento de residuos. Esta quantidade pode 

significar uma produção de 3.188.603.479kWh. 

 
Palabras clave: Gerenciamento de Residuos Sólidos, Resíduos Sólidos Urbanos, Aterro Sanitário, Geração de Metano, 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

 

 

Introdução 

 

São gerados no mundo, 30 bilhões de toneladas de resíduos por ano, conforme RODRIGUES FILHO et al. 

(2006), com tendências a alcançar proporções dramáticas considerando o aumento das taxas de crescimento 

populacional e evolução dos padrões de produção de bens de consumo; sendo que o Brasil contribui com 

cerca de 4,5% do volume gerado, o que equivale a 140 mil toneladas por dia. 

 

Segundo RENOU et al. (2008), a geração de RSU no mundo cresce continuamente. Como evidência disto, o 

autor exemplifica a geração, em 1997, de 8.042 toneladas de resíduos por dia no município do Rio de Janeiro 

no Brasil, sendo que em 1994, a geração foi de 6.200 toneladas por dia. Entre os anos de 1992 e 1994, na 

Noruega e nos Estados Unidos a geração de RSU cresceu cerca de 3% e 4,5%, respectivamente. No ano de 

2002, a população francesa produziu 24 milhões de RSU, ou seja, 391 kg por pessoa no ano. 

 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) realizou uma pesquisa no Brasil com uma 

amostra que contempla municípios em todos os estados e mais o Distrito Federal. Do total de 5.564 

municípios a amostra levou em consideração 192, ou seja, 3,5% do total. Em termos de população, do total de 

184.184.264 habitantes, a amostragem abrangeu 71.977.066, ou seja; 39,1% do total. Participaram da 

pesquisa todos os municípios com mais de 850.000 habitantes e 86% dos municípios com 500.000 habitantes. 

O trabalho concluiu quanto a coleta de resíduos urbanos que, a cobertura média é superior a 98%, sendo que 

72,3% dos municípios possuem coleta seletiva (MCIDADES/SNSA/PMSS, 2008). 

 

Segundo a mesma fonte, a massa de resíduos urbanos corresponde a uma geração per capita de 0,92 

kg/habitante urbano.dia. Para o Estado do Rio Grande do Sul a média de massa coletada per capita em relação 

à população urbana é de 0,73 kg/hab.dia. 

 

No Brasil o uso de Aterros Sanitário é a prática mais difundida para destinação final dos residuos sólidos 

domésticos. Neste contexto, as maiores problemáticas, quando trata-se de aterros sanitários, são os gases do 

aterro. O biogás é a mistura de gases: metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e outros gases, gerado pela 

degradação da biomassa. (ANDREOLI et al., 2003 apud PIERRE & QUEZADA DORIA, 1995). O metano 

(CH4) é o responsável pela energia e quanto maior seu teor mais puro será e maior o seu poder calorífico. 

(ANDREOLI et al., 2003) 

 

Em relação a produção de gás metano em aterros de resíduos, Lima (2004) descreve uma série de projetos 

executados e respectivas extrações / gerações. A seguir uma lista de alguns desses estudos: 

• Aterro Sanitário em Campinas (Brasil): 1.000 m³/dia; 

• Aterro Sanitário Carson (Estados Unidos): 2.000 m³/dia; 

• Aterro Sanitário Brea (Estados Unidos): 9.300 m³/dia; 

• Aterro Sanitário em Uttingen (Suiça): 12.000 m³/dia; 

• Aterro Sanitário Azuza (Estados Unidos): 18.000 m³/dia; 
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• Aterro Sanitário em La Feria (Chile): 25.000 m³/dia; 

• Aterro Sanitário em Kitchner (Canadá): 39.000 m³/dia; 

• Aterro Sanitário Brasley (Estados Unidos): 56.000 m³/dia; 

• Aterro Sanitário Poppenweiler (Alemanha): 56.000 m³/dia; 

• Aterro Sanitário Ascon (Estados Unidos): 67.300 m³/dia; 

• Aterro Sanitário San Fernando (Estados Unidos): 100.000 m³/dia; 

• Aterro Sanitário Monterey Park (Estados Unidos): 112.000 m³/dia; 

• Aterro Sanitário em Liosia (Grécia): 192.000 m³/dia. 

 

Para projetos de MDL (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo), deve-se executar estimativas de emissão de 

metano. Para isso, existem diversas metodologías de cálculo. 

 

ALVES et al. (2008), em estudo sobre as viabilidades do uso do biogás em Belo Horizonte, utilizou a 

metodologia do Intergovernmental Panel on Climate Change – Revised 1996 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories para os resíduos depoistados na área desde 1996 com alcançe até 2017, porém 

com utilização do biogás apartir de 2008 e observou-se que a geração de metano decresceu cerca de cinquenta 

mil toneladas na produção de metano de 2008 à 2017. E segundo as conclusões do autor, existe potencial 

energético e econômico considerável no aterro sanitário de Belo Horizonte. No caso de venda dos créditos de 

carbono, eles estimam que o projeto renderia cerca de duzentos e doze milhoes de reais. 

 

COELHO & OLIVEIRA (2012), em pesquisa sobre a estimativa teórica di metano gerado no aterro sanitário 

de Palma, Tocantins, utilizou da mesma metodologia do trabalho anterior, utilizando-se apenas dos resíduos 

depositados no aterro de 2008 à 2010 e a geração de metano durante o período, observou-se que a geração de 

metano cresceu durante os anos de estudo. E que poderia ser desenvolvido um projeto de MDL – Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo. 

 

MENDES et al. (2007), em seu trabalho, traz um comparativo entre metodologias de estimativa de geração de 

biogás em aterros sanitário. Os autores estimaram dados fictícios e testaram metodologias de estimativa de 

geração de metano (IPCC e da USEPA). As conclusões do estudo são: a) os métodos de inventário podem ser 

considerados adequados apenas para um estudo grosseiro de geração de biogás em aterros, ficando assim mais 

apropriados para a obtenção de dados para regiões e ou países; b) Para todos os métodos são necessários 

informações de constantes e/ou secundárias o que pode acarretar erros de dimensionamento; c) Para uma 

avaliação mais detalhada da geração de metano em aterros sanitários recomenda-se métodos que levem em 

consideração a geração de biogás ao longo dos anos, por meio de uma aproximação da cinética de 

decomposição do resíduo. 

 

Neste tema, ALVES et al. (2008) e COELHO & OLIVEIRA (2012) utilizaram o Método de Decaimento de 

Primeira Ordem para estimativa de geração de metano em aterros sanitários. Os valores encontrados variaram 

de dois milhões e cem mil metros cúbicos de metano na até cinco milhões e duzentos mil metros cúbicos de 

metano gerados. Segundo os autores esta metodologia é a que mais se aproxima dos valores reais pois leva em 

consideram a cinética da geração e permite utilizar valores variáveis de resíduos depositados no aterro. 

 

Com isso, esta pesquisa objetivou estimar a quantidade de metano a ser gerado pelo Aterro Sanitário de 

Caxias do Sul para o período de operação e período de monitoramento, utilizando metodología reconhecida 

de dimensionamento. 

 

 

Metodologia 

 

Unidade de Estudo  
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Atualmente, Caxias do Sul, cidade localizada no Estado do Rio Grande do Sul (Brasil), conta com uma 

população estimada de 465.304 habitantes e uma área de 1.644,296 km² (IBGE, 2013). O Índice de 

Desenvolvimento Humano da cidade é de 0,782, valor considerado alto pelo PNUD (2010). 

 

O município envia para a Central de Tratamento de Resíduos Rincão das Flores cerca de 360 toneladas de 

resíduos por dia ou 131.400 toneladas por ano. O grau de compactação do aterro sanitário estimado é de 388 

kg/m³. Destes, cerca de 57% são restos de alimentos, 16% componentes orgânicos, 10% plástico, 8% 

papel/papelão. 

 

Em abril de 2010 o novo aterro sanitário de Caxias do Sul, construído na localidade de Rincão das Flores, 

distrito de Vila Seca foi inaugurado. Localizado em uma área de 275 hectares, a Central de Tratamento de 

Resíduos Rincão das Flores foi preparada para garantir proteção ambiental. (CODECA, 2013). O período de 

operação do aterro está previsto até 2025, ou seja, 15 anos. 

 

Estimativa do Crescimento Populacional  

 

O crescimento populacional de Caxias do Sul para o período de projeto foi estimado a partir da progressão 

geométrica, através das Equações (1).  

 

   Equação (1) 

 

 próximo ano em estudo 

 = população do próximo ano em estudo 

 

 

Estimativa da Geração de Resíduos 

 

A estimativa de geração de resíduos que a Central de Tratamento Rincão das Flores irá receber durante o 

tempo de projeto foi calculada a partir da Equação (2). 

 

 Equação (2) 

 

Onde: 

Gt = geração futura de resíduos, após t anos (kg/dia) 

P0 = população atual total do município (hab) 

yp = taxa de crescimento populacional (% a.a.) 

t = tempo considerado (anos) 

GP0 = geração per capita atual (kg/hab.dia) 

yper = taxa de incremento anual da geração per capita (% a.a.) 

Ct = nível de cobertura da coleta no tempo considerado 

 

Metodologia de Cálculo para Estimativa de Geração de Metano 

 

A produção gás metano no Aterro Sanitário Rincão das Flores de Caxias do Sul foi calculada com base no 

modelo de cálculo do Intergovernmental Panel on Climate Change – Revised 1996 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories, segundo as Equações de 3 - 7. 

 

 Equação (3) 

 

Onde: 
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QTx = Quantidade de metano gerado no ano analisado pelo residuo Rx (m³/ano) 

K = Taxa de geração de metano (l/ano) 

Rx = Total de resíduos depositados no ano analisado (t/ano) 

 X = Ano de entrada dos resíduos 

 L0 = Potencial de geração de metano (m³/t) 

 T = Ano analisado 

 

Para cálculo da taxa de geração de metano utilizou-se a Equação (4): 

 

  Equação (4) 

 

O potencial de geração de metano proveniente da degradação do resíduo foi calculado de acordo com a 

Equação (5) aparesentada a seguir: 

 

 Equação (5) 

 

Onde:  

MCF = fator de correção do metano 

DOC = valor de carbono degradável 

DOCf = fração de carbono degradável que poderá ser decomposta 

F = porcentagem de metano no biogás gerado 

16/12 = razão de peso molecular CH4/C (fator de conversão de metano em carbono) 

 

 

O valor de carbono degradável foi calculado da seguinte forma, ver Equação (6): 

 

 Equação (6) 

 

Onde: 

A = porcentagem de papel e papelão 

B = porcentagem de podas e componentes orgânicos (excluindo alimentos) 

C = porcentagem de alimentos 

D = porcentagem de madeira 

 

Para determinação da fração de carbono degradável que poderá ser decomposta utiliza-se a seguinte Equação 

(7): 

 

  Equação (7) 

 

Onde: 

T = temperatura na zona anaeróbica. 

 

Segundo, RENOU et al. (2007), a temperatura a ser considerada na zona aeróbica é de 35° Celsius, que é 

considerada a melhor temperatura para a atividade anaeróbica. A porcentagem de metano no biogás gerado, 

citado em ANDREOLI et al. (2003) apud. PIRES (2000), varia de 50% a 75%. A partir disso, o valor 

utilizado foi de 50%. 
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Resultados 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos para estimativa de geração de metano no aterro sanitário de 

Caxias do Sul. Para a estimativa de cálculo, utilizou-se o período de projeto do aterro de 15 anos a partir de 

sua abertura em 2010 (Período de Operação). Após o fechamento previsto para 2025, estimou-se a geração de 

metano por mais 15 anos (Período de Monitoramento), que segundo NUNES (2009) apud IBAM (2005), é o 

período no qual o aterro continua a produzir quantidades significativas de gases do aterro, consequentemente 

metano. 

 

A Tabela 1 apresenta a estimativa de crescimento populacional (Taxa de incremento igual a 1,02) e de 

geração de residuos sólidos urbanos (Taxa de incremento igual a 1,05). Além disso, a última coluna apresenta 

a geração anual de metano estimada conforme descrito na metodologia. 

 

Tabela 1: Quantidade de metano gerado em função do total de resíduos aterrados para o período de operação 

e monitoramento do Aterro Sanitário de Caixas do Sul. 

Período de Projeto Ano 
População 

(habitantes) 

Quantidade de 

Resíduos Aterrados 

(t/ano) 

Geração Anual de Metano 

(m³/1000) 

Período de Operação 

do Aterro Sanitário 

(recebimento de 

resíduos) 

2010 435.564 162160,48 3.076,70 

2011 441.332 167710,07 5.777,70 

2012 446.911 173346,65 8.163,39 

2013 465.304 184382,11 10.385,48 

2014 474.615 191870,95 12.402,28 

2015 484.112 199782,43 14.253,87 

2016 493.799 208020,12 15.972,30 

2017 503.680 216597,54 17.584,83 

2018 513.758 225528,32 19.114,69 

2019 524.039 234827,95 20.581,83 

2020 534.525 244510,71 22.003,33 

2021 545.221 254592,80 23.393,88 

2022 556.130 265090,12 24.766,20 

2023 567.259 276021,11 26.131,38 

2024 578.609 287401,99 27.499,07 

2025 590.187 299252,58 28.877,79 

Período de 

Monitoramento do 

Aterro Sanitário (após 

fechamento do aterro) 

2026 601.997 0,00 24.363,17 

2027 614.043 0,000 20.554,35 

2028 626.330 0,00 17.340,98 

2029 638.863 0,00 14.629,98 

2030 651.646 0,00 12.342,80 

2031 664.686 0,00 10.413,18 

2032 677.986 0,00 8.785,24 

2033 691.553 0,00 7.411,79 

2034 705.391 0,00 6.253,07 

2035 719.505 0,00 5.275,50 

2036 733.903 0,00 4.450,75 

2037 748.588 0,00 3.754,94 

2038 763.567 0,00 3.167,91 

2039 778.846 0,00 2.672,66 

2040 794.431 0,00 2.254,83 
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Na Figura 1 pode-se observar as curvas de geração de metano para o resíduo depositado anualmente no aterro 

sanitário. Observa-se que a geração de metano, considerando apenas o resíduo colocado no ano de estudo 

cresce juntamente com a quantidade de resíduo depositada e que com o passar do tempo sofre o decréscimo, 

conforme modelo de estimativa aplicado. 

 

 
Figura 1: Curva de Geração de Metano por Ano (m³/ano) 

 

Já avaliando o comportamento de geração de metano no Aterro Sanitário de Caixas do Sul para os períodos de 

operação e monitoramento é possível observar o crescimento da curva de geração de metano com a entrada de 

resíduos anualmente, até 2015 e após o fechamento do aterro é possível observar que a curva é decrescente. A 

Figura 2 apresenta estes resultados. 

 

 
Figura 2: Curva de Geração de Metano por Ano (m³/ano) 

 

O total de metano estimado a ser gerado no Aterro Sanitário de Caxias de Sul, durante seus 15 anos de 

operação e mais seus 15 anos de acompanhamento, é igual à 423.655.861,87 metros cúbicos de metano. 
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Conclusões 

 

Os resultados deste trabalho demostraram que a quantidade de geração de metano do aterro sanitário da 

cidade de Caxias do Sul, pode chegar a aproximadamente 420 milhões de metros cúbicos de metano durante 

seus quinze anos de funcionamento e mais quinze anos após o término do recebimento de residuos. 

 

Existem diversos estudos abordados na literatura com posibilidades de aproveitamento deste gás. 

Considerando uma captação de cerca de 75% do gás gerado no Aterro Sanitário de Caxias do Sul, pode-se 

estimar, pelo menos duas alternativas: 

 

a) Considerando o poder calorífico do metano igual a 8500kcal/m³, no caso deste aterro, há 

possibilidades de geração durante todo o tempo de estudo, desconsiderando qualquer tipo de perdas 

durante o processamento,   de 2.700.806.119.433kcal. Esta energia poderia estar sendo utilizada 

como gás natural em substituição do GLP; 

b) Outra possibilidade é a geração de energia elétrica. O metano possui um poder calorífico de 

aproximadamente 14kWh/kg, isso significa que 3.188.603.479kWh poderiam ser gerados por este 

aterro ao longo dos anos até 2040, desconsiderando as perdas durante o processamento. 
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Abstract  
Cuba doesn’t have established a system of safe management of solid wastes in healthcare institutions from three 

levels of medical care that use the Cuban Standard 530:2009 as reference. The proposal was to implement 

institutional plans for a safe management of solid wastes from healthcare institutions from three levels of medical 

care related to Cuban Standard 530:2009. A cross-sectional survey was conducted in healthcare institutions from 

three levels of medical care from September/2008 to December/2011 in two steps. First, was characterized the 

generation and management of solid wastes. Second, was developed a management system, including 

development/improvement of the institutional plans. Characterization of solid wastes generated was qualitative and 

semi quantitative. We explored the characteristics of the health institution and its services; cleaning areas and stages 

of solid wastes management. Personnel involved in the characterization of the generation and management of solid 

wastes received previous training for this purpose. The amount of solid wastes generated varied among first, second 

and third levels of healthcare institutions with the highest at secondary level. The institutional plans for solid wastes 

management, was developed/perfected which included a checklist that allows its evaluation and improvement. The 

educational intervention allowed the training of 120 healthcare workers thought three workshops. The 

developed/perfected institutional plans for solid wastes management constitutes a tool for hospital management and 

contributes to increase the quality of services these institutions provide. The use of Cuban Standard 530:2009 as 

reference to develop/ perfect institutional plans for solid wastes management facilitate to apply it in others 

healthcare institutions around the country. 

 
KeyWords: characterization of solid wastes, Cuba, healthcare institutions, institutional plans of solid wastes management, solid 

wastes management  
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Resumen 

En Cuba no está establecido un sistema de manejo seguro de los desechos sólidos en las instituciones de salud de los 

diferentes niveles de atención que utilice como referencia la Norma Cubana NC 530:2009. Implementar planes 

institucionales para el manejo seguro de los desechos sólidos procedentes de instituciones de los tres niveles de 

atención a la salud de acuerdo a la Norma Cubana NC 530:2009. Se realizó un estudio transversal en instituciones de 

los tres niveles de atención a la salud desde Septiembre/2008 a Diciembre/2011 en dos etapas. En la primera se 

caracterizó la generación y manejo de los desechos sólidos. En la segunda se desarrolló el sistema de manejo, con la 

elaboración / perfeccionamiento de los planes institucionales. La caracterización de los desechos sólidos generados 

se realizó cualitativa y semi – cuantitativa. Se exploraron las características de la institución de salud y sus servicios; 

limpieza de las áreas y las etapas del manejo de los desechos sólidos. El personal involucrado en la caracterización 

de la generación y manejo de estos desechos, recibió una capacitación previa. La cantidad de desechos sólidos 

generados varió entre las instituciones de los tres niveles de atención con predominio en las instituciones del nivel 

secundario. Se elaboraron/perfeccionaron los planes institucionales de manejo de los desechos sólidos, los que 

incluyeron un listado de verificación que permite su evaluación y perfeccionamiento. La intervención educativa 

permitió la capacitación de 120 trabajadores a través de la realización de tres talleres. Los planes institucionales 

implementados para el manejo seguro de los desechos sólidos constituyen una herramienta para la gestión 

hospitalaria y contribuyen a elevar la calidad de los servicios en las instituciones que participaron en esta 

investigación. La utilización de la NC 530:2009 como marco de referencia para la elaboración e implementación de 

los planes de manejo facilita la generalización de esta experiencia a otras instituciones del sector de la salud en el 

país. 

 
Palabras clave: caracterización de los desechos sólidos, Cuba, instituciones de salud, manejo de los desechos sólidos, plan 

institucional de manejo de los desechos sólidos  

 

 

Introducción 

 

La inquietud mundial sobre los desechos peligrosos como uno de los principales problemas ambientales y sociales, 

surgió durante los años 70 como resultado de una mayor toma de conciencia con respecto al daño que estos desechos 

tienen sobre el ser humano y su persistencia en el ambiente (de Koning, et al., 1994). Su potencial patogénico y la 

ineficiencia en su manejo, incluida la generación, manipulación, inadecuada segregación y la carencia de tecnologías 

para su tratamiento y disposición final, hacen que estos desechos constituyan un riesgo para la salud (Haylamicheal et 

al., 2011 y HCWH, 2007). El manejo inadecuado de los desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios e 

infecciones graves al personal que labora en los hospitales, a los pacientes y a la comunidad en general (Zabala, 

1998). Además, puede facilitar la transmisión de enfermedades intrahospitalarias y causar un aumento en el número 

de días de hospitalización, en los costos de tratamiento y en la mortalidad intrahospitalaria (Nercelles, et al., 1999). 

 

La correcta gestión de los desechos sólidos significa no sólo controlar y disminuir los riesgos, sino lograr la 

minimización de los desechos en la fuente de generación, lo cual elevaría también la calidad y eficiencia de los 

servicios que brinde el centro de atención de salud (CEPIS, 1996). 

 

Los hospitales y otras instituciones de atención a la salud tienen un “deber de cuidado” para la salud pública y para el 

medio ambiente y tienen responsabilidades particulares en relación con los desechos que ellos generan. Estas 

instituciones deben asegurar que las actividades de manejo, tratamiento y disposición final de los desechos generados 

no tengan consecuencias adversas a la salud humana y al medio ambiente (WHO, 1999). 

 

La gestión de los desechos sólidos de instituciones de salud es un proceso destinado a garantizar la adecuada higiene 

y seguridad para los trabajadores y las comunidades de la salud de los hospitales. Incluye la planificación y 

adquisición, la construcción, la conducta y capacitación del personal, el uso adecuado de herramientas, máquinas y 

productos farmacéuticos, los métodos apropiados de eliminación dentro y fuera del hospital y la evaluación. Sus 

numerosas dimensiones requieren un enfoque más amplio que el punto de vista tradicional de especialistas en salud e 

ingeniería (WHO, 2007; OMS, 2006). 
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En Cuba no está establecido un sistema de manejo seguro de los desechos sólidos en las instituciones de salud de los 

diferentes niveles de atención que utilice como eje básico la Norma Cubana NC 530:2009 (ININ, 2009), lo cual 

permitiría obtener resultados válidos al proveer a las autoridades competentes de informaciones básicas para 

dimensionar el sistema e identificar sus fortalezas y debilidades. 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo la implementación de planes institucionales para el manejo seguro de los 

desechos sólidos generados en instituciones de los tres niveles de atención a la salud utilizando como marco de 

referencia el documento normativo referido anteriormente, lo que facilitaría la generalización de esta experiencia en 

otras instituciones del sector.    

 

 

Metodología 

 

Se realizó un estudio transversal durante el período comprendido de septiembre/2008 a diciembre/2011 en siete 

instituciones de salud: Nivel primario: 1 Policlínico; Nivel secundario: 4 Hospitales (A, B, C y D) y Nivel terciario: 2 

Institutos de Investigación (1 y 2). 

 

El estudio contempló dos etapas. Una primera de diagnóstico, la cual estuvo enfocada hacia la caracterización de la 

generación y el manejo de los desechos sólidos. En la segunda etapa, se desarrolló el sistema de manejo y se realizó 

la elaboración/perfeccionamiento del plan institucional de manejo de los desechos sólidos en las instituciones 

participantes. Para el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

Coordinación con las autoridades del hospital: Una vez seleccionadas las instituciones participantes se dialogó con 

las autoridades de dichos centros asistenciales sobre el proyecto y las actividades que se llevarían a cabo; así como, 

la metodología que se emplearía, con el propósito de obtener la autorización para ejecutar el estudio.  

 

Caracterización de los desechos sólidos generados: Se efectuó durante siete días continuos de una semana tipo. Esta 

se realizó de forma cualitativa y semi – cuantitativa al no contar con los insumos requeridos para realizar una 

adecuada segregación, embalaje, recogida y pesaje de los desechos generados durante una semana, como está 

recomendado. Se identificaron las diferentes etapas del manejo de los mismos, acorde a la Norma Cubana NC 

530:2009 (ININ, 2009).  

 

La caracterización se realizó mediante una encuesta aplicando un cuestionario que fue elaborado a los efectos de este 

estudio y tuvo como instrumento básico de referencia la “Encuesta de residuos de hospitales”, desarrollada por el 

CEPIS (CEPIS, 1996). Se exploraron las características de la institución de salud y sus servicios. Todo el personal 

involucrado en la caracterización de la generación y manejo de estos desechos, recibió una capacitación previa. 

 

Plan institucional de manejo de los desechos sólidos: El eje central para desarrollar el plan de manejo institucional lo 

constituyó la Norma Cubana NC 530:09 “Desechos sólidos. Manejo de los desechos sólidos de instituciones de 

salud. Requisitos sanitarios y ambientales” (ININ, 2009).  

 

Implementación del plan de manejo: Se constituyó un grupo de trabajo integrado por personal de las áreas 

involucradas en el manejo de los desechos sólidos y se asignaron responsabilidades con vistas a garantizar el 

funcionamiento y perfeccionamiento del sistema de manejo implementado en cada institución de salud.  

 

Intervención educativa: Se realizaron tres intervenciones educativas: al inicio del estudio de caracterización, antes de 

la elaboración de los planes de manejo y al comienzo de la implementación del sistema de manejo, mediante talleres 

de capacitación, con vistas a favorecer el desarrollo de capacidades institucionales para la ejecución de la 

investigación e implementación de sus resultados.  
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Resultados 

 

Características generales de las instituciones participantes: Variaron en cuanto al nivel de atención a la salud, el 

tamaño de la institución, el número de camas de hospitalización (en los niveles secundario y terciario), la cantidad de 

personas que laboraban en las mismas, la proporción de pacientes externos atendidos y la complejidad de los 

servicios en los diferentes niveles y entre las instituciones comprendidas en un mismo nivel, entre otros factores. Las 

características generales de las instituciones participantes se presentan en las Tablas 1 y 2. 

 

Tabla 1. Características generales del policlínico – nivel primario de atención. INHEM, 2008 – 2011 

 

Características No. 

No. de Servicios 9 

Clínica Estomatológica 1 

Consultorios del médico y la enfermera de la familia 11 

Consultas externas por día 16 

Total de trabajadores 393 
               Fuente: resultados de la encuesta aplicada 

 

Caracterización de los desechos sólidos generados: Se clasificaron según los criterios establecidos por cada una de 

las instituciones participantes en el estudio, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales que disponían.  

 

Los resultados de la caracterización de los desechos sólidos generados en las instituciones de los tres niveles de 

atención a la salud se muestran en la Tabla 3. Se destaca que la cantidad de desechos sólidos generados (kg/día y 

kg/semana) varió entre las instituciones de los diferentes niveles de atención a la salud y las categorías consideradas. 

Hubo un predominio en las instituciones del nivel secundario donde se enfatiza la generación de los desechos 

infecciosos.  

 

Tabla 2. Características generales de los hospitales – nivel secundario y los institutos de investigación – nivel 

terciario de atención. INHEM, 2008 – 2011 

 

Instituciones Alcance 
No. 

camas 

No. 

trabajadores 

No. consultas 

externas/año 

Promedio de 

ingresos/año 

Hospitales 

A nacional 255 1 060 152 064 8 090 

B nacional 464 1 868 3 168 15 206 

C nacional 320 2 840 7 200 8 841 

D nacional 106 784 5 382 2 818 

Institutos de investigación 

1 nacional 71 298 1 728 654 

2 nacional 136 851 72 000 22 009 

      Fuente: resultados de la encuesta aplicada 

 

En la Tabla 4 se muestran las etapas del manejo de los desechos sólidos peligrosos según el nivel de atención a la 

salud. 

 

La responsabilidad del manejo de los desechos sólidos estaba a cargo de un personal que tenía un origen mixto ya 

que las etapas iniciales (segregación, envasado, recolección y transporte interno, almacenamiento y tratamiento) eran 

realizadas por personal de las propias instituciones; mientras que, la recolección y el transporte externo y la 

disposición final se realizaba por los trabajadores de Servicios Comunales.  

 

En relación al tratamiento de los desechos sólidos, en el nivel primario no se realizaba ninguno. En la atención 

secundaria y terciaria el tratamiento utilizado era la incineración mediante incineradores de una sola cámara con un 
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nivel de combustión bajo en la mayoría de los casos mediante un servicio brindado por otro centro o en la propia 

institución, con un equipo antiguo y deficiente desde el punto de vista técnico, por lo que el resultado era una 

cremación incompleta. 

 

Plan institucional de manejo de los desechos sólidos: En cada institución de salud se establecieron las estrategias, las 

metodologías, los recursos humanos y financieros, la programación de actividades, las acciones de contingencia y 

otras acciones técnicas, sanitarias y ambientales, que se requieren en la implementación para el acondicionamiento, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos generados de 

acuerdo a las características de cada una de ellas. El plan de manejo incluyó un listado de verificación para los 

elementos que componen el sistema. Los aspectos clave que integraron el plan institucional de manejo de los 

desechos sólidos fueron: el marco legal vigente en el país; los objetivos; la asignación de las responsabilidades y los 

recursos; el diagnóstico inicial; el establecimiento de las etapas de manejo; la caracterización y cuantificación de la 

generación de los desechos; la selección de alternativas viables y seguras para el manejo; la capacitación 

diferenciada del personal; el establecimiento de un plan de contingencia; el control y evaluación del plan de manejo 

y su impacto en la salud y el ambiente y el listado de verificación para los elementos que componen el sistema. 

 

Implementación del plan de manejo: Favoreció la disminución de la cantidad de los desechos sólidos generados en 

las instituciones participantes en la investigación, lo cual contribuyó a una reducción de los costos en la gestión de su 

manejo, evitando los impactos negativos a la salud y al medio ambiente. Se incrementó la cantidad de materiales a 

reutilizar o reciclar (papel y cartón, plásticos, aluminio, entre otros), a fin de disminuir la generación y obtener 

ganancias por la venta de los mismos, bajo criterios de eficiencia ambiental, económica y social.  

 

Se cumplió la etapa de separación de los desechos en la fuente de generación, lo cual contribuyó a una reducción de 

los riesgos para la salud, al garantizar que los desechos peligrosos no se mezclaran con los comunes o domésticos; a 

una disminución de los costos por concepto de tratamiento de las fracciones peligrosas y favoreció la adopción de 

prácticas de consumo sustentable al reciclar directamente  algunos materiales que no requieren tratamiento ni 

condiciones especiales para su manejo.  

 

Intervención educativa: La celebración de los talleres permitió la capacitación de 120 trabajadores según las 

diferentes categorías ocupacionales y creó las bases para replicar esta actividad en las instituciones participantes, al 

disponer las mismas de todos los materiales educativos utilizados en los talleres. El desarrollo de los tres talleres de 

capacitación contribuyó a crear una cultura de prevención.   

 

Discusión 

 

En Cuba, existe la voluntad política de garantizar el manejo seguro de los desechos peligrosos generados en las 

instituciones de salud, lo cual se refleja en la aprobación de la Norma Cubana NC 530:2009 (ININ, 2009) y el 

Reglamento para el Manejo Integral de Desechos Peligrosos (CITMA, 2009).  

  

De los desechos generados en las instituciones de salud, un pequeño porcentaje es peligroso y constituye un riesgo 

para la salud y el medio ambiente, por lo que su manejo requiere una atención especial por parte de las autoridades 

competentes, las cuales deben trazar políticas y estrategias nacionales que se complementen con regulaciones y guías 

técnicas. Sin embargo, aunque exista un marco legal para el manejo de los desechos, se ha planteado (Haylamicheal 

et al., 2011) que los términos o definiciones no siempre son comprensibles y carecen de especificidad en sus 

categorías, al igual que las obligaciones legales de las instituciones generadoras en el manejo, transporte, tratamiento 

y disposición final y en el reporte de las cantidades que se generan.     
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Tabla 3. Caracterización de los desechos sólidos según nivel de atención a la salud y categorías. INHEM, 2008 – 

2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: resultados de la encuesta aplicada               Leyenda: NA: no aplicable 
 

Tabla 4. Etapas del manejo de los desechos sólidos peligrosos según el nivel de atención a la salud. INHEM, 2008 – 

2011 

Etapas del manejo 
Nivel 

primario 

Nivel secundario Nivel terciario 

A B C D 1 2 

Segregación Si Si Si Si Si Si Si 

Envasado Si
2,3

 Si
3,4 

Si
1,4

 Si
3,4 

Si
1,4 

Si
1,4

 Si
1 

Recolección y transporte 

interno 
Si

2 
Si

7 
Si

6
 Si

7 
Si

6 
Si

6 
Si

7 

Almacenamiento 

          Primario 
Si

3 
Si

2,4 
Si

1,3,4
 Si

3,4 
Si

1,3,4 
Si

1,4 
Si

5 

          Secundario No Si
2,4

 Si
3,4 

Si
4 

Si
4 

Si
1,4

 Si
1 

          Terciario Si
4 

Si
9
 Si

9 
Si

9 
Si

8 
Si

9
 Si

9
 

Recolección y transporte 

externo 
Si

11
 Si

11
 Si

11
 Si

11
 Si

10 
Si

11
 Si

11
 

Tratamiento No Si
13

 Si
12

 Si
13 

Si
12

 Si
12

 Si
12

 

Disposición final Si
14

 Si
14

 Si
14

 Si
14 

Si
14

 Si
14

 Si
14

 
                Fuente: resultados de la encuesta aplicada 

Leyenda: 1: bolsas plásticas, 2: cajas de cartón, 3: recipientes de metal, 4: recipientes plásticos, 5: recipientes de metal   

con bolsas plásticas en su interior, 6: carros abiertos y cerrados, 7: carros cerrados, 8: ambiente cerrado especial, 9: 

ambiente conjunto para los desechos peligrosos y los comunes, 10: recolección diferenciada de los desechos peligrosos, 

11: recolección conjunta de los desechos peligrosos y los comunes por Servicios Comunales, 12: incineración fuera de 

su institución, 13: incineración en la propia institución, 14: a cielo abierto 

                                                             

Caracterización de los desechos sólidos generados: Las instituciones participantes en este estudio variaron en cuanto 

a sus características y se obtuvieron diferencias en la cantidad de desechos sólidos generados. Se ha planteado que 

los factores que influyen en las diferencias obtenidas dependen del tamaño de la institución, de la complejidad y 

cantidad de los servicios médicos prestados en cada una de ellas, de la proporción de pacientes externos atendidos y 

la cantidad de personas que laboran en dichos centros, entre otros factores (CEPIS, 1996). En un estudio previo 

realizado en un hospital clínico – quirúrgico en Cuba se obtuvo que la tasa global de generación fue de 2,67 kg/cama 

Nivel de 

atención 
Categorías de los desechos 

Rango de  

generación diario  

(kg) 

Rango de  

generación semanal 

(kg) 

Primario 

 

Desechos no peligrosos  5,0 - 7,0 35,0 - 49,0 

Desechos infecciosos  1,0 - 2,0  7,0 - 14,0 

Objetos cortopunzantes  2,0 - 3,0 14,0 - 21,0 

Desechos químico/farmacéuticos 0,5 - 1,0 3,5 - 7,0 

Otros desechos peligrosos  NA NA 

    

Secundario 

Desechos no peligrosos  12,5 - 433,0  87,5 - 3 031,0 

Desechos infecciosos  95,0 - 166,5 665,0 - 1 165,5 

Objetos cortopunzantes  5,0 - 7,0 35,0 - 49,0 

Desechos químico/farmacéuticos  6,0 - 8,0 42,0 - 56,0 

Otros desechos peligrosos  1,0 - 2,0 7,0 - 14,0 

 

Terciario 

Desechos no peligrosos  36,5 - 80,0 255,5 - 560,0 

Desechos infecciosos  16,0 - 20,5 112,0 - 143,5 

Objetos cortopunzantes    8,0 - 11,0 56,0 - 77,0 

Desechos químico/farmacéuticos    7,5 - 10,5 52,5 - 73,5 

Otros desechos peligrosos  2,0 - 2,5 14,0 - 17,5 
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ocupada/día, la cual se encontraba dentro del rango de la media observada para hospitales de América Latina (Junco 

et al., 2010) y es utilizada como un indicador a nivel nacional. 

 

La generación de desechos infecciosos obtenidos en esta investigación pudiera estar asociada a una segregación 

deficiente en la fuente de generación, lo cual ha sido reportado en otros estudios (Haylamicheal et al., 2011; Debere 

et al., 2013).  

 

La utilización de los insumos materiales adecuados para las etapas de segregación, envasado, recolección y 

transporte interno, almacenamiento y tratamiento variaron entre las diferentes instituciones participantes, al no 

disponer en todas ellas de los recursos necesarios para realizar el estudio de caracterización teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, sus siglas en inglés) (WHO, 1999) y la 

Norma Cubana NC 530:2009 (ININ, 2009).  

 

El tratamiento de los desechos sólidos generados en las instituciones de salud estudiadas se realiza 

fundamentalmente mediante incineradores de una sola cámara con un nivel de combustión bajo, método que aún se 

contempla en la norma nacional, al estar disponible en el sector salud y aceptado por la OMS para países de bajos 

recursos (WHO, 1999).  

 

El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, reconoce a los incineradores de desechos 

médicos como fuentes no intencionales de liberación de contaminantes orgánicos persistentes al medio ambiente y 

estimula la adopción de prácticas ambientalmente seguras, que incluyan tecnologías que generen pocos desechos, el 

uso de sustancias menos peligrosas, la promoción de materiales reusables y reciclables, el perfeccionamiento en el 

manejo de los desechos con el objetivo de detener la quema no controlada de los mismos en los sitios abiertos de 

disposición final, entre otras (UNEP, 2001). En el Informe Final del Inventario Nacional de fuentes y liberaciones de 

dioxinas y furanos elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA) 

(CITMA, 2003) se concluyó que la incineración de desechos médicos (56 %) constituyó la actividad de mayor 

contribución hacia la atmósfera, dentro de la categoría de incineración de desechos. 

Cuba como Estado parte del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (República de 

Cuba, 2010), trata de garantizar su cumplimiento con una utilización lo más racional posible de los limitados 

recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el país (Camacho, 2011). Se ha desarrollado un plan de 

trabajo con vistas a obtener los elementos necesarios para elaborar un diagnóstico de necesidades y capacidad de 

implementación para el desarrollo de una estrategia y un Plan de Acción Nacional para el cumplimiento de los 

requerimientos de este Convenio (CITMA, 2011).  

 

Para una mejor comprensión sobre el problema del manejo de los desechos médicos, incluyendo la incineración, la 

Organización Mundial de la Salud propone trabajar en colaboración con los países a través de una estrategia que 

establece actividades a corto, mediano y largo plazo (WHO, 2011). 

 

Plan institucional de manejo de los desechos sólidos: Es una herramienta fundamental de gestión y control de los 

mismos, lo cual permite evidenciar e implementar opciones de mejoras sustentables a corto, mediano y largo plazo y 

controlar una serie de procesos, entre los cuales se encuentran: identificar los recursos necesarios; cumplir la 

normativa vigente; disminuir el riesgo laboral derivado de su manejo; reducir los costos; generar ingresos por la 

comercialización de los materiales reciclables y mejorar la imagen institucional ante los clientes y proveedores 

(INSN, 2012). Los aspectos que integraron el plan institucional de manejo de los desechos sólidos 

elaborado/perfeccionado en las instituciones participantes se corresponden con los que han sido reportados por otros 

autores (Espinosa et al., 2010; Sólomon, 2009).  

 

Implementación del plan de manejo: A partir del estudio realizado, las instituciones participantes poseen un plan de 

manejo que responde a sus características, infraestructura y recursos humanos y materiales disponibles y que se 

encuentra en correspondencia con la Norma Cubana.  

En esta investigación, el listado de verificación incorporado a los planes de manejo institucionales permitió la 

evaluación de la sostenibilidad, la aceptabilidad, la seguridad y la eficiencia; así como, su perfeccionamiento 
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sistemático. La OMS ha recomendado que se monitoreen y evalúen las actividades relacionadas con el manejo de los 

desechos y su impacto (WHO, 2000).  

 

Se ha reportado (Sólomon, 2009; Cifuentes et al., 2008) que un manejo adecuado de los desechos de instituciones de 

salud, desde la fuente de origen trae como beneficio la minimización de los riesgos para la salud, la reducción de los 

costos operativos del manejo de los desechos peligrosos y la reutilización de los que no requieren tratamiento.  

 

Intervención educativa: La participación activa de los miembros de los grupos de manejo de desechos sólidos 

institucionales en el primer taller permitió realizar el diagnóstico del manejo de los desechos sólidos en cada 

institución participante, a través de la caracterización de la generación de los mismos. Por otra parte, el segundo 

taller propició la adquisición de conocimientos y herramientas que les permitieron  la elaboración de los planes de 

manejo y el tercer taller brindó las habilidades para la implementación y evaluación de los planes elaborados. 

 

Un estudio realizado sobre la caracterización y manejo de los desechos médicos en Irán (Bazrafshan et al., 2011) 

reveló la necesidad de entrenamiento y programas para la formación de recursos humanos para todos los trabajadores 

involucrados en esta actividad, lo cual se encuentra en correspondencia con los resultados obtenidos en esta 

investigación. Se ha enfatizado la importancia de incluir en los programas de capacitación sobre el manejo de los 

desechos médicos, el impacto de las prácticas apropiadas en la disposición de los mismos durante su manejo (Vanesh 

et al., 2011)  

 

El entrenamiento sobre el manejo de los desechos de instituciones de salud, el conocimiento alto y moderado sobre 

los tipos de desechos generados y sobre la transmisión de enfermedades por contacto con desechos infecciosos 

resultaron predictores significativos de la percepción del riesgo sobre el manejo inadecuado de estos desechos. Un 

entrenamiento sistemático debe mejorar la percepción de riesgo en los trabajadores y las instituciones de salud deben 

tener planes y guías para el manejo de los mismos (Azage et al., 2012).  

 

Por otra parte, el adquirir conocimientos acerca del manejo de los desechos permite identificar los peligros y 

aumentar la seguridad del ámbito laboral, reduciendo el índice de accidentes y de enfermedades derivadas; se 

disminuyen los costos operativos y se aumenta la eficiencia. El personal debe recibir entrenamiento sobre las formas 

de llevar a cabo cada tarea asignada, las normas de seguridad a seguir, el correcto manejo y las características de los 

equipos y materiales utilizados durante la realización de sus funciones específicas. A todo esto debe agregarse la 

información sobre las situaciones de emergencia, como en el caso de los derrames (Cifuentes et al., 2008). 

 

En la política de manejo de los desechos generados en instituciones de salud un paso esencial es la capacitación de 

forma sistemática por categorías ocupacionales, lo cual contribuye de forma notable a que el plan institucional de 

manejo resulte exitoso. 

 

 

Conclusiones 
 

Los planes institucionales implementados para el manejo seguro de los desechos sólidos constituyen una herramienta 

para la gestión hospitalaria y contribuyen a elevar la calidad de los servicios en las instituciones que participaron en 

esta investigación. La utilización de la NC 530:2009 como marco de referencia para la elaboración e implementación 

de los planes de manejo facilita la generalización de esta experiencia a otras instituciones del sector de la salud en el 

país. 
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Abstract 
In this work degradation of diapers containing urine with the eatable fungus Pleurotus ostreatus is presented. The 

aim of this research is to scale the process from 1 kg, mass commonly used in previous experiments, to 5 kg. In the 

experimental design three factors were used: substrate (milled diapers with or without plastic), cosubstrate (wheat 

straw or grass) and species of Pleurotus (white or gray). Diapers, wheat straw and grass were used as blanks. For 

each treatment 5 experimental units were placed, with a total of 55 units. Substrate and cosubstrate were employed 

in proportions of 65% and 35%, respectively. Cultivation of Pleurotus was carried out with conventional methods. 

Degradation of diapers was measured with reduction of weight and volume and the biological efficiency of the 

fungus. Results show that degradation of diapers with wheat straw as cosubstrate was higher than with grass; with 

77% and 65% in weight reduction respectively. The use of grass as cosubstrate in cultivation could be a treatment 

option for this type of waste. This work demonstrates that scaling to pilot level this technology could be feasible for 

diapers, which commonly are disposed without treatment.  

 

Key Words: Biodegradation, disposable diapers, Pleurotus ostreatus, Waste 
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Resumen 

Se presenta el estudio de la degradación de pañales desechables con orina con el hongo comestible Pleurotus 

ostreatus. El objetivo de este trabajo es escalar el proceso de 1 kg, que normalmente se ha trabajado, a 5 kilogramos. 

Para el diseño experimental se utilizaron tres factores: sustrato (pañales molidos con o sin plástico), cosustrato (paja 

o pasto) y cepa de Pleurotus (blanca o gris). Como testigos se emplearon pañal, paja y pasto. Por tratamiento se 

tuvieron 5 unidades experimentales dando un total de 55 unidades. El sustrato y cosustrato se utilizaron en 

proporciones de 65% y 35%, respectivamente. El cultivo se realizó de acuerdo con los métodos convencionales. La 

degradación del pañal se midió a través del % de reducción de peso, % de reducción de volumen y eficiencia 

biológica del cultivo. Los resultados obtenidos muestran que la degradación de los pañales con el cosustrato paja fue 

mejor que con pasto, 77% y 65% reducción en peso respectivamente. La utilización de pasto como cosustrato podría 

ser una buena opción para el aprovechamiento de este residuo que normalmente está disponible. Estos resultados 

permiten inferir que el escalamiento a nivel piloto puede ser una alternativa interesante para el tratamiento de los 

pañales desechables que actualmente no reciben tratamiento. 

 
Palabras clave: Biodegradación, Pañales desechables, Pleurotus ostreatus, Residuos  

 

 

Introducción 

 

Cada año millones de toneladas de pañales usados se convierten en residuos y, al menos en México, son arrojados en 

basureros o rellenos sanitarios ya que no se cuenta con ningún tipo de tratamiento para estos. El principal 

componente de un pañal desechable es la celulosa, la cual se fabrica a partir de la pulpa de los árboles y por lo 

mismo se le considera un material biodegradable. En la naturaleza existen pocos organismos capaces de degradar la 

celulosa, entre ellos se encuentran los hongos, por ejemplo Pleurotus, seta comestible, que tiene la capacidad de 

degradar los materiales ricos en lignina y celulosa (Guzmán et al., 1993). 

 

En México Pleurotus se cultiva comercialmente desde hace muchos años (Martínez-Carrera et al., 1991) y este país 

tiene una larga trayectoria como pionero en el estudio del aprovechamiento de diversos residuos agroindustriales, 

como son diferentes tipos de pajas, residuos de café, agave, bagazo de caña, desechos de aguacate y piña, hoja de 

plátano y lirio acuático entre otros, esto permite apreciar de manera directa el impacto benéfico de cultivarlos para el 

aprovechamiento de los desechos agropecuarios y otros (Arango Escorcia, 2013; Delfín Alcalá, 2002; Sánchez et al., 

2002). Los resultados obtenidos en la mayoría de estos casos son exitosos, encontrando que muchos de estos residuos 

son buenos sustratos para el cultivo y eliminando la acumulación de estos residuos en el ambiente. Justo estas 

experiencias dieron la pauta para que se estudiara la degradación de los pañales desechables utilizándolos como 

sustratos para el cultivo del hongo comestible Pleurotus ostreatus como una opción viable para su tratamiento. 

 

Los parámetros de estudio han estado enfocados a dos aspectos: el primero a la degradación del sustrato, medida 

como la reducción de peso y de volumen, el segundo a la eficiencia del cultivo en los diferentes sustratos a través de 

la eficiencia biológica. 

 

Los pañales se han sometido a diversos tipos de acondicionamiento, previos a su inoculación, en la búsqueda de 

lograr una mayor degradación: con y sin plástico, desmenuzado manualmente y molido mecánicamente, 

pasteurización y esterilización en autoclave. Se realizaron ensayos utilizando otros residuos que proporcionaran 

estructura y aportaran lignina al sustrato, requisitos necesarios para el cultivo ya que el pañal no contribuye a 

ninguno de ellos. Entre los residuos que se utilizaron se encuentran: orujo de uva, paja, pasto, posos de café, corona 

de piña y cascarilla de girasol. 

 

El mayor porcentaje de reducción de peso ocurre, en todos los casos, durante las etapas de invasión del micelio y de 

fructificación de Pleurotus, independientemente del acondicionamiento del sustrato. En estos experimentos, las 

reducciones de volumen y de peso fueron variables, pero en todos los casos superiores al 80%. La eficiencia 

biológica osciló entre límites amplios, desde el 0 hasta el 30%. 
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La eficiencia biológica obtenida en los trabajos realizados es baja si se compara con la de los sustratos 

agroindustriales convencionales y muestra fluctuaciones amplias, aunque para fines de este proyecto, el dato de 

eficiencia biológica tiene poca importancia debido a que la producción de setas no es el objetivo primordial. Sin 

embargo, se ha confirmado que los hongos cultivados en el residuo de pañal desechable presentan las mismas 

características bromatológicas que los que se cultivan en sustratos comerciales y que están libres de agentes 

patógenos, por lo que su consumo no representa un riesgo. 

 

Los altos valores de degradación del sustrato, medido como la reducción de peso, muestran la factibilidad de tratar 

estos residuos utilizándolos como sustrato para el cultivo de Pleurotus. Es importante destacar que hasta la fecha 

todos los estudios mencionados se han realizado a nivel laboratorio. 

 

A partir de estos resultados se han buscado alternativas para escalar el proceso y encontrar la mejor forma de realizar 

el tratamiento, en este trabajo se presentan los resultados obtenidos al escalar el proceso a la generación de pañales 

con orina producida por un niño en un mes, para sentar las bases para su tratamiento a nivel piloto. 

 

 

Metodología  

 

Con base en los resultados obtenidos en un estudio anterior para el escalamiento se seleccionó el cultivo en bolsa 

cilíndrica, se ensayó con dos cepas de Pleurotus, pañales desechables con orina y los cosustratos paja de trigo y 

pasto. 

 

Cálculo de la masa de pañales necesaria para los experimentos de cultivo con Pleurotus 
Para establecer la masa de pañales a tratar se utilizaron los resultados obtenidos en un estudio previo. La masa de 

pañales con orina generada por 100 niños entre 0 y 2 años en un mes se obtuvo a partir de la encuesta realizada en 

guardería del IMSS y del ISSSTE en la que se encontró que un niño genera al mes 15.255 kg de pañales con orina, 

ya que usa 4.6 pañales al día con una masa promedio de 101.7 g/pañal. Si esta generación se ajusta a 5 pañales 

diarios, se tiene una masa de 508.5 g de pañales/día por niño. 

 

Diseño del escalamiento 

Para el escalamiento del proceso para el tratamiento de los pañales producidos por un niño en un mes en el que se 

consideró utilizar bolsas de 5 kg, 65% pañal (3.25 kg) y 35% cosustrato paja o pasto (1.75 kg), con 40 unidades 

experimentales, para el cual se requirieron 130 kg de pañales usados. Solo se utilizaron pañales desechables de bebé 

conteniendo líquidos (orina), cuya separación se realizó in situ en las guarderías. El diseño de experimentos 

empleado se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Diseño del escalamiento para el cultivo en bolsa cilíndrica 

Diseño experimental 

Cepa 1 Cepa 2 

Con plástico Sin plástico Con plástico Sin plástico 

65% 

Pañal 

+ 

35 % 

paja 

65% 

pañal 

+ 

35% 

pasto 

65% 

Pañal 

+ 

35 % 

paja 

65% 

pañal 

+ 

35% 

pasto 

65% 

Pañal 

+ 

35 % 

paja 

65% 

pañal 

+ 

35% 

pasto 

65% 

Pañal 

+ 

35 % 

paja 

65% 

pañal 

+ 

35% 

pasto 

5 ue* 5 ue* 5 ue* 5 ue* 5 ue* 5 ue* 5 ue* 5 ue* 

Testigos: Pañal, paja y pasto = 15 u e* 

Total: 55 ue* 

*ue = Unidades experimentales 
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Preparación de los sustratos paja-pañal y pañal-pasto 

La paja de trigo se adquirió en una paca de 12 kg con color amarillo brillante, sin contaminación. El pasto fue de 

poda de áreas verdes. Para utilizar los sustratos, se requirió acondicionarlos por medio de los procesos de molienda, 

ajuste de humedad y esterilización. 

 

La molienda de los pañales se realizó en una astilladora marca Vermeer modelo BC 1000 XL. La paja y el pasto no 

requirieron de fragmentación. La separación del plástico de los pañales para las unidades experimentales sin plástico, 

se realizó de forma manual. 

 

Los cosustratos y el pañal se mezclaron, por separado, se homogeneizaron manualmente y se ajustó la humedad a 

60%. Se midió su volumen, se empacó en bolsas de polipapel y se esterilizó durante 1 hora en una autoclave vertical 

modelo CV-300 a 121°C. 

 
Siembra 

La siembra se llevó a cabo en una campana de flujo laminar vertical utilizando dos cepas de Pleurotus ostreatus, 

variedad gris BPR-81 y variedad blanca BPR-5, obtenidas comercialmente. Para la inoculación se utilizaron 500 g de 

“semilla”, según el diseño experimental. Se utilizaron bolsas rectangulares de polietileno de 51.7 cm de largo x 18.2 

cm de ancho. Al finalizar la siembra se registró el peso (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Forma cilíndrica de bolsas 

 

 

Unidades experimentales 

Se realizaron 5 réplicas para cada condición experimental. La codificación para cada una las unidades 

experimentales incluye primero la variedad de la cepa utilizada, el sustrato y la presencia o ausencia de plástico y el 

número de réplica correspondiente. En la Tabla 2 se muestra un ejemplo de dicho código, en el que para cada unidad 

cambia el número de réplica del 1 al 5. 

 

Tabla 2. Codificación de unidades experimentales 

Pleurotus ostreatus 

Variedad Blanca  BPR-5 

Sustrato Pleurotus ostreatus 

Variedad Gris BPR-81 

Paja 

BJASP-1 Paja sin plástico 1 GJASP-1 

BJACP-1 Paja con plástico 1 GJACP-1 

BJAT-1 Testigo paja  1 GJAT-1 

BTOSP-1 Pasto sin plástico 1 GTOSP-1 

BTOCP-1 Pasto con plástico 1 GTOCP-1 

BTOT-1 Testigo Pasto  1 GTOT-1 

 

 

Fase oscura  

Las unidades experimentales sembradas se colocaron en el cuarto oscuro sobre un anaquel metálico para iniciar la 

fase oscura, en la que ocurre la invasión del micelio en el sustrato e inicia la degradación del mismo. 
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Fase luminosa 

Una vez que el micelio colonizó el sustrato, las bolsas se colocaron en condiciones de luz, para que se iniciara la 

fructificación. Para permitir tanto el crecimiento adecuado de los hongos como para el intercambio de CO2 las bolsas 

de polipapel se cortaron dejando únicamente unas 4 tiras a los costados para dar soporte al sustrato, y para facilitar el 

riego. Las unidades experimentales que contenían cosustrato pasto o paja más pañal sin plástico se colocaron dentro 

de una red (Figura 2) para evitar que la pérdida de sustratos. 

 

 
Figura 2. Unidad experimental con paja y pañal sin plástico 

 

 

Al término de la fase obscura las unidades experimentales se trasladaron a las instalaciones para la fase luminosa y se 

colocaron en tres anaqueles, también, se acondicionó un sistema por goteo. Cuando se desarrollaron los cuerpos 

fructíferos, éstos se cortaron seleccionando los más grandes y dejando los pequeños, para permitir que aumentaran su 

tamaño y peso en días posteriores. Posteriormente se registró su peso. 

 

Evaluación del proceso 

Se realizó mediante la reducción de peso y la reducción de volumen de los sustratos después del cultivo, así como 

mediante la determinación de la eficiencia biológica de cada tipo de cultivo (E.B), que expresa el porcentaje de la 

relación entre el peso fresco de los hongos obtenidos y el peso seco del sustrato utilizado. 

 

Análisis estadístico  

Se realizó un análisis estadístico para determinar que cosustrato y que variedad son significativas estadísticamente 

con el programa Statgraphics Centurion XVII. 
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Resultados 
 

Reducción de peso 

La determinación de la reducción de peso seco se calculó a partir del peso inicial y el porcentaje de humedad de cada 

sustrato al momento de la siembra. El peso seco final se obtuvo directamente después de que los sustratos se secaron 

a temperatura ambiente. En la 
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Figura 3 se muestra el % de reducción en peso en los cosustratos paja y pasto, para la paja el mayor porcentaje de 

reducción corresponde a los testigos de ambas variedades de Pleurotus, en el caso de BJAT 86.52% y para GJAT 

82.31%, el sustrato con menor % reducción de peso fue BJASP con el 41.18 %. 
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Figura 3. Reducción de peso en los sustratos paja y pasto 

 

 

Para el cosustrato pasto, los valores de mayor % de reducción corresponden a pasto con pañal sin plástico para las 

dos variedades utilizadas, BTOSP con el 64.42% y para GTOSP el 61.65%. El testigo GTOT obtuvo el menor % de 

reducción de peso con el 52.66%. 

 

Un análisis estadístico ANOVA con los factores: sustrato, cosustrato y variedad, reveló que el factor cosustrato (paja 

y pasto) tiene un efecto estadísticamente significativo sobre % reducción de peso con un 95.0% de nivel de 

confianza. Para comprobar estas diferencias se realizó la prueba de múltiples rangos (LSD de Fisher) y se encontró 

que las medias globales sí tienen diferencias significativas, para el pasto 56.10 y para la paja 72.76. 

 

Reducción de volumen 

La determinación del volumen inicial se realizó justo antes de esterilizar y el volumen final, después que se realizó la 

última cosecha, para que el contenido de humedad no fuera un factor determinante en la medición. En la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia., se ilustra la gráfica del porcentaje de reducción de volumen para los 

sustratos paja y pasto. Para la paja se observa que todas las unidades experimentales obtuvieron valores mayores al 

67% excepto GJACP que obtuvo un 34.5 %. Los testigos BJAT y GJAT mostraron el 80.89 % y 75.22 % de 
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reducción de volumen respectivamente. Los porcentajes más bajos fueron para BJACP con el 67% y GJASP con el 

67.2%. 
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Figura 4 Reducción de volumen en los sustratos paja y pasto 

 

 

Para el pasto los resultados de reducción de volumen mostraron menores porcentajes de reducción que en el sustrato 

paja. El BTOT con el 64.3%, obtuvo la mayor reducción, seguido por GTOSP con el 60.20% mientras que GTOCP 

con el 39.69%.obtuvo el menor porcentaje. 

De acuerdo con el análisis estadístico ANOVA, los factores: cosustrato (paja y pasto) y sustrato (testigo, pañal con 

plástico y pañal sin plástico) tienen efectos significativos con él % de reducción de volumen. Posteriormente se 

realizó la prueba de múltiples rangos (LSD de Fisher) y se determinó que las medias globales para el cosustrato 

fueron de 53.27 para el pasto y de 69.43 para la paja, significativamente diferentes, mientras que, para el sustrato las 

medias globales pañal con plástico fue de 50.01, significativamente diferente a las de el pañal sin plástico con 65.86 

y del testigo con 68.10. 

 

Eficiencia biológica 

Los valores obtenidos en eficiencia biológica fueron muy bajos si se comparan la producción comercial de las setas, 

que son cercanas al 100%, los resultados obtenidos se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. con el mayor porcentaje de eficiencia biológica en los testigos paja y pasto con las variedades blanca y 

gris. En el caso de la variedad blanca BPR-5, se cosechó en las tres mezclas propuestas con eficiencias de: BJAT con 

el 29 %, BJASP con el 0.71% y BJACP con el 1.75%, sin embargo, para la variedad gris BPR-81, solo fue para 

GJAT con el 14.64%. 
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Figura 5. % Eficiencia biológica en los sustratos paja y pasto 
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En el cosustrato pasto el % de eficiencia biológica fue mayor en los testigos: GTOT con el 14.03% y BTO con el 

12.71%. Las eficiencias menores: GTOCP con el 2.82% y BTOCP con el 9.23%, cabe señalar, que en las mezclas 

BTOSP y GTOSP no presentó producción de hongos. 

 

De acuerdo con el ANOVA, el factor sustrato (testigo, pañal con plástico y pañal sin plástico) tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre % eficiencia biológica con un 95.0% de nivel de confianza, por lo que se 

procedió a realizar la prueba de Múltiples Rangos (LSD de Fisher) y se determinó que las medias globales del pañal 

con plástico fue de 3.3516 y del testigo de 19.22, significativamente diferentes. 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el resumen de los resultados promedio 

obtenidos en las determinaciones para el cosustrato paja. La variedad blanca de Pleurotus obtuvo los valores más 

altos en todas las determinaciones en los testigos, pero la variedad gris fue la que tuvo la mayor resistencia al estar en 

contacto con los pañales desechables con residuos de orina, sin embargo, no se cosechó en ninguno de los dos 

sustratos pañal con plástico y pañal sin plástico. 

 

Tabla 3. Resumen de los resultados finales para paja 

Sustrato Paja Testigo 
Paja con pañal sin 

plástico 

Paja con pañal con 

plástico 

Variedad de hongo 
BPR-5 

Blanca 

BPR-81 

Gris 

BPR-5 

Blanca 

BPR-81 

Gris 

BPR-5 

Blanca 

BPR-81 

Gris 

% Reducción de peso 86.52 82.31 41.18 76.93 62.67 72.65 

% Reducción de volumen 80.89 75.23 68.26 67.20 67.00 34.51 

% Eficiencia biológica 29.78 14.64 0.71  1.75  

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. los promedios de los resultados obtenidos en las 

determinaciones del cosustrato pasto. En el caso del pasto no hay una diferencia significativa en las variedades de 

Pleurotus con las determinaciones realizadas. 

 

Tabla 4. Resumen de los resultados finales para pasto 

Sustrato Pasto Testigo 
Pasto con pañal sin 

plástico 

Pasto con pañal con 

plástico 

Variedad de hongo 
BPR-5 

Blanca 

BPR-81 

Gris 

BPR-5 

Blanca 

BPR-81 

Gris 

BPR-5 

Blanca 

BPR-81 

Gris 

% Reducción de peso 53.25 52.66 64.42 61.65 53.31 56.64 

% Reducción de volumen 64.56 52.66 52.82 60.21 45.34 39.69 

% Eficiencia biológica 12.71 14.03   9.23 2.82 

 

 

Conclusiones 

 

Los mejores resultados tanto de reducción de peso, como de reducción de volumen se obtuvieron en el testigo paja, 

lo cual era de esperarse ya que es el sustrato empleado comercialmente, sin embargo el pasto mostró reducciones de 

hasta 64% en ambos casos, por lo que puede ser una buen alternativa de aprovechamiento de ambos residuos, que 

podrían tener una mayor disponibilidad en ambientes urbanos. 

 

La presencia del plástico en la conformación de los sustratos no tiene un efecto estadísticamente significativo por lo 

que es recomendable que no se separe para facilitar su acondicionamiento. 

 

La baja eficiencia biológica es un poco menor a la promedio reportado en otros estudios (Espinosa Valdemar et al., 

2011), pero puede considerarse como esperada ya que en general los valores son muy bajos. 
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Los valores de la degradación de los pañales, medidos como la reducción de peso, son alentadores ya que al 

cultivarlo con paja como cosustrato presentan una eficiencia cercana al 77% y con pasto como cosustrato con valores 

cercanos al 65%. 

 

El escalamiento realizado obtuvo porcentajes de degradación un poco por debajo que lo reportados en los trabajos a 

escala laboratorio por Espinosa y col en (2011), sin embargo los valores obtenidos son muy importantes sobre todo si 

se considera que es el primer ensayo que se realiza, por lo que puede vislumbrarse como una opción para el 

tratamiento de los pañales desechables usados. 
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Abstract 
The present work aims to demonstrate the viable applications for managing solid waste electronics the green 

line, specifically the computer, through the reuse of obsolete computers for social digital inclusion projects and 

implementation of reverse logistics as an alternative to recycling of electronic components not used, and for 

projects of automation and robotics. The project was developed in Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Câmpus Passos, And has shown significant results in the collection and 

disposal of waste from computers, however, seeks not capital gains but the contribution to social, sustainable 

and environmentally correct responsibility. 

 
KeyWords: Reverse logistics, recycling, solid waste computer. 
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar as aplicações viáveis de gestão dos resíduos sólidos 

eletroeletrônicos da linha verde, especificamente os de informática, através da reutilização de computadores 

obsoletos destinados a projetos sociais de inclusão digital e a aplicação da logística reversa como alternativa para 

reciclagem dos componentes eletrônicos não aproveitados, sendo destinados a projetos de automação e robótica. 

O projeto foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - 

Câmpus Passos, e tem apresentado resultado significativo na coleta e destinação dos resíduos de informática, 

entretanto, não visa ganhos de capital e sim a contribuição com a responsabilidade social, sustentável e 

ambientalmente correta. 

 
Palavras chave: Logística reversa, reciclagem, resíduos sólidos de informática. 

 

 

 Introdução 

 

Em decorrência do aumento significativo de produção de equipamentos eletrônicos, principalmente pelos 

avanços tecnológicos voltados a informática, há um alto índice de geração de resíduos proveniente da troca de 

tecnologia. Segundo a ABINEE (2014), há uma expectativa de crescimento no setor de eletroeletrônicos em 71% 

e um aumento de 3% do faturamento nas vendas de produtos de informática se comparados com 2013. 

 

A sociedade em geral através de seu consumismo faz com que equipamentos de informática se tornem obsoletos 

muito rapidamente, Martins (2007), e desta forma causam impactos sociais e ambientais quando são dispostos 

junto com resíduo domiciliar, sendo descartados inadequadamente em aterros ou queimados sem qualquer 

tratamento prévio (Bernardes, 2009). 

 

É muito comum o descarte de equipamentos em boas condições de uso que podem ser reciclados e reutilizados 

em projetos de inclusão social e digital. O Brasil é um país de desigualdades sociais e econômicas que apesar de 

inúmeras iniciativas governamentais, ainda é grande a quantidade de pessoas sem condições de adquirir um 

computador, por exemplo.  

 

Na forma de balizar as ações e responsabilidades foi instituída recentemente a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) através da Lei n° 12.305/2010, que dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem 

como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos (Brasil, 2010) e 

regulamentada pelo Decreto n° 7.404/2010 (Brasil, 2010). 

 

Segundo a Norma ABNT NBR 10.004/2004, os materiais encontrados nos resíduos eletroeletrônicos da linha 

verde (figura 1), mais especificamente nos desktops e notebooks, tem-se os resíduos da Classe I (perigosos), 

como HDs, placas de circuito e monitores CRT, e os resíduos da Classe II (não perigosos), como o ferro, o 

plástico e o cobre (ABNT, 2004). Destes materiais (gráfico 1), alguns são valiosos, como ouro, paládio, platina e 

prata, presentes nos componentes eletrônicos e placas de circuito impresso (Lee et al., 2007). 

 

Tem-se também o vidro, cuja maior quantidade é encontrada nos tubos de raios catódicos (CRT) presentes em 

monitores mais antigos, contendo, cádmio, európio, selênio, zinco, ítrio e fósforo, Gerbase e Oliveira (2012), e 

os monitores de LCD que apresentam como componente base o mercúrio em sua composição e os monitores 

mais atuais de LED contendo lantânio, cério, neodímio, samário, európio, gadolínio, térbio, segundo Lixo 

Eletrônico (2014), mas não contém o mercúrio, tornando-se ecologicamente mais correto (Gerbase e Oliveira, 

2012).  

 

Dos materiais plásticos utilizados em computadores sua maioria é do tipo acrilonitrila butadieno estireno, Menad 

et al. (1998), conhecido como ABS que é um copolímero derivado dos três monômeros: acrilonitrila, butadieno e 

estireno cujo resultado físico compreende em um material termoplástico rígido e leve (Adiplast, 2014). 
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Linha Marrom:

- Televisores e monitores

- Produtos de áudio

- Câmeras e filmadoras

- DVD/VHS

Linha verde:

- Desktops

- Notebooks

- Impressoras

- Monitores

- Celulares

Linha Branca:

- Fogões

- Refrigeradores

- Condicionadores de ar

- Lavadoras

Linha azul:

- Batedeiras

-Liquidificador

- Furadeira

- Forno elétrico

 
Figura 1 – Linha de segmento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) 
Fonte: adaptado de Saraiva (2014) 
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48%
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23%

Outros

4%

Vidro

Metal

Plástico

Outros

 
Gráfico 1 – Materiais básicos usados na manufatura de computadores 
Fonte: adaptado de Kang e Shoenung (2005) 

 

Os resíduos sólidos considerados neste trabalho classificam-se segundo o Art. 13° da Lei 12.305/2010 como de 

origem especificadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “f”, e também perigosos em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade e carcinogenicidade, apresentando 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental (Brasil, 2010). 

 

Diante do exposto este trabalho possui como objetivo demonstrar as aplicações viáveis de gestão dos resíduos 

sólidos eletroeletrônicos, especificamente os de informática, através de projetos sociais e aplicação da logística 

reversa como alternativa para os componentes não reutilizados, como prevê o Capítulo II, Art. 3°, Inciso XI e 

XII da Lei 12.305/2010 (Brasil, 2010). 

 

 

 Materiais e métodos 

 

Seguindo a premissa estabelecida no Art. 9° da Lei 12.305/2010, este trabalho divide-se em duas etapas: uma 

relacionada a ações de reutilização de resíduos sólidos de informática aplicados a projetos sociais de inclusão 

digital, e outra relacionada a aplicação da logística reversa.  
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Etapa 1: Inclusão digital com reutilização de resíduos de informática 

Desde 2012, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) 

– Câmpus Passos utiliza resíduos de informática para ensino e projetos sociais de inclusão digital, este projeto 

recebeu o nome de 2RCOMP – Reciclagem e Reaproveitamento de Computadores Obsoletos
3
 (Gomes, 2014). 

 

Esta prática consiste na arrecadação de computadores e peças de informática de pessoas físicas e jurídicas da 

cidade de Passos-MG em forma de doação, onde através dos itens recebidos, este material vai para o laboratório 

de hardware e passa por uma triagem (figura 2).  

 

 
Figura 2 – Doações e triagem 
Fonte: o autor 

 

Para esta triagem são adotados os critérios estabelecidos pelo fluxograma 1: 

 

Coleta/

recebimento de 

doações

Pesagem

Teste preliminar

O computador 

está completo?

Identificação e 

triagem de 

componentes

Análise de 

capacidade

Formatação e 

instalação de 

sistema 

operacional Linux

Projetos sociais/

inclusão digital

reparação

Pode ser 

reutilizado?

Sim Não

Sim Não

Envio para 

recicladores

 
Fluxograma 1 – Procedimentos adotados para triagem e reaproveitamento 
Fonte: o autor 

                                                           
3  Projeto conquistou o 3° lugar no 4° prêmio Melhores Práticas da A3P promovido pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA, 2012). 
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Etapa 2: Aplicação da logística reversa 

Esta etapa iniciou-se em 2014, onde adota como logística reversa o reaproveitamento de alguns componentes 

eletrônicos de fontes de alimentação de computadores para construção de protótipos de automação e robótica, 

em projetos de pesquisa e práticas de ensino.  

 

Através do fluxograma 1, pode-se observar que depois de todo processo de teste realizado, o rejeito é destinado a 

recicladores/associações de catadores, e entre estes resíduos eram descartados muitas fontes de computadores 

queimadas, que na maioria da vezes aproveitava-se apenas o cooler. Então surgiu o esquema do fluxograma 2: 

 

Descaracterização 

das fontes

Projetos de 

pesquisa e 

aplicações de 

automação e 

robótica

Pode ser 

reutilizado?

Sim Não

Envio para 

recicladores

Teste dos 

componentes

Separação: 

resistor, diodo, 

capacitor, 

transistor

 
Fluxograma 2 – Procedimentos adotados para reaproveitamento de componentes eletrônicos 
Fonte: o autor 

 

 

 Resultados 

 

Em relação à reutilização de resíduos de informática todas as doações recebidas são provenientes do comércio 

local, em sua grande maioria por lojas de informática e por pessoas simpatizantes e conhecedoras do projeto. O 

gráfico 2 apresenta a quantidade de equipamento obsoleto e peças avulsas coletadas. 

 

 
Gráfico 2 – Doações recebidas pelo projeto 2RCOMP 
Fonte: o autor 
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Até o momento a iniciativa de reciclagem e reaproveitamento de computadores promoveu um curso de inclusão 

digital a uma ONG da cidade, chamada “Deus Proverá”, um curso de formação inicial e continuada (FIC) para 

egressos e a destinação de computadores reciclados novamente à sociedade. Os computadores e peças que não 

puderam ser recuperados foram doados a Central de Organização dos Catadores de Recicláveis do Sudoeste de 

Minas (COCARES)(tabela 1).  

 

Tabela 1 – Destinação do material recebido pelo projeto 2RCOMP 
QUANT. DESCRIÇÃO PESO (kg) 

1 Computador para discente do curso técnico em informática 50 

1 Computador para uso da coordenação de pesquisa e extensão 50 

16 Computadores para uso no laboratório de redes de computadores 800 

3 Computadores doados ao Pró-menor de Pouso Alegre/MG 150 

1 Computador doado ao Grêmio Estudantil Nova Etapa (GENE) 50 

1 Copiadora doada ao Grêmio Estudantil Nova Etapa (GENE) 120 

1 Impressora jato de tinta doada ao Grêmio Estudantil Nova Etapa (GENE) 2,2 

30 Computadores completos para aulas práticas no laboratório de hardware 1500 

- Peças diversas para uso no laboratório de hardware 800 

- 
Rejeitos doados a Central de Organização dos Catadores de Recicláveis do Sudoeste de Minas 

(COCARES) 
2827,8 

1 Curso de informática básica a ONG Deus Proverá - 

1 Curso de montagem e manutenção de computadores para egressos - 

Total reciclado e em uso 3522,2 

Material não utilizado pelo projeto e doado a Cocares 2827,8 

  Fonte: o autor 

 

Com a logística reversa de componentes eletrônicos retirados de fontes de computadores queimados, foi possível 

evitar a aquisição de novos componentes para utilização em projetos de automação e robótica e também para 

reparação das próprias fontes (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Economia gerada pela logística reversa 

Componente Quant. 
Valor unit. de 

mercado (R$) 
Valor total (R$) 

Resistor – vários (2,2R, 100R, 180R, 330R, 470R, 1K, 
1K8, 2K2, 10K, 47K, 330K) 

186 0,04 7,44 

Capacitor eletrolítico – vários (0,22uFx250V, 2,2 

uFx50V, 4,7uFx50V, 4,7uFx50V, 470uFx50V) 
62 0,27 16,74 

Capacitor eletrolítico 680 uFx200V 28 4,94 138,32 

Capacitor cerâmico 10nFx50V 63 0,08 5,04 

Diodo 1N4148 48 0,12 5,76 

Transistor 2SC2625/2SC3039 17 1,56 26,52 

Fusível 5Ax250V 27 0,15 4,05 

Total economizado 203,87 

Fonte: o autor 

 

 

Conclusão 

 

O volume de resíduos eletrônicos tem crescido de forma exponencial devido ao consumismo sem controle e a 

falta de informação da população levando o indivíduo a descartar incorretamente um equipamento obsoleto. 

 

No que tange a legislação, a Lei 12305/2010 (PNRS), que aborda de forma muito abrangente as diretrizes para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos, entretanto, observa-se a falta de uma política de doação, que ainda é 

incipiente no Brasil, não havendo clareza no que fazer com os equipamentos desatualizados e sem uso. 

 

Estas são algumas das soluções viáveis para os resíduos eletrônicos provenientes principalmente da troca de 

tecnologia da linha verde (computadores). Foram apresentadas situações de reciclagem e reaproveitamento de 

computadores para projetos sociais e de inclusão digital que não significa ser a única alternativa, e neste caso 

nem busca ser a mais rentável, no entanto serve como parâmetro para apontar o que uma simples iniciativa 

realizada em uma cidade do interior de Minas Gerais pôde contribuir com a responsabilidade social e a redução 

no descarte inadequado dos resíduos sólidos de informática, conforme tabelas 1 e 2. 
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E a logística reversa que possui diversos conceitos e práticas, e em seu sentido mais amplo, neste projeto foi 

adotada como suporte auxiliar na reciclagem, apontando que a reutilização de matéria-prima pode ser um 

excelente caminho para a indústria, podendo além de reduzir o valor final de produção, contribuir de forma 

sustentável e ambientalmente correta.   
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Abstract 
The cosmetic industry has been increasing in recent years, both the female audience as male, resulting in a 

significant increase in the generation of solid waste, nevertheless, in Brazil, little is known about the characteristics 

of this residues. The absence of information, specific laws and supervision has caused the waste generated by this 

activity to being sent to landfills, along with waste services and urban centers residues. In Brazil, the plans for solid 

waste management are tools that guide the separation, placement, collection/transportation, storage and proper 

disposal and is one instrument of the Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) applicable to 

generators of different classes of solid waste. Aiming to understand and guide the actions of management and care of 

well-being establishments, this study aimed to the realization of a diagnosis for the implementation of a plan for 

solid waste management through a case study in the beauty salon called Studio Gloss, located in São José dos 

Campos / SP. Due to its characteristics, the residues were compared to waste of health services, therefore it was 

observed that predominate four main groups of residues, A; B; D and E, biohazardous, chemical, common and 

sharps, respectively. 

 

KeyWords: Diagnosis, Esthetics, Hazardous Waste, Health Services Waste, Solid Waste. 
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Resumo 

O setor de estética vem crescendo muito nos últimos anos, tanto do público feminino quanto do masculino, 

acarretando em significativo aumento da geração de resíduos sólidos pelos mesmos, apesar disso, no Brasil, pouco se 

sabe sobre as características desses resíduos. A ausência de informações, de legislações específicas e de fiscalização 

tem feito com que os resíduos gerados por essa atividade sejam encaminhados aos aterros sanitários, conjuntamente 

com os resíduos dos serviços e comércio dos centros urbanos. No Brasil, os planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos são instrumentos que norteiam a separação, acondicionamento, coleta/transporte, armazenamento e 

destinação final adequada e é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) 

aplicável a geradores de diferentes classes de resíduos sólidos. Visando conhecer e nortear as ações de manejo dos 

estabelecimentos de cuidados com o bem-estar, este trabalho objetivou a realização de um diagnóstico para a 

implantação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, por meio de um estudo de caso no salão de beleza 

denominado Studio Gloss, localizado no município de São José dos Campos/SP. Por suas características, os resíduos 

foram equiparados aos resíduos dos serviços de saúde, assim sendo foi possível observar que predominam quatro 

principais grupos de resíduos, A; B; D e E, com potencial risco biológico, risco químico, comuns e perfurocortantes, 

respectivamente. 
 

Palavras chaves: Diagnóstico, Estética, Resíduos de Serviços de Saúde, Resíduos Perigosos, Resíduos Sólidos. 

 

 

Introducción (Subtítulo) 

 

Introdução  

Desde os primórdios, principalmente o público feminino se preocupa com a aparência, cuidados com a pele, cabelos, 

unhas e, em geral, com a estética. Mas com o passar dos anos o público masculino vem também se preocupando, o 

que gerou um crescimento no setor da beleza. O setor da beleza é o que mais cresce no Brasil, só em São Paulo 

existem 81 mil empreendedores individuais com atividades relacionadas à estética, totalizando 11,8% do total de 

empreendedores individuais no Estado de São Paulo. (Sebrae-SP apud Beauty Fair, 2013). 

 

No Brasil, os salões de belezas e centros de estéticas em geral são classificados como atividades de comércio e 

serviços e por isso, o manejo dos seus resíduos sólidos ocorre conjuntamente com os Resíduos Sólidos Urbanos. De 

acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a determinação da competência pelo gerenciamento 

desses resíduos é do Poder Público local, desde que esses sejam resíduos não perigosos e tenham características 

similares aos RSU. O desconhecimento das características dos resíduos gerados nos salões de beleza e estética 

contribuem para que grande parte dos resíduos gerados nesses estabelecimentos, no Brasil, sejam descartados com os 

resíduos domiciliares, em aterros sanitários.  

 

Os dados relativos aos resíduos gerados por salões de beleza são pouco divulgados e depende diretamente dos 

produtos envolvidos em cada processo realizado. Informações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro) comprovam que metais pesados estão presentes nos resíduos dos salões, já que as tinturas são 

compostas pelos mesmos. Estes metais podem estar associados também ao efluente gerado pelo salão, pois na 

lavagem dos cabelos boa parte do produto vai para a rede pública de esgoto. Dentre outros ensaios realizados pelo 

Inmetro (2006), o de nível de concentração de metais pesados é feito com base na Resolução 79 de 2000 – Anexo III 

– Lista de Corantes Permitidos. Esta resolução estabelece limites de concentração, como por exemplo:  

 Arsênio – permitida a concentração de 0-3 ppm 

 Cádmio e outros – permitida a concentração de 0-100 ppm 

 Chumbo – permitida a concentração de 0-20 ppm   

*Estas concentrações são determinadas para que os consumidores não sejam prejudicados. 

Em relação aos processos que utilizam produtos químicos, como no alisamento, há geração de resíduos perigosos, 

dentre o mais comum está o formol, que é descartado na rede pública de esgoto e/ou no lixo comum, gerando uma 

contaminação ao meio (ANVISA, 2014). Dentre outras atividades como corte de cabelo (feminino e masculino), 

manicure/pedicure, depilação e estética, têm-se resíduos de restos humanos em suas atividades, como por exemplo, o 
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próprio cabelo, pelos em geral, sangue, cutícula, pele morta entre outros, que são resíduos assemelhados aos dos 

serviços de saúde. 

 

Segundo a PNRS (2010) são sujeitos a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos - PGRS, 

atividades que gerem resíduos perigosos ou não perigosos que por sua natureza, volume ou composição não sejam 

semelhantes aos resíduos domiciliares. Dentro do PGRS a etapa de diagnóstico é fundamental, pois descreve o 

gerador; a origem; o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os impactos causados pelo mesmo. 

 

O presente estudo foi realizado em um salão de beleza em São José dos Campos/SP. Nesse município existe um 

instrumento legal (Lei 3.718/89) que determina que os resíduos de estabelecimentos comerciais sejam caracterizados 

como resíduos sólidos urbanos e, portanto, são gerenciados pelo Poder Público Municipal. Os RSU de SJC são 

objetos de coleta seletiva e convencional (porta-a-porta) e são destinados a unidade de triagem e aterro sanitário, 

respectivamente.  

 

O objetivo do trabalho é realizar um diagnóstico para a futura elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos com foco em salões de beleza, através de um estudo de caso no salão Studio Gloss, localizado em São José 

dos Campos-SP. Para tanto foram quantificados e classificados os resíduos sólidos, conforme as resoluções e normas 

técnicas vigentes. 

 

Metodologia 

Para a elaboração do diagnóstico e da visita de campo, foi realizada uma pesquisa secundária sobre salões de beleza 

no Brasil, possíveis resíduos gerados e legislações vigentes. Foi elaborado um questionário estruturado com enfoque 

na caracterização do local, nas atividades e nos resíduos gerados. Os dados primários foram obtidos por meio de 

trabalho realizado no estabelecimento em 20/05/2014, onde foi aplicado o questionário à proprietária. Tais dados 

obtidos foram analisados e sistematizados, a fim da elaboração de tabelas e gráficos. Como referencial teórico, para a 

classificação dos resíduos, foi utilizada a norma técnica 10.004/04 quanto a sua periculosidade, a CONAMA nº358/ 

05 e a RDC nº 306/07 para equipará-los aos resíduos de serviços de saúde.  

 

Para realização da caracterização dos resíduos gerados pelo salão, foi solicitado a proprietária que armazenasse os 

resíduos por um dia. Assim para realizar a caracterização dos resíduos sólidos serão utilizadas ferramentas como as 

Normas técnicas (NBR: 10.007/04) e a resolução CONAMA 358. 

 

 

 A realização da amostragem deve-se seguir alguns passos: 

 Objetivo da amostragem: O objetivo da amostragem é a coleta de uma quantidade representativa de resíduo, 

visando determinar suas características quanto à classificação e métodos de tratamento; 

 Pré-caracterização de um resíduo: o levantamento dos processos que lhe deram origem. As informações 

assim obtidas (volume aproximado, estado físico, constituintes principais, temperatura, etc.) permitem a 

definição do tipo de amostrador mais adequado, dos parâmetros que serão estudados ou analisados, do 

número de amostras e do seu volume, do tipo de frasco de coleta e do(s) método(s) de preservação que 

devem ser utilizados.  

 Plano de amostragem: Antes da coleta da amostra deve-se incluir: a avaliação do local; forma de 

armazenamento; pontos de amostragem; tipos de amostradores; número de amostras; seus volumes; seus 

tipos (simples ou compostos); número e tipo dos frascos de coleta; métodos de preservação e tempo de 

armazenagem; assim como os tipos de equipamentos de proteção a serem utilizados durante a coleta. Este 

plano deve também estabelecer a data e a hora de chegada das amostras ao laboratório.  

1. Seleção do amostrador: Para selecionar os amostrador, o mesmo deve seguir principio de não 

reatividade com o material. Caso o amostrador não for descartável, deve-se descontaminá-lo antes 

de usar novamente; 

2. Seleção do recipiente da amostra: o recipiente deve ter volume, resistência, material e tampa 

compatíveis com os resíduos. Assim como ser fácil de manuseá-lo; 
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3. Precauções na utilização de recipientes e amostradores: Ambos devem ser descontaminados pré e 

pós-uso; 

4. Ponto de amostragem: Local onde será coletada a amostra; 

5. Número de amostras: para saber a concentração média dos resíduos deve-se coletar mais de uma 

amostra compostas.  Já para saber a faixa de variação da concentração dos resíduos deve-se no 

mínimo serem coletadas três amostras simples; 

6. Identificação e ficha de coleta: as amostras devem ser identificadas e possuir uma ficha de coleta 

com: nome técnico da amostragem, data e hora da coleta, identificação da origem do resíduo, 

identificação de quem receberá os resultados, número da amostra, descrição do local da coleta, 

determinações efetuadas em campo, determinações a serem efetuadas no laboratório e observações.  

Os resíduos serão armazenados em uma bombona de papelão de volume conhecido (0,054m³), para serem pesados e 

assim calculado a densidade média. Os resíduos para serem caracterizados serão separados para serem armazenados 

em sacos plásticos de 100 litros e em seguida pesados. A ficha de coleta será modificada para também serem 

incluídos dados das características e classificação pela norma técnica e pela resolução. 

Resultados 

Através do questionário estruturado pode-se definir as atividades realizadas e a média de clientes (por mês) de cada 

uma delas, além de caracterizar e quantificar a geração de resíduos sólidos no Studio Gloss. Assim os resíduos 

gerados pelo mesmo podem ser comparados com resíduos de serviços de saúde, que de acordo com a Res. 

CONAMA nº358/05, são divididos em cinco classes (A, B, C, D e E), sendo respectivamente, riscos biológicos; 

riscos químicos; riscos radioativos; comuns; e perfurocortantes. Dentre os resíduos encontrados verificou-se a 

presença de apenas quatro das classes dos RSS, pois a classe C em especial, não foi levada em consideração pelo fato 

de não ser gerado nenhum tipo de resíduo com potencial risco radioativo. 

 

A Vigilância Sanitária faz a fiscalização do salão, e segundo a proprietária, não a obriga fazer a separação dos 

resíduos potencialmente perigosos, tendo como foco a preocupação com a saúde e bem estar dos funcionários e 

clientes. O que, para o meio ambiente, é de suma importância à separação, já que a não realização, poderá acarretar 

em sérios impactos ambientais. Com isso, o estabelecimento não possui incentivo para separar corretamente os 

resíduos. De acordo com a proprietária do estabelecimento, os perfurocortantes e recicláveis são separados, por 

decisão própria. O estabelecimento possui diversas atividades, que podem ser classificadas em quatro grupos, dentre 

eles, depilação; estética (facial e corporal); manicure/pedicure; e atividades para os cabelos (corte, tintura e 

alisamento). Para cada uma dessas atividades foi elaborado um diagrama de entradas e saídas, que evidencia os 

materiais, produtos, atividades e resíduos gerados, conforme apresentado na Figura 1. 

 

  
Figura 1.  Entradas e Saídas 
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 Figura 1.   Entradas e Saídas (Continuação) 

 



6 

 

 
Figura 1.   Entradas e Saídas (Continuação) 

 

O gráfico 1 indica a quantidade média de pessoas ao mês para cada atividade. A frequência não pode ser somada 

uma vez que um cliente pode fazer mais de uma atividade durante a estada no salão. Já a Tabela 1 apresenta a 

quantidade de produtos utilizados no salão e a sua utilização. 

 

Gráfico 1 – Frequência de clientes 

 
 

 

Tabela 1: Quantidade de produtos por mês 

Produto  Quantidade Utilização 

Vidros de esmalte 240 unidades Manicure/pedicure 

Tubos para tintura 460 unidades Coloração 

Oxidante 34 litros Coloração 

Cera quente  20 Kg Depilação 

Depilação Egípcia 4 novelos Depilação 

Cera Roll-on 192 tubos ou 19,2 Kg Depilação 

Acetona 12 litros Manicure/pedicure 

Algodão 5 Kg Estética, manicure/pedicure e 

depilação 

Shampoo 30 litros Atividades de cabelo em geral 

Condicionador 30 litros Atividades de cabelo em geral 

Máscara 10 Kg Atividades de cabelo em geral 

Pó descolorante 24 Kg Coloração 

Lysoform 10 litros Limpeza 
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Tabela 1: Quantidade de produtos por mês (continuação) 

Sabão em pó 10 Kg Limpeza 

Amaciante 10 litros Limpeza 

Água sanitária 15 litros Limpeza 

 

Os produtos possuem diversos compostos, podendo ou não ser perigosos, assim se ao menos um destes for 

classificado, conforme a Instrução Normativa nº 13 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais - IBAMA (2012), como perigoso a solução como um todo, também será. Esta Instrução Normativa 

disponibiliza uma lista de compostos e sua classificação quanto à periculosidade. 

  

Através de uma segunda visita técnica realizada, no dia 13 de junho de 2014, foram coletados sete sacos de lixo de 

60 litros cheios, referentes à geração de um dia de funcionamento do salão. A partir disto, pesou-se cada amostra e 

com o volume conhecido foi obtido à densidade média dos resíduos sólidos do salão, como mostra a Tabela 2.   Os 

resíduos foram separados nas quatro classes de RSS e com subclasses conforme a Tabela 3, assim com esses 

resultados elaborou-se o Gráfico 3.  

 

Tabela 2 – Massa Total e Densidade Média dos Resíduos 

Massa Total (Kg) Densidade Média (Kg/M³) 

12,235 35,159 

 

Tabela 3 – Classificação dos Resíduos Sólidos 

Classe Material Massa (Kg) % 

A (Biológicos) 

Pelos/Cabelos 0,275 2,1 

Lixa 0,165 1,3 

Outros 2,670 20,7 

B (Químicos) 

Luvas 0,560 4,3 

Toucas 0,070 0,5 

Plástico 2,475 19,2 

Alumínio 0,580 4,5 

Vidro 0,435 3,4 

Papel Químicos 1,565 12,2 

Outros Químicos 0,265 2,1 

C (Radioativos) - - - 

D (Comuns) 

Banheiro 0,305 2,4 

Papel 2,145 16,7 

Plástico 0,700 5,4 

Metal 0,035 0,3 

Orgânico 0,565 4,4 

E (Perfurocortantes) 
Palito 0,070 0,5 

Total 12,880 100,0 
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                Gráfico 3 – Composição Gravimétrica dos Resíduos do salão Studio Gloss 

 
 

Considerações Finais 

Parte dos resíduos sólidos gerados no estabelecimento estudado são perigosos e não deveriam ser descartados 

conjuntamente com os resíduos sólidos urbanos, uma vez que a sua disposição pode contaminar o meio. Segundo a 

Legislação Municipal que atribui ao Poder Público Municipal a responsabilidade de gerenciamento dos resíduos de 

estabelecimentos comerciais, todavia o descarte dos resíduos está adequado ocorrendo legalmente conforme a 

Legislação Municipal vigente, mas se faz necessário atender a PNRS que é a Legislação Federal, assim tendo que ser 

seguida prioritariamente.    

 

A partir dos dados adquiridos, o plano de gerenciamento terá como foco a não utilização, a minimização e a 

destinação correta dos resíduos. O Studio Gloss será o pioneiro à implantar um sistema de gerenciamento de resíduos 

sólidos que englobam resíduos equiparados aos de serviços de saúde, exceto a classe C, sendo assim minimizados os 

impactos ambientais gerados e servindo para estimular outros salões a gerenciar de forma correta seus resíduos, pois 

perante a lei se faz necessário a implantação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 
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Abstract 
With the advancement of the population in developing countries, a fact to which Brazil belongs, is 

possible to check the increase in the generation of solid waste. To minimize the potential risks of disposal 

of all waste that is generated, Here are some known attitudes with reduction, reuse and recycling of such 

waste. Sorting is shown as a tool for reducing waste sent to landfills and the selection of waste subject to 

recycling. The implementation of local strategies of solid waste management contemplates the 

participation of social agents, including educational institutions. Based on diagnostic data of Urban solid 

waste of Gaspar SC, Environmental laws and Environmental standards, also with the partnership of 

SAMAE, Secretary of Education, Tourism and Transport of this municipality, improved execution in the 

management, in the collection, transportation and disposal of solid waste. It was necessary to discuss 

their feasibility, implementation, continuity and multiplication with several departments, involving a 

trained staff and teaching institutions. We must emphasize that the process of implementation of 

collection management is much more than the appropriate collector installation, making necessary the 

planning and supervision of the various actions and steps which should compose a project.  
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Resumo 

Com o avanço populacional dos países em desenvolvimento, no qual o Brasil também se insere, é 

possível verificar o aumento da geração dos resíduos sólidos. Para minimizar os riscos potenciais de 

degradação do meio ambiente e de preocupação com a saúde publica, atitudes ambientalmente corretas 

poderão ser tomadas, a saber, redução, reutilização e reciclagem desses resíduos. A Coleta Seletiva 

apresenta-se como um valioso instrumento para a redução de resíduos encaminhados aos Aterros e a 

segregação de resíduos passíveis de reciclagem. A implementação de estratégias locais de gerenciamento 

de resíduos sólidos contempla a participação de agentes sociais, incluindo as instituições de ensino. 

Baseado nos dados do Diagnóstico de Resíduos Sólidos Urbano de Gaspar SC, produzido pelo SAMAE, 

Prefeitura Municipal e também pelas empresas terceirizadas de coleta e transporte de resíduos, este 

trabalho teve como objetivo maior apresentar o cenário do gerenciamento de resíduos no município, 

destacando as iniciativas adotadas e o papel dos diferentes atores sociais em todo o processo, buscando a 

melhoria continua na oferta do serviço. Foram discutidas sua viabilidade, implementação, continuidade e 

multiplicação com diversos departamentos, envolvendo uma equipe treinada e as Instituições de Ensino. 

É preciso ressaltar que o processo de implantação do gerenciamento de coleta é muito mais do que a 

instalação de coletores adequados, fazendo-se necessário o planejamento e a supervisão das diversas 

ações e etapas que deverão compor um Projeto.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos, Gerenciamento, Gestão, Coleta Seletiva, Reciclagem. 

 

 

Introdução 

Atualmente, a gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) consolida-se como uma das muitas questões 

ambientais prementes do mundo contemporâneo. Dias et al. (2012) esclarecem que a especificidade e 

complexidade dos resíduos domiciliares remetem à constante produção por indivíduo, família ou 

domicílio. Para a realidade brasileira, segundo os autores, citando dados do IBGE (2011), mencionam que 

a geração de resíduos sólidos tem registrado considerável elevação, incrementada pela crescente 

urbanização, que atingiu 85% da população total do país naquele ano. Esse incremento tem se 

manifestado em todas as regiões geográficas, principalmente nas cidades com maior concentração 

populacional, cujas médias de geração superam 1,2 kg/hab.dia. 

A coleta seletiva tem sido uma importante ferramenta para amenizar os impactos gerados pela disposição 

inadequada dos resíduos nas cidades. Além de dar um novo destino aos materiais, ajuda na proteção do 

meio ambiente. É importante mencionar que, dentro desse arranjo maior, o sistema de limpeza urbana das 

cidades pode ser administrado de três maneiras: diretamente pelo município, através de empresa pública 

específica e através de uma empresa de economia mista criada para desempenhar especificamente essa 

função. Os serviços podem ser ainda objetos de concessão ou terceirização junto à iniciativa privada. Na 

concessão, a concessionária planeja, organiza, executa e coordena o serviço, podendo inclusive terceirizar 

operações e arrecadar os pagamentos referentes à sua remuneração, diretamente junto ao 

usuário/beneficiário dos serviços.  

Gaspar foi a primeira cidade de Santa Catarina a implantar a coleta seletiva, em 1988 (Gaspar, 2009).  

Atualmente, a Reciclar Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos Ltda., empresa terceirizada contratada e 

fiscalizada pelo Serviço Autônomo Municipal de Saneamento de Gaspar (SAMAE) é responsável pela 

coleta e separação dos resíduos recicláveis nos bairros, enquanto que a Say Muller Serviços Ltda., é a 

terceirizada responsável pela coleta dos resíduos orgânicos no município. Destacou-se como objetivo 

principal, a avaliação das diferentes ações estratégicas adotadas no Município de Gaspar, em Santa 

Catarina, no que tange ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos nele produzidos.    

 



 

 

Material e métodos 

De maneira geral, pode-se classificar este trabalho como sendo um estudo de caso, dividido em uma etapa 

exploratória e descritiva. Na etapa exploratória, buscou-se diagnosticar o gerenciamento de resíduos 

orgânicos e recicláveis no município de Gaspar, através do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto, de Gaspar, entidade autárquica municipal, determinando suas características e 

representatividade em volume, também com informações coletadas sobre as problemáticas do município 

nas Secretarias de Educação, Turismo e Transporte. Já na etapa descritiva do trabalho, envolveu a 

observação e descrição das etapas de manejo de resíduos frente à legislação e normas vigentes, buscando 

um diálogo entre a Educação Ambiental e o equacionamento da problemática envolvendo os resíduos 

sólidos no município.  

 

Resultados 

De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (ABES, 2010), a partir de relatórios elaborados 

pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental no ano 2000, mostrava que somente 

16,5% dos resíduos sólidos gerados pela população catarinense recebia disposição final em aterros 

sanitários, sendo que 83,5% eram depositados em locais a céu aberto - os chamados "lixões".  A partir 

daí, o MPSC implantou, em 2001, o Programa "Lixo Nosso de cada Dia", com um conjunto de medidas 

para recuperar áreas degradadas e implementar meios adequados de disposição final de resíduos e um 

trabalho de Educação Ambiental. Em 2004, após três anos de implantação do Programa, 279 municípios 

catarinenses, ou seja, 95,22% do total estavam destinando seus resíduos a aterros sanitários (ABES, 

2010). 

Na nova pesquisa realizada pela ABES em 2012, dos 36 aterros em atividade no Estado, 29 ficaram 

enquadrados como aterros sanitários, sendo 15 considerados em condições ótimas e 14 em condições 

adequadas. Os sete restantes foram considerados aterros controlados, com condições mínimas de 

operação. Atualmente, não existem mais lixões no Estado. O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto, de Gaspar, entidade autárquica municipal, com personalidade jurídica foi criado através 

da Lei nº. 404, de 15 de dezembro de 1971, inicialmente administrada pela Fundação SESP (Serviço 

Especial de Saúde Pública) com o objetivo de tratar e distribuir água potável e implantar esgotamento 

sanitário, e atualmente administra, mantém, opera, conserva e explora os serviços de água potável, ligação 

de esgoto e as coletas regular e seletiva do resíduos gerado em Gaspar.  

A partir de um decreto emergencial, a Empresa Say Muller iniciou a coleta no dia 16 de setembro de 2009 

no município de Gaspar. A empresa tem exercido suas atividades desde o ano 2005, voltadas para o 

manejo adequado dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Gaspar - SC, cuja principal atividade 

da empresa está voltada para o segmento de coleta e transporte dos resíduos.  Esse tipo de parceria entre 

os setores público e privado, como é o caso da terceirização, é uma alternativa que apresenta suas 

vantagens, uma vez que os pontos positivos do setor privado (dinamismo, acesso à financiamento, 

conhecimento de novas tecnologias, gerenciamento eficiente e espírito empreendedor) são combinadas 

com a responsabilidade social, consciência ambiental, conhecimento local e com a preocupação com a 

geração de empregos oriundas do setor público (AHMED; ALI, 2004). 

Entende-se que, planejar a coleta consiste em agrupar informações sobre as condições de saúde pública, a 

capacidade técnica do órgão que prestará o serviço, as possibilidades financeiras do Município de Gaspar, 

as características da cidade e os hábitos e as reivindicações da população, para então discutir a maneira de 

tratar tais fatores e definir os métodos que forem julgados mais adequados. Em conjunto com o órgão 

gestor da pasta de Resíduos Sólidos do município, algumas possibilidades foram levantadas para o 

equacionamento do problema, principalmente na região central do município onde há um fluxo intenso de 

veículos nos horários de pico e cuja malha viária impede o transito livre de veículos como os caminhões 

compactadores de resíduos.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010) trouxe a clara determinação do Governo de 

inclusão das cooperativas de catadores em todas as fases da coleta seletiva de resíduos. Segundo consta, o 



 

 

sistema de coleta de resíduos priorizará a participação das cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis, constituídas por pessoas físicas de baixa renda.  No município de 

Gaspar ainda não há uma cooperativa de catadores, embora esteja em andamento um estudo de 

viabilidade para a sua criação por parte do SAMAE e da Prefeitura Municipal e também da Associação 

dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, a AMMVI. O município conta com um galpão de triagem de 

resíduos recicláveis, de propriedade da empresa Reciclar Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos Ltda., 

onde antigos catadores de resíduos foram contratados para a execução das atividades.  

Novamente, reportando-se a Lei nº 12.305/10, esta traça com detalhes o conteúdo obrigatório dos planos e 

sua periodicidade, prevendo também que o sistema público de limpeza urbana e manejo de resíduos 

deverá estabelecer, no mínimo, a separação entre resíduos secos e úmidos e, progressivamente, ser 

estendido à separação dos resíduos secos em suas partes específicas, em função da natureza do resíduo 

(plástico, papel, vidro, entre outros). Isso já acontece no município de Gaspar, e tem havido um incentivo 

maior da parte do SAMAE Gaspar juntamente com a empresa Reciclar, para que projetos de Educação 

Ambiental e outros de sensibilização sejam conduzidos em todo o município. Entre as iniciativas do 

projeto, foram previstas etapas de fortalecimento da proposta com dinâmicas nas escolas, com atividades 

específicas com os alunos e palestras com a temática ambiental. O objetivo principal é o de sempre 

estimular as crianças a conhecer os diferentes problemas ambientais decorrentes do processo de 

urbanização e modelo de desenvolvimento no qual estamos inseridos. 

Algumas iniciativas da população, para separação domiciliar de resíduos sólidos, acabam se 

descontinuando, pela falta de um programa de coleta seletiva continuado, o que pode gerar a crença de 

que tais ações não tenham utilidade prática para a construção da cidadania. No entanto, um esforço 

conjunto dos órgãos de pesquisa, de organizações populares e do governo, pode gerar soluções que 

viabilizem a implantação da coleta seletiva em todos os municípios, respeitando suas características 

específicas. 

Num sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, devem ser propagados programas de 

educação ambiental, enfocando a redução da geração de resíduos, a redução de desperdício, o 

reaproveitamento e a reciclagem de materiais e ainda um correto acondicionamento dos resíduos gerados. 

Tais programas devem sensibilizar os cidadãos a ter uma responsabilidade ambiental, não como uma 

tarefa imposta por razões burocráticas, mas como um exercício de cidadania. 

A Lei Municipal nº 3.378, de 02 de dezembro de 2011, institui a política municipal de resíduos sólidos de 

Gaspar e estabelece no seu Art. 9º e inciso V, que “a Educação Ambiental, com estimulo à 

conscientização e à participação da comunidade nos programas de manejo de resíduos sólidos, em 

especial sobre coleta seletiva e inibição de despejos irregulares” deverão servir quais diretrizes da Política 

Municipal de Resíduos Sólidos, devendo ser observadas na prestação dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos. Ainda, na Seção II, que trata especificamente da Educação Ambiental, 

salienta no seu Art. 25, que “entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade”. 

Já no Art. 26, o SAMAE, em parceria com a GEMADS, deverá incentivar e promover ações voltadas à 

educação ambiental, de modo a estimular: I - a redução da geração de resíduos sólidos, o desperdício de 

materiais, a poluição e os impactos adversos ao meio ambiente; e II - o gerador a contribuir ativamente 

para a minimização dos resíduos, por meio da racionalização dos resíduos gerados, bem como à sua 

reutilização ou reciclagem. 

O município de Gaspar ainda conta com uma Política Municipal de Saneamento Básico, a Lei nº 2.888, 

de 29 de Junho de 2007, que na Seção IV das Diretrizes Gerais, em seu Art. 11, menciona que “a 

formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos instrumentos da Política Municipal de 



 

 

Saneamento Básico orientar-se-ão [...] por diretrizes como as de promoção de programas de Educação 

Sanitária”, conforme o inciso X. 

Apesar de esses programas serem mais dirigidos à população, convém que também sejam estendidos aos 

demais agentes envolvidos na gestão, dentre eles: os grandes geradores, responsáveis pelos próprios 

rejeitos; os catadores, organizados em cooperativas, que atendem à coleta de recicláveis; os 

estabelecimentos, que tratam da saúde, gerenciando seus resíduos de forma diferenciada e; à própria 

prefeitura, que através de seus funcionários, instituições e empresas contratadas, atua como protagonista 

no gerenciamento integrado do sistema (IBAM, 2001). 

A aplicação da Lei nº 12.305/10 em conjunto com a Lei nº 11.107/05 gera novas oportunidades de 

atuação na cadeia da reciclagem e da gestão dos resíduos sólidos, que podem ser aproveitadas a partir da 

mobilização de agentes econômicos, sociais e políticos para a constituição de parcerias que busquem a 

convergência de suas ações, gerando sinergia de atuação e potencializando resultados.  

A segregação dos resíduos na fonte geradora é uma chave para a coleta seletiva, pois evita a perda de 

qualidade dos recicláveis e melhora as condições de trabalho dos catadores, viabilizando as etapas 

seguintes da reciclagem. É também a etapa que exige a adesão da população, que tem de mudar seus 

hábitos no momento do descarte de resíduos, como se tem incentivado a população no ano corrente 

quando da distribuição de um novo panfleto da coleta seletiva. 

Conclusões 

Embora a questão dos resíduos sólidos aponte desafios comuns, não há uma única solução, pois é preciso 

considerar a especificidade da cultura do descarte e do padrão de desenvolvimento socioeconômico. Há 

uma diversidade de vertentes relativas ao tema: aspectos legais, inovação tecnológica, reaproveitamento, 

tratamento dos resíduos, geração de energia, mudanças de comportamento, entre outras.   

Todas elas estão interconectadas e requerem abordagens inovadoras e metodologias interdisciplinares, 

mas é premente estudar, debater e envolver amplamente a sociedade em torno desse tema, de tal forma a 

envolver aos alunos das series iniciais a um projeto educacional focando a sensibilização voltada a 

reciclagem de resíduos sólidos, tomando conhecimentos de seus impactos negativos e o futuro que terá 

conforme suas ações, diante disso o esperado é que seja repassado este ensinamento a seus familiares, 

desta forma então, sensibilizando a comunidade, assim tendo maior participação dos mesmos no quesito 

reciclar.  

Além disso, é fundamental articular o diálogo com equipes de profissionais, como advogados, 

administradores, engenheiros, geógrafos e demais profissionais da área socioambiental. 
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Abstract 

The Butantan Institute is one of the largest biomedical research centers in the world and one of 

the main centers for the production of vaccines and anti-venom serums for human consumption. 

The Institute is located in the metropolitan region of the City of São Paulo, Brazil. The Butantan 

Institute’s Program of Waste Disposal has a model of shared and participative management, with 

an organizational structure headed by: (i) a multidisciplinary and multi-sector Commission which 

has a deliberative nature; and, (ii) the Department for Environmental Management, which has 

executive attributes. These peculiarities make the management model innovative and functional, 

since the Commission has members of all areas of the Institute. With the implementation of the 

Program, procedures were defined with the objective of providing the adequate management of 

waste materials, from their production until their final disposal, with the establishment of clear 

indicators and goals. Municipal laws consider the Institute as the greatest cause of Bio-medical 

waste, including substances considered as infectious, among which are included animal carcasses 

used in research experiments and in tests for the production of serums and vaccines. The 

implementation of the Program involved the planning of actions and the creation of a periodic 

capacitation program for the handling and disposal of waste. This periodic program managed to 

apply the procedures outlined by the Program. As a result, the appropriate flux of internal and 

external collection of waste was established, as well as the record of the amounts of waste that 

were produced, which made possible the reduction of costs in management and the minimization 

of accidents and risks for the persons involved in the handling of waste materials. 

KeyWords: animal carcass, health service waste, hazardous waste, waste management. 
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Resumo  

O Instituto Butantan é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo e um dos principais centros 

produtores de vacinas e soros antivenenos para uso humano, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, 

Brasil. O Programa de Gerenciamento de Resíduos do Instituto Butantan, é constituído por um modelo de gestão 

compartilhada e participativa, tem estrutura organizacional composta por uma Comissão Multidisciplinar e 

Multisetorial, de cunho deliberativo, e pelo Departamento de Gestão Ambiental, este com atribuições executivas. 

Esta particularidade torna este modelo inovador e bastante funcional, pois a Comissão é composta por membros de 

diversas áreas da instituição. Com a implementação do programa, um conjunto de procedimentos foram definidos 

com o objetivo de proporcionar o manejo adequado dos resíduos, da geração até a disposição final, com o 

estabelecimento de indicadores e metas. Normativa municipal considera o instituto como grande gerador de Resíduos 

de Serviço de Saúde, em especial daqueles classificados como infectantes, dentre os quais se incluem as carcaças de 

animais utilizados em experimentos de pesquisa e em testes de produção de soros e vacinas. A implantação do 

programa envolveu planejamento de ações e implantação de um programa de capacitação periódico para manejo e 

descarte dos resíduos, que disseminou os procedimentos estabelecidos no Programa. Como resultado, foi definido o 

fluxo mais apropriado de coleta interna e externa desse resíduo e o controle e registro do volume gerado, que 

possibilitou redução de custos de gerenciamento e minimização dos riscos de acidentes para os envolvidos no 

gerenciamento.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de resíduos, resíduos de carcaças de animais, resíduos de serviço e saúde, resíduos 

perigosos. 

 

 

Introdução 

O Instituto Butantan (IBu) iniciou suas atividades com a produção de soros anti-pestoso e anti-peçonhentos, no início 

do século XX, e atualmente é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Vinculado à Secretaria da 

Saúde do Governo do Estado de São Paulo o IBu é um dos principais centros produtores de vacinas e soros 

antivenenos e antitoxinas para uso profilático e curativo no Brasil. Ocupando uma área de 723.565m² tem em seu 

quadro de colaboradores, aproximadamente 2.000 profissionais sendo eles pesquisadores, funcionários e alunos. As 

atividades estão divididas em quatro áreas: Divisão de Desenvolvimento e Produção Tecnológica; Divisão de 

Desenvolvimento Científico; Divisão Cultural e Divisão de Biotério Central. Os estudos e pesquisas realizados no 

IBu concentram-se na área de Biologia e Biomedicina e estão relacionados direta ou indiretamente à área de saúde 

pública.  

O desenvolvimento das diversas atividades no IBu resulta na geração de grande volume e diversidade de resíduos 

classificados como Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), os quais em função de suas propriedades físicas, químicas 

ou biológicas, podem apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente. No Brasil, os RSS são divididos em cinco 

diferentes grupos por meio da Resolução RDC 306/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 

2004), sendo o Grupo A representado pelos resíduos com presença de agentes biológicos, incluindo carcaças de 

animais, foco deste trabalho.  

Na sua maior parte, esse resíduo compreende carcaças de animais convencionais de laboratório, ou seja, 

camundongo, cobaia, rato, hamster e coelho. Essa categoria de animais tem grande demanda em laboratórios de 

pesquisa por ser base de muitos testes para o controle de qualidade dos imunobiológicos (soros e vacinas), testes 

estes preconizados pela farmacopeia brasileira. A utilização dos animais segue a Lei 11.794/2008 e as normativas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, órgão ligado ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Informação que regulamenta o uso de animais no país. Na esfera institucional segue as 

recomendações da Comissão Interna de Uso de Animais do Instituto Butantan (CEUAIB). A fim de suprir a 

demanda desses animais no IBu, a Divisão do Biotério Central mantém biotérios e responsabiliza-se pela criação 



desses animais num refinado trabalho de cruzamentos, do princípio ao fim da cadeia reprodutiva, ou seja, das 

matrizes às colônias de trabalho.  

A diretoria do IBu, comprometida com questões ambientais e com o atendimento à legislação vigente, estabeleceu, 

em janeiro de 2012, o Programa de Gerenciamento de Resíduos do Instituto Butantan (PGRIB) com a finalidade de 

gerenciar adequadamente os resíduos resultantes das diversas atividades desenvolvidas, desde a geração até a 

disposição final. O PGRIB segue as diretrizes instituídas pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), 

estabelecida pela Lei Federal 12.305/2010 (BRASIL, 2010) que dispõe sobre princípios, objetivos e instrumentos da 

política e estabelece algumas metas e prazos para o gerenciamento de resíduos sólidos no país. No PGRIB, os 

resíduos de carcaças de animais utilizados em experimentos de pesquisa representam um fluxo especial, o qual é 

foco deste trabalho. 

  

Objetivo  

O trabalho tem como objetivo descrever a implantação do sistema de descarte de carcaças de animais em uma 

instituição de pesquisa em saúde e indicar as adequações ocorridas durante o processo, cujos procedimentos 

operacionais e gerenciais passaram a integrar o Programa de Gerenciamento de Resíduos do Instituto Butantan.  

 

Método 

O método seguiu quatro passos metodológicos que envolveram: i) levantamento da legislação pertinente; ii) 

diagnóstico do gerenciamento de todos os resíduos gerados no IBu, em especial os resíduos de carcaças de animais 

utilizados em pesquisas; iii) implantação do sistema de gerenciamento de resíduos de carcaças de animais; e iv) 

programa de capacitação para os funcionários envolvidos e avaliação da capacitação implantada. A seguir são 

especificados os quatro passos: 

1. Levantamento da legislação pertinente: foi realizada uma busca das normas relativas à questão, em 

âmbito federal, estadual, municipal e institucional; 

2. Diagnóstico do gerenciamento resíduos no IBu e dos resíduos de carcaças de animais: o diagnóstico 

situacional envolveu as atividades de: i) mapeamento das áreas geradoras para identificação dos tipos e 

fluxos de coleta dos diferentes resíduos gerados; ii) levantamento qualitativo dos resíduos de carcaças de 

animais gerados em todos os setores, utilizando um questionário e registro dos procedimentos realizados 

para descarte. O formulário foi aplicado em todas as áreas geradoras de carcaças de animais; iii) 

quantificação e caracterização dos fluxos de resíduos de carcaças existentes. 

3. Implantação do sistema de gerenciamento de resíduos de carcaças.  Após o mapeamento dos diferentes 

fluxos de resíduos de carcaças, foi elaborado um plano de trabalho para: i) adequação dos recipientes e 

embalagens para a correta segregação das carcaças;  ii) identificação do tipo de carcaça na área geradora; 

iii) definição dos responsáveis pela coleta; iv) definição do novo fluxo de coleta; v) estabelecimento de 

procedimentos de controle e gerenciamento. 

4. Definição e aplicação de programa de capacitação de funcionários envolvidos e avaliação da 

capacitação implantada. Com base nos resultados do diagnóstico e no plano de trabalho foi elaborado um 

Programa de Capacitação para funcionários envolvidos na geração e descarte das carcaças de animais, com 

periodicidade anual, caracterizando uma capacitação continuada. O programa contemplou informações 

sobre segregação, identificação e coleta desses resíduos, além de esclarecimentos de acordo com as 

especificidades de cada área e suas peculiaridades na geração e descarte de seus resíduos. Para tanto, cada 

unidade geradora desse resíduo indicou funcionários representantes, denominados facilitadores, para o 

estabelecimento de contato direto com o Departamento de Gestão Ambiental (DGA). Ao facilitador coube 

participar dos encontros teóricos e práticos oferecidos e ser agente multiplicador das informações e ações, 

em sua respectiva área de trabalho. Para avaliar a capacitação realizada, foi desenvolvido um instrumento de 

avaliação (questionário) para ser aplicado aos facilitadores, após cada ciclo de treinamento. 

 



Desenvolvimento e Resultados  

Durante a elaboração e implantação do Programa de Gerenciamento de Resíduos do Instituto Butantan, foi executado 

levantamento do marco legal-regulatório pertinente, em âmbito federal, estadual, municipal e as normas internas da 

instituição de estudo, referentes ao resíduo de carcaça animal. Destacam-se as determinações estabelecidas na 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), que dispõe sobre os instrumentos e diretrizes relativas ao 

gerenciamento de resíduos sólidos; a Resolução RDC 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; a 

Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei 12.300/2006, que institui as diretrizes e instrumentos para a gestão 

integrada e compartilhada de resíduos sólidos no Estado de São Paulo e a Lei 13.478/2002, que dispõe sobre a 

organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo. 

O diagnóstico do gerenciamento de resíduos sólidos no IBu evidenciou que o principal tipo de  resíduo gerado é 

Resíduo de Serviços e Saúde (RSS). Este tipo de resíduo é gerado em 79 áreas distintas, as quais foram mapeadas. 

Dentre os RSS, o grupo mais representativo é o de resíduos infectantes, ou seja, resíduos com a possível presença de 

agentes biológicos, no qual estão incluídas as carcaças de animais. Entende-se por carcaça: os cadáveres inteiros de 

animais vertebrados, assim como suas vísceras e partes anatômicas utilizadas nas áreas de pesquisa e produção do 

Complexo Butantan. As carcaças de animais são geradas em laboratórios de pesquisa, seções da Divisão de 

Produção, Biotério Central e Museu Biológico, totalizando 31 áreas geradoras dessa categoria de resíduo.  

A partir dos resultados do diagnóstico, foram estabelecidos ações e procedimentos com a finalidade de padronizar o 

descarte adequado do ponto de vista legal, ambiental e sanitário, visando à segurança do trabalhador, à minimização 

da geração de resíduos e à redução dos custos envolvidos, além de contribuir para a conscientização a respeito dos 

efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública aos envolvidos no gerenciamento. Os procedimentos em 

relação à correta segregação, identificação e acondicionamento temporário das carcaças de animais foram definidos 

com base na RDC 306/2004, considerando as situações nas quais as carcaças deveriam ser descontaminadas e o tipo 

de embalagem para os diferentes tipos de carcaças de animais geradas. Para identificação no momento do descarte, 

foi desenvolvida uma etiqueta (Figura 1), a ser justaposta aos recipientes contendo as carcaças. Contendo cinco itens 

básicos de identificação e a data de saída, a etiqueta permite rastreabilidade e facilita o gerenciamento operacional e 

administrativo.  

 

Figura 1 – Etiqueta de identificação para descarte de resíduos de carcaças de animais 

Em atendimento à legislação municipal, foi necessário adequação da logística do fluxo de transporte das embalagens 

de carcaças de animais e o estabelecimento de pontos provisórios de armazenagem interna, considerando que os 

existentes não atendiam às exigências legais. Houve necessidade de restruturação no número de pontos de coleta e da 

infraestrutura para o armazenamento de carcaças de animais. Nesses pontos de armazenamento interno, os 

recipientes contendo as carcaças aguardam a coleta e o transporte externo, que ocorrem duas vezes por semana, para 

encaminhamento à destinação final. Para melhor controle do acondicionamento das carcaças e da coleta interna, 

embalagens diferenciadas, de acordo com o tamanho dos animais e volume gerado, passaram a ser distribuídas aos 

setores geradores, acompanhadas de etiquetas de identificação. Essa distribuição se operacionalizou de forma 

conjunta, pelo DGA e pelo Almoxarifado. Como resultado da adequação do fluxo e da logística, ao longo de dois 

anos, gradativamente, os quatro pontos internos de armazenamento de carcaças foram reduzidos a apenas um ponto 

central, adaptado às necessidades requeridas, em especial dotado de freezer para manter o resfriamento até que a 

coleta externa seja realizada. Porém, apesar da adaptação do local de armazenamento de carcaças, não foi possível o 



atendimento da normativa federal (RDC 306, 2004), que exige um ponto único de armazenamento interno de todos 

os tipos de RSS, com abrigos devidamente compartimentados de acordo com a quantidade e tipo de resíduos 

gerados. Para este fim, encontra-se em fase de contratação empresa que efetuará o projeto e construção do Abrigo 

Central do IBu. 

A partir do diagnóstico do gerenciamento dos resíduos gerados, foram desenvolvidos procedimentos e orientações 

operacionais capazes de gerenciar o fluxo dos resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a 

geração até a disposição final, conforme organograma apresentado na Figura 2, o qual integra o capítulo de Descarte 

de Carcaças Animais do Guia Prático de Descarte de Resíduos no Instituto Butantan, lançado em 2014. 

 

Figura 2 – Fluxograma de segregação e descarte de carcaças de animais do Instituto Butantan 

Em paralelo à implementação do plano de trabalho operacional para o adequado descarte de carcaças de animais, 

iniciou-se a adequação para o gerenciamento do processo administrativo para gerenciamento desses resíduos. Para 

tanto, foi elaborada planilha para registro de informações referentes à coleta no ponto de geração até o ponto de 

armazenamento interno. Os dados quantitativos da planilha complementam a documentação legal exigida para a 

saída das carcaças por meio da coleta externa, integrada por: i) Ficha de Emergência com orientações em caso de 

eventos adversos no transporte externo e ii) Manifesto de Transporte de Resíduo (MTR), utilizado para controle dos 

órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização. O IBu, reafirmando o compromisso com o adequado 

gerenciamento de resíduos perigosos, emite o Laudo veterinário descritivo, preenchido para cada coleta de carcaças 

de animais, o que permite a rastreabilidade em caso de qualquer problema que possa ocorrer durante o transporte 

externo.  



Com o objetivo de atingir a todos os setores geradores de resíduos e de garantir segurança ocupacional e a eficiência 

do PGRIB, foi realizada uma apresentação das ações e procedimentos estabelecidos aos responsáveis de cada setor, 

para informação e estabelecimento da cooperação no desenvolvimento do trabalho. Cada unidade geradora de 

resíduo indicou funcionários representantes para o estabelecimento de contato direto com o DGA, que foram 

considerados como facilitadores do processo. Com esse grupo, teve início o Programa de Capacitação para 

funcionários envolvidos com a geração e o descarte de resíduos. O primeiro encontro com os facilitadores contou 

com a presença de 110 participantes, no qual, além das apresentação das ações e procedimentos estabelecidos, foi 

enfatizada a responsabilidade desses agentes multiplicadores com relação à transmissão das informações recebidas 

aos demais funcionários de suas respectivas áreas de trabalho.  

Dentro do cronograma anual do programa de capacitação, até o momento já foram realizados 3 ciclos voltados à 

questão do descarte de carcaças de animais, conforme indicado na Figura 3. Em sua área de trabalho, cada facilitador 

pode interagir, por meio de comunicação eletrônica, para relatar as dificuldades e necessidades na rotina diária, o que 

é discutido pelo grupo gestor no sentido de promover gradativamente alterações de procedimento e melhorias 

operacionais no gerenciamento dos resíduos.  

Os encontros que integram o Programa de Capacitação trabalham com metodologia que integra palestras expositivas, 

discussão de conceitos e práticas. Em resposta à solicitação dos facilitadores, após a realização do primeiro ciclo, 

houve alteração da metodologia para o segundo ciclo de capacitação: foi introduzido maior conteúdo prático, o que 

tornou possível aproximar ainda mais os facilitadores que se sentiram à vontade para questionar e para esclarecer 

dúvidas surgidas na rotina do dia-a-dia, desde o início do PGRIB.  

Entre o segundo e o terceiro encontro, as ocorrências de não-conformidades e dúvidas caíram significativamente, 

com questionamentos apenas quando da mudança da rotina da área geradora ou por motivo específico de trabalho de 

pesquisa. Assim, no terceiro encontro, dois pontos mostraram-se significativos: i) a assiduidade dos facilitadores, 

inclusive com aumento da participação de outros; e ii) a presença espontânea de outros funcionários e alunos dos 

setores e laboratórios geradores de carcaças de animais. Merece destaque o número de sugestões para a melhoria dos 

procedimentos, originadas a partir da vivência de cada facilitador, e a oportunidade de troca de experiências 

propiciada pela participação ativa nos encontros. 

 

 

Figura 3 - Participação dos facilitadores nos encontros de capacitação sobre descarte de carcaças 

Como melhoria do Programa de Educação Continuada, desde o 2º semestre de 2013, foi estabelecida e aplicada 

avaliação ao final de cada encontro. A avaliação ocorre por meio de formulário com perguntas sobre o conteúdo 

programático e um espaço para indicação de sugestões e comentários. Os participantes são incentivados a 

apresentarem contribuições e promoverem melhorias em seu ambiente de trabalho e trazerem para o próximo ciclo. 

Desde 2013, uma fase de refinamento no gerenciamento de resíduos foi iniciada com o registro de dados e a inclusão 

de indicadores de geração de resíduos. Como os resíduos de carcaças de animais são originados em mais de 40% das 

áreas do IBu, foram instaladas balanças em 2 dos 4 pontos de armazenamento interno existentes inicialmente, para 

quantificar a geração advinda de cada setor.  



A quantificação das carcaças de animais no IBu indicou uma geração média mensal de 770 Kg/mês, a geração 

crescente está relacionada a nova pesquisa e testes de produção que envolveu a utilização de modelo animal no 

período. O sistema implantado possibilitou a identificação da geração por setor gerador, cujos resultados são 

apresentados na Tabela 1. A pesagem dos resíduos por meio de balança comum mostrou-se dificultada, logo levou à 

decisão de instalação de balança de carga, a fim de facilitar e otimizar este procedimento, o que está em processo de 

implantação. Nesse novo sistema, os resíduos serão quantificados por meio da pesagem dos veículos coletores vazios 

e carregados de resíduos, sendo a massa de resíduos decorrente da diferença entre essas duas pesagens. 

Tabela 1 - Geração de carcaças de animais no Instituto Butantan  

Mês 

2013 2014 

Carcaça* 

Qtd. 

Sacos 
Peso (ton) 

Qtd. 

Sacos 
Peso (ton) 

Janeiro   92 0,6 164 1,1 

Fevereiro   79 0,6 225 2,2 

Março 103 0,7 174 1,3 

Abril   85 0,6   80 0,7 

Maio   76 0,5 122 0,8 

Junho 115 0,8     

Julho   93 0,7     

Agosto 117 0,8     

Setembro 111 0,8     

Outubro 121 0,8     

Novembro 151 1,0     

Dezembro 181 1,3     

Acumulado    1.324 9,2 765 6,1 

Média Mês 110 0,77 153 1,22 

* Volume estimado, não houve sistematização de pesagem. 

 

Conclusões 

Por meio do diagnóstico do gerenciamento existente dos resíduos, da identificação da diversidade de carcaças 

geradas e do conhecimento da legislação relacionada e foi possível o planejamento de ações e a definição das 

estratégias para implementar o correto descarte deste tipo de resíduo perigoso, que se não gerenciado de forma 

adequada pode causar  impactos negativos ao ambiente além de efeitos nocivos à saúde.  

Após a implantação do plano de ações para descarte das carcaças, contemplado no Programa de Gerenciamento de 

Resíduos do IBu, foi possível identificar mudanças significativas no gerenciamento desses resíduos como: 

envolvimento da comunidade do IBu para a correta segregação, manuseio e descarte dos resíduos; aumento da 

participação nas atividades de capacitação;  redução de não conformidades no manuseio e descarte; reconhecimento 

de que a estratégia de se trabalhar com funcionários chave como facilitadores e difusores dos conhecimentos 

adquiridos foi acertada; adequação do fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a correta 

segregação, quantificação e destinação desses resíduos, com redução de horas de trabalho e redução de custos.  

Verificou-se que todas as medidas e procedimentos implantados resultaram em maior segurança e saúde aos 

trabalhadores e estudantes da instituição, além de propiciar um ambiente mais limpo, seguro e harmonioso. Tendo 

em vista o caráter de vanguarda destas ações, as mesmas podem sofrer modificações ao longo do tempo, com 

inclusão ou exclusão de novos tipos de animais, o que é perfeitamente viável, no sistema implantado. 

Como tem ocorrido, no país, implementações e especificações nas normativas referentes a resíduos sólidos, as 

adequações do Programa de Gerenciamento de Resíduos no IBu deverão ser contínuas, a fim de incorporar os 

procedimentos legais exigidos. Por outro lado, avaliação continuada como tem sido efetuada, possibilitada pelo 

estabelecimento de indicadores possíveis de serem alimentados quando há registro dos dados gerados, contribui para 



estimular a busca de conhecimento e/ou de tecnologias que possam exceder às exigências legais para proporcionar o 

descarte adequado das carcaças de animais. 

Entre os responsáveis pelo PGRIB, foi consenso que o manejo e descarte correto de resíduos dependem, em primeira 

ordem, da participação ativa de todos os envolvidos no processo, incluindo a alta direção até os diretamente 

envolvidos na geração.  
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Abstract 

The Integral Solid Waste Management includes a series of activities aimed to meet the objectives of Healthcare 

efficiency, environmental, technology, economic and social valuation. A traditional urban solid waste 

management is performed in the State and it is basically, the municipal solid waste collection and the final 

disposal. The State of Tamaulipas is constituted by 43 municipalities, with a total population of 3.268.554 

inhabitants (INEGI 2010), it is divided in six regions according at the State Development Program: Border, San 

Fernando Valley, Central, Highlands, Mante and Southern Region. The largest population is concentrated along 

the Border Region with the 53%. The methodology consisted in analyzing information obtained through 

questionnaires, technical visits and various result of generation and waste characterization studies provided by 

the municipalities. The State Programs for Prevention and Integrated Waste Management was obtained as result 

of the basic diagnostic, which had the objective to promote the proper municipal solid waste management, 

through strategies and guide lines. The result indicated that the State generate 83.844 tons per month of 

municipal solid waste of which 77.504 tons are collected at the total population of 2.981.845 inhabitants, this 

represent the 92% of the total of the people who lives in Tamaulipas. The tons of waste collected has its final 

disposal in 63 sites, 8 are sanitary landfills located in cities as Nuevo Laredo, Camargo, Reynosa (2), 

Matamoros, Tula, Mante and Altamira, In addition there are 55 no controlled open air dumps. Likewise, there 

are 5 transfer stations located in cities as Matamoros, Mier, Gustavo Diaz Ordaz, Antiguo Morelos y 

Xicotencatl, where only two are operating. The results also showed an increasing trend of a proper integral 

solid waste management, as well as infrastructure services, equipment, and training by the local governments.  

 

KeyWords: Diagnostic, State Program, Sanitary Landfill, Solid Waste, Final Disposal Sites. 
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Resumen 

 

El manejo integral de residuos engloba una serie de actividades encaminadas a cumplir con los objetivos de 

valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. En el Estado se realiza un manejo 

tradicional de los residuos sólidos urbanos y consiste básicamente en la recolección y disposición final. El estado 

está constituido por 43 Municipios, con una población total 3.268.554 habitantes (INEGI, 2010) y está dividido 

de acuerdo al Programa Estatal de Desarrollo en seis Regiones: Franja Fronteriza, Valle de San Fernando, 

Centro, Altiplano, Mante y Sur; la mayor población se concentra en la Región Franja Fronteriza con el 53%. La 

metodología consistió en analizar la información obtenida por los municipios a través de un cuestionario, visitas 

técnicas a sitios y resultados de diversos estudios de generación y composición de residuos. Como resultado del 

diagnóstico, se obtuvo el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, cuyo objetivo fue 

impulsar el adecuado manejo de los residuos, mediante estrategias y líneas de acción. Los resultados obtenidos 

en el diagnóstico, indican que en el Estado se generan al mes 83.844 toneladas de RSU, de las cuales se 

recolectan 77.504 toneladas, atendiendo a una población total de 2.981.845 habitantes, lo que representa un 92%, 

del total de los Tamaulipecos, las toneladas recolectadas se disponen en 63 sitios de disposición final, 8 son 

rellenos sanitarios ubicados en los municipios de Nuevo Laredo, Camargo, Reynosa (2 sitios), Matamoros, Tula, 

El Mante y Altamira y 55 tiraderos a cielo abierto no controlados. Asimismo existen cinco estaciones de 

transferencia ubicadas en los municipios de Matamoros, Mier, Gustavo Díaz Ordaz, Antiguo Morelos y 

Xicoténcatl, de las cuales solo dos se encuentran operando, como parte de los resultados se muestra una 

tendencia hacia la adecuada gestión integral de residuos, como obras de infraestructura, equipamiento, 

capacitación,  entre otras. 

 
 Palabras claves: Diagnóstico, Programa Estatal, Rellenos Sanitarios, Residuos Sólidos, Sitios de disposición final.  

 

Introducción  

 

La gestión integral de residuos es un conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, 
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el 
manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales y la 
optimización económica de su manejo (D.O.F., 2007). 

 

Debido a las prácticas tradicionales en la disposición final de los residuos, se tienen grandes tiraderos de basura a 

cielo abierto, los cuales son un foco de contaminación ambiental, que afectan directamente el agua, aire y suelo, 

aunado al riesgo que esto implica para la salud pública (OPS y CEPIS 2002, Rodríguez  et al. 2006). Sin 

embargo, esta práctica no solo ocasiona impactos ambientales y sanitarios, sino también económicos, 

comerciales, tecnológicos, sociales y políticos (Cortinas, 2001).  

 

El Estado de Tamaulipas está constituido por 43 Municipios, con una población total 3.268.554 habitantes 

(INEGI, 2010) y está dividido de acuerdo al Programa Estatal de Desarrollo en seis Regiones: Franja Fronteriza, 

Valle de San Fernando, Centro, Altiplano, Mante y Sur; la mayor población se concentra en la Región Franja 

Fronteriza con el 53%. 

 

En el Estado se generan al mes 83.844 toneladas de RSU, de las cuales se recolectan 77.504 toneladas, 

atendiendo a una población total de 2.981.845 habitantes, lo que representa un 92%, del total de los 

Tamaulipecos, las toneladas recolectadas se disponen en 63 sitios de disposición final, 8 son rellenos sanitarios 

ubicados en los municipios de Nuevo Laredo, Camargo, Reynosa (2 sitios), Matamoros, Tula, El Mante y 

Altamira y 55 tiraderos a cielo abierto no controlados. Asimismo existen cinco estaciones de transferencia 

ubicadas en los municipios de Matamoros, Mier, Gustavo Díaz Ordaz, Antiguo Morelos y Xicoténcatl, de las 

cuales solo una se encuentra operando. 

 

Actualmente en el Estado de Tamaulipas, se realiza la recolección de residuos y posterior disposición, sin 

cumplir con cada una de las etapas correspondientes al manejo, como lo es la reducción de residuos en la fuente, 

para su posterior tratamiento, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos. 
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El objetivo del presente estudio fue realizar un diagnóstico básico sobre el manejo que se realiza en cada uno de 

los municipios del Estado, a fin de contar con el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos, en donde se plantean estrategias y líneas de acción encaminadas a hacia una adecuada gestión integral 

de residuos.  

 

Metodología  

 

Para realizar el diagnóstico sobre el manejo de residuos en cada uno de los municipios, se utilizó la información 

proporcionada por los mismos, mediante cuestionarios, entrevistas al personal encargado del sistema de limpia 

municipal y visitas técnicas realizadas a los sitios de disposición final, con la finalidad de conocer la situación 

actual en cada una de las etapas del manejo de residuos, la encuesta se ha actualizado periódicamente desde 

enero del 2011 (SSMA, 2013).  

 
La información sobre la situación actual en el manejo de residuos sólidos urbanos (generación y composición, 

barrido, recolección, trasferencia y disposición final), se describe de acuerdo a los municipios comprendidos en 

cada una de las regiones del Estado (Figura 1).  

 

 

 
 

Figura 1. Municipios que comprenden cada una de las Regiones del Estado.  

 

 

Generación y composición  

 

Para determinar la generación per cápita (gpc) y composición de los RSU en cada una de las Regiones que 

comprenden el Estado, se utilizaron los resultados obtenidos en cuatro estudios realizados en los siguientes 

municipios (tabla 1). 

 

Los resultados del estudio de Matamoros se utilizaron para la Región Franja Fronteriza; Victoria para la Región 

Centro y Valle de San Fernando; Altamira para la Región Sur y El Mante, Xicoténcatl y Gómez Farías, para la 

Región Mante y Región Altiplano, los cuales son considerados representativos para cada región, pues las 
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características socioeconómicas son semejantes entre dichos municipios y la variación que puede existir en la 

generación y composición no es significativa. 

Tabla 1. Municipios del estado que cuentan con estudios de generación y composición 

Municipio Año de 

elaboración 

Elaborado por Gpc 

(gr/día) 

Matamoros 2007 SEDESOL 922 

Victoria 2008 CEPRODES 670 

Altamira 2006 GMA 922 

El Mante, Xicoténcatl 

y Gómez Farías 

2010 CEPRODES 607 

 

 

Debido a que los estudios se realizaron en años anteriores, la gpc se actualizó, incrementando el 1% anual a 

partir del año de elaboración al año 2013. 

 

Referente a la composición de residuos, se hizo la clasificación en: materia orgánica (compuesta principalmente 

de restos de comida y jardín); reciclables (papel y cartón, plásticos, vidrio, latas de aluminio, fierro) y otros 

(residuos diversos que no se pueden aprovechar). Los cuatro estudios realizados sobre generación y composición 

se basaron en la metodología descrita en la diversa normatividad aplicable NMX-AA-061-1985 (SCFI, 1985d), 

NXM-AA-015-1995 (SCFI, 1985a), NXM-AA-019-1995 (SCFI, 1985b), NXM-AA-022-1995 (SCFI, 1985c). 
 

Recolección  

 

Referente a la recolección de residuos sólidos urbanos, se presenta información respecto a la cantidad de 

residuos recolectados en cada región, la cual se obtuvo de acuerdo a la población atendida por los 

Ayuntamientos, de igual forma, se presenta el porcentaje de cobertura correspondiente. Asimismo, se mencionan 

las características del equipo de recolección (número de vehículos, capacidad, año, personal asignado, etc.). Se 

describe el porcentaje de municipios que cuentan con barrido manual o mecánico. 

 

Estaciones de transferencia 

 

Se describe el número de estaciones de transferencia en cada región, situación actual respecto a las condiciones 

de operatividad, tipo de estación, infraestructura y toneladas a transferir.   

 

Tratamiento 

 

Se mencionan los municipios que realizan algún tipo de tratamiento a los residuos generados, para reciclaje, 

composteo y/o incineración, 

 

Disposición final 

 

Se menciona el número de sitios de disposición final que se ubican en cada región, ya sean rellenos sanitarios, 

tiradero a cielo abierto no controlado y/o tiradero a cielo abierto no controlado sin operar. Se determina el 

porcentaje de cumplimiento de los  sitios, respecto a la normatividad aplicable, se utilizó una matriz de 

evaluación del cumplimiento conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003 (D.O.F., 2003) para cada sitio, 

tomando como indicadores las características constructivas-operativas, las obras complementarias y el 

equipamiento, otorgándoles un valor ponderado en base al nivel de importancia, dicha matriz fue diseñada por el 

Estado para determinar el porcentaje de cumplimiento de cada sitio. Para la ubicación de los sitios de disposición 

final, se utilizó el sistema de coordenadas geográficas con la aplicación de Google Earth 2013.   

 

Resultados  

 

Generación y composición 

 

Se tiene una generación aproximada de 83. 844 toneladas mensuales (tabla 2). En el análisis se  identificó que la 

región Franja Fronteriza genera poco más del 50% de los residuos, debido principalmente a que la gpc es mayor 

y  los municipios de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, cuentan con mayor población en el Estado. Respecto 
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a la composición, el mayor porcentaje de materia orgánica se genera en la región franja fronteriza y el mayor 

porcentaje de productos reciclables en la Región Mante.  

Tabla 2. Generación y composición de Residuos Sólidos Urbanos en regiones del Estado 

Región    Habitantes    
Generación* 

(ton/mes)  

Composición * 

(Porcentaje)  

Orgánicos  Reciclables  Otros  

Franja Fronteriza   1.730.508 47.866 58 27 15 

Sur   779.676 21.215 53 32 15 

Centro   461.610 9.278 47 35 18 

Mante   172.788 3.110 51 36 13 

Valle de San Fernando   68.350 1.374 47 35 18 

Altiplano   55.622 1.001 51 36 13 

Total  Estado  3.268.554 83.844 51 34 15 

          

 

Recolección  

 

En el Estado se tiene una generación mensual de 83. 844 toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales se 

recolectan 77.504 toneladas, atendiendo a una población total de 2.981.845 habitantes, lo que representa un 92%, 

del total de los Tamaulipecos, la cantidad de residuos recolectados, se obtuvo en función de la población 

atendida en cada municipio. Existe un total de 342 vehículos de recolección con una capacidad promedio de 7 

toneladas, la mayoría se encuentran en municipios con mayor población de la región Franja Fronteriza (tabla 3). 

 

Tabla 3. Equipamiento y recolección de residuos sólidos urbanos en regiones del Estado. 

Región 
Generados 

(ton/mes) 

Recolectados 

(ton/mes)  

% De 

recolección 

Número de 

vehículos  

Modelos  

(Oscilan entre)  

Personal 

asignado  

Franja Fronteriza 47.866 45.800 95 148 1990-2011 898 

Sur  21.215 20.540 97 98 1993-2011 605 

Centro 9.278 7.796 81 52*  1984-2011 327 

Mante 3.110 2.355 76 25 2005-2011 135 

Valle de San 

Fernando 
1.374 657 48 9**  1998-2011 64 

Altiplano 1.001 356 35 10 1989-2011 41 

Total Estado  83.844 77.504 92 342   2.070 

 

 

Solo dos municipios de la región Franja Fronteriza tienen concesionado el servicio de recolección a empresas 

privadas, en algunos municipios existe la presencia de carretoneros los cuales tiene autorización por parte de los 

municipios para transitar por la ciudad. No se cobra el servicio de recolección a la población en general. 

Referente al sistema de barrido, el 74% de los municipios del Estado prestan el servicio de barrido manual y el 

21% cuenta con barrido mecánico, principalmente en municipios de la región Franja Fronteriza, cubren las 

principales avenidas de las cabeceras municipales, debido a la falta de presupuesto.  

 

Estaciones de Transferencia 

  

Existen cinco estaciones de transferencia en el Estado, que son utilizadas para el depósito temporal de residuos, 

para posteriormente transferirlos a un sitio de disposición final, son de tipo descarga directa, cuatro serán 

concesionadas a una empresa privada para su operación, la ubicada en matamoros será operado por el mismo 

municipio, solo dos estaciones  han iniciado operaciones, el número de estaciones por regiones  y toneladas a 

transferir se detallan en la tabla 4 y su ubicación se muestra en la figura 2. 
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Tabla 4. Ubicación y características de las estaciones de transferencia en el Estado 

Región 
Número de 

E.T.  
Sitio de disposición 

 final 

Residuos a Transferir 

(ton/día)  

Franja Fronteriza 3  

R. Sanitario de 

Matamoros y R. Sanitario 

Ribereña 

230  

Sur  0  N/A 0  

Centro 0  N/A 0  

Valle de San Fernando 0  N/A 0  

Mante 2  R. Sanitario El Mante  21  

Altiplano 0  N/A 0  

Total Estado  5   251  

                           

 

 

 
Figura 2. Ubicación de las estaciones de transferencia en el Estado 

 

 

Tratamiento  

 

Actualmente solo el municipio de Nuevo Laredo, ubicado en la Región Franja Fronteriza, realiza la recolección 

separada de residuos desde la fuente para su posterior tratamiento.  

 

Sitios de disposición final  

 

En el Estado existen 63 sitios de disposición final, de los cuales ocho son Rellenos Sanitarios (R.S.), 42 tiraderos 

a cielo abierto (T.C.A.), y 13 T.C.A. sin operar, la mayoría se distribuyen en municipios de la Región Franja 

Fronteriza y Región Centro, de los ocho rellenos, seis están concesionados a empresas privadas. El 81% de los 

residuos recolectados se disponen en R.S. y el resto se distribuye en T.C.A no controlados, el número de sitios 

por regiones y toneladas dispuestas en cada uno de los sitios se muestra en la tabla 5, asimismo la ubicación se 

Estación de Transferencia.

Mier

Gustavo 

D. Ordaz

Matamoros

Xicoténcatl 

Antiguo 

Morelos
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detalla en la figura 3. De los seis rellenos concesionados, solo cuatro cumplen con más del 90% conforme a la 

NOM-083-SEMARNAT-2003, tomando como indicadores las características constructivas-operativas, las obras 

complementarias y el equipamiento. 

 

Tabla 5. Toneladas de residuos dispuestas en sitios de disposición final en el Estado. 

Región 
Número 

de sitios  

R. S.  
T.C.A.  

(No Controlados) 
T.C.A.   

(Sin operar)  

Cantidad  
Disposición 

(ton/mes)  
Cantidad  

Disposición 

(ton/mes)  
Cantidad  

Franja Fronteriza 19  5  41.249  9  4.552  5  

Centro 20  0  N/A    18  7.796   2  

Sur  7  1  19.126  5  1.414  1  

Mante 7  1  2.263  1  92  5  

Valle de San Fernando 5  0  N/A  5  657  0  

Altiplano 5  1  181  4  174  0  

Total Estado  63  8  62.819  42  14.685  13  

 

 
 

 
Figura 3. Ubicación de Sitios de disposición final en el Estado. 

 

 

Conclusiones 

 

El 81% de los residuos recolectados en el Estado, se disponen en los 8 rellenos sanitarios existentes (16 

municipios) y el 19% se dispone en 42 tiraderos a cielo abierto (27 municipios). Solo un municipio del estado 

realiza tratamiento a sus residuos, considerando relevante la implementación de proyectos para la separación de 
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residuos desde la fuente. Es importante que los rellenos sanitarios sean operados por empresas privadas y/o 

organismos paramunicipales a fin de garantizar el cumplimiento conforme lo marca  la NOM-083-SEMARNAT-

2003. Aun cuando se dispone poco más del 80% de los residuos en rellenos sanitarios, es evidente la falta de 

infraestructura ambiental que garantice la adecuada disposición de los residuos generados en todo el estado. 

Existen modelos de vehículos de recolección que pasan de los 30 años, y considerando una vida útil de 7 años 

aprox., que disminuye a 3 debido a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. 

 

Es importante la implementación ante los municipios del Programa de Apoyo para la Gestión Integral de 

Residuos, para la gestión de recursos, capacitación y asesoría. La falta de una partida presupuestal específica, es 

un factor relevante que impide que los municipios, logren garantizar un adecuado manejo de residuos.  
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Abstract 
Forecasting amounts of municipal solid waste generated is basal to choose and plan the operations and processes 

involved in the waste management chain at municipal level. Thus, equations were developed to predict the per capita 

municipal solid waste generation rate (TGP) in municipalities of São Paulo State. It was assumed by premise that 

demographic (population) and socioeconomic (Gross Domestic Product per capita) variables had interfered in 

generation rates. The data series involved 645 counties at 2008, 2010 and 2012. Pearson coefficients (r) were 

calculated to verify if there was a correlation between the dependent variable (TGP) and the independent variables 

(population and GDP per capita). The Pearson coefficients were in the range of 0.69 to 0.74 for population variable 

and 0.07 to 0.09 for GDP per capita variable. Several functions were used in order to fit TGP as a function of 

population by the least squares method. The TGP rates were shown to have two population domains, because there 

was a discontinuity in population of 100 thousand inhabitants. The proposed equation to represent TGP to 

municipalities up to 100 inhabitants resulted in R
2
 of 0.16, RMSE of 0.055 kg.hab

-1
.d

-1
, and E of 0.28. As for 

population counties over 100 thousand inhabitants, the R
2
 value was found to be 0.85, the RMSE was 0.035 kg.hab

-

1
.d

-1
 and E was 0.82. Student's t-test showed that equations represent average values of the respective data sets with 

probability above 97%, so the proposed equations were classified as adequate to predict the TGP. 

 

Key Words: Equation, Per capita generation rate, Prediction, Municipal solid waste, São Paulo State. 
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Resumo 

A previsão dos montantes gerados de Resíduos Sólidos Urbanos é fundamental para escolha e dimensionamento das 

operações e processos envolvidos na cadeia de gerenciamento destes resíduos em âmbito municipal. Deste modo, o 

presente trabalho desenvolveu equações que permitem estimar a taxa de geração per capita (TGP) de RSU nos 

municípios do Estado de São Paulo. Tomou-se como premissa que as variáveis demográfica (população) e 

socioeconômica (Produto Interno Bruto per capita) eram intervenientes na geração. A série de dados envolveu os 645 

municípios nos anos de 2008, 2010 e 2012. Os coeficientes de Pearson (r) foram calculados para verificar se havia 

correlação entre a variável dependente (TGP) e as variáveis independentes (população e PIB per capita). Os 

coeficientes de Pearson estiveram no intervalo de 0.69 a 0.74 para a variável população e de 0.07 a 0.09 para a 

variável PIB per capita. Sendo assim, descartou-se o PIB per capita e somente a variável população foi utilizada para 

correlacionar as TGP. Posteriormente, diversas funções foram utilizadas com o intuito de ajustar as TGP calculadas e 

previstas pelo método dos mínimos quadrados. A qualidade dos ajustes foi avaliada através dos coeficientes de 

determinação (R
2
), das raízes quadradas do erro médio ao quadrado (RMSE) e dos coeficientes de eficiência (E). Foi 

possível verificar a existência de dois domínios de TGP em função da variável população, com uma descontinuidade 

de comportamento em 100 mil habitantes. A equação proposta para representar as TGP para os municípios de até 

100 mil habitantes resultou em R
2
 de 0.16, RMSE de 0.055 kg.hab

-1
.d

-1
 e E de 0.28. Já para municípios com mais de 

100 mil habitantes, o R
2
 obtido foi de 0.85, a RMSE foi de 0.035 kg.hab

-1
.d

-1
 e o E foi de 0.82. Apesar dos valores de 

R
2
 e E inferiores a 0.90, o teste de t-Student mostrou que as equações obtidas representavam valores médios dos 

respectivos conjuntos de dados com probabilidade acima de 97 %, portanto, as equações propostas foram 

qualificadas como adequadas para prever as TGP. 

 
Palabras clave: Equação, Estado de São Paulo, Previsão, Resíduos sólidos urbanos, Taxa de geração per capita. 

 

 

Introdução 
 

Os processos de produção e o consumo humano geram grande diversidade e quantidade de resíduos que requer 

destinação ambientalmente adequada. Os resíduos sólidos urbanos (RSU) representam parcela significativa dos 

resíduos sólidos que, devido ao seu risco potencial ao meio ambiente e à saúde, necessitam de gestão e 

gerenciamento integrados em concordância com a manutenção da qualidade ambiental. A quantificação do montante 

de resíduos é fundamental para a escolha e dimensionamento das operações envolvidas na cadeia de gerenciamento. 

Além disso, a estimativa das quantidades geradas é necessária para totalização das massas ou volumes, uma vez 

definida a vida útil dos sistemas utilizados no gerenciamento. A taxa de geração per capita é um indicador bastante 

utilizado para representar a geração de RSU, pois relaciona a massa diária de resíduo produzido por habitante em 

uma dada localidade. 

 

Hockett et al. (1995) correlacionaram a taxa de geração de RSU no Estado da Carolina do Norte (EUA) através de 

variáveis sócio-econômicas, porém sem envolver a população de cada município, e obteve R
2
 no intervalo de  0.37 a 

0.50. Já Keser et al. (2012), em diferentes localidades na Turquia, levaram em consideração fatores sócio-

econômicos e climáticos na determinação da taxa de geração de RSU. Nesta pesquisa foram utilizados modelos de 

auto regressão espacial simultânea, regressão não espacial e regressão geograficamente ponderada para as análises de 

dados espaciais. Obteiveram coeficientes de Pearson (r) no intervalo de 0.47 a 0.59, porém com valores de das raízes 

quadradas do erro médio ao quadrado (RMSE) da ordem de 50 % dos valores previstos. Xu et al. (2013) 

desenvolveram um modelo híbrido que combinava o modelo sazonal auto-regressivo de média móvel ao sistema de 

cinza para a previsão de geração de resíduos sólidos urbanos em uma cidade específica (na China) por múltiplas 

escalas de tempo sem a necessidade de considerar outras variáveis, tais como dados demográficos e 

socioeconômicos. Os resultados alcançados demonstraram que o modelo bastante preciso, porém, restrito à cidade 

avaliada. Benítez et. al (2008) propuseram para a cidade do México modelos capazes de relacionar a geração per 

capita de resíduos domiciliares (variável dependente) para diferentes variáveis (independentes), tais como educação, 

renda por domicílio e número de moradores. A fim de analisar o modelo que melhor explicava a previsão, o conjunto 

de dados foi analisado a partir dos testes de normalidade, Kolmogorov-Smirnov, multicolinearidade e 
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heterocedasticidade. O valor máximo do coeficiente de determinação (R
2
) foi de 0.51. Já no estudo de Navarro et al. 

(2002) forma demonstrados dois modelos, tendo como objeto 3 cidades gregas e espanholas, propuseram técnicas 

distintas para prever a geração de resíduos sólidos urbanos. A primeira baseia-se em dinâmica não linear, na qual é 

proposto um modelo comparativo de desempenho, com uma média sazonal auto regressiva em movimento 

denominado (sARIMA). A segunda técnica assumiu que a geração de resíduos sólidos urbanos era um sistema 

dinâmico discreto de uma única variável escalar. Apesar dos desvios resultantes de até 5%, não disponibilizaram 

equações que permitissem utilização. A relação entre fatores demográficos e socioeconômicos foi alvo de estudo no 

Brasil em Pinto et al. (2012) e Dias et al. (2012), nos quais correlacionaram a taxa de geração de RSU em Belo 

Horizonte, com a população,o índice de qualidade de vida urbana (IQVU) e renda per capita. Demonstraram que o 

IQVU e a renda conjuntamente com o número de moradores eram variáveis que influenciam a geração de resíduos 

sólidos em bairros do município. No entanto, as equações descritas são aplicáveis apenas ao município avaliado. 

Neste mesmo município foram empregados diferentes métodos que permitiram chegar à conclusão de que os fatores 

como socioeconômicos, como educação e renda, e demográficos, como estrutura etária e domiciliar, eram 

importantes na geração de RSU em sub-regiões do município (Silva et al., 2012). 

 

O Estado de São Paulo é formado por 655 municípios no ano de 2012, com uma população total em 2013 de 

42304694 habitantes. É o Estado mais urbanizado do Brasil, com taxa de urbanização registrada em 2010 de 95.9% 

(Seade, 2013). O Estado de São Paulo abriga o maior parque industrial e, conseqüentemente, a maior produção 

econômica do país. Por ser o Estado mais rico, apresenta maior Índice de Desenvolvimento Humano (0.783 em uma 

escala de 0 a 1). Em 2012, gerou cerca de 56626 t.d
-1

 de RSU, deste montante cerca de 55967 t.d
-1

 foram coletados. 

Do total coletado, 76.3% tiveram como destino aterros sanitários e o restante, cerca de 23.7% foram enviados a 

aterros controlados ou lixões, não recebendo deste modo tratamento adequado (Abrelpe, 2012). Sendo assim, este 

estudo teve como objetivo desenvolver equações que permitissem estimar a taxa de geração per capita (TGP) de 

resíduos sólidos urbanos nos municípios do Estado de São Paulo, a partir das população de cada município (P) e do 

produto interno bruto per capita (PIB) para os anos de 2008, 2010 e 2012. 

 

 

Material e Métodos 

 

Os dados iniciais de geração de resíduos sólidos para os anos de 2008, 2010 e 2012 foram levantados mediante 

pesquisas do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos (Cetesb, 2009; Cetesb, 2011; Cetesb, 2013). Já as 

populações e o produto interno bruto per capita de cada município foram obtidos mediante consulta ao sítio 

Eletrônico da Fundação Estadual de Análise de Dados (Seade, 2013). Após a coleta dos dados primários, 

determinou-se a taxa de geração per capita medida de todos os municípios do Estado de São Paulo admitindo a 

hipótese de que todo resíduo gerado no Estado foi coletado e encaminhado a aterros, pois a cobertura do serviço de 

coleta no Estado de São Paulo corresponde a 98 - 99.7 % (Seade, 2013; Abrelpe, 2012).  

 

A etapa seguinte consistiu no emprego da avaliação do coeficiente de Pearson (r) com o objetivo de medir o grau da 

correlação linear entre as variáveis quantitativas independentes Produto Interno Bruto per capita (PIB) e população 

(P) e a variável dependente TGP, para os anos de 2008, 2010 e 2012. As equações 1 e 2 foram utilizadas para 

calcular o coeficiente de Pearson respectivamente: 
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    Equação (1) 

 

na qual PIBi é o produto interno bruto anual per capita dos habitante de cada município e PIB  é a média da renda 

per capita média anual de todos os municípios do Estado de São Paulo.
imedida

TGP é a taxa de geração per capita 

observada em cada município e medidaTGP  a média da taxa de geração per capita observada de todos os municípios 

do Estado de São Paulo. 
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    Equação (2) 

 

sendo que Pi é a população de cada município do estado de São Paulo e P  é a média populacional de todos os 

municípios do Estado de São Paulo.  

 

O comportamento da TGP de RSU em função da variável população do município (P) foi ainda utilizado para a 

definição de possíveis equações (3 a 8) na definição de possíveis equações para descrever a previsão de geração per 

capita de resíduos sólidos em um único domínio ou em domínios diferentes, para os anos de 2008, 2010 e 2012. 

 

ba.Ln(P)TGP        Equação (3) 

ca.(LnP)TGP b        Equação (4) 

b(LnP)TGP a        Equação (5) 

b(a/P)TGP        Equação (6) 

c)]a.exp(b/P)TGP       Equação (7) 

)]a.exp[b/(PTGP c      Equação (8) 

 

nas quais a, b e c são constantes de ajuste e TGP é a taxa de geração per capita de RSU (kg.hab
-1

.d
-1

). As TGP 

calculadas foram ajustadas às taxas medidas através do método dos mínimos quadrados com o intuito de obter as 

constantes e verificar quais equações eram capazes de descrever adequadamente o conjunto de dados. Os erros foram 

definidos como as diferenças entre as taxas medidas e calculadas para cada município. O processo de minimização 

da somatória dos erros ao quadrado foi feito através da ferramenta Solver do aplicativo Microsoft Excel. 

 

A qualidade do ajuste foi avaliada através do cálculo dos coeficientes de determinação (R
2
, Equação 9) e dos valores 

das raízes quadradas do erro médio ao quadrado (RMSE, Equação 10). A eficiência das equações foi analisada 

através da avaliação de coeficiente de Eficiência (E, Equação 11) 
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sendo n o número de municípios envolvidos em cada ajuste. A fim de verificar se o valor encontrado de r teve 

significado estatístico, ou seja, se a correlação que ele está indicando é estatisticamente válida foi utilizado o Teste t 

de Student, um teste de hipótese que usa conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Testes_de_hip%C3%B3teses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tese_nula
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Resultados e Discussões 

 

Inicialmente, testou-se a hipótese de haver correlação entre a TGP e as variáveis PIB per capita e população dos 

municípios. Nas Figuras 1 e 2 são mostradas as taxas de geração per capita observadas nos municípios do Estado de 

São Paulo em função do PIB per capita anual e da população, respectivamente, para os anos de 2008, 2010 e 2012. 

 

Os pontos dispersos na Figura 1 indicaram que as variáveis não estavam correlacionadas. O valor de r encontrado 

para o ano de 2008 foi de 0.06. Comportamento similar foi encontrado para o conjunto de dados relativos a 2010 e 

2012. O resultado obtido para r em 2010 foi de 0.07, enquanto o valor de r em 2012 foi igual a 0.08. Sendo possível 

afirmar as TGPmedidai não são dependentes do PIBi apresentada por estas populações, uma vez que quanto mais 

próximo de zero for o resultado de r, menor é a força dessa relação (Legates e MCcabe. 1999; Moriasi et al.. 2007). 

No que diz respeito à Figura 2, avaliação da influência da variável população na TGP observada o valor de r para o 

ano de 2008 foi de 0.74, para 2010 foi de 0.69 e para 2012 foi de 0.73. Então, é possível afirmar que existe 

correlação positiva entre a TGP de resíduos sólidos urbanos com a população nos municípios do Estado de São 

Paulo. O comportamento das TGP em relação à população de cada município (Figura 2) permitiu verificar a 

existência de dois domínios de TGP em função de P, pois ocorreu uma descontinuidade do comportamento em 100 

mil habitantes. Optou-se, assim, por testar as equações em dois intervalos, para municípios até 100 mil habitantes e 

acima de 100 mil habitantes. Além disso, a TGP para municípios até 100 mil habitantes foi sensivelmente mais 

dispersa quando comparada com a taxa de municípios acima de 100 mil habitantes. 
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Figura 1. Taxas de geração per capita de RSU em função do PIB per capita nos municípios do Estado de São Paulo 

em 2008, 2010 e 2012 

 

 

 
Figura 2. Taxas de geração per capita de RSU em função da população nos municípios em 2008, 2010 e 2012 
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As equações de 3 a 8 foram utilizadas no intuito de se determinar as funções capazes de descrever o comportamento 

da TGP de RSU em função da variável população dos municípios (P). Determinados os parâmetros de ajuste pelo 

método dos mínimos quadrados, a qualidade dos ajustes foi avaliada através do cálculo do coeficiente de 

determinação (R
2
), da raiz quadrada do erro médio ao quadrado (RMSE) e do coeficiente de Eficiência (E). A Tabela 

1 contém os parâmetros das funções e os coeficientes obtidos para o ano de 2008. Nota-se pelos resultados da Tabela 

1 que a função representada na Equação 3 melhor representou a TGP para municípios com população até 100 mil 

habitantes, porém com R
2
 baixo (0.15), ou seja, apenas 15% do comportamento dos valores observados pode ser 

atribuído à variável população. O valor do coeficiente de eficiência (E = 0.14) para municípios com população 

abaixo de 100 mil habitantes foi inferior a 0.36, considerado como compatível a um desempenho inaceitável (Silva et 

al., 2008). O valor de RMSE para esta equação foi de 0.056 kg.hab
-1

.d
-1

,
 
inferior aos valores de prevalecentes de 

TGP (0.30-0.40 kg.hab
-1

.d
-1

) para a mesma faixa de população (Abdullah, 2009; Moriasi et al., 2007). 

 

Tabela 1. Parâmetros de ajuste da TGP (kg.hab
-1

.d
-1

) em função da População (hab) para 2008 

Funções População a  b c R2 RMSE E 

bPLnaTGP  )(.  até 100 mil 0.0203 0.1401 - 0.15 0.056 0.14 

acima 100 mil 0.1081 -0.7826 - 0.80 0.042 0.97 

cLnPaTGP b  ).(  
até 100mil 0.0008 3.1297 0.2230 0.07 0.121 0.15 

acima 100 mil 0.0036 2.1114 -0.1738 0.86 0.041 0.97 

bLnPTGP a  )(  
até 100 mil 0.0318 0.0234 - 0.07 0.122 0.07 

acima 100 mil 0.1314 -1.0733 - 0.85 0.042 0.85 

bPaTGP  )/(  até 100 mil 0.0009 34.1265  0.07 0.129 0.07 

acima 100 mil -0.0040 2.0729  0.85 0.049 0.84 

)])/exp(. cPbaTGP   até 100 mil -5.0928 3.5372 0.3452 0.04 0.123 0.04 

acima 100 mil -22.1145 7.2481 0.7145 0.64 0.065 0.61 

)]/(exp[. cPbaTGP   
até 100 mil -51.6158 3.3823 51.9609 0.04 0.132 0.04 

acima 100 mil 88.7285 -350.1795 -88.0143 0.66 0.065 0.58 

 

 

Para municípios com mais de 100.000 habitantes, a mesma função representada na Equação 4 foi a que melhor 

ajustou os dados, com maior R
2
 (0.86), o que significa que 86% do comportamento dos valores observados pode ser 

atribuído à variável população, e menor RMSE entre as funções avaliadas (0.041 kg.hab
-1

.d
-1

) e maior E (. 0.97). O 

ajuste pôde ser considerado satisfatório, pois equações que alcançam um valor de eficiência acima de 0.75 são 

consideradas de bom desempenho como modelo de previsão. Na Tabela 2 são mostrados os resultados obtidos na 

determinação dos parâmetros das funções estudadas e de avaliação da qualidade dos ajustes para as taxas de geração 

per capita de RSU em 2010. 

 

Tabela 2. Parâmetros de ajuste da TGP (kg.hab
-1

.d
-1

) em função da População (hab) para 2010 

Funções População a  b c R2 RMSE E 

bPLnaTGP  )(.  até 100 mil 0.0211 0.1339 - 0.15 0.053 0.15 

acima 100 mil 0.1107 -0.8120 - 0.86 0.034 0.86 

cLnPaTGP b  ).(  
até 100mil 0.2100 3.9432 0.2791 0.15 0.051 0.15 

acima 100 mil 0.5239 0.5931 -1.7691 0.88 0.033 0.98 

bLnPTGP a  )(  
até 100 mil 0.0211 0.1342 - 0.15 0.059 0.15 

acima 100 mil 0.1107 -0.8125 - 0.86 0.034 0.84 

bPaTGP  )/(  até 100 mil 0.0054 3.9430 - 0.15 0.053 0.15 

acima 100 mil -0.8123 0.4964 - 0.87 0.034 0.81 

)])/exp(. cPbaTGP   até 100 mil -5.0048 3.0979 0.3469 0.08 0.055 0.08 

acima 100 mil -22.1085 7.1164 0.7002 0.71 0.058 0.61 

)]/(exp[. cPbaTGP   
até 100 mil -51.5897 2.1467 51.9366 0.08 0.055 0.08 

acima 100 mil 79.5491 -345.8764 -78.8476 0.71 0.050 0.70 

 

 

Nota-se pelos resultados da Tabela 2 que a função correspondente à Equação 4 melhor representou a TGP para 

municípios com população até 100 mil habitantes, com valores de R
2 

de 0.15; RMSE de 0.051kg.hab
-1

.d
-1

 e E de 

0.15; no entanto, com valores de R
2
 e E relativamente baixos, porém com RMSE satisfatório quando comparados 
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com a TGP prevista para a maioria dos municípios deste conjunto. Além disso, a Lei 12305/2010 previu soluções 

consorciadas para o gerenciamento integrado de resíduos sólidos entre municípios, que é alternativa viável, 

sobretudo para pequenos municípios. Portanto, é necessário verificar se a Equação 4, com as constantes a. b e c 

correspondentes, é capaz de representar conjuntos de municípios de diferentes populações no mesmo domínio 

estudado (até 100 mil habitantes). Para municípios com mais de 100 mil habitantes, esta mesma equação foi a que 

melhor se ajustou aos dados, com maior R
2
 (0.88), menor RMSE (0.033 kg.hab

-1
.d

-1
) e maior valor de E (0.98). Já na 

Tabela 3 são encontrados os resultados relativos ao ano de 2012. Nota-se pela Tabela 3 que a Equação 4 melhor 

representou as TGP para municípios com população até 100 mil habitantes, com valores de R
2 

de 0.15; RMSE de 

0.051 kg.hab
-1

.d
-1

 e E de 0.15. Para municípios com mais de 100 mil habitantes, os valores de R
2 

foi de 0.88, menor 

RMSE de 0.032 kg.hab
-1

.d
-1

 e E de 0.98. 

 

Tabela 3. Parâmetros de ajuste da TGP (kg.hab
-1

.d
-1

) em função da População (hab) para 2012 
Funções População a  b c R2 RMSE E 

bPLnaTGP  )(.  até 100 mil 0.0212 0.1338 - 0.15 0.052 0.15 

acima 100 mil 0.1085 -0.7872 - 0.85 0.034 0.98 

cLnPaTGP b  ).(  
até 100mil 7.2653 3.9432 0.2791 0.15 0.049 0.15 

acima 100 mil 2.4411 0.2793 -4.3707 0.88 0.032 0.98 

bLnPTGP a  )(  
até 100 mil 0.0053 3.9471 - 0.15 0.052 0.15 

acima 100 mil 0.8122 0.4964 - 0.85 0.034 0.87 

bPaTGP  )/(  até 100 mil 0.0211 0.1340 - 0.13 0.067 0.15 

acima 100 mil 0.1085 - 0.7874 - 0.86 0.034 0.88 

)])/exp(. cPbaTGP   até 100 mil -5.0112 3.1298 0.3477 0.09 0.054 0.09 

acima 100 mil -22.1095 7.1380 0.7002 0.73 0.047 0.96 

)]/(exp[. cPbaTGP   
até 100 mil -51.5893 2.2182 51.9370 0.09 0.054 0.09 

acima 100 mil 79.5475 -345.8763 -78.8492 0.73 0.047 0.83 

 

 

A Figura 1 permite observar a curva fornecida pela Equação 3 para representar a TGP de municípios com menos de 

100 mil habitantes nos anos de 2008 a 2012 (à esquerda) e Equação 4 para municípios com mais de 100 mil 

habitantes (à direita). 
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Figura 1. Taxas de geração per capita de RSU em função da população para municípios com até 100.000 habitantes 

(à esquerda) e para municípios com mais de 100.000 habitantes (à direita) para os anos de 2008, 2010 e 2012 

 

 

Optou-se por verificar se Equações 3 e 4 eram capazes de descrever o comportamento da TGP em função da variável 

população dos municípios (P) para os três anos em estudo em conjunto (2008, 2010 e 2012), formando assim um 

conjunto de mais de 1800 dados, 3 conjuntos para cada município do Estado. A Tabela 5 contém os resultados 

obtidoso dos parâmetros das Equações 3 e 4 e de avaliação da qualidade dos ajustes para as taxas de geração per 

capita de RSU para os três anos. O teste t de Student aplicado às Equações 3 e 4 para municípios até 100 mil 

habitantes e mais de 100 mil habitantes respectivamente mostrou que correlações indicadas são estatisticamente 

válidas para representar valores médios com confiança acima de 97 %. 
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Tabela 5. Parâmetros de ajuste da TGP (kg.hab
-1

.d
-1

) em função da População (hab) para 2008, 2010 e 2012 
Funções População a  b c R2 RMSE E 

bPLnaTGP  )(.  até 100 mil 0.0225 0.1154 - 0.16 0.055 0.28 

acima 100 mil 0.1155 -0.8730 - 0.85 0.037 0.81 

cLnPaTGP b  ).(  
até 100 mil 0.1486 -1.0675 0.2678 0.15 0.055 0.07 

acima 100 mil 0.4608 -2.6303 -4.2607 0.85 0.035 0.82 

 

 

Conclusões 

 

Não há correlação considerável entre o PIB per capita e a taxa de geração per capita de RSU, nos municípios do 

Estado de São Paulo, nos anos de 2008 a 2012. No entanto, para a variável população do município exerceu forte 

dependência entre elas demonstrado por coeficientes de Pearson (r) no intervalo de 0.69 a 0.74 para cada ano 

individualmente e de 0.62 para os 3 anos em conjunto. As taxas de geração per capita de RSU demonstraram possuir 

dois domínios de dependência em relação à variável população dos municípios do Estado de São Paulo, com 

descontinuidade de comportamento em 100 mil habitantes, independentemente do conjunto de dados referentes aos 

anos de 2008. 2010 e 2012. 

 

As avaliações realizadas com as equações propostas pelo estudo demonstram que a Equação 

1154.0)(.0225.0  PLnTGP , com P e habitantes e TGP em kg.hab
-1

.d
-1

, melhor representou as TGP de RSU nos 

municípios do Estado de São Paulo em função da população para os municípios até 100 mil habitantes para a 

amostra envolvendo os 3 anos em conjunto. Já para os municípios com mais de 100 mil habitantes a equação 

proposta foi 2607.4).(4608.0 6303.2  LnPTGP , com P e habitantes e TGP em kg.hab
-1

.d
-1

, ambas equações foram 

capazes de representar valores médios dos respectivos conjuntos de dados com probabilidade acima de 97 % e com 

valores de RMSE de 0.055 kg.hab
-1

.d
-1

 e 0.035 kg.hab
-1

.d
-1

, respectivamente para municípios com menos e mais de 

100 mil habitantes. Portanto, as equações propostas foram qualificadas como adequadas para prever as TGP. 
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Abstract 
The generation of solid waste (MSW) in Brazil grew 1.3% from 2011 to 2012, a rate that is higher than the rate of 

urban population growth in the country in the period, which was 0.9% . The rate of collection of MSW reaches 

90.17%, indicating that the country is moving towards universalization of these services. (ABRELPE 2012) However 

42% of this value are still sent to landfills or controlled landfills, destinations that do not have the set of systems and 

measures required to protect the environment from damage and decay arising from the disposal of waste to land. 

(ABRELPE 2012) According to the Brazilian National Policy (Law 12.305/2010), management activities and 

management of MSW are responsibilities of municipal government. To perform these activities require 

municipalities develop plans for waste to be guided by the principles of the 3 R's (reduce, reuse and recycle). The 

reduction , reuse and recycling of MSW depend on the involvement of generators and, therefore , although there in 

São Paulo the legal obligation of implementing specific management actions in residential communities , this study 

aimed to conduct a diagnosis of solid waste generated in the condo Marajoara Plateau , located in the south of São 

Paulo , through socio-economic survey of its residents , quantification and characterization of waste , so that it was 

possible to identify management actions applicable to such household waste . The results of the quantification and 

characterization of waste, showed comparable averages provided by the reference body in the MSW sector, as the 

NHIS and IBGE data. Among the solutions for the disposal of recyclable waste are applicable to marketing, with a 

potential to generate income of $ 250.00 per month or donation of material for collectors of low-income 

cooperatives. 
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Resumo 

A geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil cresceu 1,3%, de 2011 para 2012, índice que é superior à 

taxa de crescimento populacional urbano no país no período, que foi de 0,9%. O índice de coleta dos RSU chega a 

90,17%, indicando que o país caminha para universalização desses serviços. (ABRELPE, 2012) No entanto 42% dos 

residuos ainda são encaminhados para lixões ou aterros controlados, destinações que não possuem o conjunto de 

sistemas e medidas necessários para a proteção do meio ambiente contra danos e degradações decorrentes da 

disposição dos resíduos no solo. (ABRELPE, 2012). De acordo com Política Nacional Brasileira (lei 12.305/2010), 

as atividades de gestão e gerenciamento dos RSU são responsabilidades dos poderes públicos municipais. Para o 

desempenho dessas atividades os municípios necessitam elaborar os seus planos de resíduos que devem ser norteados 

pelos princípios dos 3 Rs (redução, reuso e reciclagem). A redução, o reuso e a reciclagem de RSU dependem do 

envolvimento dos geradores e, por isso, apesar de não haver no município de São Paulo a obrigatoriedade legal de 

implantação de ações de gerenciamento específicas em condomínios residenciais, esse trabalho objetivou a 

realização de um diagnóstico dos resíduos sólidos gerados no condomínio Planalto Marajoara, localizado na zona Sul 

do município de São Paulo, por meio de levantamento socioeconômico de seus moradores, da quantificação e 

caracterização dos resíduos, para que fosse possível identificar as ações de manejo aplicáveis a esses resíduos 

domiciliares. Os resultados da quantificação e caracterização dos resíduos, apresentaram dados equiparáveis às 

médias fornecidas por órgão de referência no setor de RSU, como o SNIS e o IBGE. Dentre as soluções para a 

destinação dos resíduos recicláveis aplicáveis estão a comercialização, com um potencial de geração de renda de 

R$250,00 por mês ou doação do material para cooperativas de catadores de baixa renda. 
 

Palavras chaves: Caracterização de Resíduos, Resíduos Sólidos Urbanos, Reciclagem, Condomínios Residenciais. 

 

 

Introdução  

Segundo FIORE (2013) “Os dados sobre a geração de resíduos sólidos no território brasileiro evidenciam 

peculiaridades próprias de um país jovem, ocupado por diferentes povos, capitalista, em desenvolvimento, suscetível 

aos eventos globais e majoritariamente urbanos.” FIORE (2013) sintetizou dados de diferentes organizações 

internacionais para relacionar a geração per capita de RSU e a renda per capita da população em 25 países, para 

então evidenciar a baixa geração de resíduos sólidos no Brasil.  

A Lei Federal nº 12.305/10 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), define os Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) como: 

 ... Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação; I - 

quanto à origem: a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza 

de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; c) resíduos sólidos 

urbanos: os englobados nas alíneas "a" e "b"; .... (BRASIL 2010. pg 7) 

A geração de RSU no Brasil cresceu 1,3%, de 2011 para 2012, índice que é superior à taxa de crescimento 

populacional urbano no país no período, que foi de 0,9%. O índice de coleta chega a 90,17%, o que indica que o país 

caminha, ao menos, para universalizar esses serviços. (ABRELPE, 2012). Para VIEIRA ET. AL., (2014) a geração 

de resíduos varia de acordo com o porte dos municípios e regiões geográficas do pais, em função do vigor da 

atividade econômica e tamanho de renda da população. 

É significativo o valor de 58% correspondente à destinação final adequada no ano de 2012, porém é importante 

ressaltar que os 42% restantes correspondem a 76 mil toneladas diárias, que são encaminhadas para lixões ou aterros 

controlados, os quais pouco se diferenciam dos lixões, uma vez que ambos não possuem o conjunto de sistemas e 

medidas necessários para proteção do meio ambiente contra danos e degradações. (ABRELPE, 2012). 

Segundo a ABRELPE (2012), em 2012 os quatro Estados da região Sudeste geraram a quantidade de 98.215 

toneladas/dia de RSU, das quais 96,87% foram coletadas. Dos resíduos coletados na região, cerca de 28%, 

correspondentes a 26.492 toneladas diárias, ainda são destinados para lixões e aterros controlados que, do ponto de 

vista ambiental, pouco se diferenciam dos próprios lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas necessários para 

proteção do meio ambiente e da saúde pública. Segundo VIEIRA (ET. AL., 2014 apud CAMPOS, 2013): 
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A PNRS da um passo significativo em termos ambientais, ao proibir, a partir de agosto de 

2014, a disposição de resíduos em aterros sanitários, permitindo aterrar apenas rejeitos 

oriundos dos diversos tipos de tratamento. Isso significa que todos os resíduos gerados e 

coletados, deveram ser tratados para a recuperação de recicláveis e encaminhados ao 

processo industrial, e os resíduos orgânicos encaminhados para compostagem. (CAMPOS, 

2013) 

A PNRS define coleta seletiva como “... Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por: ... V - coleta seletiva: coleta 

de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição;...”. Cerca de 60% dos 

municípios registraram alguma iniciativa de coleta seletiva em 2012. Porém, muitas vezes, estas atividades resumem-

se à disponibilização de pontos de entrega voluntária ou convênios com cooperativas de catadores, que não abrangem 

a totalidade do território ou da população do município. (ABRELPE, 2012). VIEIRA et al. 2014 apud 

BRINGHENTI, 2004 expõe que os programas de coleta seletiva são uma forma das pessoas contribuírem com a 

prevenção e redução de impactos ambientas e sanitários. Isso colabora para transformar o comportamento da 

sociedade em relação ao lixo que gera.  

O ponto chave para fazer o retorno do material a um novo processo de produção por meio de sua reciclagem ou 

reutilização é um sistema de coleta adequado. (VIEIRA ET. AL., 2014 Apud KIPPER et al. 2009). O sistema de 

remoção porta a porta garante comodidade para a população que pode resultar em uma maior adequação. No entanto 

o custo é relativamente alto e há possibilidade de ação dos catadores, que percorrem os trechos de coleta antes dos 

veículos, apossando-se dos materiais de maior valor comercial. (VIEIRA ET. AL., 2014 apud FUZARO, 2013) 

O fortalecimento das cooperativas ou associações de catadores pode também auxiliar na logística do gerenciamento 

do lixo. Essas cooperativas são responsáveis por separação de grande parte dos matérias que estão sendo reutilizados 

ou reciclados no Brasil (VIEIRA ET. AL., 2014 apud KIPPER et al. 2009).  

 

Objetivo Geral 

Propor soluções para destinação adequada dos resíduos sólidos do condomínio Planalto Marajoara, localizado na 

zona Sul do município de São Paulo/SP - Brasil. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar levantamento socioeconômico dos moradores para entender o perfil do gerador dos resíduos; 

 Quantificar e caracterizar os resíduos sólidos domiciliares gerados no condomínio; 

 Propor ações de gerenciamento que viabilizem a minimização, reuso e reciclagem dos resíduos. 

 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do projeto foi identificado à área de estudo e o cliente para entender suas atividades 

geradoras e o tipo de resíduo gerado. O trabalho foi realizado em um condomínio residencial denominado 

Condomínio Planalto Marajoara, localizado no Brasil, São Paulo – SP. Rua José Neves, número 50 – Vila São Paulo. 

CEP: 04650-140. As ações foram realizadas com a permissão e envolvimento do responsável legal da atividade – a 

síndica do condomínio. Para a realização das ações foram feitas as seguintes atividades:  

 

A. Elaboração e Aplicação da Pesquisa Estruturada e do material distribuído 

Esta parte pode ser subdividia nas seguintes etapas: 

 Elaboração do questionário socioeconômico e cartilha informativa sobre o projeto; 

 Preparação dos materiais que foram distribuídos. Neste caso, 208 agentes acondicionadores de 100 Litros + 

208 questionários + 208 cartilhas informativas para os apartamentos e demais áreas comuns do condomínio; 

 Aplicação de cartilhas informativas nos painéis dos elevadores do condomínio e nas demais áreas comuns 

para conscientização dos moradores da realização do projeto; 

 Contatar uma equipe de apoio para ajudar a aplicar o questionário, organizar e distribuir o material. Neste 

caso, contamos com a ajuda de estudantes do Centro Universitário SENAC/SP; 

 Separação dos questionários e os materiais que não foram distribuídos por diferentes motivos e depósito dos 

mesmos nas caixas de correio de seus respectivos proprietários; 
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 Tabulação dos dados dos questionários com o objetivo de entender o perfil do gerador; 

 Os agentes acondicionadores distribuídos junto com o restante do material entregue tinham o objetivo de 

armazenar todo material reciclável gerado em cada apartamento no período de uma semana. 

 

B. Quantificação e Caracterização das amostras 

Esta etapa pode ser subdividida nas seguintes etapas: 

Rejeitos 

 Identificação dos dias de coleta; 

 Quantificação dos rejeitos do condomínio, através da pesagem e do cálculo de seu volume, nos 3 dias de 

amostragem, correspondente aos dias os quais ocorre a coleta convencional no condomínio. Para que os 

dados cobrissem a geração semanal de resíduos e essa fosse extrapolada com minimização de erros; 

 Para a sua realização foram utilizados os seguintes materiais: Luvas Reforçadas; Sacos de lixo de 100 Litros 

para repor os sacos danificados; Balança digital; Trena; Bloco de anotações e caneta. 

 

Material reciclável 

 Realização de uma pesquisa de compradores (ferro-velho) em potenciais dos resíduos recicláveis e de 

cooperativas de reciclagem próximos ao empreendimento. 

 Todos os resíduos armazenados pelos condôminos foram coletados e triados nos seguintes tipos de 

materiais: plástico, metal, papel/papelão, tetra pak e isopor; 

 Quantificação e caracterização dos resíduos recicláveis coletados provenientes dos agentes 

acondicionadores entregues no material distribuído, através da pesagem e do cálculo do volume de cada 

classe de material triado para saber o potencial de geração mensal. 

 Por fim, todo o resíduo reciclado triado foi comercializado ou doado após as devidas análises. 

 

Resultados 

 

A. Primeira etapa 

Os resultados da pesagem e mensuração do volume da primeira etapa, junto com uma estimativa de um mês, estão 

compilados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos rejeitos. 

Coleta da terça-feira 

Peso  Tambores utilizados Volume de cada tambor Densidade 

515,8 Kg 12 0,02109375 m³ 2037,7284 Kg/m³ 

Coleta da quinta-feira 

Peso  Tambores utilizados Volume de cada tambor Densidade 

416 Kg 9 0,02109375 m³ 2191,2757 Kg/m³ 

Coleta do sábado 

Peso  Tambores utilizados Volume de cada tambor Densidade 

627 Kg 13 0,02109375 m³ 2286,4957 Kg/m³ 

TOTAL NA SEMANA 

Peso  Tambores utilizados Volume de cada tambor Densidade Média 

1558,8 Kg 34 0,02109375 m³ 2173,4902 Kg/m³ 

Estimativa do mês 

Peso  Tambores utilizados Volume de cada tambor Densidade Média 

6235,2 Kg 68 0,02109375 m³ 4346,9804 Kg/m³ 

A média de produção de rejeitos é de aproximadamente 0,54 kg/hab.dia 
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B. Segunda etapa 

Os resultados da pesagem e mensuração do volume da segunda etapa, junto com uma estimativa de um mês, estão 

compilados nas Tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2 - Caracterização dos resíduos recicláveis gerados na semana. 

Resíduos Recicláveis de uma semana 

Peso   Volume   Densidade   

267 Kg 8,934124 m³ 29,885415 Kg/m³ 

Estimativa de um mês de Resíduos Recicláveis 

Peso   Volume   Densidade   

1068 Kg 35,736496 m³ 29,885415 Kg/m³ 

Destes 267 Kg de resíduos recicláveis são: 

  

 

Tabela 3 - Composição dos resíduos recicláveis 

Metal Plastico Papel Papelão Tetra Pak Isopor Vidro Total 

17 74 66 34 17 4 55 267 

A média de produção de resíduos recicláveis é de aproximadamente 0.09 kg/hab.dia 

 

 

C. Questionário 

Dos 208 apartamentos do condomínio, 70% participaram da coleta seletiva na semana estipulada. Porém 8.5% dos 

apartamentos que aceitaram o material, nos dias de distribuição, não fizeram a coleta nesse período e outros 9.5% 

dos apartamentos não tinham residentes presentes no momento da coleta, mesmo essa sendo comunicada com 

antecedência. Descontando o número de apartamentos vagos por diversos motivos, assim como reforma, viagem, 

locação, o trabalho contemplou 82% das residências. 

 

Para tabular os dados dos questionários, foram considerados apenas aqueles respondidos pelos apartamentos que 

participaram da coleta seletiva. O número de pessoas residentes nestes são 383, sendo a média de dois a três 

moradores por apartamento. Os gráficos 1 2 e 3 representão a tabulação dos dados das questões sobre faixa etária, 

escolaridade e da utilização da verba caso os resíduos sejam comercializados. 

 

 
Gráfico 1: Faixa etária 
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Gráfico 2: Formação dos moradores dos apartamentos participantes 

 
 

 
Gráfico 3: Utilização da verba caso os resíduos sejam comercializados 

 

 
Discussão dos resultados do questionário 

Mesmo a grande maioria dos moradores tendo escolaridade de nível superior ou além 90% deles não sabia para onde 

são destinados os resíduos coletados no condomínio pelo Poder Público Municipal, o que mostra um desinteresse 

coletivo quanto à destinação destes resíduos.  

 

Quando questionados sobre qual a melhor destinação para os resíduos recicláveis 59% respondeu que é a doação 

para cooperativas de catadores de baixa renda; 40% responderam que a melhor alternativa era comercializá-los e 

utilizar a renda no condomínio e; 1% respondeu que a melhor destinação é o Aterro Sanitário. Foram feitas perguntas 

complementares sobre utilização e coleta de óleo de cozinha, onde observou-se que esses são descartados nas redes 

públicas de esgoto – cerca de 62 litros de óleo por mês, segundo os moradores. E 99% dos condôminos são à favor 

de uma ponto de coleta no próprio condomínio. 

 

D. Destinação dos resíduos recicláveis 

No dia seguinte da triagem dos resíduos recicláveis, contatamos duas empresas para retirar o material do 

condomínio. Uma delas foi a PGM reciclagem, localizada a 4 km de distância do condomínio, que atua como um 
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ferro velho, e comprou 158 kg de material reciclável, onde 103 kg eram plástico e papelão, 42 kg vidro, 8 kg lata de 

alumínio e 5 kg ferro. O total do valor pago foi R$42.35 e o pagamento se deu através de depósito bancário no dia 

seguinte. E a outra empresa foi a Coopercaps, localizada a 4.8 km de distância do condomínio, uma cooperativa de 

reciclagem que retirou 66 kg de papel e 17 kg de Tetra Pak.  

E. Discussão dos resultados 

Para validar e comparar os dados gerados nos baseamos nos seguintes órgãos Brasileiros: Sistema Nacional de 

Informação Sobre Saneamento (SNIS); Instituto Brasileiro de Educação e Gestão (IBGE); e Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). Segundo FIORE, 2013 os dados gerados pelas três 

fontes são referências para o setor. A média de geração de RSU da região Suldeste do Brasil  em Kg/ Hab.dia: 

segundo a ABRELPE (2012) é de 1.295; IBGE (2012) é de 0.9 e; SNIS (2010) é de 0.88. Já a media de geração para 

São Paulo segundo a ABRELPE (2012) é de 1.393 e; segundo o SNIS (2010) é de 0.89. Sendo que para o calculo 

destas médias foram levados em consideração os resíduos domiciliares e os resíduos de limpeza urbana. 

 

Através dos dados gerados no projeto teve-se a média de 0,63 Kg/Hab.dia de produção de resíduos domiciliares para 

os moradores do condomínio. Há uma diferença perceptível que se deve ao fato do SNIS, IBGE e ABRELPE 

referirem-se aos RSU, acrescentando à média elaborada também resíduos de limpeza urbana e não apenas aos 

domiciliares como o estudo. Logo, o dado gerado se equipara aos dados informados pelo SNIS e IBGE. FIORE 

(2013) destaca que a geração de resíduos sólidos urbanos está ligada aos hábitos de consumo das pessoas e à 

educação para o consumo baseia-se no modelo político econômico e cultural.  

 

Para ilustrar a relação direta entre a renda, o consumo e a geração de resíduos sólidos, estudo realizado em Campina 

Grande, na Paraíba, registrou grande variação da geração per capita de resíduos sólidos em função da renda de seus 

habitantes. Sendo registrados os menores valores de geração nas regiões mais pobres, e os maiores nas regiões mais 

ricas (OLIVEIRA et al., 2004 Apud CAMPOS, 2014). SALVATO (2010) diz haver uma relação linear e positiva 

entre a renda per capita nos Estados e a escolaridade média da sua população. A desigualdade de renda e de 

escolaridade são fortemente correlacionadas. Podendo considerar desta maneira, a renda populacional do condômino 

estudado através do nível de escolaridade do mesmo, que se apresento elevado, como mostra o gráfico 2. 

 

A composição dos resíduos recicláveis gerados no condomínio é similar a composição dos do Brasil segundo 

comparação com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). A composição dos resíduos 

recicláveis do condomínio é: 22% de vidro; 30% de plástico; 41% de papel e papelão e; 7% de alumínio. Já a 

composição do Brasil segundo o IPEA (2012) é: 14% vidro; 30% plástico; 50% papel e papelão e; 6% alumínio. 

Segundo CAMPOS (2012) a reciclagem tem conquistado melhores resultados no Brasil, em especial por ser um 

negócio. Pode significar lucro para o empresário e renda para o catador de material reciclável. Ainda CAMPOS 

(2012) apud Relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) aponta para os importantes 

retornos econômicos da reciclagem no Brasil, estimados em 2 bilhões de dólares por ano e estima em 0,3% do PIB a 

reciclagem plena dos resíduos sólidos. 

 

O projeto seguiu pela linha de comercializar parte do resíduo reciclável e doar o restante. Tendo em vista a 

motivação dos condôminos à executarem de maneira adequada e permanente a coleta seletiva. Sabendo que ao final 

de um ano eles teriam um retorno de aproximadamente R$2200.00, para ser reinvestido no próprio condomínio, além 

de ajudarem uma cooperativa de catadores.  Para CAMPOS (2012) um dos fatores que supostamente podem reduzir 

a quantidade de resíduos sólidos gerados seriam: implantação de instrumentos econômicos para a indústria, o mu-

nicípio e o cidadão e; campanhas de mobilização da sociedade para o consumo consciente; Nesse contexto o projeto 

assume a suposição de redução da quantidade de resíduos sólidos gerados já que oferece como instrumento 

econômico a reversão da verba da venda dos resíduos reciclável para o próprio condomínio, e a doação de matérias 

também recicláveis como forma de mobilização social. 

 

 

Considerações Finais 

 

O projeto concluiu seus objetivos, pois com a aplicação do questionário e com a caracterização dos resíduos gerados 

em uma semana, pode-se fazer uma estimativa do perfil do gerador dos resíduos e caracterizá-los e quantificá-los 
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para que o Plano de Gerenciamento de Resíduos, que consiste na escolha do método apropriado de acondionamento, 

coleta e transporte, armazenamento e destinação final, no condomínio fosse concluído. 

Colocando esse projeto em prática o condômino prestará um serviço social, colaborando com a política nacional dos 

resíduos sólidos deixando de dispor resíduos recicláveis em aterros e destinando-os para locais adequados. Os 

principais incentivos para os moradores executarem a coleta seletiva são a geração de renda para o próprio 

condomínio e, a permanência do sistema de remoção porta a porta, garantindo a comodidade para os condôminos, 

porém não exigindo gasto adicional do poder público, já que as coletas serão feitas pela empresa ou cooperativa.  
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Abstract 
Population growth and the Industrial Revolution that occurred in the past decades have contributed to the 

significant increase of industrial waste and the different natures. In Brazil, the installed until the 80s, industries were 

not subject to compliance with environmental laws to provide guidelines for waste management. The nonchalance 

with respect to management and management by industry background to this period, resulted in several problems 

mostly related to improper disposal. The first legal instruments created in Brazil that addressed the environmental 

issue, and therefore addressed the issue of waste emerged from 1981 with the enactment of the National 

Environmental Policy and then with CONAMA Resolution 01/86 and 06/88. From 2010, in Brazil, the National 

Policy on Solid Waste - PNRS went to legislate specifically on the topic, presenting itself as a legal instrument that 

provides for principles, objectives and instruments to guide the entire chain of waste management solids to those 

included in its Article 20 Within this scenario, the company Mensinger Artifacts Rubber Ltd., founded in 1966, but 

that does not have a Plan for Solid Waste Management -. SWMP, began discussions on the need for compliance with 

the new legal requirement . Therefore, the aim of this work was the preparation of the SWMP for the organization in 

compliance with the guidelines specified in PNRS management. The strategy adopted was based on achieving a 

diagnosis of transacting the current management and proposing a Plan for Solid Waste Management - SWMP, from 

the provisions of Article 21 of PNRS. The results showed that currently the vulcanized rubber is the main waste 

generated in the plant and is aimed directly at the landfill. The prepared PGRS provides the reintroduction of this 

material in the manufacture of rubber compounds as input process 

 
KeyWords: Plan for Waste Management, Industrial Solid Waste, Waste Rubber, Solid Waste Disposal. 
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Resumo 

O crescimento populacional e a Revolução Industrial ocorridos nas décadas passadas contribuíram para o aumento 

significativo de resíduos industriais e das mais diversas naturezas. No Brasil, as indústrias instaladas até a década de 

80, não eram submetidas a observância de legislações ambientais que fornecessem diretrizes relativas manejo de 

resíduos. A despreocupação no que tange a gestão e ao gerenciamento por indústrias antecedentes a este período, 

acarretou em diversos problemas principalmente relacionados a disposição inadequada. Os primeiros instrumentos 

legais criados no Brasil que tratassem do tema ambiental, e por conseguinte abordavam a questão dos resíduos 

surgiram a partir de 1981, com a promulgação da Política Nacional de Meio Ambiente e depois com as Resoluções 

CONAMA 01/86 e 06/88. A partir de 2010, no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS passou a 

legislar especificamente sobre o tema, apresentando-se como um instrumento legal que dispõe sobre princípios, 

objetivos e instrumentos de forma a nortear toda a cadeia de gerenciamento de resíduos sólidos àqueles inclusos em 

seu Artigo 20. Dentro desse cenário, a empresa Mensinger Artefatos de Borracha Ltda, fundada em 1966, mas que 

não possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, iniciou as discussões sobre a necessidade de 

observância do novo requisito legal. Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi a elaboração do PGRS para a 

organização, em atendimento às diretrizes de gerenciamento especificadas na PNRS. A estratégia metodológica 

adotada baseou-se na realização de um diagnóstico das tratativas de manejo atuais e a proposição de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, a partir do disposto no Artigo 21 da PNRS. Os resultados obtidos 

demonstraram que atualmente a borracha vulcanizada é o principal resíduo gerado na planta e é destinada 

diretamente ao aterro sanitário. O PGRS elaborado prevê a reintrodução desse material no processo de fabricação de 

compostos de borracha como insumo. 
 

Palavras chaves: Plano de Gerenciamento de Resíduos, Resíduos Sólidos Industriais, Resíduos de Borracha, Destinação de 

Resíduos Sólidos. 

 

 

Introdução  

Os processos industriais geram resíduos sólidos com diferentes características físico-químicas, bem como 

quantidades variadas que necessitam de um adequado gerenciamento com o intuito de não promover a degradação 

ambiental e danos à saúde do homem.  O fenômeno da Revolução Industrial intensificou o quantitativo desses 

resíduos gerados, de forma que a simples disposição no meio passou a não suprir a demanda necessária.  

 

Diversos impactos negativos ao meio físico podem ser associados aos resíduos, tais como a alteração da paisagem 

pela poluição visual, a liberação de maus odores pela decomposição dos resíduos, a dispersão de materiais 

particulados pela ação do vento e principalmente a contaminação do solo e águas superficiais e subterrâneas. 

Uma das primeiras definições de resíduos sólidos, no caso, estritamente industriais, advém da Resolução CONAMA 

n
o
 313, de 29 de outubro de 2002 que em seu artigo 2

o
 os define como: 

 
Todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados sólidos, 

semissólido, gasoso – quando contido, e líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d`água, ou exijam pra isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta 

definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água e aqueles geradores em 

equipamentos e instalações de controle de poluição.(BRASIL, 2002.p. ) 

 

De acordo com Marques (2011), os eventos relacionados ao trato inadequado dos resíduos industriais, que causam 

efeitos danosos à população e ao meio ambiente afirmam a necessidade urgente em relação a implantação de 

mecanismos para gestão e gerenciamento destes. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos Brasileira, instituída pela Lei 12.305/2010, apresenta-se como importante 

instrumento de política ambiental, passando a legislar sobre o problema da poluição por resíduos sólidos. Tal 

legislação converge seus princípios e mecanismos para a não geração, a redução e a reutilização dos resíduos sólidos 

e obriga a instalação de aterros que atendam às exigências ambientais, tornando-se destino de resíduos sem qualquer 

possibilidade de reaproveitamento.  
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De acordo com a referida lei, todas as atividades previstas em seu Artigo 20 estão sujeitos a elaboração de um Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, dentre eles, as instalações industriais. A Política Nacional, define as etapas 

do gerenciamento como:  
Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na 

forma desta Lei. (BRASIL, 2010 p. 2) 

 

Todavia, o que se percebe na área industrial, no setor de fabricação de artefatos de borracha, é o envio dos resíduos 

de compostos vulcanizados, também chamados de aparas de borracha ou scraps para aterros, embora estes resíduos 

sejam materiais reutilizáveis no processo de produção, se previamente tratados. 

Decorrente a obrigatoriedade da elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o presente artigo tem 

portanto como objetivos a realização de um diagnóstico do gerenciamento dos resíduos gerados de uma planta fabril 

de produtos e artefatos de borracha, instalada em 1966, afim de identificar os resíduos sólidos gerados, sua fonte de 

geração, armazenamento, coleta, transporte e disposição final. 

 

Metodologia 

A estratégia metodológica para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos realizada pelo grupo 

para a empresa Mensinger Artefatos de Borracha foi baseada no conteúdo mínimo do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos estabelecido na PNRS Art.21. 

 

Para a elaboração desse Plano e o desenvolvimento desse conteúdo mínimo, foi necessário o levantamento de dados 

em fontes primárias sobre a conceituação dos resíduos industriais e a coleta de dados qualitativos e quantitativos dos 

resíduos gerados para a classificação destes de acordo com: a Norma ABNT NBR 10004/2004, Resolução 

CONAMA 313/2012, Instrução Normativa IBAMA 13/2012 e documentação da CETESB cedida pela empresa. 

Conforme mostra o Quadro 1, todas as informações pertinentes, foram levantadas, enumeradas , reveladas e 

aprimoradas a fim de definir os procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento, como segregação, 

acondicionamento, coleta e transporte e destinação final ambientalmente adequada além de propostas e metas a 

serem desenvolvidas e seguidas no processo de fabricação a fim de contribuir com os objetivos da PNRS – não 

geração, redução, reutilização, reciclagem e destinação ambientalmente adequada.  

Quadro 1 - Procedimentos e Materiais Utilizados 
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Resultados 

A fábrica Mensinger está localizada na Cidade Industrial Satélite de São Paulo, distrito de Cumbica e município de 

Guarulhos. A unidade possui acesso pelas rodovias Ayrton Senna – SP 070 e Presidente Dutra – BR 116, próximo ao 

Parque Ecológico do Tietê. A unidade é uma fabricante de compostos de borracha no Brasil – São Paulo, com uma 

produção de aproximadamente 65 toneladas/mês (15 toneladas de pré-moldado, 40 toneladas de composto e 10 

toneladas de caroço de borracha), sendo suas vendas, R$ 9,50/kg, R$ 4,00/kg e R$ 1,00/kg, respectivamente. 

Totalizam os resíduos gerados em torno de 3,0 toneladas/mês, sendo 1,7 toneladas/mês de borracha, com destinação 

ao Aterro Sanitário CDR Pedreira, sendo alguns destes resíduos mais significativos no processo de produção e de 

maior impacto e gravidade ambiental. Sendo assim, induz a importância da implantação deste Plano de 

Gerenciamento proposto a fim de buscar melhores formas de manejo dos resíduos da fábrica, tornar o processo mais 

eficaz e sustentável e proporcionar destinação adequada à borracha, que seria descartada aos aterros sanitários. 

 

Considerando que os resíduos gerados na fábrica são resíduos industriais e devem conter um Plano Gerenciamento 

de Resíduos sólidos e, portanto estar em atendimento ao conteúdo específico exigido, define-se assim os resultados 

que serão apresentados, contendo: a caracterização dos resíduos gerados, segregação, etapas de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Além 

disso, foram identificadas soluções e prevenções a fim de minimizar os resíduos sólidos gerados na fábrica que por 

sua vez este gerador deve ter obrigatoriedade desta minimização e valoração de seus resíduos para que estes 

consigam uma destinação ambientalmente adequada e consigam suprir e contribuir para os objetivos da PNRS, sendo 

estes: A não geração, redução, reutilização, tratamento e disposição final ambientalmente adequada. 

  

O Diagrama 1 apresenta as matérias-primas pertinentes no processo (input) e a geração dos resíduos na fábrica 

(output), fundamentando-se em uma ferramenta na obtenção dos dados gerados para a formação do plano de 

gerenciamento de resíduos, além de sustentar o método ideal na minimização dos impactos desses resíduos no 

processo final.  

Diagrama 1: Processo Produtivo da empresa Mensinger Artefatos de Borracha Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As classificações dos resíduos que são evidenciados e destacados aqui neste Plano de Gerenciamento, foram 

norteadas pelas normas da ABNT NBR 10004/2004 e também de acordo com as classificações segundo Resolução 

CONAMA n
o
 313/2002 e Instrução Normativa IBAMA 13/2012, que impõem limites de concentrações máximas 

bem como os níveis de tolerância normatizados pelas respectivas leis. Estas respectivas classificações com seus 
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resultados obtidos da caracterização e o volume gerado apresentam que os principais resíduos coletados e detectados 

na planta e de maior impacto ambiental foram à borracha (TABELA 01) para os quais se verificou as ideais 

condições de minimização. Consideramos a importância da criação de uma segunda tabela (TABELA 02), uma vez 

que: além dos resíduos apresentados na Tabela 1 em conformidade com a norma, existem outros resíduos em 

quantidades diminutas, porém de vital importância, gerados na fábrica.  

 

Pelos resultados obtidos e ora identificados nas considerações legais, da legislação vigente, estabelece-se no 

diagnóstico do empreendimento, a identificação do volume dos outros resíduos gerados na planta, por menor que 

seja esta geração, e este, faz-se necessário à implantação da etapa de pesagem dos resíduos durante o armazenamento 

temporário dos mesmos. Para tanto se sugere a aquisição de uma balança a qual será utilizada para aferição dos 

quantitativos de resíduos na etapa de armazenamento. Ressalta se que também há necessidade de um treinamento aos 

funcionários responsáveis pelo armazenamento que deverão preencher a tabela referente ao controle dos 

quantitativos de resíduos gerados.  

Tabela 1 - Informações referentes à classificação dos resíduos sólidos gerados na unidade fabril. 

Local de Geração Resíduo 

Classificação  
Classificação 

CONAMA 313/2002 

Quantidade 

Tonelada/ Ano 
 ABNT NBR 

10004/2004 

 

Setor de Produção 

Resíduos de Varrição 

de fábrica 
Classe IIA A003 1,20  

 Resíduos de Papel e 

Papelão 
Classe IIA A006 1,20  

 Borracha Classe IIA A008 20,40  
 Área Administrativa/ 

Venda 

Plásticos 

Polimerizados 
Classe IIA A007 1,20  

 

Tabela 2- Informações referentes à classificação dos resíduos sólidos gerados na unidade fabril. 

Local de Geração Resíduo 

Classificação  
Classificação 

CONAMA 313/2002 

Classificação IN 

IBAMA 13/2012 
 ABNT NBR 

10004/2004 

 

Setor de Produção 

EPI Contaminado Classe I F130 15 02 02  
 EPI usado não 

contaminado 
Classe IIA A099 15 02 03  

 Borracha Classe IIA A008 07 02  
 Pilhas e baterias Classe I D099 20 01 33 

 

Manutenção 

Estopas e panos com 

óleo lubrificante 
Classe I F130 15 02 02  

 Óleo lubrificante Classe I F130 13 02 01 

 
Área Administrativa 

Resíduo Orgânico Classe IIA A001 20 01 08 

 Pilhas e Baterias Classe I D099 20 01 33 

 
 

    

 Resíduo Sanitário Classe IIA A002 20 02 01 

 

Após a caracterização destes resíduos, a próxima etapa dos procedimentos operacionais da PGRS consiste na 

segregação dos resíduos na fonte. Esses resíduos gerados na Mensinger Artefatos deverão ser segregados conforme 

suas características físicas e químicas para facilitar o programa de coleta seletiva. Os respectivos resíduos agora 

segregados fornecerão ganhos econômicos, pois, permitirão serem valorados e vendidos ao mercado. Do contrário, 

esses poderiam contaminar-se em cruzamento com outros, ocasionando diferentes impactos de outra natureza. A 

segregação desses resíduos deverá realizar-se pelo processo de seleção adotada e estabelecida pela companhia 

através de cores padronizadas destacadas nos contêineres e/ou recipientes apropriados; esses recipientes 

denominados de condicionadores serão estrategicamente dispostos na fábrica, atendendo a vigência legal sanitária e 

ambiental (QUADRO 2). 
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Os resíduos desse processo descrito e produzidos orientarão com resultados certos os volumes ideais, para a 

contratação (compra ou aluguel) das caçambas ou contêineres que acondicionarão os referidos resíduos e a sua 

natureza. A padronização aceita e imposta das cores estabelecidas na segregação dos resíduos dessa planta, conforme 

descrita abaixo: 

 LARANJA: resíduos perigosos; 

 MARROM: recicláveis secos 

 VERMELHO: resíduo de borracha 

 CINZA: rejeitos
3
 

        

Tipo de Resíduo 
Forma de 

Acondicionamento 

Identificação por Cores  

    

Borracha 
Caçamba/ Tambores/ 

Contêineres 
X    

Embalagens de Plástico 

Polimerizado 
Tambores/ Contêineres   X  

EPI contaminado Tambores  X   

EPI Usado não contaminado Tambores   X  

Estopas e panos com óleo 

lubrificante 
Contêineres homologados  X   

Lâmpada Fluorescente 
Recipiente específico para 

lâmpadas 
 X   

Madeira Caçamba/ Contêineres    X  

Metal 

Caçamba/ Tambores/ 

Contêineres e Lixeira 

específica para coleta 

seletiva 

  X  

Óleo lubrificante Tambores  X   

Papel e Papelão 
Lixeira específica para 

coleta seletiva 
  X  

Pilhas e baterias 
Recipiente específico para 

pilhas e baterias 
 X   

Resíduo Orgânico Contêineres com tampa    X 

Resíduo Sanitário Contêineres    X 

Resíduos de Varrição de 

Fábricas 
Contêineres     X 

Vidro 
Lixeira específica para 

coleta seletiva 
  X  

Quadro 2. Tipos de Recipientes de Acondicionamento por resíduos gerados na planta 

Elaborado a segregação pelo método apresentado na Tabela 4, os resíduos, agora acondicionados, devem permanecer 

por curto prazo em local conhecido e assim designado na espera do eventual transporte. O armazenamento 

temporário obedecerá aos critérios estabelecidos por normas: a NBR n
o 

11.174/90 que fixa as condições seguras no 

armazenamento dos resíduos classes IIA (não perigosos e não inertes) e IIB (não perigosos e inertes), protegendo a 

saúde pública e o meio ambiente. Além da ABNT NBR n
o 

1.183 onde fixa condições ao armazenamento de resíduos 

sólidos perigosos, observando-se condições de segurança e visando a minimização do impacto ambiental. 

 

Sendo assim, destaca-se que os resíduos classe II (acondicionados com identificação de cor cinza, marrom e 

vermelha) e classe I (acondicionados com identificação de cor laranja) devem ser armazenadas em unidades 

separadas objetivando a não ocorrência do cruzamento entre essas classes e, por conseguinte uma possível 

contaminação dos resíduos da classe II. A área de armazenamento deve ser de acesso restrito, sendo vetado a todos 

que não possuam permissão e treinamento específico. A área idealizada ao armazenamento desses resíduos deverá 

                                                 
3
 Para este Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, considera-se como rejeito, resíduos provenientes de 

varrição de fábrica, matéria orgânica e resíduos sanitários.   
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obedecer a importantes critérios que procuram manter as condições seguras ao convívio de trabalhadores que por 

ventura encontre-se e ou permaneçam nesse local. Para tanto, os níveis de ventilação, concentração da qualidade do 

ar deverão ser respeitados e equipamentos de segurança compatíveis com os padrões estabelecidos pela vigilância 

sanitária e ministério do trabalho bem como a qualidade da permeabilidade do solo, evitando a contaminação desses 

por vazamentos de resíduos doravante produzidos pelo armazenamento e ora denominado de chorume.   

  

Terminada a etapa de armazenamento, o compromisso de responsabilidade do fabricante não cessa, sendo a ainda de 

sua responsabilidade a movimentação da carga através do transporte e a sua destinação final. O transporte é realizado 

por empresa terceirizada e credenciada, denominada “Mig Lix” possuindo todas as certificações necessárias exigidas 

pelos órgãos ambientais e demais agências fiscalizadoras. Atualmente os resíduos são destinados ao Aterro Sanitário 

CDR Pedreira, localizado na estrada Prof. Edmundo Rosseti n
o
 7.450 – Guarulhos, sem qualquer tratamento de 

resíduo, contrapondo ao objetivo da minimização e reciclagem da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

Sendo assim, após a realização do diagnóstico dos resíduos sólidos gerados na fábrica e a análise das falhas, com 

ênfase a etapa final, evidencia a importância da realização das medidas, as quais eliminem ou minimizem os 

respectivos resíduos, ora gerados pelas atividades produtivas no tratamento prévio da borracha, custeando o plano de 

gerenciamento, pela redução da utilização dos resíduos acondicionados em caçambas aos dias de coleta e também 

pela redução dos resíduos encaminhados ao aterro sanitário, valor esse pago ao CADRI. Assim, as medidas 

mitigadoras propostas são: Redução na fonte da matéria-prima, reciclagem interna e externa, através da alteração no 

processo por inserção de mais uma etapa: O grupo identificou que na etapa de recebimento da matéria prima ocorre a 

segregação da sucata de borracha em borracha vulcanizada e não vulcanizada. A fração não vulcanizada 

correspondente a 1,7 toneladas/mês, sendo destinada ao aterro sanitário, que contemporizará para se degradar no 

meio ambiente um milhão de anos (informação fundamental e de extremamente importância, para que este resíduo 

seja maximizado em sua reciclagem).   

 

 Diante disso é possível inferir que, caso existam ou sejam realizados estudos que apontem a viabilidade do uso desta 

fração de borracha, de forma triturada, na produção do produto final com a inclusão de uma máquina destinada a esse 

processamento a ação promoveria a redução dos quantitativos de resíduos gerados, consequentemente, destinados 

mensalmente a aterros, fazendo com que este pó retornasse ao sistema na etapa do misturador, diminuindo gastos e 

resíduos utilizados (matéria-prima). Além disso, o pó que não entrasse novamente no processo produtivo poderá ser 

revendido e aproveitado em diversas atividades tais como: combustível alternativo para as indústrias de cimento, 

solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais, tapetes 

para automóveis, fabricação de manta asfáltica, asfalto-borracha, etc.  

 

Treinamento intensivo para os funcionários: Durante a etapa de mistura são adicionadas substâncias químicas no 

misturador que devido à falta de treinamentos e conhecimentos dos operadores promovem erros na formulação dessa 

etapa, onde são adicionadas concentrações não condizentes com as ideais na elaboração desse processo, gerando 

desperdícios e ineficiência destes insumos químicos como do produto final, necessitando de intervenções no controle 

e análise desse processo. Desta forma identificou-se como oportunidade a prática de treinamentos práticos, teóricos e 

laboratoriais de forma periódica e persistente a fim de assegurar nessa elaboração a melhor qualidade, objetivando a 

padronização dessa produção.  

 

 

 

Considerações Finais 

A análise e interpretação dos resultados apresentados e obtidos através da realização do Plano de Gerenciamento 

para a fábrica Mensinger Artefatos de Borracha Ltda constituem como base para aplicação ao gerador da unidade 

fabril e a todas as empresas geradoras de resíduos sólidos industriais, a fim de adequar os resíduos provenientes em 

todas as etapas, desde a geração na fonte até sua destinação ambientalmente adequada, seguindo os critérios 

propostos e as sequências das atividades detalhadas dos procedimentos operacionais. Este Plano também servirá 

como exemplo na inclusão das soluções em seus processos e metas a partir de prévios estudos que abranjam a 

viabilidade econômica, ambiental e social para análise de sua veracidade. 
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Abstract  
A study was done about composting costs of green solid wastes, so far not evaluated in the institution. From the data 

gathered, during the many phases of the process, of reference values searched in the local market and from other 

works inferences, a cost equation was mounted that intends to picture, in spite of inevitable imperfections, the costs 

in an unitary basis. The values are a sample and its generalization must be precautiously done: in the same way, the 

adjustment of the members of this equation to local conditions must be permanently done. The analysis of the 

process and the proposition of its equation were done from a survey of costs from several phases, from collection 

and organization of data, interviews with university personnel and also from other institutions, from the discussions 

and presentation of results to professionals that tackle with waste management. The unitary costs determined were 

compatible to other market prices in the city by then, which reinforces the validity and procedence that composting 

be done. The composting cost equation shows furthermore the value saved by the institution due to the use, in its 

green areas, of the compost produced. The cost calculation of this green solid waste composting can be expanded to 

the general composting cost. Some cost elements were not easily determined here, contrarily to what was expected: 

the survey of the prices practiced in the market showed some blanks, provided that the compost itself is not a 

commodity completely assimilated by the market. 
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Resumo 

Foi feito um estudo sobre os custos da compostagem dos resíduos sólidos verdes numa universidade, até então não 

estimados. A partir de dados obtidos, na própria instituição, das várias etapas do processo, de valores de referência 

pesquisados no mercado local e de inferências de outros trabalhos, foi montada uma equação de custos que pretende 

retratar, a despeito de inevitáveis imperfeições, os custos numa base unitária. Os valores obtidos são uma amostra 

cuja generalização deve ser feita com as devidas precauções; do mesmo modo, o ajuste das parcelas desta equação às 

condições locais deve ser feito de modo permanente. A análise do processo e a proposição de sua equação de custos 

foram feitas a partir do levantamento de custos das várias etapas do processo, da coleta e sistematização de dados, de 

entrevistas com funcionários da Universidade e também de outras instituições, da discussão e apresentação dos 

resultados compilados a profissionais que lidam com o gerenciamento de resíduos. Os custos unitários determinados 

se mostraram alinhados e compatíveis com outros preços de mercado daquele momento na cidade, o que reforça a 

validade e a procedência de que a compostagem seja feita. A equação do custo da compostagem contempla ademais 

o valor economizado pela instituição devido ao uso, em suas áreas verdes, do composto produzido. O cálculo do 

custo desta compostagem de RS verdes pode ser expandido para o custo da compostagem em geral. Alguns 

elementos de custos não foram facilmente determinados, ao contrário do que se supunha: o levantamento dos preços 

praticados na praça mostrou lacunas, já que o composto não é um produto completamente assimilado pelo mercado.  

 
Palavras-chave: apropriação de custos, gestão de resíduos sólidos verdes, papel institucional 

 

 

Introdução  

 

Os resíduos sólidos (RS) representam um grande problema para a sociedade e para o poder público: sua quantidade 

gerada nas cidades aumenta substancialmente nos últimos anos e geri-los e dispô-los de forma adequada é um 

desafio. Dessa forma, ainda que os serviços de RS devam ser providos pelos municípios, seu gerenciamento pelos 

responsáveis que os geram vem se tornando uma importante questão. Este artigo foi desenvolvido a partir do 

acompanhamento das atividades de compostagem de RS orgânicos verdes realizada num dos campi da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte. A compostagem de RS verdes é feita ali desde 2004; mais 

recentemente, estudam-se as condições de viabilidade de inclusão de restos de comida aos resíduos verdes a serem 

compostados.  

 

A UFMG é uma grande produtora de RS, dentre os quais os verdes, que dependem de aspectos sazonais e 

operacionais, e sua compostagem é uma alternativa para parte de sua disposição. Mensurar este custo é de grande 

importância para que instituições que o realizam analisem a viabilidade econômica e a conveniência da sua adoção 

como disposição final de resíduos, uma vez que as vantagens do ponto de vista ambiental e educacional são 

inquestionáveis. 

 

O objetivo deste trabalho é apropriar os custos da compostagem de resíduos sólidos verdes realizada num dos campi 

da UFMG e analisar a conveniência desse processo para a instituição.  

 

 

Metodologia 

 

Os custos da compostagem de RS verdes foram levantados a partir da coleta e subsequente sistematização de dados 

referentes a várias etapas deste processo. Os dados foram coletados em visitas técnicas às duas áreas onde é realizada 

a compostagem e ao escritório da Divisão de Áreas Verdes (DAV) da Universidade, com acesso a planilhas geradas 

mensalmente e a ordens de serviços. As planilhas que contêm estas informações são geradas por um funcionário 

administrativo a partir de formulários preenchidos por diversos funcionários envolvidos na compostagem. Os dados 

se referem ao consumo de água e de energia, à apropriação de horas trabalhadas pelos funcionários com a 

compostagem, a horas de utilização de meios de transporte, bem como ao destino do composto.  

 

No período entre janeiro/2011 e junho/2011, além da coleta de dados, foram feitas entrevistas com servidores 

administrativos da DAV, bem como com os funcionários terceirizados da UFMG que lidam diariamente com o 

trabalho nas áreas de compostagem. O objetivo dessas entrevistas foi entender o processo, a organização, a execução 
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e os possíveis custos das diferentes etapas da compostagem na instituição. Algumas vezes, essas conversas foram 

agendadas, e em muitos casos elas ocorreram de maneira informal. Houve, ainda, apresentação e discussão dos 

resultados da compilação dos dados coletados, das observações e entrevistas para profissionais da área, discentes, 

docentes e outras pessoas que lidam com gerenciamento de RS e compostagem em outras instituições. Essas 

apresentações propiciaram o debate sobre várias questões relacionadas ao custo das etapas do processo e ademais 

trouxeram à tona alguns fatores a serem melhor observados.  

 

Naquele período foram feitas, junto a agências imobiliárias - presencialmente, por telefone e via internet -, pesquisas 

sobre preços de terrenos localizados próximo ao campus Pampulha, e sondagem, também por telefone e internet, 

sobre eventuais condições de produção e, sobretudo, de preços de esterco e de húmus em estabelecimentos 

comerciais da região metropolitana de Belo Horizonte (com 34 municípios e que contava, segundo o Censo de 2010, 

com quase 5 milhões de habitantes). 

 

Foram consultados ainda documentos, dentre os quais dissertações e relatórios administrativos que abordam o tema 

da problemática dos RS e a compostagem como alternativa de tratamento e de disposição de RS orgânicos, com o 

objetivo de aprofundar o entendimento da adoção deste processo de compostagem e de sua viabilidade econômica. 

 

 

Resultados  

 

Tendo mudado várias de suas instalações, a UFMG tem mais de 100 anos de criação e três campi, além de duas 

fazendas. Em 2013, contava com mais de 31.000 alunos de graduação em 75 cursos, mais de 13.000 alunos de pós-

graduação, quase 2.500 professores (80% doutores) e 2.000 servidores técnico-administrativos. No reitorado 2010-

2013, foi criado o Departamento de Gestão Ambiental que lida, entre outras atribuições, com a questão dos RS e com 

as áreas verdes (UFMG, 2014). 

 

 
Figura 1 - campus Pampulha, UFMG: notar a extensão das áreas verdes contíguas, além da arborização nas ruas. 

 

A partir de 2004, numa iniciativa administrativa e acadêmica (com o Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental), vêm sido envidados esforços para consolidar a compostagem como alternativa de gestão de RS verdes. 

Ademais de servidores e professores, vários bolsistas de graduação e de pós-graduação têm participado das 

atividades, com resultados mostrados em eventos (Lapertosa, 2006). Desde então, tem-se conseguido garantir a 

qualidade dos volumes crescentes de composto, com sua aplicação integral no próprio local. 
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O trabalho foi desenvolvido no campus Pampulha (ver Fig.1) da UFMG existente desde os anos 60, cuja área total 

corresponde a aproximadamente 340 ha. Desses, mais de 200 ha correspondem a vegetação nativa, áreas gramadas e 

bosques implantados. Os RS verdes gerados pelas atividades de manutenção do campus incluem lenha e galhadas 

(material grosso), folhagens e grama da poda (material fino) e resíduos de capina e ervas daninhas retiradas dos 

gramados (material bruto). Desses, o material fino e parte das galhadas, que é triturada, se destinam à compostagem.  

 

Tomando como referência a metodologia sugerida por Calderoni (2001) para a avaliação da viabilidade econômica 

da reciclagem do lixo, propõe-se aqui o seguinte equacionamento para o cálculo dos custos econômicos da 

compostagem de RS verdes tendo o caso do campus como base a equação abaixo. 

 

C =  MEq + Tr + Te + MO + Ag + En + M + Ad  - (Ve + A + E + D)                                                      (Equação 1) 

 

em que 

C = custo total da compostagem; 

MEq = custo de manutenção e depreciação dos equipamentos utilizados na compostagem; 

Tr = custo do transporte de RS verdes ou do composto produzido dentro das áreas onde é realizada compostagem;  

Te = custo dos terrenos onde a compostagem é realizada;  

MO = custo de mão de obra envolvida diretamente no processo de compostagem;  

Ag = custo de água consumida;  

En = custo de energia consumida;  

M = custo devido ao monitoramento das atividades de compostagem; 

Ad = custos administrativos;  

Ve = valor economizado devido ao uso, nas áreas verdes da instituição, do composto e não de adubos; 

A = ganhos advindos da redução dos custos com controle ambiental; 

E = custo evitado pela instituição de coleta, transporte, transbordo e disposição final dos RS verdes; 

D = demais ganhos econômicos. 

 

O processo de compostagem na UFMG abrange duas etapas distintas: a primeira envolve a poda, capina e 

rastelamento de RS verdes e sua coleta e transporte até os locais onde é realizada a compostagem; a segunda etapa 

diz respeito ao processo de compostagem propriamente dito (Barros, 2012), no qual os resíduos são dispostos em 

leiras, que são reviradas periodicamente às quais, com frequência, se adiciona água, e degradados ao longo de alguns 

meses. Os custos de poda, capina e rastelamento dos RS verdes não são propriamente custos do processo de 

compostagem, já que essas três atividades fazem parte das atividades de rotina da manutenção das áreas verdes do 

campus da instituição. Pelo fato de essas atividades existirem independentemente de qual seja a alternativa escolhida 

para ser o destino final dos RS verdes gerados, o custo delas não entra na equação proposta de custo da 

compostagem. 

 

O custo de coleta e transporte dos RS verdes dentro do campus é apropriado também como um custo de manutenção, 

uma vez que, qualquer que seja o destino final dos resíduos verdes, há necessidade de eles serem coletados nos locais 

de origem e levados para outro local do campus, de onde eles serão encaminhados para disposição final. Considerou-

se que os valores das distâncias percorridas dentro do campus não sofreriam mudanças significativas caso os RS 

verdes não fossem encaminhados à compostagem. São apresentadas, a seguir, as parcelas que compõem a equação 

para o cálculo do custo econômico da compostagem de RS verdes, conforme a Equação 1. 

1 - MEq = custo de manutenção e de depreciação dos equipamentos utilizados na compostagem (equação 2) 

 

O custo da manutenção e de depreciação dos equipamentos se refere àqueles utilizados diretamente nas leiras, bem 

como aos que são utilizados para triturar RS e de outros que porventura tenham outras finalidades. Os principais 

equipamentos são triturador, desintegrador (picador), pás carregadeiras de leira, máquina composteira, caminhões 

basculantes, trator, implementos e ferramentas (garfo, carrinho). A realização da compostagem de RS verdes muitas 

vezes não é mecanizada, como no caso da UFMG; nesta situação, necessita de ferramentas. Assim, gastos com 

manutenção e depreciação de outros equipamentos foram desconsiderados por serem muito pequenos. 

 

MEq = 0  
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2 – Tr = custo do transporte de RS verdes ou do composto produzido nas áreas onde há compostagem (eq. 3) 

 

Tr  = T1 + T2  

 

onde  

T1 = custo do transporte de RS verdes ou de composto produzido dentro das áreas onde é realizada compostagem e  

T2 = custo de transporte interno de RS/composto dentro das áreas. 

 

Dentro da própria área onde a compostagem é realizada, diversas vezes há necessidade de transporte dos RS verdes e 

também do composto já produzido, para direcionar os resíduos às leiras ou para levar o composto para 

armazenamento, para o que se utilizam dois minitratores. Os custos com combustível, manutenção e depreciação 

do(s) equipamento(s) de transporte devem ser considerados. Para cada um dos minitratores:  

- consumo de combustível (ano base 2010) = 240 ℓ/ano;  

- custo do consumo de diesel (preço base = R$2.17/ℓ) = R$520,80/ano (US$1.00 = R$2.30);  

- custo total manutenção (ano base 2010) = R$21.00/ano;  

- depreciação (preço de compra R$19,256.40; vida útil de 10 anos) = R$1,925.64/ano. 

 

T1 = 0 (a coleta e o transporte dos RS verdes ocorrem independentemente de seu destino) 

T2 = R$2,467.44 /ano  

Tr = R$4,934.88/ano (para dois tratores) 

 

3 - Te = custo dos terrenos onde a compostagem é realizada (equação 4) 

 

No que se refere ao custo destes terrenos, propôs-se apresentar o valor de mercado do aluguel de um terreno de 

dimensões e com outras condições (acesso, infraestrutura) semelhantes aos terrenos onde é realizada a compostagem 

no campus, a partir de algumas imobiliárias consultadas. 

 

Valor de aluguel mensal de terreno plano de 1,000 m
2
 (base 2012) = R$3,000.00 

Dimensões das duas áreas onde se faz compostagem na UFMG:  

junto ao CEU = 1,460 m
2
; próxima a FAE = 3,090 m

2
 (total = 4,550 m

2
) 

 

Te = custo anual de aluguel de um de terreno de 4.550 m
2
 (R$13,650.00/mês) = R$163,800.00  

 

4 - MO = custo da mão de obra (equação 5) 

 

O custo de mão de obra se refere ao valor gasto pela instituição com os funcionários, terceirizados ou não, que estão 

diretamente envolvidos no processo de compostagem: montagem e reviramento de leiras, irrigação das leiras, 

peneiramento e armazenamento do composto. No caso de funcionários que não se dediquem exclusivamente à 

compostagem, fez-se uma análise dos registros das atividades realizadas por eles para que, a partir disso, se 

conseguisse uma estimativa da proporção das horas dedicadas por esses funcionários à compostagem e, então, se 

pudesse fazer uma estimativa do custo desses trabalhadores. 

- pátio do clube universitário (CEU): sete funcionários [um encarregado de áreas verdes (R$ 2,665.46/mês), seis 

auxiliares de jardinagem (R$2,044.38/mês)] 

gasto mensal (CEU): R$9,017.47 (com atribuição de horas trabalhadas unicamente na compostagem) 

- pátio da Faculdade de Educação (FAE): sete funcionários [um jardineiro júnior (R$2,175.26/mês), seis auxiliares 

de jardinagem (R$2.044,38/mês)] que trabalham exclusivamente com a compostagem 

gasto mensal (FAE) = R$14,441.53;  

 

MO = gasto anual (FAE) + gasto anual (CEU) = R$173,298.36 + R$108,209.64 = R$281,508.00  

 

5 - Ag = Custo de água consumida (equação 6) 

 

O uso de água se deve à umidificação periódica das leiras, em quantidades que evidentemente mostram grande 

variabilidade em função das estações climáticas (inverno seco, de abril a outubro). A instalação de hidrômetros 
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possibilita o monitoramento e o controle, realizado por leituras diárias e certa racionalização do consumo; foi 

apurado um consumo mensal de 96,5m
3
 de água com a compostagem. 

 

- consumo anual = 12 X 96.5 m³ = 1.,158 m³ 

- tarifa de água paga pela UFMG à companhia de saneamento: R$ 6.00/m³ 

 

Ag = custo de água anual (FAE) + custo de água anual (CEU) = R$6,948.00/ano  

 

6 - En = custo de energia consumida (equação 7) 

 

Como as atividades nas áreas de compostagem se dão geralmente durante o dia, o custo com energia (En) é devido 

somente à utilização de triturador (desintegrador) para diminuir o tamanho de alguns RS verdes, como lenhas e 

galhadas, para que eles possam ser encaminhados para a compostagem. Como na UFMG, as galhadas são trituradas 

independentemente do destino dos resíduos verdes ser a compostagem ou não, foi adotado  

 

En = 0 

 

7 - M = custo do monitoramento das atividades de compostagem (equação 8) 

 

Ainda que seja simplificada, a compostagem exige um acompanhamento básico, depois que a rotina esteja definida, 

de modo a se garantir condições normais de evolução do processo e a qualidade do produto. Medições regulares de 

parâmetros (temperatura, nível de umidade, pH) são exigências mínimas; havendo disponibilidade de recursos, 

análises de laboratório (por exemplo, para se conhecer a variação da relação C:N ao longo do processo, e a qualidade 

do composto final) são sempre recomendadas, encarecendo o processo. Como na instituição não são realizadas 

atividades de monitoramento com periodicidade programada, o custo dessas atividades foi desconsiderado; assim,  

 

M = 0  

 

8 - Ad = custos administrativos (equação 9) 

 

Tabela 1 – postos de trabalho e características 

 
 

Posto 

valor unitário mensal 

(R$) 

tempo de trabalho (%) 

dedicado à compostagem  

custo referente à 

compostagem (R$) 

Apropriador de serviços pleno 4,847.92 10% 484.79 

Apropriador de serviços júnior 3,790.61 70% 2,653.43 

Engenheiro florestal júnior 9,736.15 15% 1,460.42 

Encarregado de áreas verdes 2,665.46 15% 399.82 

Ad = Custo anual do pessoal administrativo = (R$ 5,398.28+ R$365.11)/mês 

Ad = R$5,763.39/mês = R$69,160.68/ano 

 

Os custos administrativos (Ad) vinculados ao processo de compostagem estão relacionados aos funcionários próprios 

ou não da UFMG que têm, dentre outras funções, monitorar e controlar a realização do processo, por meio de coleta 

e compilação de dados, da fiscalização das atividades, compra de materiais e equipamentos. Deve-se considerar os 

funcionários cujo trabalho envolve, de alguma forma, a compostagem, e fazer a apropriação da parte do tempo de seu 

trabalho dedicado a ela (baseada em entrevista com coordenador das áreas verdes) e de seu custo (referência: salário 

out/11). Com base nesses dados e no custo total que esses funcionários representam para a instituição (ver Tabela 1), 

pode-se calcular o quanto desse custo deve ser atribuído ao processo de compostagem. 

 

9 - Ve = valor economizado devido ao uso do composto ao invés do uso de adubos = 0 (equação 10) 

 

O composto é utilizado junto com adubo orgânico industrial na manutenção dos jardins e de áreas verdes; logo, sua 

utilização não implica na substituição total do adubo orgânico (Kiehl, 1998), mas sim na diminuição da quantidade 

de adubo que é comprada. Neste caso, foi considerado 0. 
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10 - A = ganhos advindos da redução dos custos com controle ambiental = 0 (equação 11) 

 

Essa parcela é difícil de ser determinada, inclusive diante da quantidade de variáveis que, em parte, independem da 

própria instituição, estando portanto sujeita a diretrizes externas. Haveria que se computar todos os insumos (mão de 

obra, equipamentos e instalações) dedicados ao controle, tanto na UFMG - ainda precários e não sistematizados - 

quanto externos. Dada esta dificuldade os gastos com controle ambiental, este valor aqui não foi considerado. 

 

11 - E = custo evitado de coleta, transporte, transbordo e disposição final dos RS verdes (equação 12) 

 

Este custo foi calculado a partir dos valores das despesas que a Prefeitura (SLU, 2012) teria para coletar e transportar 

(R$8.50/t, incluindo transbordo) e dispor estes RS (custo de aterramento = R$43.22/t): 

 

E = R$51.77/t
 
de resíduos verdes produzidos  

 

12 - D = demais ganhos econômicos = 0 (equação 13) 

 

Na verdade, tais ganhos não são 0, mas a metodologia para avaliá-los não é simples e precisará ser devidamente 

adaptada à realidade da UFMG e das condições do país. Para efeito de simplificação do equacionamento, preferiu-se 

considerá-los 0, sujeitos a serem incorporados oportunamente. Uma variante que poderá incorporar outros ganhos se 

refere ao pagamento por serviços ambientais prestados pela gestão correta dos RS, sobretudo pela compostagem. 

 

Portanto, totalizando, o custo anual em reais da compostagem de RS verdes na UFMG, no começo de 2012, era, 

segundo a Eq. 1: 

 

C =  MEq + Tr + Te + MO + Ag + En + M + Ad  - (Ve + A + E + D)                                                     (Equação 1) 

  

C = 0 + 4,934.88 + 163,000.00 + 281,508.00 + 6,948.00 + 0 + 0 + 69,160.08 + 0 + 0 + 0 + 0 

 

C = R$ 525,550.96  

 

Entre parêntesis abaixo, a proporção que cada parcela desta soma representa:  

 

C =  MEq + Tr (0.9%) + Te (31%) + MO (53.5%) + Ag (1.3%) + En + M + Ad (13.16%) - (Ve + A + E + D) 

 

Como se pode notar, as parcelas relativas à mão de obra e ao custo do terreno são as mais significativas. Uma forma 

provável de baixar custos será a mecanização do processo (sobretudo para o reviramento das leiras), compensadora a 

partir de certa escala de produção do composto (não definida no caso) e diante do aumento real dos salários. 

Ademais, o equipamento para reviramento poderá ser um implemento de um trator cuja compra compensa, se usado 

em outras atividades na UFMG. 

 

 

Conclusões/recomendações 

 

A compostagem é uma ótima alternativa à destinação final – como reciclagem - que pode ser dada aos RS orgânicos 

gerados em quaisquer instituições e cidades que tenham grandes áreas verdes. Apesar de o processo em si e sua 

organização poderem ser relativamente simples, há uma grande dificuldade para sua implementação – manifestada 

entre outras razões pela resistência de vizinhos -, para seu acompanhamento, na desagregação de seus custos 

econômicos e de sua apropriação correta. Parte dessa dificuldade deriva do fato da compostagem estar dentro da 

enorme gama de atividades realizadas em uma instituição dessa dimensão.  

 

Desse modo, há necessidade de atualização permanente dos dados, obtidos segundo uma metodologia que explicite 

custos reais, ajustados segundo precificação de mercado. À medida que se consegue dar valores monetários a tantas 

variáveis ambientais, também se modificam as parcelas que correspondem a custos não incorridos, o que reforçará os 
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argumentos em defesa do emprego deste processo. Este levantamento ajuda a instituição a monitorar seus gastos, 

melhora suas condições de planejamento, clareia sua matriz orçamentária e serve de referência para outras 

instituições que queiram gerir ambientalmente bem seus resíduos sólidos. 

 

A preocupação da sociedade e da instituição com os aspectos econômicos da questão ambiental é muito recente. 

Constata-se certa dificuldade na obtenção de dados referentes ao processo de compostagem realizado na instituição e 

a necessidade de aprofundar os estudos e o detalhamento destas atividades, para que seja possível a geração de dados 

de qualidade, confiáveis para comparação. O passo importante na gestão foi esta associação a valores monetários de 

mercado, de modo a se obterem condições realistas de análise do processo, de sua oportunidade e de sua 

sustentabilidade. 

 

Vale ressaltar a dificuldade em se obter dados sobre custos do processo de compostagem na literatura, no mercado e 

junto a outras instituições que trabalhem ou realizem atividades semelhantes. A parceria entre setores acadêmicos e 

administrativos – nesse caso entre o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (DESA) e o Departamento 

de Gestão Ambiental (DGA), através do Programa de Gestão de Resíduos e da Divisão de Áreas Verdes (DAV) – 

revelou-se uma grande oportunidade de aprendizado e aponta para ganhos tanto do ponto de vista acadêmico quanto 

institucional. Ademais, reforça o papel que cabe a este tipo de instituição, que é de gerar e difundir informações de 

qualidade e de dar exemplos às comunidades interna e externa. 

 

Agradecimentos: os autores agradecem à Pro-reitoria de Administração e ao DGA da UFMG, à 

FAPEMIG e ao Conselho Nacional de Pesquisa pelo apoio ao desenvolvimento do trabalho. 
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Abstract  
The administration of a university is becoming each time more complex, both due to its size and population 

concerned and due to the demands the laws and the public opinion put. Regarding solid wastes management, 

such institutions are sites that generate information and diffuse them, having an important role in the formation 

of students and other members of the communities involved. In this case, in order to improve the solid wastes 

management situation in the Federal University of Minas Gerais (Brazil), its central administration has been 

doing systematic surveys responding to external demands and, with their results, analyzing elements that allow it 

to improve its efficiency. With a semi-structured questionnaire, a survey was done in the 33 unities that form one 

of its campi, so as to update the information about solid wastes production conditions. Being a part of a bigger 

and extended study, here some themes related to this problematic have been chose, trying to bring elements that 

allow the articulation of initiatives for a management worthy of the institution´s importance. In general, the 

management shows many poor aspects, in which it is emphasized the small contribution the community gives, 

maybe because of the limited understanding it has about this question. 
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Resumo 

A administração de uma instituição universitária vai se tornando cada vez mais complexa, tanto diante do 

tamanho e dos contingentes populacionais a ela relacionados quanto das exigências que as leis e a própria 

opinião pública colocam. Concernente à gestão de resíduos sólidos, tais instituições são locais que geram 

informação e que as difundem, tendo um papel importante na formação dos alunos e dos demais membros das 

comunidades envolvidas. Neste caso, a fim de melhorar a situação da gestão de resíduos sólidos na UFMG (em 

Belo Horizonte), a reitoria vem fazendo levantamentos sistemáticos respondendo às exigências externas e, com 

tais resultados, analisando elementos que lhes permitam aperfeiçoar sua administração. Com um questionário 

semiestruturado foi feito um levantamento nas 33 unidades que compõem seu campus Pampulha, de modo a 

atualizar as informações sobre as condições de produção de resíduos sólidos. Como parte de um estudo mais 

amplo e de maior duração, aqui foram escolhidos alguns temas relativos a esta problemática, buscando trazer 

elementos que permitam a articulação de iniciativas para uma gestão digna da importância da instituição. De 

modo geral, a gestão apresenta muitos aspectos precários, em que se salienta a pequena contribuição que a 

comunidade dá, talvez pelo entendimento limitado que tem da questão. 

 
Palavras-chave: campus universitário, gestão de resíduos sólidos 

 

 

Introdução 

 

A complexidade da gestão de uma universidade passa também pela questão ambiental. Normalmente com áreas 

construídas e abertas/vegetadas muito grandes, com uma comunidade acadêmica que ultrapassa dezenas de 

milhares de pessoas e com inarredáveis compromissos éticos na geração e na transmissão de conhecimentos, 

contar com procedimentos legitimados e permanentemente atualizados é fundamental. Ademais de corresponder 

às exigências legais, a própria instituição deve criar seus mecanismos administrativos de modo a responder às 

demandas que a realidade impõe, ao mesmo tempo em que precisa negociar com seus membros formas 

convenientes de colaboração.   

 

Dada a própria dinâmica da economia do país, vê-se nos últimos anos um incremento da população dos campi 

universitários, das quantidades de suas atividades (por exemplo, com a extensão de funcionamento no período 

noturno) e de sua complexidade (novos cursos, novas disciplinas, novos laboratórios, novos ensaios). Assim, é 

imperativo lidar com os resíduos sólidos, que são inevitáveis elementos derivados destas atividades, tanto por 

razões morais – pela formação dos futuros profissionais - quanto pelas exigências ambientais. 

 

Neste caso, estuda-se parte do processo em curso na UFMG desde meados dos anos 90, em Belo Horizonte, para 

se ajustar às demandas ambientais e sanitárias – em particular, concernentes à produção de resíduos sólidos (RS) 

-, tanto municipais quando das demais esferas de governo (CONAMA, 2005; Minas Gerais, 2009). Insiste-se na 

importância do papel deste tipo de instituição na formação dos cidadãos, quando o exemplo de boas práticas para 

as comunidades acadêmica e extra-acadêmica pesa no reconhecimento de sua ação. 

 

A análise dos procedimentos metodológicos relativos a este levantamento (histórico etc, inclusive com 

desenvolvimento do questionário, sua fase de testes e sua aplicação) foi feita em outro momento, com 

considerações que detalham o presente estudo. 

 

Este estudo tem como objetivo analisar um levantamento de dados sobre a gestão de resíduos sólidos das 

unidades acadêmicas e administrativas do campus Pampulha, da UFMG (em Belo Horizonte), obtidos com a 

aplicação do questionário quali-qualitativo a seus chefes das seções de serviços gerais. Pretende-se, com este 

estudo e com outros a ele ligados, sugerir diretrizes e medidas para que os Planos de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos de cada unidade sejam mais eficientes. 

 

 

Metodologia 

 

A equipe do Departamento de Gestão Ambiental (DGA), ligado à Pro-reitoria de Administração e responsável na 

UFMG por esta problemática, elaborou um questionário e fez visitas técnicas às 15 unidades administrativas e 18 

acadêmicas do campus Pampulha (há outros dois campi, menores). Com uma listagem de tópicos considerados 

importantes, foi elaborado um questionário-piloto aplicado em uma das unidades, escolhida para teste. Essa fase 

inicial (final de 2011, começo de 2012) seria um preparatório para se levantar informações para a montagem de 
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metodologia para a caracterização gravimétrica dos RS da UFMG, e para divulgar o Projeto de caracterização 

quali-quatitativa de RS. Um questionário “Estudo e caracterização quali-quantitativa da situação dos RS comuns 

do campus Pampulha” apurou informações a respeito de RS comuns, químicos e infectantes, além de dados 

gerais, sobre as instalações e sobre o gerenciamento dos RS de cada unidade, além da situação de zoonoses.  

 

O instrumento consistia, de forma resumida, de seis partes: 1 - Informações Gerais; 2 - Questionário sobre RS 

comuns (interno e externo); 3 - Questionário sobre lixeiras; 4 - Questionário sobre RS infectantes (interno e 

externo); 5 - Questionário sobre resíduos químicos, e 6 - Questionário sobre zoonoses. Este instrumento foi 

elaborado pela equipe do Programa de Gestão de Resíduos (PGR) do DGA, com a colaboração de funcionários 

da Regional Pampulha da Prefeitura de Belo Horizonte (com que há uma longa e profícua parceria), e testado. 

Uma discussão sobre o questionário como instrumento e metodologia já foi difundida em outro evento científico. 

O questionário foi aplicado nas 33 unidades do campus, das quais 16 geravam RS perigosos (classe 1) na época.  

A rotina da pesquisa foi a mesma para todas elas: 

 

INDICAÇÃO: com o envio oficial de mensagens eletrônicas aos diretores das unidades acadêmicas e 

administrativas, eles foram orientados pelo DGA a escolheram as pessoas (chefes das seções de serviços gerais, 

gestor de resíduos) aptas a responder perguntas sobre o cotidiano do local.  

MARCAÇÃO: posteriormente, para a realização da entrevista marcaram-se dia e hora em cada unidade, de 

acordo com a disponibilidade do entrevistado.  

ENTREVISTA: a leitura das perguntas e o preenchimento das respostas foram realizados por duas estagiárias. 

Esse método foi adotado para que não houvesse variação na interpretação das perguntas e para a padronização 

das respostas, fato que possibilitaria comparações em análises futuras. Nessa etapa, foram relatados os 

procedimentos usados nas coletas interna e externa, como por exemplo: 

• quando (frequência e momento) são realizadas estas coletas e quem faz a coleta interna; 

• locais de armazenamento interno; 

• materiais e equipamentos usados pelos funcionários; 

REGISTRO: foram fotografados, nas unidades, os locais de armazenamento, as condições das lixeiras, o(s) 

módulo(s) (abrigo) de RS e quaisquer atividades diferenciadas do procedimento comum. 

RELATÓRIO: após cada visita, foram relatados, por escrito, fatos e características do local, que resgatam a 

impressão do entrevistador com relação à manutenção, limpeza e gerenciamento dos RS.  

 

 

Resultados 

 

Vale mencionar que a situação da gestão de RS no Brasil nos anos 2000 mudou relativamente pouco, sendo 

muito ruim: o enfoque foi sempre na disposição final – os lixões, aceitos tacitamente, ainda existiam em grandes 

quantidades - e não se conseguia ver outras etapas da gestão (em 2010 foi promulgada a lei federal, cuja vigência 

oficial é a partir de 2014). Ainda que não houvesse arcabouço legal de nível federal até então, alguns estados e 

municípios se anteciparam à união e começaram a estabelecer regulamentos que tentavam cuidar de questões 

específicas, aguardando o ordenamento legal de nível nacional. Belo Horizonte, em particular, tem tido certa 

projeção em função do ineditismo de iniciativas que tomou, ainda que mostre que elas não se mantiveram, em 

quantidade e em qualidade, à altura do que se esperava. 

 

Em 2012, a UFMG contava com mais de 31.000 alunos de graduação (em 3 campi, sendo o principal deles visto 

na Figura 1), mais de 14.000 estudantes nos diversos cursos de pós-graduação, quase 3.000 professores e 2.500 

servidores, além de um grupo numeroso de pessoal terceirizado (limpeza e conservação, parte da restauração, 

vigilância, etc). Passando por um processo de expansão, contava com 23 cantinas e um restaurante, de grande 

porte (outro foi reaberto em 2013) no seu campus Pampulha (ver Fig. 1), que tem área de mais de 200 ha. Pela 

própria natureza de suas inúmeras atividades, ali são gerados todos os tipos de RS, pelo que a Prefeitura 

municipal exige um plano de gerenciamento (PGRS).  

 

Nos últimos anos, resultado de inúmeras iniciativas próprias e do governo federal, vêm sendo concentradas e 

aumentadas suas atividades, o que trazido novos desafios à ocupação dos campi e ao seu funcionamento. No 

começo dos anos 2000 foi criado um grupo de trabalho cuja finalidade era gerar elementos que ajudassem a 

reitoria na elaboração daquele PGRS e no contato com órgãos municipais afetos à questão. Este grupo teve 

participação ativa na elaboração do Plano (encomendado à consultoria externa em 2005-6), tomando outras 

formas em seguida, sendo embrião do DGA, criado em 2010 (entre outras funções relativas à problemática 

ambiental, este Departamento ficou com a responsabilidade da gestão dos RS na instituição). Foram feitas 
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campanhas de caracterização dos RS da UFMG em 2005, 2008 e 2010-11, de modo a gerar informações que 

subsidiassem a formulação do Plano, sua execução e sua atualização, dado o aumento notável de sua população e 

de suas atividades nestes anos. 

 

 
 

Fig. 1 - vista geral do campus Pampulha da UFMG 

 

O “Projeto de caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos” era uma parceria acadêmico-administrativa 

que visava a diagnosticar a situação de então dos RS na Universidade, de maneira a corrigir e a ajustar as 

diretrizes dos planos de gerenciamentos dos resíduos às legislações sanitárias e ambientais vigentes. Foi 

propósito desse projeto a implantação a partir de 2006 de uma coleta seletiva “modelo”, prevista nas leis, e que 

estivesse de acordo com as características da dinâmica de produção dos RS. Com essa finalidade, o projeto 

pesquisou os dados reais de volumes de geração, de composição gravimétrica (sem fazer quarteamentos, devido 

às limitações de recursos financeiros), de destinação dos RS e as políticas de gerenciamento. No que se referia à 

destinação dos RS oriundos do projeto de coleta seletiva, iniciado então, estava o Decreto-lei federal n
o
 5.940/06, 

que estabelece que todos resíduos recicláveis coletados em instituições federais sejam encaminhados a 

associações de catadores.  

 

A discussão sobre os resultados obtidos nesse levantamento (questionário elaborado pelo DGA e aplicado às 33 

unidades do campus) foi dividida em alguns itens, a seguir destacados.  

 

- Recursos humanos 

A maior parte das unidades visitadas tinha o gerenciamento dos resíduos centralizado na mão dos chefes das 

seções de serviços gerais (SSG) que, além desta, possuíam também inúmeras outras atribuições. Por esse motivo, 

foi possível identificar em alguns casos a dificuldade de se ter um bom gerenciamento de resíduos devido ao 

acúmulo de tarefas diárias, que na maior parte das vezes são tratadas com maior prioridade, ficando portanto a 

gestão dos RS como muito marginal.  

 

Foi perceptível que, onde existia a figura do gestor de RS (ainda que acumulasse outras funções administrativas), 

a unidade conseguia lidar melhor com essa problemática, criar e aperfeiçoar políticas específicas, estabelecer e 

acompanhar práticas adequadas, de modo a ter uma melhor separação de resíduos recicláveis, assim como 

também um maior cuidado em relação à destinação de resíduos especiais (químicos e infectantes) e uma melhor 

integração dos serviços de limpeza com o gerenciamento eficiente dos RS.  

 

Em algumas unidades, este gestor não parecia ter o apoio necessário por parte da direção, o que limitava o 

alcance de suas ações. Vale mencionar a grande variabilidade na dinâmica da gestão de RS: por exemplo, há 

épocas em que se acumulam RS plásticos (em particular, poliestireno), visto que a demanda do mercado diminui. 



5 
 

Dados seus enormes volumes, as dificuldades de armazenamento temporário nas unidades aumentam, o que 

altera rotinas e pode gerar dificuldades de colaboração por parte da comunidade, que já não se mostra muito 

sensível.  

 

- Políticas e infraestrutura 

Notou-se falta de política de gestão de RS e de estrutura na maioria das unidades; pode-se constatar situações em 

que a operação dos abrigos também não era adequada (Fig. 2). Naquele momento (começo de 2012), a única 

unidade que, podia-se dizer, contava com uma coleta seletiva como predita nas normas era a Faculdade de 

Educação (FAE). Algumas outras, mesmo não sendo tão completas como a FAE, se destacavam, como por 

exemplo o Instituto de Ciências Biológicas, que já tinha elaborado projetos para coleta seletiva, possuía um bom 

gerenciamento de RS químicos e infectantes (perigosos), mas que enfrentava o grave problema de não contar 

com a ajuda da comunidade na hora de descartar os resíduos ou para manter as lixeiras bem cuidadas. Também a 

Escola de Música conseguiu uma boa infraestrutura e contava com o apoio dos funcionários terceirizados de 

limpeza na hora de fazer a separação, mas também lidava com uma comunidade pouco colaborativa. 

 

  
 

Fig. 2 – abrigos externos de resíduos sólidos (notar problemas de operação: manutenção e limpeza da área, 

transbordamento dos contenedores, mistura de RS inviabilizando parte do seu reaproveitamento) 

 

A venda de RS parecia ser um dos problemas mais graves, inclusive por aspectos legais, a ocorrer em todo o 

campus. O estudo indicou que mais de 60% das unidades vendiam os resíduos (ou parte deles), ou permitiam que 

funcionários da limpeza os separassem para levarem para suas casas e vendessem. Das unidades que disseram 

não permitir a prática, somente uma disse ter fiscalização a respeito, embora não tivesse sido registrada adoção 

de qualquer medida administrativa. 

 

- Iniciativas 

Dentre as 33 unidades visitadas, apenas algumas mostraram algum tipo de iniciativa para incentivar a redução da 

produção e/ou a reciclagem de RS. Notou-se a falta de interesse, seja dos responsáveis pelo gerenciamento, seja 

da comunidade frequentadora daqueles espaços. Destacou-se mais uma vez a Faculdade de Educação (FAE) que, 

ao lançar o seu projeto de coleta seletiva, investiu em uma grande campanha educativa, conclamando toda a 

comunidade que frequentava a unidade a fazer parte de um mundo melhor. Utilizaram-se folders, informativos, 

lixeiras próprias para a coleta seletiva e cartazes para orientar a comunidade acerca de como deveria ser 

descartado cada tipo de resíduo reciclável, em cada lixeira. Também utilizavam sacos de lixo coloridos, como 

demanda uma coleta seletiva correta. 

 

Por outro lado, viu-se outro grande problema que dizia respeito à falta de treinamento dos funcionários 

responsáveis pela limpeza, seja a respeito de manutenção predial, do manuseio de RS perigosos, ou do uso 

correto de EPIs. Foi apontado por cerca de 90% das unidades que a empresa terceirizada responsável pelo 

serviço não cumpria as cláusulas contratuais que exigiam um treinamento eficiente dos funcionários, seja quando 

entravam na equipe, ou quando eram transferidos de unidade para trabalharem com serviços não antes 

realizados.  

 

De fato, naquele momento a UFMG tinha um processo judicial contra a empresa prestadora dos serviços de 

limpeza; contudo, não foram observadas medidas, em cada unidade isoladamente, que tivessem sido tomadas 

pela instituição no sentido de minimizar os problemas. Como havia procedimentos de rotina (denúncias do 

contrato, notificações, multas com recidivas) relativos a outros aspectos considerados mais importantes no 
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contrato, a questão dos RS ficava sempre secundária. Por outro lado, os membros da comunidade tampouco se 

manifestavam formalmente sobre a questão. 

 

- Equipe exclusiva de gerenciamento de RS nas unidades 

Foi perguntado aos chefes de SSG qual seria a necessidade de uma equipe exclusiva para gerenciar os resíduos, a 

fim de se obterem melhores práticas e infraestrutura para a sua unidade. Quase a totalidade destes responsáveis 

pelas unidades foi a favor da criação de tal equipe exclusiva (46% julgaram ser essencial), a despeito de algumas 

serem de pequena escala e portanto produzirem quantidades relativamente pequenas de RS, ainda que perigosos. 

Paradoxalmente, conforme mencionado não se notavam grandes empenhos destas mesmas chefias na melhoria 

da situação dos RS de suas unidades, tais como treinamento específico (ver item abaixo) e adoção de rotinas 

mais adequadas. 

 

- Treinamento 

O treinamento da equipe responsável pelos serviços de limpeza nas unidades é de suma importância para o 

cumprimento correto do PGRS. Naquele momento, os serviços de limpeza, fossem de manutenção predial, de 

aspiração de bibliotecas e outras atividades insalubres, estavam todos terceirizados, sendo alvo de reclamação 

por parte de todas administrações, tanto pela falta de treinamento dos funcionários quanto pela má prestação dos 

serviços ou pela baixa qualidade dos produtos utilizados. No contrato firmado entre a UFMG e a empresa que 

então prestava serviços, era determinado que todos os funcionários devessem receber treinamento antes de entrar 

para a equipe de limpeza de qualquer unidade, e que deveriam cumprir suas atividades em acordo com o PGRS 

da unidade. No entanto, percebeu-se que tais cláusulas contratuais não eram cumpridas, e consequentemente 

também a falta de treinamento impactava a qualidade do gerenciamento dos RS nas unidades, além de colocar 

em risco a integridade física dos empregados.  

 

Das unidades visitadas, 17 geravam RS classificados como químico ou infectante, perigosos. Também fazia 

parte da rotina dos funcionários de limpeza lidar com a coleta e o transporte desses resíduos até os abrigos 

externos específicos, o que requer treinamento adequado, pois envolve riscos de contaminação ou de infecção, 

além de acidentes.  

 

Era uma prática da empresa terceirizada fazer constante transferência dos funcionários, trocando-os de unidade. 

Ocorria, portanto, de um funcionário que antes nunca lidara com RS perigosos e que, até então, nunca recebera 

treinamento para isso, passasse a ter de lidar com eles ao ser transferido para uma das 17 unidades. Viu-se, 

portanto, mais uma grande falha quanto ao treinamento dos funcionários de limpeza, e havia indicações de que 

vários estariam trabalhando com tais RS perigosos, devido às constantes transferências, sem estarem capacitados 

para isso. 12% dos responsáveis pelas SSG disseram que os funcionários que antes não lidavam com RS 

químicos ou infectantes passavam por treinamento caso fossem transferidos de unidade; 12% disseram que não e 

76% (!) não souberam responder. 

 

- Comissão de coleta seletiva 

Segundo o Art. 5º do Decreto federal Nº 5.940/06, a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária deveria implantar 

e supervisionar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, bem como garantir a sua 

destinação para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Obedecendo ao Decreto, 

foram estabelecidas tais Comissões em 15 unidades do campus, além da Comissão Geral; todas as 15 unidades 

foram então visitadas para a aplicação do questionário do projeto. Observou-se que, apesar de instituídas, as 

Comissões não tinham cumprido as obrigações estabelecidas pelo Decreto, e não se constatou, portanto, 

evolução de tais unidades, frente às demais destituídas de Comissões, quanto ao estabelecimento da coleta 

seletiva. 

 

Das unidades que disseram não haver nenhuma ação – caracterizando desrespeito à lei -, a maioria justificou 

dizendo que faltava interesse, empreendimento e mobilização dos membros das Comissões. Conclui-se que a 

implantação da coleta seletiva solidária não foi iniciativa suficiente para que as unidades pudessem ter uma 

coleta seletiva. 

 

- Funcionamento da coleta 

Foram várias as queixas relacionadas à coleta seletiva no campus, mas dois problemas se destacaram: a falta de 

infraestrutura e de uma política definida. A maioria das unidades não possuía coleta seletiva de acordo com as 

normas e definições, pois não contava com lixeiras adequadas, não contava com a colaboração do público 

(resultado de campanhas de sensibilização e de mobilização), ou não havia a segregação correta dos resíduos 
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recicláveis. O levantamento não tinha por objetivo registrar o processo de implantação da coleta seletiva; sabe-

se, no entanto, que a difusão de informações e a sensibilização da comunidade, nas unidades que a fizeram, não 

foram suficientes nem adequadas para conseguir os resultados imaginados. Tampouco foram identificados 

elementos de monitoramento e avaliação. Ademais, ocorriam problemas com o recolhimento dos RS recicláveis 

pela cooperativa, que por deficiências de recursos (caminhão próprio) não era assídua no serviço, ocasionando o 

acúmulo destes resíduos nos módulos. 

 

- Redução na geração dos resíduos recicláveis 

O questionário foi elaborado focando nos RS recicláveis, mas se mostrou uma excelente ferramenta de pesquisa 

para todos os tipos de resíduos. Quanto às políticas e infraestruturas, notou-se a grande falta de colaboração do 

público e da comunidade frequentadora nas unidades, principalmente com relação ao descarte correto dos 

resíduos recicláveis. As unidades se revelaram muito heterogêneas, seja no gerenciamento, ou no próprio 

desenvolvimento da coleta seletiva, ou na segregação dos resíduos. O problema citado mais comum entre elas 

está relacionado ao próprio comportamento da comunidade. Embora seja composta por pessoas bem instruídas e 

com grande potencial de entendimento, não havia colaboração de alunos, professores e funcionários (a maior 

parte). 

 

Apesar dessa heterogeneidade, houve um ponto em comum em todas as unidades, que consistiu na identificação 

da necessidade de treinamentos dos funcionários encarregados da limpeza, que precisariam ser melhorados. Este 

treinamento, permanente, deveria estar a cargo da mesma empresa, terceirizada, sendo supervisionado pela 

própria instituição.  

 

Mesmo que o manejo e a destinação dos resíduos pudessem ser melhorados ao se implantar uma coleta seletiva 

eficiente em todo o campus, não se poderia esquecer a necessidade de reduzir sua geração, principalmente de 

papéis, a partir do reaproveitamento, comportamento que ainda não era praticado em muitas unidades. Apenas 

19 unidades das 33 do campus tinham comissões de coleta seletiva, sendo que 17 já haviam implantado o 

projeto.  

 

Finalmente, entre os resultados foram explicitadas algumas propostas para uma coleta seletiva mais eficiente 

(por exemplo, instituir uma política geral de gestão de resíduos – em realidade, já existente, ainda que não 

praticada; e nomear e remunerar gestores de resíduos em todas as unidades). 

 

 

Conclusões 

 

O diagnóstico inicial elaborado com base nas respostas aos questionários durante a visita às unidades e em 

observações diretas deixou perceber a heterogeneidade das unidades do campus quanto à situação de 

gerenciamento de resíduos e iniciativas de sucesso. A maioria enfrentava sérios problemas, com causas distintas, 

embora as situações convergissem para mostrar a fragilidade da gestão.  

 

O maior problema estava relacionado ao comportamento da comunidade acadêmica. Apesar de se tratar de uma 

instituição de ensino composta por pessoas bem instruídas, não havia colaboração da maior parte de alunos, 

professores e funcionários. Por exemplo, mesmo com lixeiras específicas para a coleta seletiva, com nomes e 

cores diferenciadas, as pessoas insistiam em jogar papel onde deveriam ser colocados plásticos. Notou-se que os 

funcionários de limpeza só se interessavam em colaborar com a segregação dos resíduos quando havia a 

possibilidade de terem essa renda revertida em proveito próprio. 

 

Com relação aos RS químicos, não havia um procedimento comum. Alguns lugares armazenavam e descartavam 

estes resíduos sem o menor cuidado, o que expunha os funcionários e alunos ao risco de acidentes. Outras 

unidades participavam da coleta anual de RS químicos promovida pela Universidade: coletavam, etiquetavam e 

armazenavam os resíduos da forma mais adequada, apesar de algumas não apresentarem a infraestrutura 

necessária, como era o caso da Faculdade de Farmácia, onde todo o resíduo coletado era colocado em banheiros 

desativados. 

 

Em vista dos dados coletados então, percebeu-se a necessidade de um gerenciamento de RS baseado em pessoas 

com conhecimento técnico e exclusivas para esta função, e que fosse implantado de forma efetiva um plano de 

gestão funcional e adequado para a realidade de cada unidade.   
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A conscientização dos funcionários e docentes é o primeiro passo para a instituição de parcerias com a 

comunidade universitária. A troca de conhecimento e a implantação de comissões de coleta seletiva 

compromissadas permitirão a melhoria  da qualidade ambiental do campus,  propiciando uma  redução de 

transtornos e dos custos desembolsados com a correta destinação dos RS.  

 

É notório que a UFMG enfrenta problemas dos mais diversos face a seu rápido crescimento, e que precisam ser 

resolvidos, pois muitos são graves. A falta de infraestrutura, de treinamento e o descumprimento de leis são 

alguns pontos comuns em várias unidades e que, além de deixarem um mau exemplo, representam um entrave 

para o bom gerenciamento dos RS, e portanto também um risco para a saúde humana.  

 

Finalmente, porém, não se pode deixar de mencionar os exemplos de algumas unidades que não mediram 

esforços para implementarem uma política correta e para que pudessem apresentar uma boa infraestrutura em 

favor do correto gerenciamento de RS e que, portanto, mostraram que é possível mudar para melhor a realidade 

constatada na instituição. 
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Abstract  
Solid waste management goes through a time of change in Brazil, with the arriving of the national policy. 

Construction wastes, due to the enormous quantities produced and to the generally bad disposition conditions, 

have highlighted the need for professionalism in dealing with the issue. This work pictures the situation of the 

management of these wastes, in particular their collection and final disposition, in Belo Horizonte (Brazil), 

analyzing data from the annual reports of the responsible local authority. There is a new legal environment, new 

environmental concerns with the problem of waste, new challenges in terms of urban management, but poor 

practices persist.  The documents reviewed have limitations and gaps that could not be overcome; however, they 

provide a fairly reasonable idea of the situation of construction wastes in these 12 years studied.  

It is seen that there are positive results, albeit with initiatives sometimes discontinuous, and there is a great need 

to improve the situation found. 
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Resumo 

A gestão de resíduos sólidos passa por um momento de mudança no Brasil, com a vigência da política nacional. 

Os resíduos de construção civil, pelas enormes quantidades produzidas e pelas condições em geral ruins de 

disposição, têm destaque na necessidade de profissionalismo no trato da questão. 

Este trabalho resgata a situação da gestão destes resíduos, em particular a coleta e a disposição final, em Belo 

Horizonte (Brasil), analisando dados dos relatórios anuais da autarquia municipal responsável. Há um novo 

ambiente legal, novas preocupações ambientais com a problemática dos resíduos, novos desafios em termos da 

gestão urbana, mas práticas inadequadas persistem.  

Os documentos analisados têm limitações e lacunas que não puderam ser superados; no entanto, fornecem uma 

noção bastante razoável da situação dos resíduos de construção nos 12 anos estudados.  

Vê-se que há resultados positivos, ainda que com iniciativas por vezes descontínuas, e que é preciso melhorar 

bastante a situação constatada. 

 
Palavras-chave: gestão de resíduos de construção, monitoramento, sistematização  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A análise sobre a problemática dos resíduos sólidos (RS) precisa considerar todas as etapas da gestão e todos os 

tipos de resíduos. O menu de sua produção varia com as mudanças socioeconômicas por que passam as 

comunidades; aos resíduos de construção civil (RCC) não é dada tanta importância, a despeito das enormes 

massas que são geradas e dos impactos que sua má disposição provoca. As autoridades locais responsáveis pelos 

serviços de limpeza pública têm que lidar com o manejo destes resíduos, onde uma parte informal (ou 

clandestina) nem se consegue estimar, embora se saiba ser muito expressiva. 

 

Inertes em grande proporção por sua própria natureza, os RCC preocupam pelas quantidades e pelos materiais 

que são gerados (plásticos, embalagens, matéria orgânica etc) associadamente aos entulhos, palavra que 

representa uma mistura de tantos elementos, normalmente encaminhados para uma disposição final inadequada, 

ao invés de ter seu enorme potencial de reciclagem exercido.  

 

A situação da gestão de RS no Brasil vem se modificando substancialmente nos últimos anos. Os RCC, em 

particular, têm sua produção aumentada, refletindo o bom momento econômico por que passa o país e que se 

reflete no vigor das atividades de construção, seguida da inevitável questão do que fazer com tanto entulho que é 

gerado, muita vez de modo desconsiderado. Num período em que os arcabouços legais federal e municipal 

aportam muitas exigências aos gestores e aos geradores de RS, conhecer o caso da gestão recente dos RCC em 

Belo Horizonte pode trazer elementos que ajudem a melhorar a situação sanitária e ambiental das cidades 

brasileiras. 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a situação da gestão de resíduos de construção civil (RCC) em Belo 

Horizonte (MG), no período de 2000 a 2012. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Foram usados como fontes secundárias os relatórios da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), autarquia 

da Prefeitura de Belo Horizonte (Minas Gerais) encarregada da questão dos RS, que são elaborados anualmente. 

Neles, foram identificadas as variáveis mais representativas e importantes da gestão dos RCCS em geral, para 

que pudessem ser resgatadas, ano a ano, constituindo séries históricas que serviram de base para a análise. Desde 

2001 até 2012, estes relatórios são documentos importantes que registram, com dados precisos e confiáveis para 

as 9 regionais em que a cidade foi dividida, a situação de cada ano, permitindo portanto esta comparação. O 

relatório de 2001 também traz algumas informações de 1998 a 2000.  

 

Foram consultados estes relatórios e selecionadas variáveis que permitissem as comparações almejadas. Foram 

usados alguns dos principais indicadores dos serviços de limpeza pública (ASSIS & BARROS, 2011) 

relacionados aos RCC. Em outros eventos, variáveis tais como a produção anual de resíduos sólidos, as 

produções per capita, as quantidades dos principais tipos de RS, informações sobre reciclagem (a cidade tem 

uma experiência reconhecida nacionalmente na relação com catadores e suas associações), sobre serviços 
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diversos – terceirizados ou não - e sobre custos já foram mostrados (ASSIS & BARROS, 2012; ASSIS & 

BARROS, 2013).  

 

Sempre que possível, foram calculados valores médios, de modo a permitir comparações de um ano a outro na 

própria cidade, e com outras cidades. Valores unitários teriam sido mais úteis que valores absolutos, embora nem 

sempre tenha sido possível obtê-los. Os valores foram transcritos literal e diretamente dos relatórios: no caso de 

custos, é adequado deflacionar os valores monetários históricos, tornando a comparação mais real. Em outros 

casos, seria altamente recomendada uma desagregação de variáveis e/ou indicadores, de modo que se obtivesse o 

maior detalhamento possível. 

 

 

RESULTADOS 

 

Em Belo Horizonte, além da vantagem de haver relatórios bastante detalhados ao longo dos últimos anos, deve-

se reconhecer a enorme quantidade de iniciativas que as autoridades municipais têm tomado para melhorar os 

serviços de limpeza pública. Tais iniciativas tratam de questões tecnológicas e de outras naturezas (eg, apoio às 

associações de catadores, inspirando medidas de alcance nacional), dentre o que se destacam medidas de 

reciclagem do entulho com a fabricação de agregados e materiais para obras populares e municipais. Embora 

tivessem tido maior vigor entre os anos 90 e 2000, seus efeitos positivos, mesmo que progressivamente percam o 

destaque, ainda persistem e servem como plataforma para a melhoria dos serviços. 

 

Belo Horizonte foi inaugurada em 1897 como nova capital de Minas Gerais. Nestes 115 anos, sua população, 

prevista originalmente atingir um equilíbrio com algumas centenas de milhares de moradores dentro da chamada 

Avenida do Contorno, segundo o Censo de 2010 chegava quase a 2.400.000 habitantes (IBGE, 2011). Nos 

últimos anos, refletindo o boom econômico por que passa o país, tem experimentado significativa conurbação 

(sobretudo com os municípios de Contagem, Nova Lima, Vespasiano e Sabará) e verticalização acentuada de 

áreas consolidadas (há edifícios residenciais de quase 40 andares), com inevitáveis e graves problemas em tantos 

aspectos de seu funcionamento. Como centro da administração do Estado, pólo econômico [sua região 

metropolitana, com cerca de 5.000.000 de habitantes, concentra mais de 40% do PIB estadual (IBGE, 2011)], 

financeiro e cultural, sua importância é inquestionável. 

 

Concernente à problemática dos RS, embora se observem muitas iniciativas positivas de cunho administrativo e 

operacional - tem-se coleta convencional de RS domésticos em mais de 96% da população e o aterramento 

obedece há mais de 15 anos às normas de proteção ambiental -, uma gestão moderna ainda não se consolidou. A 

reciclagem é tímida (há anos a coleta seletiva acontece em apenas 10% dos bairros da cidade e seu teor de 

rejeitos é considerado alto), o apoio aos catadores já foi maior, não há políticas para minimizar a produção de 

RS. Os efeitos da lei municipal n 10.522 (PBH, 2012), que trata da elaboração de planos de gerenciamento dos 

RCC, afinados com as determinações de nível federal, decerto se farão sentir em breve para melhorar a situação. 

 

 
Gráfico 1 - quantidades de RCC, de RS domésticos e quantidades totais de RS (de todos os tipos) destinadas a 

aterramento 
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O Gráfico 1 mostra as quantidades de RCC destinadas a aterro, comparando-as com as quantidades totais de RS 

(de todos tipos, exceto industriais ou aqueles cujas coletas não foram feitas por contratos com a SLU) destinadas 

a aterramento. No Gráfico 1 também são mostradas, para comparação, as quantidades de RS coletados por 

caminhão compactador (resultado da coleta convencional de RS domésticos e comerciais), para que se tenha 

ideia da proporção dos RCC na produção do município. Na maior parte do período considerado, estes RS eram 

dispostos nos aterros municpais e/ou particulares sob controle da SLU, e portanto em condições monitoradas, 

sendo, no entanto, impossível determinar as quantidades de RS que não passaram (e não passam) por este 

sistema oficial, sendo lançadas sem qualquer controle nas vias, terrenos baldios, vertentes e barrancos, dentro de 

corpos d´água.  

 

Observam-se no Gráfico 1 algumas variações significativas nas quantidades de RCC e de RD coletadas (queda 

da proporção e da quantidade coletadas em 2005 e 2006, depois em 2011 e 2012), sem razão aparente: algum 

reflexo da crise de 2008 pode ter aparecido com certo retardo, por exemplo. Outra razão para as variações pode 

ser devida à participação de empresas particulares, situação em que a consolidação de dados se altera visto que 

nem todo RCC é pesado pela SLU, ficando assim impossível de determinar as quantidades realmente produzidas. 

Em 2009, o aterro municipal (da BR-040) foi fechado, não recebendo portanto mais RCC para serem usados na 

cobertura de outros RS, como era praxe, mas sim para serem reciclados.  

 

 
Gráfico 2 - quantidades de RCC, de RS domésticos e quantidades totais de RS (de todos os tipos) destinadas a 

aterramento (não há dados sobre 1999 e 2000) 

 

O total de RCC coletados (aterrados + reciclados) foi em média 37% do total de RS coletados (aterrados + 

reciclados), variando entre 24,3% em 2005 e 44,0% em 2007 (ver Gráfico 2). Da média anual de mais de 

1.617.300 toneladas coletadas de RS de todos os tipos (e aterradas ou recicladas) nestes 12 anos, 622.200 t 

(38,5%) corresponderam à média anual de RCC coletados. A quantidade média anual aterrada de RCC foi de 

524.300 toneladas (84,3% dos RCC coletados), e por conseguinte a quantidade de RCC reciclada foi de 108.900 

t (17,7%). Daqueles RS coletados e destinados a aterragem no período, em média 33,6% corresponderam aos 

RCC, variando entre o mínimo de 16,2% em 2005 e o máximo de 39,1% em 2008.  

 

 
Gráfico 3 – quantidade coletada de RCC, destinados a reciclagem e a aterramento 

 



5 

 

O Gráfico 3 mostra em detalhe o total coletado de RCC, de que a maior parte foi aterrada. As quantidades de 

RCC reciclados se mostraram relativamente constantes. Contrariamente ao que se poderia imaginar, as 

quantidades coletadas de RCC não mostraram um comportamento esperado (de aumento ao longo dos anos). Na 

verdade, imagina-se que as quantidades produzidas de RCC foram, sim, crescentes, mas uma fração significativa 

não passou pelos registros da SLU, tendo sido coletada e disposta por particulares, em condições nem sempre 

adequadas. A tendência de queda na quantidade coletada pela SLU, na primeira metade da década, e a reversão 

desta tendência, na segunda metade, seguida de nova queda pronunciada na virada da década, mostram a 

instabilidade dos registros, levando a crer que os números não correspondam totalmente à situação real (de 

produção dos RCC, e de coleta e de anotação pelos canais oficiais). 

 

A cidade conta com três estações de reciclagem de RCC, com diferentes graus de participação ao longo do 

período analisado (ver Tabela 1). A mais antiga (desde 1995), do Estoril, teve suas atividades suspensas em 2013 

devido a reclamações dos vizinhos; a do aterro da BR-040 funciona com capacidade limitada face a restrições do 

horário comercial. Suas condições de funcionamento sempre esbarram nas dificuldades típicas das 

administrações municipais: problemas com manutenção, com compra de peças e de serviços, com 

descontinuidades administrativas. As três unidades apresentaram muitos problemas operacionais no período, 

sendo seu funcionamento interrompido por várias vezes por longos intervalos. 

 

Tabela 1 – Alguns dados sobre as unidades de reciclagem de entulhos de Belo Horizonte (MG) 

 

Local da 

unidade  

ano de 

inauguração 

*capacidade 

nominal (t/h) 
quantidade (t)  

reciclada (2009) 

% do total 

reciclado (2009) 

situação em 

julho/14 

1 - Estoril 1995 20  23.464,80 22,3 desativada 

2 - Pampulha 1996 30  51.655,40 49,4 operando 

3 - CTR-040 2006 50  29.733,60 28,3 operando 

Total  - 100  104.853,80 100,0 - 
*a capacidade nominal vale como referência. Os entulhos são produzidos muita vez extremamente misturados com outros 

materiais, o que dificulta seu reaproveitamento (perde-se tempo para “limpá-lo”).  

Fonte: SLU (2009) 

 

Uma avaliação operacional (Catapreta et al., 2008) já apontava problemas, tais como falta de balança (o que 

permitiria um melhor controle da quantidade dos resíduos reciclados); as misturas dos RCC com outros RS 

(cartilhas orientativas foram elaboradas em parcerias com o Sindicato da Indústria da Construção Civil e com o 

Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas de Minas Gerais); a exigência de 

planos de manutenção mais frequente diante de fadiga das unidades mais antigas; a necessidade de adaptações 

para produção de outras granulometrias; e as capacidades reduzidas dos pátios de armazenamento, que limitam a 

capacidade de britagem dos RCC. 

 

 
Gráfico 4 – proporções entre todos os RS destinados a aterro e os RS coletados, e entre os RS reciclados e os RS 

totais reciclados 

 

De todos os RS coletados em Belo Horizonte, seja pela SLU, seja pelas empresas terceirizadas sob sua 

contratação, a quantidade média de RS destinados a aterros foi de 92,5% (e, portanto, em média 7,5% foram 

reciclados), variando entre o mínimo de 90% em 2010 e o máximo de 94,8% em 2009 (ver Gráficos 4 e 7). Do 
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total de RS reciclados, em média 91% foram RCC (nos relatórios referidos como “entulhos de construção civil”), 

variando entre o mínimo de 88,3% em 2011 e o máximo de 94,2% em 2002.  

 

A quantidade média de RS reciclados em Belo Horizonte foi então de 7,5% dos RS coletados (com máximo de 

10,0% em 2010 e mínimo de 5,2% em 2009), dos quais 6,9% foram devidos aos RCC (ver Gráfico 5). Dito de 

outra forma, o principal material reciclado na cidade têm sido os RCC, ainda que não tenha ultrapassado 9% de 

todos os RS coletados. Com relação à proporção entre os RCC e os RS reciclados em relação ao total de RS 

reciclados, observa-se um patamar na primeira metade da década; outro, inferior, na outras metade e um aumento 

sginficativo em 2010, que não se consolidou. Reciclam-se papeis, plástico, vidro e metais (quase que 

exclusivamente através das associações de catadores), além de parte da matéria orgânica oriunda das podas de 

árvores e de certos restaurantes e sacolões, que é compostada. 

 

 
Gráfico 5 – proporções entre os RCC reciclados e os RS coletados, e entre os RS reciclados e os RS totais 

coletados 

 

O Gráfico 6 mostra as quantidades de RCC e de outros materiais (papel, plástico, vidro, metal) reciclados. A 

queda acentuada entre 2006 e 2007 é explicada devido à participação dos RCC (observar o aumento pequeno, 

mas constante, das quantidades recicladas dos demais materiais). Isto mostra certa consolidação da atuação das 

associações de catadores na reciclagem, até porque tem havido uma paulatina retirada do apoio da prefeitura, 

obrigando-lhes a buscar maior eficiência. Os picos em 2008 e 2010 também carecem de causas objetivas. Um 

aumento gradual nas quantidades totais recicladas, tão almejado, não se verificou no período.  

 

 
Gráfico 6 – quantidades de RCC e de outros materiais reciclados em Belo Horizonte 

 

Os fluxos dos RCC se alteraram bastante no período. Na situação vigente em meados de 2014, parte dos RCC 

vai para o transbordo e posterior aterragem em Sabará (aterro sanitário privado e licenciado). O restante destes 

RCC ou vai para a área do antigo aterro sanitário de Belo Horizonte, servindo para aterrar RS de saúde, ali 

depositados em caráter excepcional, ou é reciclado numa estação de reciclagem. O Gráfico 7 mostra a proporção 

anual (%) de RCC destinada a aterro e o total de RS coletados (média no período de 30%), e a proporção entre os 

RS aterrados diante da quantidade de RS coletados, com média de 92,5% (ver também Gráfico 4). 
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Gráfico 7 – proporções entre os RCC destinados a aterro e os RS coletados e entre os RS totais aterrados e os 

RS totais coletados 

 

Embora se tenham os valores anuais de coleta de RCC, calcular sua contribuição per capita não é uma tarefa 

simples. As populações da cidade adotadas para este cálculo também não se mostram congruentes: segundo o 

relatório da SLU, em 2001 eram 2,5 milhões de habitantes; em 2006, a população foi a 3,02 milhões e em 2011 

encolheu para 2,39 milhões. Como considerar a parcela flutuante? Como converter o número de viagens 

recebidas pelas URPV (pelos carrinhos de mão, carroças e veículos leves) em massa de RCC? 

 

O Gráfico 8 mostra alguns dos custos relativos à destinação dos RCC em Belo Horizonte: ressalte-se a 

dificuldade em acompanhar a dinâmica dos custos na cidade devido à inconstância das informações. Os custos 

de aterragem com e sem entulho vinham num mesmo patamar até 2006; depois, o salto observado do custo sem 

entulho em 2007 parece totalmente sem sentido, até pela inexistência desde então de outros levantamentos. 

Chama atenção, desde 2008, o custo de aterramento em aterro privado (Macaúbas). 

 

Sabe-se que os custos destes serviços crescem mais que as arrecadações municipais, o que exige aportes 

complementares do orçamento local; em BH, as taxas de limpeza pública, arrecadadas junto com o imposto 

territorial e predial, poderiam ser mais diferenciadas para representarem melhor os perfis dos geradores de 

resíduos sólidos e, assim, serem mais justas. O aumento na taxa de limpeza pública, em 2014, de quase 50% em 

relação ao ano anterior não foi suficiente para recompor as perdas inflacionárias nos anos em que a taxa se 

manteve inalterada. 

 

 
Gráfico 8: custos de aterramento dos RCC em Belo Horizonte (em R$; US$1,00 = R$2,30) 

 

Há que se especular sobre as quantidades informais ou ilegais ou clandestinas de RCC que são produzidas e não 

computadas nos levantamentos oficiais: devem ser bem expressivas. Onde se tentou ver junto aos caçambeiros se 

esbarrou em segredos comerciais, temores de fiscalização e, decerto, em atos ilícitos que não podem ser 

revelados. Um levantamento mais preciso nunca poderá ser feito se não se alterarem drasticamente as condições 

de gestão (produção, transporte, destinação final) dos RCC, garantindo sob aspecto administrativo cuidados e 
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precisão no controle e no monitoramento; sob aspecto jurídico e legal a regularização das atividades e o 

enquadramento das empresas, públicas e privadas, nos mecanismos adequados. 

 

A proliferação de empresas particulares de caçambas não permite à SLU controle absoluto das quantidades 

coletadas – e menos ainda as produzidas - de entulhos ou de RS dos demais tipos. Através de contato telefônico, 

em meados de 2014, foi feito um levantamento expedito sobre 55 empresas de caçambas, identificadas na 

internet em Belo Horizonte, sobre algumas de suas características. Verificou-se a dificuldade de obter 

informações bastante simples e confiáveis. Os valores dos serviços variaram de R$150,00 a R$250,00 para 

retirada de uma caçamba de “lixo” (imagina-se que seja com os RS misturados), e de R$130,00 a R$220,00 para 

“entulho” (imagina-se que não misturado, portanto com algum potencial de reaproveitamento, ainda que não 

realizado). Os locais de bota-fora autorizados (licenciados) em Belo Horizonte são poucos, o que provoca o 

“transbordamento da fronteira da ilegalidade”, alternativa a que se recorre com frequência indesejável. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Este estudo ateve-se a questões operacionais, não podendo portanto avançar em aspectos mais estratégicos, 

extremamente importantes para a avaliação da gestão, tais como as próprias políticas locais ou a própria 

organização da SLU. Do mesmo modo, não foi intenção avaliar os efeitos que a Lei nacional de resíduos sólidos 

(de agosto de 2010) já teve na cidade: a elaboração e a adoção dos planos municipais, um elemento determinante 

na gestão, deverão acontecer a partir de 2014. Naturalmente há informações-chave que, muita vez não constando 

dos relatórios (e.g.: promulgação de leis municipais, fatos políticos e decisões administrativas), impedem uma 

abordagem mais completa. Ainda assim, as informações dos relatórios merecem uma atenção especial, diante da 

ausência e inexatidão de dados de tantas cidades populosas do Brasil e/ou da baixa confiabilidade destes dados. 

 

Nota-se ainda uma ausência de envolvimento da população, talvez por maus hábitos de descaso e 

pusilanimidade, talvez porque o serviço, na visão dos usuários, já funcione satisfatoriamente, a preços razoáveis. 

No caso dos RCC, ainda muito descaso e má-fé de usuários que descartam seus entulhos à revelia do sistema de 

coleta, socializando os custos das limpezas corretivas, sempre mais caras que a coleta convencional. O estudo 

reforça a importância que um processo bem-feito de coleta, sistematização, manipulação e análise de dados tem, 

tanto permitindo análises retroativas da situação quanto fornecendo elementos que subsidiem o planejamento. Há 

muito a ser melhorado, aí considerando a minimização da produção e a reciclagem dos RCC. 
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Abstract 
In this work was carried out, an experimental planning  with the aim of verifying if there was linear relationship 

between time and   pH variables, metal concentration, and the ability of the synthetic effluent biosorption Contains 

cadmium, treated in a reactor upflow. The experiment utilized One way. The effluent of the reactors were analyzed 

for pH and atomic absorption spectroscopy. From the data obtained it was found that the time factor did not 

influence the pH of the treated effluent in the reactor thus, removal of metals occurred at basic pH and this did not 

affect the process of biosorption, since the results show high rates of  removal metal cadmium. An average removal 

was obtained in tributary 98.6%. The time factor influenced the decrease in the concentration of the metal and the 

biosorption capacity. 
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Resumo 

Neste trabalho foi realizado, um planejamento experimental com o objetivo de verificar se havia relação linear entre 

o tempo e as variáveis pH, concentração de metal e capacidade de biossorção do efluente sintético, contendo cádmio, 

tratado em um reator de fluxo ascendente.  Foi utilizado o experimento one-way.  O efluente dos reatores foram 

submetidos à análise de pH e espectroscopia de absorção atômica. A partir dos dados obtidos foi verificado que o 

fator tempo não influenciou no pH do efluente tratado no reator assim, a remoção dos metais ocorreram em pH 

básico e este não afetou o processo de biossorção, uma vez que os resultados mostram taxas elevadas de remoção do 

metal cádmio. Foi obtida uma remoção média no afluente de  98.6%. O fator tempo influenciou na redução da 

concentração do metal e na capacidade de biossorção. 

 
Palavras-chave: Biossorção, Cádmio, Estatística. 

 

Introdução 

 

A rápida industrialização e urbanização resultam na geração de uma quantidade cada vez maior de efluentes, muitos 

dos quais contêm altos níveis de poluentes tóxicos (metais pesados, compostos orgânicos e radionuclídeos). O 

desenvolvimento de tecnologias eficientes de limpeza é de grande interesse. Das atividades de pesquisa atuais é 

evidente que várias tecnologias baseadas em interações entre poluentes e sistemas biológicos em um ambiente 

contaminado são investigadas (Chojnacka, 2010;  Singh e Tripathi 2007). 

 

Cádmio é um dos metais mais tóxicos encontrados em efluentes lançados pelas indústrias que utilizam metal, tais 

como galvanização, mineração, cerâmica e outras atividades industriais. É não biodegradáveis e tende a acumular-se 

em organismos vivos, causando riscos significativos para o meio ambiente e saúde pública (Xiao et al., 2010).  

Assim, um certo número de estratégias físico-químicas, tais como filtração, precipitação química, eletroquímica, 

tratamento de oxidação/redução, troca iónica, tecnologia de membranas e osmose reversa, foram desenvolvidos para 

remover os metais pesados, incluindo, cádmio em águas poluídas. No entanto, a maioria das estratégias parece ser 

cara, ineficiente e requer mão de obra intensiva (Chen et al, 2008; Tang et al, 2008). 

 

Biossorção tem sido estudada como um dos os métodos mais promissores para a remoção de metais tóxicos. A 

biossorção parece ser uma candidata ideal para substituir métodos convencionais para a remoção de metais de águas 

residuais. O lodo de esgoto é considerado um resíduo produzido pela processo de tratamento de águas residuais, em 

que os líquidos e os sólidos são  separadas. Os Líquidos são descarregadas para um meio aquoso enquanto os sólidos 

são removidos do ambiente para posterior tratamento e disposição final. Lodos de estações de tratamento de águas 

residuais contêm quantidades variáveis de metais pesados, no entanto, a capacidade de sorção do lodo é geralmente 

muito elevada e, portanto, pode ser considerado como um sorvente barato (Remenárová et al., 2012). Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho é avaliar o tratamento por biossorção de um efluente sintético contendo o metal pesado 

cádmio através de análise estatística. 

 

Materiais e Métodos 

 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Gestão Ambiental e Tratamento de Resíduos (LABGER), pertencente 

à Unidade Acadêmica de Engenharia Química (UAEQ), localizada na Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), situada na cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba, Brasil. 

 

As etapas do trabalho foram: planejamento experimental, ensaio de lixiviação e determinação do pH lodo, análise do 

afluente e efluente do reator de biossorção e análise estatística dos resultados. 

O lodo de esgoto sanitário utilizado como biossorvente foi originário de um reator UASB (Upflow anaerobic sludge 

blanket) pertencente à Estação Experimental de Tratamento Biológico de Esgotos Sanitários – EXTRABES.  

 

Foi realizado, um planejamento experimental com o objetivo de verificar se existe diferença significativa entre as 

médias do tratamento do efluente sintético em reator de biossorção de fluxo ascendente (RBioFA), onde foi utilizado 

o experimento one-way. O fator adotado foi concentração de metal, o monitoramento foi de 90 dias com 

concentrações de 50 mg M
2+

.L
-1

.  
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O sistema experimental foi constituído de um reator RBioFA contínuo com leito fixo e de seção circular. O reator foi 

construído com tubo de PVC com diâmetro interno de 0.1 m e altura média de 0.50 m, o volume médio foi de 3.5 L. 

O sistema experimental estava instalado sobre um suporte de madeira, que incluiu uma base para fixação do reator, 

outro suporte de madeira foi instalado a 2.0 m de altura do solo, para a fixação do recipientes de PVC que foi usado 

na alimentação do sistema com solução do metal cádmio. O reator continha uma massa média de 400,0±0.01g de 

biossorvente. O efluente sintético utilizado para alimentar o reator foi preparado a partir de água destilada e o metal 

com concentração de 50 mg M
x+

.L
-1 

de íon Cd
2+

. 

 

A alimentação do reator foi realizada através de uma mangueira de polietileno com 12 mm de diâmetro e conexões 

em PVC. Por gravidade, a solução era levada até o reator. A solução que continha o metal após entrar e ser 

distribuída pelo fundo do reator encontrava-se com leito de lodo ocorrendo à mistura da solução com o biossorvente 

onde o metal ficava retido. A saída do efluente era de forma ascendente, onde na parte superior do reator se 

encontrava uma mangueira de coleta. O efluente tratado era coletado em um recipiente coletor e analisada duas vezes 

por semana. A vazão média diária de alimentação adotada para o sistema experimental foi 500 mL dia
-1

. 

 

No biossorvente foi realizado ensaio de solubilização descrito pela norma ABNT NBR: 10.006:2004 e ensaio de 

lixiviação descrito pela norma NBR 10.005 (2004). A concentração do metal nas amostras do afluente, efluente e no 

substrato do reator foi obtido por espectrometria de absorção atômica em um espectrofotômetro de absorção atômica 

da marca Shimadzu Modelo AA – 6800.  

 

A constante de capacidade de biossorção (q) de íon metálico (mg) biossorvido por g (peso seco) da biomassa, foi 

calculada utilizando-se a equações 1; 

          
V

m

CC
q

f
.

1








 


                                                                                                  Equação (1) 

 

onde: Ci : Concentração inicial do íon metálico (mg.L
-1

); Cf :
 
Concentração final do íon metálico (mg.L

-1
); m : Massa 

do biossorvente na mistura reacional (g); V : Volume da mistura reacional (L). 

 

Análise estatística dos resultados 

 

Neste trabalho foi utilizada a análise de regressão, que é uma técnica estatística para modelar e investigar a relação 

entre duas ou mais variáveis. Para a realização da análise estatística foi utilizado o Software Minitab 15.0.  
 

 

Resultados e Discussões 

 

O limite máximo permissível (LMP) no extrato obtido no ensaio de lixiviação para o metal cádmio é 0.5 mg.L
-1

 

(ABNT NBR 10.004, 2004). O teor do metal no extrato lixiviado do lodo (biossorvente) in natura foi <0.05 mg.L
 -1

 

(<1.0 mg.kg
 -1

). A análise do biossorvente, indica que o mesmo, apresenta uma baixa concentração do metal cádmio 

comparada ao do limite fixado pela ABNT. A concentração de cádmio apresentou valor abaixo do mínimo detectável 

pelo equipamento, com isso observa-se que o lodo foi apropriado para ser utilizado no processo de biossorção, uma 

vez que não apresentava concentração significativa do metal utilizado no presente trabalho. 

 

O pH do biossorvente in natura utilizado no processo de biossorção foi 6.3. Segundo Kabata-Pendias e Pendias 

(1987) o pH do adsorvente é um importante fator para maioria dos metais pesados, uma vez que a disponibilidade 

destes é relativamente baixa em valores de pH em torno de 6.5 a 7. Com exceção do molibdênio, selênio e arsênio, a 

mobilidade de elementos traços é reduzida com o aumento do pH, devido à precipitação de formas insolúveis como 

hidróxidos, carbonatos e complexos orgânicos (Kabata-Pendias e Pendias, 1987).  
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A Figura 1 mostra o comportamento do pH efluente em função do tempo de operação do reator. 

 

 
Figura 1. Comportamento do pH efluente 

 

 

No presente trabalho ocorreu um leve aumento de pH nos primeiros 40 dias de monitoramento. De acordo com 

Huang et al. (1988), esse aumento no pH ocorre devido à formação de ligantes aniônicos na superfície do substrato 

utilizado no processo de biossorção, favorecendo a protonação. 

 

A Tabela 1 apresenta a análise de variância (ANOVA) referente ao pH efluente. O objetivo foi determinar, ao nível 

de 5% de significância, se houve relação linear entre o tempo e o pH. 

 

Tabela 1. Análise de variância (ANOVA) para o pH.  

 
 

 
A ANOVA apresentou um valor p igual a 0.912, maior que o nível de significância adotado (0.05). É observado na 

Figura 1 que, ao longo do período de monitoramento, houve um pequeno aumento e diminuição não significativa de 

pH em alguns períodos. Neste sentido, a estatística comprova este comportamento, e pode-se afirmar, com 95% de 

confiança, que o fator tempo não influenciou no pH. 

 

A remoção média para o Cd
2+

 foi de 98.6%. Barros Jr. et al. (2001), afirmam que a biossorção é um fenômeno que 

ocorre devido ao aumento de carga negativa na superfície biossorvente, fornecida pelo mecanismo de sua protonação 

e, finalmente, resultando na remoção dos íons metálicos em solução. 

 

A Tabela 2 apresenta a saída do Minitab 15.0 para a ANOVA, referente à concentração de metal no efluente do 

reator ao nível de 5% de significância. 
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Tabela 2. Análise de variância (ANOVA) para o metal cádmio. 

 
 

 
A ANOVA apresentou um valor de p igual a 0.004 menor que o nível de significância adotado (0.05). Pode-se 

afirmar, então, com 95% de confiança, que o fator tempo influenciou na redução da concentração do metal, neste 

sentido, o modelo adotado é apresentado na equação 2. 

Cádmio total = 1.44 – 0.0202 tempo de operação do reator                  Equação (2) 

Através do coeficiente de determinação (R
2
) é possível afirmar que 58.12% dos dados são explicados pelo modelo e 

a percentagem máxima explicável (R
2
max) é de 58.13%. A Figura 2 apresenta o gráfico de resíduo para a 

concentração do cádmio total. 

 

 

 
Figura 2. Gráfico resíduo para concentração do Cádmio total 

 

A Figura 2, mostra os resíduos para a concentração do cádmio no efluente no intervalo de confiança (IC) de 95%, 

mostrando que o valor observado menos o estimado do modelo está na maior parte dos dados dentro do intervalo de 

confiança adotado. A Tabela 3 mostra a análise de variância (ANOVA) para capacidade de biossorção do metal 

cádmio. 

 

Tabela 3. Análise de variância (ANOVA) para capacidade de biossorção 
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A equação de regressão obtida para capacidade de biossorção é mostrada a seguir;  

 

            Capacidade de Biossorção = 0.288 + 0.00131 Tempo de operação do reator                   Equação (3) 
 

A capacidade de biossorção do Cd
2+

 variou entre 0.30 a 0.40 mg Cd
2+

.g
-1

 no biossorvente. Os resultados obtidos 

seguiram um gradativo aumento da capacidade de biossorção com o tempo.  

 

 

Conclusões 

 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que: 

 A remoção média no afluente para o metal cádmio foi de 98.60%. 

 A estatística mostrou que o fator tempo não influenciou o pH dos reatores. A remoção do metal 

ocorrereu em pH básico e este não afetou o processo de biossorção posto que os resultados mostram 

taxas elevadas de remoção de cádmio. 

 A estatística mostrou que o tempo de monitoramento do reator influenciou na redução da concentração 

do metal e na capacidade de biossorção do cádmio pelo lodo; 

 A pesquisa apresenta uma alternativa promissora para o tratamento de resíduos líquidos contaminados 

com metais pesados, principalmente, com relação aos custos quando comparado a outras formas de 

tratamento; 

 Como sugestão para trabalhos futuros é indicado verificar a influência na biossorção dos metais em 

outros pHs e estudar a variação da massa do biossorvente assim como outras concentrações do metal e 

utilizar outros metais pesados, para verificar a capacidade de biossorção. 
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Abstract 
The purpose of this work was to identify the scope of the environmental impacts caused due to the significant 

increase in the generation and disposal of municipal solid waste in the city of Belo Horizonte. It was also analyzed 

the compliance required by National Policy on Solid Waste Law 12.305/2010. Within this context we sought to 

highlight the adoption of legal actions in ordering chain management of municipal solid waste in the post-

consumption. For this we analyzed the logistics available for collection and disposal of municipal solid waste in the 

city. The results show that the Municipality of Belo Horizonte as with other municipalities in the flawed management 

of municipal solid waste, and there were no actions of environmental nature. As alternatives, the environmental 

perspective to reduce the generation of solid waste and recycling has proven viable 
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Resumo 

A proposta do referido trabalho, foi identificar a abrangência dos impactos ambientais ocasionados em virtude do 

aumento expressivo na geração e disposição final dos resíduos sólidos urbanos no Município de Belo Horizonte. 

Analisaram-se ainda as conformidades exigidas através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010. 

Dentro deste contexto buscou-se evidenciar a adoção de ações ordenatórias legais no gerenciamento da cadeia de 

resíduos sólidos urbanos na fase de pós-consumo. Para isso analisou-se a estrutura logística disponibilizada para a 

coleta e disposição final dos resíduos sólidos urbanos da cidade. Os resultados encontrados mostram que o Município 

de Belo Horizonte assim com outros municípios brasileiros apresenta falhas na gestão dos resíduos sólidos urbanos, 

não sendo observadas ações de cunho ambiental. Quanto as alternativas, do ponto de vista ambiental a redução na 

geração de resíduos sólidos e a reciclagem tem se mostrado viáveis  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Gestão. Impactos Ambientais. 

 

 

Introdução 

 

Em uma sociedade onde prega-se o consumismo a todo o instante, não poderia se obter outro resultado se não a 

extração predatória de recursos da natureza. O consumo exacerbado de recursos naturais deixa marcas profundas no 

meio ambiente, as chamada pegadas ecológicas, além de destruir muitos ecossistemas. O desenvolvimento é 

utilizado como forma de justificativa para tais práticas, portanto, a grande questão que assola a humanidade se refere 

a uma forma de conciliar desenvolvimento e preservação ambiental e como chegar ao desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento constante de tecnologias industriais deve ater-se não apenas em atender as necessidades sempre 

crescentes dos indivíduos tipicamente urbanos, que cada vez mais aumentam suas taxas de consumo e 

consequentemente a geração de resíduos sólidos, mas acima de tudo deve garantir a sustentabilidade dentro do 

processo produtivo (Marquez, 2008). 

 

A maior parte dos resíduos sólidos urbanos do mundo é destinada a aterros sanitários que podem contaminar o solo e 

a água através da produção de líquidos tóxicos. Em alguns países os aterros controlados são constituídos de depósitos 

a céu aberto onde utiliza-se de um buraco no solo para o depósito do resíduo e cobertura do mesmo com terra, este 

tipo de sistema raramente é encontrado em países desenvolvidos, no entanto, são utilizados com grande frequência 

em países em desenvolvimento. Nestes depósitos conhecidos também como lixões, é comum a presença de crianças 

que trabalham e vivem da procura de restos de alimentos e de itens para reaproveitamento ou reciclagem. Nota-se 

claramente um percentual elevado de lixões e aterros controlados no Estado de Minas Gerais, aproximadamente 49% 

dos resíduos sólidos urbanos são enviados para estes locais, principalmente os da região norte. Na busca da 

regularização desta situação, o Governo de Minas, lançou em 2003 o programa Minas Sem Lixões (Freire, 2009). 

 

Do ponto de vista econômico o resíduo sólido é considerado como uma matéria que não possui valor comercial para 

quem o descarta, uma vez que o preço de uso ou de troca é praticamente inexistente, ou ainda negativos para o 

indivíduo que o detém (Bidone, 2001). 

 

Desta forma pode-se considerar como resíduo toda matéria que exige do seu proprietário um custo econômico para 

se desfazer da mesma. No entanto deve-se observar que a condição de resíduo é uma situação que pode ser 

provisória, visto que as condições econômicas, tecnológicas e de informação podem interferir diretamente junto ao 

indivíduo que possui este resíduo. Outros fatores como os de cunho psicológico e social também desempenham um 

importante papel nas decisões referentes à manutenção ou descarte dos resíduos. 

 

 

Materiais e Métodos 

 

Inicialmente foram realizadas leituras e pesquisas bibliográficas abordando a questão da geração e destinação dos 

resíduos sólidos urbanos no Município de Belo Horizonte em Minas Gerais, bem como os impactos ambientais 

provocados pelo descarte inadequado destes resíduos. Foi realizada ainda uma análise qualitativa da adoção de 
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praticas tais como adoção de políticas públicas voltadas para a educação ambiental, a prática de coleta seletiva e 

subsidio para empresas de reciclagem.  

Os dados obtidos na pesquisa foram gerados pela Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte (SLU). 

Para o levantamento de tais dados utilizou-se de consultas ao banco de dados da instituição. A organização do 

material refere-se à geração de resíduos sólidos na cidade de Belo Horizonte. A partir da consulta de documentos 

internos da instituição tais como: o relatório final de caracterização dos resíduos sólidos do Município de Belo 

Horizonte (2002) e o Relatório Anual de Atividade da Limpeza Urbana (2010) foi possível descrever a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos do município de Belo Horizonte.  

 

A verificação da classificação gravimétrica e da composição física, química e microbiológicas dos resíduos sólidos 

domiciliares da cidade de Belo Horizonte segue a seguinte definição metodológica: para a pesquisa são utilizados 

fundamentos estatísticos de amostragem estratificada proporcional, cuja premissa diz que toda fração identificável no 

conjunto-universo deve estar representada na composição amostral, nas mesmas proporções em que ocorre na escala 

real.  

 

 

Resultados 

 

O Município de Belo Horizonte apesar de contar com uma abrangência de aproximadamente 95% do serviço de 

coleta de resíduos sólidos, não deixa de registrar casos de descarte irregular dos mesmos (Belo Horizonte, 2008). 

Esta prática é mais comum em áreas de baixo poder econômico, onde é perceptível a ausência dos órgãos 

governamentais. No entanto, este tipo de situação não se restringe apenas as camadas da população menos 

privilegiadas, uma vez que vêm tornando-se comum o registro destas práticas em áreas nobres. Em ambos os casos 

fica nítido a falta de uma política de gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos em determinadas áreas por parte do 

Município de Belo Horizonte. O correto gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, vem despertando a 

preocupação de toda a sociedade. 

 

Com relação aos resíduos urbanos o percentual coletado abrange 97,8% dos domicílios o que é um número 

expressivo, há de se ressaltar, no entanto, que os 2,2% da população que não tem acesso ao serviço de coleta é 

composta por pessoas de baixa classe e que residem em áreas de risco, o que dificulta a disponibilidade do serviço. 

Nota-se ainda uma redução expressiva com relação aos descartes irregulares. No caso dos domicílios rurais os 

números são preocupantes principalmente em relação à prática de queima e aterro dos resíduos dentro das 

propriedades, uma vez que estas práticas apresentaram um aumento a partir do ano de 2001. 

 

Foi observado que a coleta de resíduo sólidos domiciliares está condicionada diretamente aos indicadores de 

infraestrutura da região, o pode que ser facilmente identificado nas áreas urbanas. De acordo com os dados 

divulgados pelo IBGE, nas áreas urbanas a abrangência deste tipo de serviço é elevada, com perspectivas de 

manutenção da taxa de crescimento deste tipo de serviço para a população destas regiões. (IBGE, 2010).  No entanto, 

observa-se uma situação oposta nas zonas rurais, em virtude principalmente da maior dispersão das residências. 

Através da Figura 1, adaptada de IBGE (2010),  pode-se notar uma evolução no número de domicílios urbanos e 

rurais atendidos com coleta de resíduo no Brasil nos últimos anos.   
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Figura 1.Percentual de moradores com acesso à coleta de resíduo. 

 

 

Apesar de apresentarem um crescimento constante, é visível a disparidade entre a disponibilidade do serviço de 

coleta nas áreas urbanas em comparação com as áreas rurais. Esta diferença, a princípio, pode ser justificada pela 

diferença do poder econômico dos grandes centros urbanos em comparação com os pequenos municípios que 

dispõem de recursos limitados para fazer a gestão dos resíduos. Desta forma não se espera uma maior expansão deste 

tipo de serviço nestas localidades no curto prazo. Uma das alternativas encontradas por esta população é queimar ou 

enterrar o resíduo na sua propriedade. Outro fator que é utilizado para justificar a falta de disponibilidade do serviço 

de coleta em áreas rurais está relacionado às questões da baixa taxa de concentração das residências, visto que esta 

situação dificulta a logística de recolhimento e transporte dos resíduos para um local apropriado. Observa-se, porém 

que esta deficiência é extremamente danosa para o meio ambiente, uma vez que os resíduos gerados nas 

propriedades rurais acabam descartados de forma irregular.  

 

O transporte dos resíduos sólidos urbanos coletados no Munícipio de Belo Horizonte é feito em caminhões especiais, 

os quais transportam geralmente, resíduos heterogêneos e biodegradáveis, para o Aterro Sanitário Macaúbas 

localizado na cidade de Sabará. Estes resíduos são compactados para melhor utilização volumétrica do transporte 

evitando ainda riscos de vazamentos de líquidos e maus odores. Na estação de triagem localizada no antigo aterro 

sanitário localizado na BR-040, é feito o transbordo quando necessário, buscando desta forma otimizar a logística. 

Com relação ao funcionamento da central de transbordo de resíduos sólidos urbanos observou-se que não é realizada 

nenhuma triagem dos resíduos sólidos que são recebidos no local, sendo feito apenas o transbordo.  

 

Em Belo Horizonte as ações de reciclagem que são mobilizadas e apoiadas pela prefeitura abrange a coleta seletiva 

porta a porta, a coleta seletiva realizadas nos locais de entrega voluntárias (LVE’s) e coleta de resíduos orgânicos em 

feiras e sacolões. No caso dos resíduos orgânicos, estes após coletados são enviados para a Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos da BR-040, onde é feito o processo de compostagem.  

 

É importante ressaltar, no entanto, que estas ações são tímidas e pouco abrangentes, tornando estes serviços restritos 

a uma pequena parcela da população. Ficando evidente desta forma a ineficiência do poder público no que tange a 

gestão dos resíduos sólidos urbanos. Investir esforços na coleta seletiva proporciona vários benefícios, uma vez que o 

processo de separação dos resíduos na fonte proporciona várias vantagens em comparação com o método de triagem 

uma vez que ele gera menos poluição do ar e da água, reduz os custos operacionais, além de economizar energia e 

gerar mais empregos, possibilita também um ganho maior na revenda dos materiais recicláveis, contribuindo ainda 

com um importante agente educacional a respeito da importância da redução, reaproveitamento e reciclagem dos 

resíduos.  
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Pode-se afirma desta forma que a ineficiência do poder público de certa forma é acaba sendo suprida graças ao 

trabalho desenvolvido por estas associações e cooperativas, que indiretamente assumem a responsabilidade pela 

recuperação de materiais recicláveis. 

 

   

Conclusão 
 

A partir deste estudo foi possível analisar e evidenciar as ineficiências existentes no gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos do Município de Belo Horizonte, o que desperta certa preocupação, visto a ausência de políticas 

ambientais mais robustas por parte do poder público, quanto às questões envolvendo a geração e destinação de 

resíduos sólidos urbanos.  

 

Observou-se ainda que a geração de resíduos sólidos tornou-se um problema de grandes proporções para os 

municípios brasileiros. No entanto, a adoção de outras formas de gestão poderia ser utilizada para reduzir a geração 

de resíduos e os consequentes impactos ambientais gerados pelos mesmos. Neste caso seria necessário acionar as 

indústrias de forma que estas interajam com complexas teias de trocas de recursos. Através desta interação, os 

rejeitos de uma indústria se tornam matéria-prima para outra indústria, o que se assemelha às teias alimentares nos 

ecossistemas.  

 

Em conjunto com esta ação é necessário investir em projetos de educação ambiental, na coleta seletiva é em 

subsídios para às associações e cooperativas de catadores de resíduos sólidos. 
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Abstract 
The environmental problem involving municipal solid waste (MSW) is related to public management, to the habits 

and education of the population. Viçosa has a population of 72,220 inhabitants (IBGE, 2010) that generate around 

0.78 kg/inhab.day, resulting in approximately 56 tons of solid waste per day (MAGALHÃES, 2012), which 

management is performed currently by the Autonomous Service of Water and Sewer municipality, SAAE – Viçosa 

(SAAE, 2012). The service must always appreciate the quality and sustainability and therefore a fair charging fee of 

collection, removal, transportation and disposal of waste becomes so indispensable. The charge of the 

implementation of these services is not an easy task execution because they must be divisible by service performed 

and the question is how to measure the generation of each dwelling. Responsible for managing this service are 

seeking ways to solve this problem by modifying the forms and formulas of charge. However, few studies were able 

to demonstrate a practical and fair equation that could demonstrate the generation of solid waste, ensuring the 

divisibility of service and payment for individual generation. Thus, this study aimed to establish a relationship 

between the consumption of water in each building and the generation of municipal solid waste, through the 

correlation between data collected in the field by means of regression analysis. Analyzing the results obtained, it was 

observed that it is possible to establish a correlation between the two factors, obtaining a good coefficient of 

determination. Thus making possible to obtain formulas for recovery promoting financial self-sustainability of 

collection services in Viçosa. 

 
KeyWords: Collection Rate of Municipal Waste; Water Consumption; Street Cleaning; Waste Generation. 
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Resumo 

A problemática ambiental que envolve os resíduos sólidos urbanos (RSU) está relacionada tanto com a gestão 

pública, quanto com os hábitos e educação da população. O município de Viçosa possui uma população de 72220 

habitantes (IBGE, 2010) que geram em torno de 0.78 kg/hab.dia, resultando em aproximadamente 56 toneladas de 

resíduos sólidos por dia (MAGALHÃES, 2012), cujo gerenciamento é realizado, atualmente, pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto do município, SAAE – Viçosa (SAAE, 2012). O serviço deve sempre prezar pela 

qualidade e sustentabilidade e por isso a aplicação da cobrança de taxa de coleta, remoção, transporte e destinação 

(TSRL) de RSU justa torna-se imprescindível. A cobrança pela execução desses serviços não é uma tarefa de fácil 

execução, pois deve ser realizada pelo serviço divisível e a questão é como mensurar a geração de cada habitação. 

Responsáveis pelo gerenciamento desse serviço vêm buscando formas de solucionar essa problemática, modificando 

as formas e as fórmulas de cobrança. Porém, poucos estudos conseguiram evidenciar uma fórmula prática e justa que 

conseguisse aproximar a geração de resíduos de habitação, garantindo a divisibilidade do serviço e o pagamento pela 

geração individual. Desse modo, este trabalho objetivou estabelecer uma relação entre o consumo de água 

hidrometrada e a geração de resíduos sólidos urbanos, por economia, através da correlação entre dados coletados em 

campo, por meio de análise de regressão. Analisando os resultados obtidos, pôde-se observar que há possibilidade de 

estabelecer uma correlação entre ambos os fatores, obtendo-se um bom coeficiente de determinação. Possibilitando, 

assim, a obtenção de fórmulas de cobrança que promovam a autossustentabilidade financeira dos serviços de coleta 

no município de Viçosa.  

 
Palavras chave: Taxa de Coleta de Resíduos Urbanos; Consumo de Água; Limpeza Pública; Geração de Resíduos. 

 

 

Introdução 

 

Dificuldades no estabelecimento de formas e valores de cobrança pelos serviços de coleta de resíduos sólidos se 

tornaram um empecilho para a realização de um serviço com eficiência. Na maioria dos municípios, a cobrança não é 

efetivada, ou é realizada de forma inconstitucional ou injusta para o usuário dos serviços e o cálculo sempre esbarra 

na complicada forma de quantificar a geração de resíduos em cada economia. 

 

Em alguns municípios é utilizada uma fórmula de cobrança que considera um conjunto de fatores, entre eles o fator 

área construída coberta privativa, que, quando multiplicados, resultam no valor final mensal da TSRL, o que não 

expressa bem a geração de RSU por economia, como é o caso do município de Viçosa-MG, Brasil, no qual é 

utilizado um modelo para cálculo da TSRL baseado na Lei Municipal 2098/2010 que aborda basicamente, entre 

outros fatores, a utilização da área construída. 

 

Uma boa proposição para uma fórmula de cobrança poderia ser feita com base no consumo de água, ou seja, 

relacionar tal consumo com a geração de resíduos para cada ligação de água, situação que, possivelmente, pode estar 

mais bem relacionada e expressar com maior fidelidade a geração de resíduos de cada economia, sendo um 

parâmetro até melhor do que a população para a estimativa da quantidade de resíduos sólidos gerada. 

 

Dessa forma, este estudo foi realizado com o objetivo de buscar uma equação de relação entre a geração de RSU e o 

consumo de água, com uma correlação satisfatória, na intenção de subsidiar estudos para estimativa de TSRL que 

sejam justas e contribuam para a sustentabilidade dos serviços. 

 

 

Metodologia 

 

O trabalho foi desenvolvido no município de Viçosa, cujo gerenciamento dos RSU está sob responsabilidade do 

SAAE, que já utiliza hidrômetros para a cobrança da tarifa de água. Sendo assim, uma boa proposição para uma 

fórmula de cobrança poderia ser feita com base no consumo de água, ou seja, relacionar tal consumo com a geração 

de resíduos para cada ligação de água. 

 



3 

 

A coleta dos RSU é realizada diariamente, de segunda a sábado, na maioria dos bairros, e três vezes por semana em 

dois dos bairros mais afastados do centro. A média diária de resíduos sólidos coletados aumentou, de 42 t.dia
-1

 em 

fevereiro de 2010, para 56.3 t.dia
-1

, no início do primeiro semestre de 2012, no entanto, percebeu-se um déficit de 

aproximadamente 300 % entre a arrecadação e o custo desse serviço. 

 

A metodologia adotada no desenvolvimento do presente trabalho compreendeu a divisão do município de Viçosa em 

zonas socioeconômicas, nas quais foram realizados levantamento das ligações de água hidrometradas, 

georreferenciadas pelo SAAE e organizadas no layer consumidores, no programa ArcMap-ArcInfo® e o 

levantamento das rotas de coleta de resíduos sólidos, realizadas pelos caminhões de coleta do SAAE. 

 

Posteriormente, relacionaram-se estas rotas com as rotas da coleta dos dados de pesagem de resíduos produzidos por 

economia, ou seja, cada unidade habitacional, na definição dos pontos de amostragem. 

 

De todos os pontos nos quais foram feitas coletas, foram selecionados aqueles que apresentaram melhores 

características, como existência de hidrômetro no endereço e maior certeza, por parte dos responsáveis pela coleta, 

de o resíduo disposto ser realmente referente à ligação e ao consumo de água, dentro da média da própria ligação de 

água. Assim, foram utilizados 631 pontos amostrais, predominantemente de casas ou prédios residenciais, que 

tinham ligação de água referente ao endereço. A pesagem foi realizada utilizando-se um dinamômetro, com precisão 

de 0.1 kg e capacidade máxima de pesagem de 25 kg. 

 

O tratamento estatístico dos dados compreendeu uma análise numérica para o estabelecimento de correlação entre a 

geração de resíduos e o consumo de água no município e o estabelecimento das equações de relação. 

 

Os 631 pontos de amostragem foram tabelados e separados por ligação, zona socioeconômica e faixa de consumo de 

água, sendo, para a Zona A, 188; para a Zona B, 281; para a Zona C, 127 e, para a Zona D, 35 pontos. Foram 

definidas cinco faixas de consumo de água, de 00 a 10 m³, 11 a 20 m³, 21 a 50 m³, 51 a 100 m³ e maior que 101 m³. 

 

Para avaliar os efeitos da zona e da faixa de consumo hídrico dentro de cada zona sobre as variáveis geração mensal 

de resíduos e relação geração mensal de resíduo/consumo mensal de água, fez-se a análise de variância, 

considerando-se como efeitos significativos aqueles com p<0.10, pelo teste F. Essa análise foi realizada com o 

auxílio do software Statistica 7.0® . Nessa análise não foram considerados os dados referentes à Zona D, em razão 

do pequeno número de pontos que se conseguiu amostrar (35 pontos) para esta zona.  

 

Também foram obtidas as médias de geração mensal de resíduo, de consumo mensal de água e da relação geração 

mensal de resíduo/consumo mensal de água por zonas e por faixas de consumo hídrico dentro de cada zona. 

 

A seguir, considerando separadamente as zonas A, B e C, ajustaram-se equações para o total dos dados e para as 

médias de geração mensal de resíduo, denominadas nesse trabalho como Modelos Estratificados por Zona (que se 

dividem em Modelo I e II, respectivamente, que por sua vez são constituídos pelo modelo de cada zona (MEZi sendo 

i = A a C), em função do consumo mensal de água, obtendo-se, assim, modelos matemáticos que expressam esse 

relacionamento para as zonas consideradas. Obtiveram-se, ainda, modelos para o conjunto das três zonas que 

expressam o relacionamento para o município de Viçosa, denominados Modelos Não Estratificados (MNE).  

 

 

Resultados e Discussão 

 

Para a divisão do município em zonas socioeconômicas foi feita a reclassificação dos dados agregados do campo de 

IDH/renda (layer de IDH-2000) em quatro classes, e obteve-se a divisão do município de Viçosa em quatro zonas 

socioeconômicas (Zona A, Zona B, Zona C e Zona D), apresentadas na Figura 1, sendo a Zona A composta por 

habitantes de IDH mais elevado e a Zona D, de IDH mais baixo.  
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Figura 1. Divisão do município de Viçosa em zonas socioeconômicas.  Fonte: Faria (2012). 

 

 

Na Figura 2 observam-se os 631 pontos de amostragem, distribuídos pelo município, por zonas socioeconômicas. 

 

 
Figura 2. Pontos de amostragem localizados por zonas socioeconômicas (IDH). Fonte: Junção de layers. Adaptado 

de Abreu et al (2011) e dados selecionados por Faria (2012). 

 

 

Os pontos amostrados foram classificados de acordo com a faixa de consumo em que estavam enquadrados. A 

quantidade de pontos amostrados, discriminados por faixa de consumo de água dentro de cada zona, é apresentada na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Quantidade de dados coletados por faixa de consumo de água e por zona socioeconômica 

 

 
 

 

No tratamento estatístico dos dados pela análise de variância, avaliando-se os efeitos da zona e da faixa de consumo 

hídrico dentro de cada zona sobre a variável geração mensal de resíduos, obteve-se efeito significativo para a zona e 

para as faixas dentro das zonas A e B e efeito não significativo para as faixas dentro da Zona C. Avaliando-se os 

efeitos da zona socioeconômica e da faixa de consumo hídrico dentro de cada zona sobre a variável geração mensal 

de resíduos/consumo mensal de água, obteve-se efeito não significativo para a zona e efeito significativo para as 

faixas dentro das zonas A, B e C. Dentro de cada zona, a relação geração de resíduos/consumo de água sofre efeito 

das faixas de consumo de água. Para avaliar o conjunto dos dados de geração de resíduos das três zonas, A, B e C, 

foram obtidos modelos matemáticos, a partir do conjunto dos dados observados, que expressam a relação geração de 

resíduos/consumo de água para o município de Viçosa (Modelo I). 

 

As equações obtidas foram ajustadas com base no conjunto de todos os dados de geração de resíduos, em função dos 

dados de consumo de água para as zonas A, B e C e para o conjunto de todos os dados observados (Modelo I), sendo 

avaliados modelos matemáticos lineares com coeficiente de determinação (R²) igual a 0.7381, R² igual a 0.0408 e R² 

igual a 0.1392, para as zonas A, B e C, respectivamente. Quando se avalia essa relação para todas as zonas em um 

único modelo, percebe-se que o R² obtido deve-se aos altos valores de geração de resíduos encontrados na Zona A, 

havendo grande dispersão na base do gráfico, ou seja, para valores mais baixos de geração de resíduos.O Modelo 

Não Estratificado (MNE I) para Viçosa, que relaciona os dados observados de geração de resíduos sólidos em função 

do consumo hídrico, independentemente da zona socioeconômica, apresenta coeficientes definidos com grande 

contribuição da Zona A, pois, para esta zona, os dados de geração de resíduos sólidos e consumo de água situam-se 

em faixa mais ampla do que nas demais zonas. Percebe-se que quanto mais abundante é a disponibilidade de água, 

menor é a eficiência na geração de resíduos, ou seja, os consumidores que utilizam mais água não geram resíduos na 

mesma proporção do que os que utilizam menos água. 

 

Para avaliar as médias de geração mensal de resíduos em função das médias de consumo de água mensal foram 

obtidos modelos matemáticos que expressam o relacionamento para as zonas consideradas (Modelo II). As equações 

obtidas foram ajustadas com base nas médias da geração de resíduos em função de médias de consumo de água. 

Foram traçadas linhas de tendência lineares para avaliação de modelos matemáticos lineares, com R² igual a 0.9973, 

R² de 0.986 e R² igual a 0.9005, para as zonas A, B e C, respectivamente. Elaborou-se também um Modelo II (MNE 

II) para o conjunto de dados médios das zonas estudadas, obtendo-se um coeficiente de determinação (R²) igual a 

0.995. Os coeficientes do termo “x” das equações das zonas A, B, C e geral dos modelos indicam a taxa 

(declividade) de geração de resíduos sólidos em função do consumo hídrico, que são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Coeficientes do termo "x" e valores dos interceptos das equações das zonas A, B, C e geral 
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Observa-se que as taxas decrescem da Zona A para a Zona B e desta para a Zona C, indicando que, para o mesmo 

consumo de água, a geração de resíduos vai ser maior em A do que em B e C. Contudo, os valores de intercepto não 

mostram tendência clara de decrescerem da Zona A para Zona C. 

 

O MNE II que relaciona os dados médios da geração de resíduos sólidos em função do consumo hídrico, 

independentemente da zona socioeconômica, revela que seus coeficientes foram definidos com contribuição da Zona 

A, pois, para esta zona, os dados de geração de resíduos e consumo de água situam-se em uma faixa mais ampla do 

que nas demais zonas. 

 

Procedeu-se a um teste de simulação das equações obtidas nos Modelos I e II, com os dados de consumo de água, 

obtendo-se valores de geração de resíduos. Para consumos na faixa de 11 a 30 m³, a diferença entre os valores 

obtidos pelas duas equações (média e total) foi de até 5 %. Já para valores muito altos de consumo de água, a 

equação total mostrou obter valores mais próximos do coletado em campo. O Modelo II expressa 99.83 % do valor 

real de geração de resíduos sólidos e o Modelo I superestima esse valor em 1.13 %. Os valores totais obtidos para 

cada um dos testes são demonstrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Valores obtidos pela simulação dos Modelos I e II, por zona. 

 

 
Legenda: * A simulação para a Zona D e para o conjunto de dados foi realizada utilizando-se os modelos MNE I e MNE II. 

 

 

O modelo I Não Estratificado (MNEI), constituído por todos os dados coletados, foi o escolhido para representar a 

relação entre a geração de RSU e o consumo de água no município de Viçosa. Tal modelo é representado pela 

equação 1, R² = 0.69.  

 

y = 17.69 + 1.095x 

 

Equação (1)

 

Onde 

y: geração de RSU da economia 

x: consumo de água da economia 

 

O MNEII tem maior R² (= 0.99), contudo, por utilizar dados médios, pode disfarçar os extremos de variação e, por 

isso, apresentar maior R².  

 

Na simulação para todos os dados do município, encontrou se uma geração média de resíduos, no período de janeiro 

a abril de 2012, de 26.5 t.dia-1, que representa 47 % do valor pesado pelo SAAE. A esse valor deve-se somar a 

geração dos grandes geradores, para se avaliar a adequabilidade da fórmula. Caso se constate que os grandes 

geradores gerem em torno de 53 % dos resíduos coletados pelo SAAE, verifica-se que a fórmula está cumprindo seu 

objetivo de estimar a geração de resíduos no município.  
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Conclusão 

 

Com os resultados apresentados, conclui-se que: 

 

• Modelos lineares que expressam o relacionamento entre a geração de resíduos em função do consumo de água, 

estratificados ou não, por zona socioeconômica, com base nos quais podem ser propostas fórmulas para a 

cobrança da TRSL, foram obtidos; 

 

• Apesar de as equações específicas, que relacionam o consumo hídrico e a geração de RSU, para cada zona 

socioeconômica, aproximarem melhor os resultados dos valores reais encontrados em campo, o Modelo I 

apresenta maior facilidade de implementação; 

 

• Os modelos matemáticos podem ser mais bem ajustados ao realizar análises mais aprofundadas, com maior 

número de pontos amostrados e dados, e estudando um maior número de variáveis.  
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Abstract 
In this study, we sought to understand the fundamental factors in the implementation of selective waste 

collection programs in the context of small towns syndicated in the State of Santa Catarina. With the application 

of a questionnaire developed from bibliographic research, we identified social, economic, legal and 

environmental aspects of the Médio Valle do Itajaí´s intermunicipal consortia (CIMVI) and the southern region 

intermunicipal consortia (CIRSURES) chosen for the study. The results showed that the economic outlook still 

stands out to the social, legal and environmental aspects. This shows that, if recycling is economically viable for 

the municipalities members of the consortium, only then the waste will be reincorporated to the system. Facing 

scenarios likes these, it’s necessary, that concrete actions are taken  in order to provide environmental 

protection and also relevant legislation. These should be the main aspects considered by the municipal 

managers in planning a system of sustainable solid waste management. 
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Resumo 

Neste trabalho, procurou-se compreender os fatores fundamentais na implementação de programas de coleta 

seletiva, no contexto dos municípios de pequeno porte consorciados no Estado de Santa Catarina. Com a 

aplicação de um questionário elaborado a partir de pesquisa bibliográfica, identificaram-se características 

sociais, econômicas, legais e ambientais dos Consórcios Intermunicipais do Médio Vale do Itajaí (CIMVI) e da 

Região Sul (CIRSURES) escolhidos para o estudo. Os resultados mostraram que o aspecto econômico ainda se 

sobressai aos aspectos sociais, legais e ambientais. Isto evidencia que, se a reciclagem for economicamente 

viável para os municípios consorciados, só então o resíduo será reincorporado ao sistema. É preciso, diante de 

cenários como estes, que ações concretas existam para que a proteção ambiental e também legislações 

pertinentes, sejam os principais aspectos considerados pelos gestores municipais no planejamento de um sistema 

de gestão de resíduos sólidos sustentável. 

 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos, Gerenciamento, Coleta Seletiva, Consórcios. 

 

 

Introdução 

 

Dados da ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2011) 

apontam que o a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil registrou crescimento de 1,8%, de 2010 para 

2011 - superando 61 milhões de toneladas por ano - índice percentual que é superior a taxa de crescimento 

populacional urbano do país, que foi de 0,9% no mesmo período. O aumento observado segue tendência 

constatada nos anos anteriores, porém em ritmo menor. A comparação entre a quantidade total gerada e a 

quantidade geral coletada, um pouco mais de 55 milhões de toneladas por ano, mostra que 6,4 milhões de 

toneladas de RSU deixaram de ser coletadas no ano de 2011 e, por consequência, tiveram destino impróprio. 

Diante desta realidade, o Ministério Público Catarinense, em parceria com a Polícia Ambiental e FATMA – 

Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina, implantou em 2001, o programa “Lixo nosso de cada dia”, que 

consistiu em um conjunto de medidas adotadas e aplicadas nos municípios em situação irregular, para recuperar 

as áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos. Foram implementados aterros sanitários, 

usinas de reciclagem e iniciativas de Educação Ambiental. A situação da disposição final inadequada dos 

resíduos em função do número de municípios no Estado reduziu de 271 municípios (92%) para 14 (4,88%) 

(MMA/ABES 2006). 

 

Apesar de uma participação mais acentuada de órgãos ambientais e demais entidades, seja na esfera nacional, 

estadual e/ou municipal, Silveira (2008) argumenta que a situação está longe de ser a ideal, especialmente no que 

diz respeito aos municípios de pequeno porte. Estes têm apresentado dificuldades como: precariedade de 

estrutura técnica, escassez de recursos e carência de corpo técnico capacitado – o que de fato, tem agravado o 

problema com relação à disposição dos resíduos sólidos. Isso tem levado a busca por alternativas consorciadas, 

especialmente na Região Sul do país, onde existe uma concentração maior de municípios desse porte. Diante 

disso, procurou-se discutir o cenário apresentado pelo processo de gestão consorciada de resíduos, com dados 

obtidos em uma pesquisa exploratória em dois consórcios intermunicipais no Estado de Santa Catarina, com 

características diferenciadas, descrevendo-se aspectos fundamentais na implementação de um sistema de coleta 

seletiva e destinação final correta de resíduos. O presente estudo não traz um detalhamento operacional para 

implantar um sistema de coleta seletiva, e sim apresenta diretrizes práticas que poderiam ser seguidas por outros 

municípios de mesmo porte, por terem sido realizadas a contento nos municípios analisados.  

 

 

Material e métodos 

A pesquisa inicialmente foi desenvolvida através de pesquisa bibliográfica, que deu base para a criação de um 

questionário, direcionado aos objetivos da pesquisa, destacando características sociais, econômicas, legais e 

ambientais recomendadas para um sistema de coleta e transporte e destino final de resíduos recicláveis em 

municípios consorciados. As entrevistas in loco foram divididas em duas partes, sendo a entrevista de caráter 

exploratório e a entrevista estruturada. A entrevista exploratória consistiu em abordagens abertas sobre o tema, 

onde o entrevistado podia escolher alternativas, quando permitidas. Para a entrevista estruturada consistiu em 

perguntas focadas nas características sociais, legais, econômicas e ambientais elaboradas através da pesquisa 

bibliográfica direcionada a consórcios intermunicipais de resíduos sólidos. 

 

Visitas técnicas foram realizadas, em especial nos municípios consorciados que já possuíam programas de coleta 

seletiva. A seleção dos casos considerou o sucesso de implantação dos programas, a exemplo do CIMVI que em 
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2003 recebeu da Fundação do Meio Ambiente – FATMA o prêmio Fritz Müller e do CIRSURES que recebeu 

também no mesmo ano o Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão Local, evidenciando desta forma o 

comprometimento da comunidade e dos gestores municipais. Posteriormente, com as informações obtidas, foi 

desenvolvido um estudo de caráter descritivo, no qual foram retratados os critérios fundamentais ao sucesso do 

sistema de coleta seletiva, bem como fragilidades inerentes ao sistema, seja na etapa de implantação e/ou 

manutenção do programa.  A escolha do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI e do 

Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região Sul - CIRSURES como unidade de análise do estudo 

de caso, deram-se em função dos municípios neles consorciados serem de pequeno porte.  
 

Caracterização da Área de Estudo 

Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI 

 

O Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI surgiu em resposta aos problemas ambientais 

decorrentes das atividades industriais nos municípios da região. Inicialmente, os municípios de Benedito Novo, 

Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó firmaram intenção de cooperação mútua e constituição de 

pessoa jurídica para promover a gestão consorciada de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de 

recursos ambientais. Este intento foi firmado em 1998 quando, com base no artigo 47 da Lei 9.433/97, foi 

constituído sob a forma de associação civil sem fins lucrativos.  O êxito obtido com a gestão consorciada dos 

resíduos sólidos levou os municípios vizinhos solicitarem participação neste consórcio. Sendo assim, em 2003 os 

municípios de Apiúna, Ascurra, Indaial e Pomerode ingressaram no Consórcio, totalizando nove municípios e 

com a denominação de Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí. A sede administrativa está localizada 

em Blumenau, junto à sede da Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI. A sede 

operacional está sob a responsabilidade do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE Timbó, 

localizado no bairro Araponguinhas. Junto ao aterro sanitário, está localizada também a unidade de triagem da 

coleta seletiva realizada no município de Timbó. A Figura 1 apresenta a divisão territorial dos municípios 

integrantes do consórcio e a sua localização no Estado Catarinense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

  

 

 

 

       

           Área do CIMVI 

Figura 1. Localização e divisão dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí 

– CIMVI. 

Fonte: Adaptado por Cristofolini, com imagens do Centro de Informática e Automação do Estado de 

Santa Catarina (2012). 

 

Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região Sul – CIRSURES (SC) 

 
O CIRSURES foi fundado em 2001 e é composto por seis municípios da região carbonífera – Cocal do Sul, 

Lauro Mueller, Morro da Fumaça, Orleans, Treviso e Urussanga – organizaram-se e constituíram o Consórcio 

Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região Sul, criado diante da necessidade de adequação à gestão adequada 

dos resíduos sólidos urbanos, conforme exigência do Ministério Público de Santa Catarina expedida em 2001. 

Por se encontrar em uma posição estratégica em relação aos demais municípios, e também por possuir áreas 

favoráveis a construção do aterro sanitário, Urussanga foi o município escolhido para a recepção e disposição 

final de todos os municípios consorciados, conforme Figura 2. 
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Figura 2. Localização dos municípios do CIRSURES. 

Fonte: CIASC (2006 apud Cittadin, 2006, p. 64) e Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas (2003 apud 

Biava, 2003, p.15). 

 

Resultados 

Com base nas informações obtidas em ambos os consórcios, os municípios do Médio Vale do Itajaí estão mais 

estruturados que os municípios do Consórcio da Região Sul. O primeiro município do CIMVI – Timbó iniciou a 

coleta seletiva em 2002, já Urussanga começou em 2008. A Tabela 1 demonstra de forma sucinta, resultados 

importantes que demonstram a eficácia de seus sistemas de coleta seletiva. 

 

Tabela 1. Nível de eficácia dos sistemas de coleta seletiva, em alguns municípios consorciados ao CIMVI e ao 

CIRSURES - 2008 

Município 
Taxa de 

Cobertura  

Resíduo não 

reciclável 

(t) 

Destinado a 

reciclagem 

(t) 

Efetivamente 

reciclado 

(t) 

Taxa de 

resíduo 

reciclado 

Taxa de 

resíduos que 

deixaram de ir 

para o aterro 

Urussanga x 210 100 50 50% 24% 

Timbó 100% 500 100 80 80% 16% 

Pomerode 95% 240 110 85 77% 35% 

Rio dos Cedros 100% 100 5 4 80% 4% 

Apiúna 100% 80 x x - - 

Indaial 60% 700 70 50 71% 7% 

Fonte: do autor 

 

A partir da Tabela 1, percebeu-se que Pomerode, Urussanga e Timbó obtiveram o melhor desempenho no 

sistema de coleta seletiva para o período analisado, tendo reduzido em 35%, 24% e 16% respectivamente a 

quantidade de resíduos depositados em aterro sanitário, promovendo um aumento na vida útil do aterro. Dos seis 

municípios integrantes do CIRSURES somente Urussanga possuía dados para a pesquisa. Segundo Silveira 

(2008), em 2007 no município de Timbó, o percentual de recicláveis em relação ao total de resíduos conduzidos 

ao aterro, em peso, era de 2,15%. Num comparativo, em apenas dois anos, o município conseguiu incrementar a 

taxa de recicláveis em 13,75 pontos percentuais. Dados do Ministério do Meio Ambiente (2009) acrescentam 

que municípios que elaboraram e implementaram planos de Gestão Integrada com cooperativas e associações de 

catadores passaram a reciclar mais de 20% dos resíduos sólidos gerados, confirmando desta forma, o aumento na 

taxa de recicláveis, contribuindo para o aumento da vida útil dos aterros sanitários.  A partir das visitas 

exploratórias, com a aplicação dos questionários e entrevistas realizadas percebeu-se que a coleta seletiva dos 

municípios se apresenta como um sistema aberto com diversas variáveis, e que dentre elas, destacaram-se 

quatro,classificadas em Graus de Prioridade, seguindo uma ordem decrescente: 



 

 

5 

 

 

 Grau 1 – Aspectos Econômicos 
Dentre todos os aspectos considerados na pesquisa, o lado econômico foi a questão que a maioria dos municípios 

consideraram fundamental para justificar uma coleta dos resíduos recicláveis. Porém, a realidade ainda é longe 

da ideal, na qual o sistema se manteria com a venda dos resíduos, uma vez que, a lei de oferta e procura também 

impacta no segmento dos reciclados, reduzindo ou aumentando o preço de venda. Este foi um fator considerável, 

que influenciou negativamente no ponto de equilíbrio entre custo de produção e faturamento. Com isso empresas 

fecharam e o mercado de recicláveis deixou de comprar materiais como papel e papelão pós-consumo, visto que 

a matéria-prima virgem tinha um preço mais atrativo.  Na ocasião do estudo, os municípios consideraram 

também como uma dificuldade econômica o investimento necessário para a construção dos galpões de triagem e 

a compra de caminhões específicos para a coleta seletiva.   

 

 Grau 2 – Aspectos sociais 

A forma de participação da comunidade nos municípios pesquisados acontece de forma bem diversificada. 

Estima-se que existam cerca de 3 mil catadores no estado de Santa Catarina (BNDES, 2011). Embora haja este 

número de catadores, os municípios Timbó, Rio dos Cedros, Pomerode e Indaial não possuem parceria com os 

mesmos. O sistema de coleta adotado é o porta a porta, ou seja, os cidadãos separam os resíduos em sacos 

fornecidos pelo município e depositam o mesmo em frente as suas casas para que o caminhão da Prefeitura possa 

recolhê-lo. Os municípios que trabalham em parceria com catadores são Apiúna e Urussanga. 

Independentemente do modelo escolhido, os programas de coleta seletiva, em sua maioria, foram implementados 

por meio de experiências-piloto em alguns bairros. Considera-se fundamental a integração dos setores 

envolvidos e o desenvolvimento de ações conjuntas pelos entes públicos e privados, com ampla participação 

social (Silva et. al. 2010). Demajorovic, Besen e Rathsan (2004) mencionam que programas de gestão 

compartilhada podem garantir uma quantidade maior do material reciclável, bem como de melhor qualidade, 

contribuindo para aumentar as oportunidades de venda direta às indústrias por preços mais atrativos. Nesse 

intuito, para atingir melhores resultados, os municípios de Timbó e Pomerode, produziram cartilhas ambientais 

específicas para divulgar a coleta seletiva e os benefícios alcançados com este tipo de sistema.  Um fator que 

ainda necessita de investimentos é a qualificação dos trabalhadores da área da reciclagem, pois somente em 

Urussanga foi citado que treinamentos já foram realizados para melhorar a capacitação técnica de seus 

colaboradores. Experiências isoladas nos municípios estudados relatam que se têm alcançado bons resultados 

quando programas de educação ambiental são desenvolvidos com apoio do poder público municipal e 

incentivados pelo mesmo. 

 

 Grau 3 – Aspectos ambientais 

Todos os municípios enfatizaram a coleta seletiva como um fator positivo para o meio ambiente. Os resíduos 

voltariam ao ciclo produtivo e os aterros teriam sua vida útil prolongada, sendo estas algumas das questões 

divulgadas em palestras e dinâmicas realizadas pelos municípios nas escolas e demais entidades. De acordo com 

Athanassiou e Zabaniotou (2008), a reciclagem é uma boa política se e somente se os impactos ambientais e os 

recursos utilizados para a coleta e classificação forem menores que os impactos ambientais e recursos 

necessários para fornecer matéria virgem equivalente mais os recursos necessários para dispor o material pós-

consumido de forma segura. Dessa forma, segundo Fiorentin (2002) a cidade viabilizaria seu equilíbrio 

ambiental, construindo uma nova concepção de desenvolvimento urbano, salientando sua real dimensão 

enquanto promotora da qualidade de vida, de igualdade de direitos e da sustentabilidade em termos ambientais, 

sócio-políticos e econômicos. 

 

 Grau 4 – Aspectos legais 

Embora exista a Lei Estadual nº 15.112 de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a proibição de despejo de 

resíduos sólidos aproveitáveis e recicláveis em lixões e aterros sanitários, assim como a grande maioria dos 

municípios brasileiros nenhum dos que foram pesquisados possuía legislação municipal específica para resíduos 

sólidos, o que transparece certa fragilidade na resolução desta problemática. Todos os gestores dos municípios 

consorciados acreditam que se a legislação for aplicada corretamente, a quantidade reciclada será maior que os 

atuais níveis. Além disso, fora proposto um sistema de incentivo governamental na região estudada, para a 

ampliação da coleta e facilidades de crédito na compra de máquinas e equipamentos, conforme citado no artigo 

201 da Lei 14.675 de 13 de abril de 2009, que estabelece incentivos creditícios. Com o desenvolvimento destes 

consórcios, os municípios caminharão para a implantação de medidas mais amplas de gestão integrada, 

compreendendo a articulação orgânica dos diferentes agentes públicos locais e regionais, mediante planejamento 

integrado, coordenação, controle e fiscalização participativos. Ter-se-ia também a execução descentralizada para 

que se garantisse a racionalidade e eficiência do setor, evitando-se a fragmentação e segmentação dos processos, 
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como assegura Fiorentin (2002). As diretrizes para a gestão de resíduos sólidos urbanos foram formuladas a 

partir da integração de fatores ambientais, financeiros, legais e sociais propostos na literatura e também na 

Legislação disponível. Partiu-se da premissa que, tais diretrizes poderiam ser flexíveis e adaptar-se à realidade de 

cada município estudado, sem, contudo se desviar dos propósitos inseridos nas linhas que lhe dão sustentação. 

Ao invés de um sistema de coleta seletiva ter como amparo a legislação ambiental, a fim de promover a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas, o que se observa é que o fator fundamental ainda tem sido o aspecto 

econômico. Esta informação foi predominante em todos os municípios pesquisados. Caberá então colocar em 

prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos, respeitando suas diretrizes e Planos de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos a fim de fortalecer a permanência e reinserção dos resíduos no ciclo produtivo. A intenção é 

reverter esta pirâmide e colocar a questão legal em primeiro lugar. Contudo, se não houver fiscalização e 

cobranças, a lei será pouco eficaz. Questões sociais e ambientais precisam caminhar juntas, visto que não se 

consegue proteção ambiental sem a participação de todos os atores locais e inclusão social dos catadores. A 

educação ambiental em todos os níveis precisa ser intensificada, dando oportunidade para organizações não-

governamentais, agentes comunitários e associações de bairro participar de forma efetiva no processo 

educacional das crianças e comunidade. Iniciativas deste tipo reduzem o custo e comprometem mais pessoas nas 

causas ambientais, realidade que fora observada nos municípios em que existe um programa de coleta de 

recicláveis já implantado. Considerando ainda as questões sociais inerentes ao processo, a inclusão dos catadores 

deveria ocorrer sem maiores entraves, pois municípios como Indaial e Rio dos Cedros possuem uma taxa de 

coleta relativamente baixa em relação aos demais municípios pesquisados. Ao fazerem isso aumentariam a 

quantidade de resíduos coletados, reduzindo seus custos operacionais. O município de Urussanga é um exemplo 

neste aspecto, pois as coletas são realizadas por catadores organizados em uma cooperativa.O aspecto econômico 

deve ser considerado, porém com outro olhar. Resíduos recicláveis com menor valor de venda devem ser vistos 

como um potencial para geração de novos produtos. Para tanto, novas tecnologias precisam ser desenvolvidas 

em parceria com organizações de catadores, o Estado, órgãos de fomento à pesquisa e o empresariado.  Os 

municípios que tinham como gestor dos resíduos sólidos o SAMAE, estavam organizados administrativamente e 

o número de pessoas que trabalhavam na gestão chegava a ser 50% maior que nos demais municípios. Outro 

aspecto importante a que fora observado foi a freqüência da coleta que, se não for realizada conforme 

cronograma pré-estabelecido, terá uma perda na credibilidade da população, podendo motivar na redução da sua 

participação voluntária. Embora a coleta seletiva seja fundamental para o desenvolvimento socioambiental das 

comunidades, os dois Consórcios pesquisados não obrigam os municípios a implementarem, mas a incentivam. 

Cabe a partir deste momento tomar uma decisão estratégica, pois os municípios que adotarem a coleta seletiva 

com a participação dos catadores terão prioridade no acesso de recursos da União referentes à gestão de resíduos 

sólidos, conforme artigo 18 da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010. 

 

 

Conclusões 

Salienta-se a necessidade de que as questões sociais, ambientais, econômicos e legais precisam caminhar juntas, 

visto que não se consegue proteção ambiental sem a participação de todos os atores envolvidos. A Educação 

Ambiental em todos os níveis precisa ser intensificada, dando oportunidade para organizações não-

governamentais, agentes comunitários e associações de bairro participar de forma efetiva no processo 

educacional das crianças e da comunidade. Iniciativas deste tipo reduzem o custo e comprometem mais pessoas 

nas causas ambientais.  
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Abstract 
Plastic products represent a problem of accumulation of solid waste in landfills, they are materials that degrade 

slowly and persist. Plastic bags are the main source of this waste. In Mexico 20 million bags are thrown away every 

day, equivalent to 107,530 tonnes of waste according to Comisión de Medio Ambiente de Recursos Naturales y 

Pesca. Published works have recently taken up the study of microorganisms with degradative activity reported on 

plastics as an option to mitigate the problem. However, these works are mostly made in plating conditions and to 

check degradative activity of organism reported or found in plastics wuth evidence of degradation. The purpose of 

this study was identified by PCR (Polymerase Chain Reaction), bacteria in compost as potential microorganisms 

that perform the process of biodegradation of polyethylene films with low density pro-oxidant additive cobalt 

(PEBDCo). To this reactor that simulated composting conditions based on the American Satandar Test Method 

(ASTM) D-5338) were used. Preliminary results show the behavior of the reactor during the biodegradation as well 

as the presence of bacterial DNA in the extractions performed for the different treatments. Were standardized 

conditions and program for PCR amplification of the V3 region of the 16S bacterial gene.In subsequent remains 

amplify volumes for DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), reamplified and identify the bacteria found. 
 

KeyWords: Biodegradation, compost, DNA, plastic, pro-oxidant additives. 
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Resumen 

Los productos plásticos representan un problema de acumulación de residuos sólidos en los rellenos sanitarios, pues 

son materiales que persisten y se degradan lentamente. Las bolsas de plástico son fuente principal de estos desechos. 

En México se tiran 20 millones de bolsas diariamente, equivalentes a 107,530 toneladas de este residuo, de acuerdo a 

la Comisión de Medio Ambiente de Recursos Naturales y Pesca. Trabajos publicados recientemente han retomado el 

estudio de microrganismos reportados con actividad degradativa sobre los plásticos como una opción para mitigar el 

problema. Sin embargo, dichos trabajos se basan en el aislamiento de microorganismos a partir del plástico 

biodegradado o usando cepas certificadas para inducir la biodegradación. El objetivo de este trabajo fue identificar 

mediante PCR (Polimerase Chain Reaction), las bacterias presentes en composta como potenciales microorganismos 

que realizan el proceso de biodegradación de películas de polietileno de baja densidad con aditivo pro-oxidante de 

cobalto (PEBDCo). Para ello se utilizaron reactores que simularon condiciones de compostaje basándose en la 

American Satandar Test Method (ASTM) D-5338). Los resultados preliminares revelan el comportamiento de los 

reactores durante la biodegradación, así como la presencia de DNA bacteriano en las extracciones realizadas para los 

diferentes tratamientos. Se han estandarizado las condiciones y el programa de PCR para la amplificación de la 

región V3 del gen 16S bacteriano. En subsecuente resta amplificar los volúmenes para la DGGE (Denaturing 

Gradient Gel Electrophoresis), reamplificar e identificar las bacterias encontradas. 
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Introducción. 

 

En la actualidad, los productos plásticos se han convertido en uno de los principales problemas de acumulación de 

residuos sólidos en los rellenos sanitarios y plantas de compostaje, pues en la mayoría de los casos son materiales 

que persisten o se degradan muy lentamente en condiciones naturales. Las bolsas de plástico representan una 

cuantiosa fracción de éstos residuos. Según datos de la Comisión de Medio Ambiente de Recursos Naturales y 

Pesca, en México se desechan 20 millones de bolsas diariamente, llegando a acumular la cantidad de 107,530 

toneladas de este residuo. Una medida importante utilizada en la actualidad para intentar mitigar su uso ha sido la 

introducción de bolsas oxodegradables, que se refiere a bolsas que se pueden degradar por efecto de la oxidación, y 

que son llamadas también oxo-biodegradables. Se trata de plásticos comunes, como el polietileno, a los cuales se les 

ha agregado un aditivo pro-oxidante que permite que, en presencia de oxígeno, temperatura y radiación UV se 

oxiden y fragmenten una vez concluida su vida útil (Marion S. et al). Las condiciones específicas que requieren son: 

exposición constante a luz visible de 450-760nm (Aamer A. et al 2007) y altas temperaturas (entre 50-70°C) de 

manera continua (Hadad D. et al 2004), de tal manera que se dé una degradación primaria (fotoxidación y/o 

termoxidación) y los fragmentos resultantes puedan ser biodegradados por microrganismos. Una solución ecológica 

para subsanar la creciente acumulación de las bolsas plásticas es el uso de bacterias que degradan los plásticos de 

manera natural. Se han realizado diversos estudios sobre la degradación de los diferentes tipos de plásticos y se ha 

reportado un efecto positivo en la degradación del contenido de carbono. Diversas bacterias y hongos se reportan 

entre los organismos que degradan el polietileno, uno de los plásticos más sencillo y comunes en la elaboración de 

las bolsas de plástico. En este trabajo el objetivo principal  es identificar las bacterias degradadores de películas de 

polietileno de baja densidad con aditivo pro-oxidante de cobalto (PEBDCo) presentes en un sistema de disposición 

de residuos sólidos urbanos (RSU). Para cumplir con ello se estudió, por medio del uso de reactores que simulan las 

condiciones de una planta de compostaje, la biodegradación de películas de polietileno de baja densidad con aditivo 

pro-oxidante de cobalto (PEBDCo) y la identificación de las bacterias que la llevan a cabo. En una primera etapa se 

realizó un pre-tratamiento térmico en las PEBDCo mediante su exposición a termo oxidación, conforme a la ASTM 

D-5338. Los objetivos particulares comprendieron 1) El montaje y monitoreo de reactores para evaluar la 

biodegradación aeróbica de (PEBDCo) bajo condiciones controladas de compostaje (ASTM 5338); 2) Identificar las 

bacterias presentes en la materia orgánica en descomposición, adicionada con polietileno PECDCo por medio de 

PCR y comparar las diferencias. En la segunda etapa que comprende estos objetivos, se llevaron a cabo 

experimentos de biodegradación a nivel laboratorio en reactores bajo condiciones controladas con composta y 

PEBDCo, en la cual se identificarán las bacterias degradadoras utilizando técnicas moleculares (PCR). 
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Metodología.  

 

Se obtuvo composta de la planta de compostaje de Bordo de Xochiaca, el muestreo se hizo de acuerdo a la NMX-

AA-138-SCFI- 2006. En la figura 1 se observa el arreglo experimental de los reactores, el cual se hizo conforme a 

ASTM D-5338. En cada uno de los reactores se colocó la composta (227gr masa seca) y el plástico (PEBD o 

PEBDCo) (0.5gr) a biodegradar. Se utilizó un baño de agua para mantener el experimento en condiciones 

termofílicas (58 +/-2°C) en el cual se colocaron los reactores. Así también, se colocó un sistema de aireación 

constante; una trampa de NaOH para capturar el CO2 del aire entrante; un contenedor con H2O para proporcionar 

humedad al aire. A la salida de los reactores se colocó una trampa de humedad proveniente del reactor (sílica gel); y 

una serie de 3 contenedores con NaOH para capturar el CO2 proveniente del proceso de biodegradación, el cual se 

cuantificó por medio de titulación.  

 

 
Figura 1: Arreglo experimental de los reactores de biodegradación.  

 

 

Los tratamientos fueron:  

1. Vacío: No contiene composta ni ningún tipo de polietileno 

2. Blanco: Composta. 

3. Control Positivo: Composta y celulosa. 

4. PEBD sin tratamiento de termo-oxidación (Pe s/t): PEBD s/t 

5. PEBD con tratamiento de termo-oxidación (Pe c/t): PEBD c/t 

6. PEBD + Estearato de cobalto con tratamiento de termo-oxidación (Pe c/t): PEBDCo c/t 

Cabe hacer mención que la experimentación también incluyó  

1. PEBD + Estearato de Manganeso sin tratamiento de termo-oxidación (Pe s/t)* 

2. PEBD + Estearato de Manganeso sin tratamiento de termo-oxidación (Pe c/t)* 

Se hizo una caracterización de la composta y los residuos sólidos urbanos conforme a: NMX-AA-024-1984 

(cuantificación de nitrógeno total por el método de Kjeldahl), NMX-AA-021-1985 (determinación de materia 

orgánica) y NMX-AA-18-1984 (determinación de cenizas para calcular la humedad). 

Para la identificación de las bacterias, se llevó a cabo la extracción del ADN (ÁcidoDesoxiriboNucleico): muestras 

iniciales tomadas en fresco (residuos sólidos urbanos y composta madura); posterior a su caracterización; en la fase 

intermedia del experimento (durante el monitoreo); y al final del experimento (composta madura). Esto con la 

finalidad de considerar las tres fases de biodegradación en la composta: mesofílica inicial, termofílica y mesofílica 

final. La extracción del ADN se realizó siguiendo las instrucciones incluidas en el PowerSoil ADN Isolation Kit. 

Para cada fase se congelaron las muestras de ADN extraído, esto con la finalidad de conservarlas y realizar el 

siguiente paso hasta obtener las muestras de las tres fases. Posteriormente, se realizó una electroforesis en gel de 

agarosa al 1% para corroborar la presencia de ADN, utilizando el marcador molecular GeneRuler Express ADN 

Ladder (100 a 5000 pares de bases (pb)). 

Una parte primordial para la identificación de las bacterias de interés es la estandarización de la técnica de PCR, que 

se describe a continuación. Se llevó a cabo amplificando la región variable 3 (V3) del gen 16S bacteriano. Se 

estandarizaron los volúmenes necesarios para la reacción y se prepararon dos Master Mix diferentes para las 

muestras, acorde a su concentración. Los primers utilizados se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1: Primers utilizados para la amplificación de la región V3 del gen 16S bacteriano.  

BAC-GC341F CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGGCCCGCCGCCCCCGCCCCCCTACGGGAGGCAGCAG 

BAC-341F CCTACGGGAGGCAGCAG 

BAC-519R GTATTACCGCGGCTGCTGG 

El primer BAC-GC341F contiene una “pinza” de GC que permite que el DNA amplificado se pueda correr en DGGE.  

 

 

Se evaluaron seis Master Mix a partir de los dos primeros, en los cuales se varió la concentración de MgCl
++

 y 

dNTP´s. Se realizó una estandarización de la temperatura de anheling, con el uso de un gradiente de temperaturas (55 

a 64°C) para encontrar las condiciones óptimas de amplificación. La cantidad de templado (1 a 3µl) para lograr una 

amplificación adecuada, se utilizó con base a las cuantificaciones obtenidas previamente en Nanodrop, el volumen de 

las reacciones fue de 15 µl. 

El programa de PCR que resultó óptimo para las amplificaciones se encuentra descrito en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Programa de PCR para la amplificación de la región V3 del gen 16S bacteriano. 

Proceso Temperatura (°C) Tiempo 

Desnaturalización 92°C 5 min 

Desnaturalización 92°C 30s 

Anheling 58°C 45s 

Extensión 72°C 1:30 min 

Extensión Final 72°C 5 min 

Conservación 4°C ∞ 

 

 

Utilizando el programa estándar, se elaboraron Master Mix, acorde a las lecturas de Nanodrop de cada muestra. Las 

concentraciones finales de los reactivos para ambos Master Mix se describen en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Concentraciones de reactivos usados para la preparación del Master Mix para PCR. 

Reactivo Concentración final 

10X PCR Buffer 1x 

MgCl
++ 

2.5 µmol 

dNTP´s 250 µmol 

BAC-341F o BAC-GC-341F .3pmol/µl 

BAC-519R  .3pmol/µ 

DNA pol. 0.04 U/µL 

  

Templado DNA Variante (1-3µl) 
Los Master Mix se calcularon para una o dos muestras más para evitar el error de pipeteo 

 

 

El paso siguiente es realizar la DGGE para cada muestra, lo que permitirá separar poblacionalmente los ADN 

obtenidos de los organismos. Una vez separados, se cortarán las bandas para recuperar las muestras ahora separadas 

y se realizará una purificación del material. Posteriormente se realizará una segunda PCR del amplificado separado, 

para obtener una nueva amplificación para cada muestra. Para ello se utilizarán los primers BAC-341F y BAC-519R. 

Los resultados de la secuenciación serán alineados y se realizará un análisis en el programa BLAST para identificar a 

los organismos. Posteriormente, se realizará una comparación de las especies identificadas en los diferentes 

tratamientos; y de las bacterias reportadas en la literatura por su presencia y su función en el proceso de compostaje, 

así como aquellas reportados como degradadoras de polietileno. 

 

 

 

 

35 ciclos 
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Resultados. 

Caracterización de la composta. 

Los resultados de la caracterización de la composta se encuentran descritos en la tabla 3. Los parámetros fueron 

medidos con base a las respectivas normas NOM y/o NMX. 

 

Tabla 4: Caracterización de la composta. 

MO (%) N (%) C/N MO*(%) C/N* pH Humedad (%) 

34.87 1.91 10.60 47.37 14.40 8.95 39 

Los datos marcados con * representan los valores obtenidos partiendo de la determinación de cenizas de los cuales el %MO fue 

utilizado para el cálculo de CO2 teórico (ThCO2). 
 

 

Monitoreo de reactores. 

El monitoreo de los reactores se realizó diariamente durante el periodo comprendido del 5 de septiembre al 10 de 

agosto de 2013. Los valores obtenidos fueron promediados semanalmente. Se realizó un análisis estadístico con 

ayuda del programa R (versión 3.1.0), utilizando el ANOVA para variables relacionadas para cada tratamiento, 

considerando el peso del reactor como la variable dependiente, mientras el pH y % de humedad fueron las variables 

independientes. Se promediaron las medidas obtenidas para cada parámetro de cada tratamiento por día para medir si 

existen diferencias significativas entre las repeticiones. Adicionalmente se realizaron análisis por reactor, 

encontrando resultados muy parecidos a los encontrados con los promedios. La tabla 5 corresponde a los resultados 

del ANOVA para los reactores con PEBDCo.  
 

Tabla 5: Resultados de ANOVA del reactor Co 

Parámetros Error estimado Error estándar Valor de t Pr(>|t|)       

(Intercept) 5.728861 0.088845 64.481  < 2e-16 *** 

ReactorCo[, 2] 0.118371 0.028306 4.182 0.000358 *** 

ReactorCo[, 3] 0.015634 0.004849 3.224 0.003755 ** 
Códigos de significancia:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

Error residual estándar: 0.1557 con 23 GL.                Ajuste de R2: 0.8594  

Estadístico F: 77.42 con 2 y 23 GL, Valor de p: 6.087e-11 

Dónde: Intercept = peso                ReactorCo[,2] = pH             ReactorCo[,3] =%humedad 

 

 

Los resultados indican que no hay diferencias significativas de los parámetros entre reactores, pero tampoco existe 

una relación entre la humedad y pH respecto al peso, pese a que la humedad afecta el peso de los reactores, tanto si 

se encuentra en bajo o alto porcentaje. El pH, por su parte, no presentó variaciones que se puedan relacionar al peso 

con base al porcentaje de humedad. Se realizó la regresión lineal que  indica que los parámetros no tienen relación 

lineal y no poseen un comportamiento normal, por lo que el análisis de ANOVA para variables relacionadas no 

resultó adecuado para los datos de los reactores CO. 

 

Extracciones de ADN 

Se realizaron las extracciones de ADN de las muestras de los reactores de residuos, celulosa, polietileno y cobalto, 

por triplicado, con el PowerSoil ADN Isolation Kit (MoBio). Se corrieron electroforesis en gel de agarrosa al 1% 

para comprobar que se tratara de DNA. Los resultados de las electroforesis obtenidas en fotodocumentador (BioRad) 

se encuentran en las figuras 2.  
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Figura 2: Electroforesis de muestras de ADN. La banda izquierda corresponde al marcador molecular (Gene ruler 

Express DNA Ladder 100bp). Las bandas siguientes corresponden muestras iniciales (etapa mesofílica inical) de los 

diferentes tratamientos. 

 

Cuantificación de ADN. 

El ADN fue cuantificado por espectrofotometría en Nanodrop 2000, obteniendo en las muestras concentraciones 

entre 3.7 y 35.4 ng/µl y una relación 260/280 alrededor de 1.7, que indica pureza. 

 

Estandarización de la técnica de PCR. 

Se evaluaron seis Master Mix, variando la concentración de MgCl
++ 

 y dNTP´s, además del uso de un gradiente de 

temperatura. El templado se utilizó con base a las cuantificaciones en Nanodrop. Las reacciones se llevaron a 15µl 

con el programa ya mencionado, y se corrieron en electroforesis en gel de agarosa al 1.5%, a 80volts por 40 a 60 

minutos. La figura 3 muestra una amplificación del gen 16S; en la figura 4se puede observar la estandarización del 

gradiente de temperatura; la figura 5 nos revela la eficiencia de la temperatura, concentraciones de reactivo y 

programa de PCR seleccionados. 

 

 
Figura 3: Electroforesis del gen 16S bacteriano, correspondiente al. Se utilizó el marcador de peso molecular 

GeneRuler 100bp, señalado en el rectángulo izquierdo. A la derecha, las amplificaciones (cerca de 1500pb). 

 

 
Figura 4: Electroforesis de amplificación de la región V3 del Gen 16S bacteriano, en gradiente de temperatura. M= 

Marcador de peso molecular GeneRuler 100bp, C3F= PCR muestra C3F. Temp. De anheling= 63.9°C, Co2F= PCR 

muestra Co2F. Temp. De anheling= 64.9°C, C1I= PCR muestra C1. Temp. De anheling= 55°C, C2F= PCR 

muestraC2F. Temp. De anheling= 55.8C, R1I= PCR muestra R1I. Temp. De anheling= 57.8°C, R2I= PCR muestra  

R2I Temp. De anheling= 59.1°C, B= Blanco 

    M      C3F  Co2F  C1I   C2F   R1I    

R2I     B 



7 

 

 
Figura 7: Electroforesis de amplificación de la región V3 del Gen 16S bacteriano. M= Marcador de peso molecular 

GeneRuler 100bp Co3F= PCR muestra Co3F C2F= PCR muestra Co1F C3F= PCR muestraP2F P3F= PCR muestra 

P3F B= Blanco. Las bandas se encuentran entre los 100 y 200 pares de bases, como corresponde a la región 

amplificada (178pb). 

 

 

Conclusiones. 

Es esencial trabajar en el mejoramiento de los sistemas de simulación propuestos en la ASTM D-5338 para reducir 

las variaciones en las condiciones y lograr una mayor eficiencia en el monitoreo. La fragmentación del plástico 

gracias a la termo-oxidación o foto-oxidación es un paso necesario para poder llevar a cabo la biodegradación en los 

plásticos oxo. Se requiere de las mediciones adicionales para confirmar la biodegradación de las películas de 

polietileno utilizadas y en qué porcentaje ocurrió. Hadad y colaboradores en 2004, sugirieron que un medio con 

limitación de nitrógeno ayuda a la biodegradación de polietileno de baja densidad; y además, un medio libre de 

carbono favorece más la biodegradación, al no tener las bacterias otra fuente de carbono. En condiciones de 

compostaje no se puede contar con un medio libre de carbono y la ASTM D-5338 exige un valor mínimo de 

nitrógeno y carbono (relación carbono/nitrógeno) en la composta para ser válida la prueba de biodegradación. No 

obstante, es posible utilizar un medio de composta baja en nitrógeno que califique dentro de la norma. Una composta 

madura sometida a vermicompostaje podría proporcionar condiciones de nitrógeno reducido que favorezcan la 

biodegradación del polietileno, ya que en este proceso el nitrógeno se reduce por actividad de las lombrices 

(principalmente Eisenia foetida) y la microfauna que estas favorecen. Por lo cual se propone someter composta en 

proceso de vermicompostaje bajo la ASTM D-5338, para confirmar que cumple con los parámetros de la norma y 

considerarse como una opción. O evaluar un ajuste de la norma que considere este tipo de proceso. La adición de 

polietileno en etapas iniciales del proceso de compostaje podría ayudar a que los microrganismos se habitúen al 

polietileno como fuente de carbono, de acuerdo a lo reportado por Hadad D.,  Uribe D., Abrusci C., y Usha D., de 

manera que las subsecuentes generaciones podrían realizar la biodegradación de polietileno con mayor facilidad. La 

electroforesis realizada para las muestras obtenidas de los reactores que siguieron la ASTM D-5338, así como las 

amplificaciones realizadas, indican que hay ADN bacteriano presente, por lo cual se podrá continuar con la 

identificación de las bacterias. Para las muestras de los sistemas que iniciaron con residuos orgánicos, la 

electroforesis muestra la presencia de DNA, de manera que se le dará seguimiento para poder identificar las bacterias 

y realizar la comparación con los sistemas monitoreados. En estos reactores se espera encontrar organismos 

patógenos, dadas las temperaturas máximas alcanzadas. Es necesario complementar este trabajo con otro que se 

enfoque en la identificación de los hongos presentes en la composta. Se continuará trabajando con las muestras de 

ADN para concluir los objetivos del trabajo. 

Agradecimientos: Al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 

Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM, PAPIIT IN101413, “Estudio de la biodegradación de bolsas 

de polietileno de baja densidad, mediante producción de CO2 e identificación de 

microrganismos presentes en el compostaje de Residuos Sólidos Urbanos”. 
 

 

 

  M      Co3F  C2F   C3F    P3F   B 



8 

 

Referencias bibliográficas. 

 
Aamer Ali S., Fariha H., Abdul H., Safia A. Biological Degradation of Plastic: A Comprehensive review. 2007. Biotechnologi 

Advances 26, 246-265. 

Abrams E., Stanton V. Use of denaturing gradient gel electrophoresis to study conformational transitions in nucleic acids. 

Methods in Enzymology Volume 212. 1992. 71-104.  

Abrusci C., Pablos J., Marín I., Espí E., Corrales T., Catalina F. Biodegradation of photo-degraded mulching films based on 

polyethylenes and stearates of calcium and iron as pro-oxidant additives. International Biodeterioration & 

Biodegradation 65, (2011) 451-459. 

Abrusci C., Pablos J., Marín I., Espí E., Corrales T., Catalina F. Comparative effect of metal stearates as pro-oxidant additives on 

bacterial biodegradation of thermal- and photo-degraded low density polyethylene mulching films. International 

Biodeterioration & Biodegradation. 83, (2013) 25-32.  

ASTM.D-5338-98. American Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials Under 

Controlled Composting Conditions. 2003. 

Charkravorty S., Helb D., Burday M., Connell N., Alland D. A detailed analysis of the 16S ribosomal RNA gene segments for the 

diagnosis of pathogenic bacteria. Microbiol Methods. 2008; 69, (2): 330-339. 

Choreño J. Oxo-degradación del polietileno de uso industrial con sales pro-oxidantes. Tesis para obtener el grado de Maestro en 

Ciencias e Ingeniería de Materiales. Posgrado en Ciencias e Ingeniería. UNAM. México. 2013. 

Cycon M., Markowicz A., Piotrowska-Seget Z. Structural and functional diversity of bacterial community in soil treated with the 

herbicide napropamide estimated by the DGGE, CLPP and r/K-strategy approaches. Applied Soil Ecology 72, (2013) 

242– 250. 

Delgado S., Rachid C., Fernández E., Rychlik T., Alegría A., Peixoto R., Mayo B. Diversity of thermophilic bacteria in raw, 

pasteurized and selectively-cultured milk, as assessed by culturing, PCR-DGGE and pyrosequencing. Food 

Microbiology 36, (2013) 103-111. 

Dong X., Huai-Ying Y., De-Yong G., Chang-Yong H. Soil Microbial Community Structure in Diverse Land Use Systems: A 

Comparative Study Using Biolog, DGGE, and PLFA Analyses. Pedosphere 18, (5): 653–663, 2008. 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. Décimo séptima época. 18 agosto de 2009. No. 056. Distrito Federal, México. 

Habib Y. Evaluación de la diversidad de bacterias degradadoras de hidrocarburos aisladas de suelos de las cuencas de los ríos 

Otún y la Vieja. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia. Trabajo presentado para obtener el título de 

Magister en Ciencias, Microbiología. 2010. 

Hadad D., Gereeh S., Sivian A. Biodegradation of Polyethylene by thethermopilic bacterium Brevibacillius borstelensis. 2004. 

Department of Biotechnology Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel 2004/0825  

Hirai, Hideo, Tonai H., Hiroko T., Ichiba T. Compuesto Isocromano y  procedimiento para su producción. 2004. Oficina Española 

de Patentes y Marcas. España.  

Lee B., Pometto A., Fratzke A., Bailey T. Biodegradation of degradable plastic Polyethylene by Phanerochaete and Streotomyces 

species. 1990. Applied and Enviromental Microbiology. Mar. 1991, p. 678-685 Vol. 57, No. 3 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA).Reforma DOF 04-06-2012. 

Luna R. Evaluación de la compostabilidad de polietileno y polipropileno bajo condiciones controladas. Tesis para obtener el título 

de Bióloga. Facultad de Ciencias. UNAM. México. 2009.  

Maldonado O., Rodríguez R., Cruz Y., Espinoza S., López R., Alcántara G., Ramírez F., Volke T., Flores M., Saucedo G. 

Degradación y estabilización acelerada de residuos sólidos urbanos (RSU) por tratamientos aerobios y anaerobios. 2007. 

Informe Final. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. 

Mehta C., Palni U., Franke-Whittle I., Sharma A. Compost: Its role, mechanism and impact on reducing soil-borne plant diseases- 

Review. Waste Management 34 (2014) 607–622. 

NMX-AA-021-1985 Protección al ambiente-contaminación del suelo, Residuos 

Sólidos Municipales-determinación de Materia orgánica. 

NMX-AA-24-1984 Protección al ambiente - Contaminación del suelo-residuos sólidos municipales - Determinación de nitrógeno 

total. 

NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, 

operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial. 

European Bioplastics. “Oxo-biodegrabable” Plastics. Position Paper. 2009. 

Persson J., Wennerholm M., O Halloran S. Handbook for Kjeldahl Digestion. A recent review for the classical method with 

improvements developed by FOSS. Fourth Edition, 2008. CA Anderson. Malmoe, Sweden. 



1 
 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MODELOS INTERNACIONAIS DE 

REGULAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A APLICABILIDADE NO BRASIL 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN INTERNATIONAL MODELS OF 

REGULATION OF SOLID WASTE AND APPLICABILITY IN BRAZIL. 
 

 

Alceu de Castro Galvão Junior
1* 

Alexandre Caetano da Silva
2
 

Carolina de Sousa Duarte
3
 

 

 

Abstract 
The Brazil forward, daily, 79,000 tons of municipal solid in waste dumps and controlled landfills. The 

regulatory framework for the sector of basic sanitation, composed of the National Guidelines for Sanitation 

Law - LNSB, Law 11.445/2007, and the National Solid Waste Policy - PNRS, Law 12.305/2010 established 

regulating the provision of solid waste management as one of its main tools instruments, however, there is no 

concrete experience of regulation in the country. Analyzing the international scenario, it was selected 4 

entities responsible for regulating solid waste and carry out this work in a structured and efficient manner – 

two in a national level and two in a state level. These international agencies were evaluated, with a view to 

seek in their models proposals for use for the Brazilian agencies. As a result, there is the possibility of 

adapting various methodologies already used internationally with a view to proper management and solid 

waste management in Brazil. 
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Resumo 
O Brasil encaminha, diariamente, 79 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos a lixões e aterros controlados. 

O marco regulatório para o setor de saneamento básico, composto pela Lei Nacional de Diretrizes para o 

Saneamento Básico − LNSB, Lei n
o
 11.445/2007, e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 

n
o
 12.305/2010, estabeleceu a regulação da prestação dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos como um de seus principais instrumentos, porém, não há no país experiência concreta de regulação. 

Analisando o cenário internacional, selecionaram-se quatro entidades responsáveis pela regulação de resíduos 

sólidos e que realizam este trabalho de maneira estruturada e eficiente – duas de nível nacional e duas de nível 

estadual. Essas entidades reguladoras internacionais foram avaliadas, com vistas a buscar, em seus modelos, 

propostas para as agências brasileiras, cuja atuação nos resíduos sólidos ainda encontra-se em estágio inicial 

ou insipiente. Como resultado, observa-se a possibilidade de adaptação de várias metodologias, já utilizadas a 

nível internacional, com vistas a adequada gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. 

 
Palavras-chave: Modelos internacionais, regulação, resíduos sólidos, saneamento básico. 
 

 

Introdução 
 

O Brasil encaminha, diariamente, 79 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos a lixões e aterros controlados 

– que pouco se distinguem dos lixões, pois ambos não possuem medidas necessárias à proteção do meio 

ambiente –, correspondendo a 42% do que é coletado por dia no país. Apesar da existência de legislações 

mais restritivas, 60% dos municípios brasileiros, em 2013, ainda utilizavam locais impróprios para a 

disposição dos resíduos (ABRELPE, 2013). Esses dados demonstram que a gestão de resíduos no Brasil 

precisa avançar, de modo que acompanhe a expansão populacional e o desenvolvimento econômico.  

 

Para tanto, o Brasil estabeleceu o seu marco regulatório para o setor de saneamento básico, composto pela Lei 

Nacional de Diretrizes para o Saneamento Básico − LNSB, Lei n
o
 11.445/2007, e pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, Lei n
o
 12.305/2010. A LNSB define saneamento básico como o conjunto de 

serviços composto pelo abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Entre os instrumentos da LNSB, cabe destacar o 

planejamento, o controle social e a regulação dos serviços. Com efeito, a regulação foi a nova função 

legalmente introduzida no setor pela LNSB, e será responsável por garantir a eficiência e a sustentabilidade 

econômica na prestação dos serviços de saneamento básico. Ademais, a existência de Agência Reguladora é 

condição vinculante para a validade de contratos referentes à prestação de serviços de saneamento básico 

(BRASIL, 2007). Também como parte do marco regulatório, a PNRS abrange, além dos resíduos sólidos 

urbanos, objeto da LNSB, os resíduos dos serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, entre 

outros. A PNRS define princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo 

Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, 

com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Porém, para 

que isto ocorra em relação aos resíduos sólidos urbanos, faz-se  necessária a regulação da prestação desses 

serviços, a qual a PNRS remete à LNSB todo o disciplinamento acerca dessa função. 

 

As Agências Reguladoras foram criadas com o objetivo de estabelecer regras, relacionadas à prestação de 

serviços, de modo que haja equilíbrio entre o titular dos serviços, usuários e prestadores. São entidades 

especiais, dotadas de autonomia política, administrativa, financeira e normativa, que realizam, principalmente, 

a função de fiscalização e normatização da coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos, além da regulação econômica, fatores determinantes para o cumprimento dos contratos e para a 

universalização da prestação dos serviços. Especificamente em relação ao marco regulatório setorial, as 

Agências são responsáveis pela definição de tarifas, fiscalização técnico-operacional com base em normas de 

prestação dos serviços por ela fixados, além da mediação de conflitos entre usuários, prestadores e titulares 

dos serviços.  
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Este desafio torna-se ainda mais complexo, haja vista a desorganização institucional do componente resíduos 

sólidos no Brasil. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2013), ano base 

2012, somente 29,12% dos municípios pesquisados pesam seus resíduos; a reciclagem no país atinge 3,1% 

dos resíduos coletados; 41,6% dos municípios pesquisados cobram pela prestação dos serviços, entretanto 

89,0 % são por meio de taxa; e em média, a receita arrecadada de forma geral não chega a suprir nem a 

metade dos gastos para a realização dos serviços de manejo de resíduos sólidos dos municípios pesquisados. 

Cabe ressaltar que pesquisa SNIS 2012 abrangeu 3.043 dos 5.570 municípios brasileiros, entre os quais os 

mais representativos em termos econômicos e populacionais. 

 

Outro agravante do quadro institucional dos resíduos sólidos é o não atendimento dos prazos do marco 

regulatório. Conforme a PNRS, a partir de 2 de agosto de 2014, somente poderá haver disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos em aterros sanitários. Em outras palavras, os lixões deveriam ter sido 

fechados nesta data, o que de fato não ocorreu na maioria dos municípios do País. Com relação ao 

planejamento, a PNRS determinava que municípios elaborassem seus Planos Municipais de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos – PMGIRS até 2 de agosto de 2012, porém, sequer há uma estatística oficial de quantos 

cumpriram esse prazo. Já a LNSB prevê a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico − PMSB, 

com foco na limpeza urbana e no manejo de resíduos sólidos, porém o prazo para a elaboração dos Planos já 

foi adiado por 2 (duas) vezes, haja vista que menos de 30% dos municípios concluíram seus PMSB. Ambos 

os planos, PMGIRS e PMSB, são condições para o acesso a recursos públicos para investimento em resíduos 

sólidos, e tem sua verificação, no tocante a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, sob responsabilidade 

das Agências Reguladoras.  

 

Também cabe destacar que, em função das exigências do marco regulatório e das mudanças no paradigma da 

gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos, como por exemplo, as oportunidades criadas em termos de 

geração de energia a partir dos resíduos, há expectativa de maior participação privada no setor, por meio de 

concessão dos serviços e de Parcerias Público-Privadas (PPP). Além disto, no tocante a reciclagem e a coleta 

seletiva, espera-se maior inserção de cooperativas de catadores, haja vista os incentivos financeiros 

governamentais, bem como a possibilidade de contratação pelos Municípios por dispensa de licitação destas 

entidades. Com efeito, todas estas situações devem ser reguladas. 

 

Portanto, o ambiente institucional, técnico-operacional e econômico-financeiro dos resíduos sólidos no Brasil 

é complexo, e sua regulação deve ser realizada pari-passo à própria organização do setor de saneamento 

básico. Daí a grande responsabilidade deste novo ator setorial, as Agências Reguladoras. De acordo com a 

última pesquisa da Associação Brasileira de Agências de Regulação − ABAR (2013), existem, no Brasil, 50 

agências reguladoras, sendo 24 no âmbito estadual, 1 distrital, 22 agências municipais e 3 consorciadas. 

Destas, 8 (oito) declaram regular a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, porém tal função se limita 

a realização de estudos, sistematização de informações, e treinamento de pessoal, não havendo de fato 

agências reguladoras brasileiras com experiências concretas. Mesmo em relação ao abastecimento de água e 

ao esgotamento sanitário, componentes mais maduros do saneamento básico sob o ponto de vista institucional 

e organizacional, a regulação atinge apenas metade dos municípios brasileiros (ABAR, 2013), entretanto 

ainda carece da definição de metodologias tarifárias, formação de pessoal, implementação de marcos 

regulatórios, entre outros. Mesmo diante desta pouca experiência acumulada na regulação do abastecimento 

de água e do esgotamento sanitário, é limitada sua extrapolação para o componente resíduos sólidos, em 

função das diferentes características dos serviços dos diversos componentes de saneamento básico. Como 

exemplo, tem-se que o abastecimento de água é tipicamente caracterizado como um serviço de infraestrutura 

de rede, com prestação delegada majoritariamente por meio de contratos e cobrado através de tarifas, aspectos 

estes não encontrados nos serviços de resíduos sólidos. 

 

Outro aspecto relevante no contexto regulatório diz respeito à titularidade dos serviços. Exceto para as regiões 

metropolitanas, a titularidade é municipal, o que se pode traduzir na pulverização de Agências Reguladoras no 

Brasil, mesmo considerando a complexidade institucional e financeira de se estruturar tal ente. Isto pode 

representar um problema para a regulação em função das diversas etapas do gerenciamento dos resíduos 

sólidos. Por exemplo, considerando haver incentivo para as soluções consorciadas no País, especificamente 
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em relação à disposição final, é razoável supor que um aterro formado por um consórcio entre vários 

municípios, terá uma só Agência Reguladora. Por outro lado, na etapa de coleta, realizada individualmente 

por cada município e tradicionalmente avessa a uma série de interferências de natureza política, é possível que 

o município não deseje que uma Agência mais técnica e independente, ou seja, fora de seu controle, regule os 

contratos de prestação dos serviços desta etapa. 

 

Já analisando o cenário internacional, são raras as experiências de regulação dos resíduos sólidos, 

principalmente em função da prestação local desses serviços e da ausência de tarifação explícita (SIMÕES et 

al, 2013). Estas poucas experiências de regulação estão localizadas na Colômbia, Portugal e nos Estados 

Unidos. Considerando a incipiência do modelo regulatório brasileiro para os resíduos sólidos e a própria 

complexidade do ambiente regulatório, o conhecimento destas experiências pode contribuir para o avanço da 

regulação dos resíduos sólidos. 

 

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo analisar modelos internacionais referentes à regulação de 

resíduos sólidos, que possam servir de subsidio para a construção do modelo regulatório brasileiro, adaptado à 

realidade local, e que contribua para a gestão e o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos no Brasil. 

 

 

Metodologia 
 

Com o intuito de reunir experiências internacionais na regulação de resíduos sólidos que possam ser 

adaptadas ao caso brasileiro, buscaram-se práticas que norteiam o funcionamento de quatro entidades 

reguladoras de resíduos sólidos, duas no âmbito nacional e duas no âmbito estadual, que são: Entidade 

Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos – ERSAR (Portugal), Comissão de Regulação de Água Potável 

e Saneamento Básico – CRA (Colômbia), Escritório de Regulação de Resíduos Sólidos e Perigosos (Nova 

Jersey – Estados Unidos) e Divisão de Gestão de Resíduos e Materiais Perigosos (Colorado – Estados 

Unidos). Vale ressaltar que o foco do presente trabalho é a regulação da limpeza urbana e do manejo de 

resíduos sólidos urbanos, objeto da LNSB e da PNRS, apesar das agências estudadas trabalharem com outros 

resíduos, além dos domiciliares. 
 
As informações sobre essas quatro entidades foram obtidas a partir de relatórios anuais e, principalmente, de 

dados disponibilizados na Internet através de endereços eletrônicos, onde se buscou, principalmente, a análise 

de algumas práticas e instrumentos a serem eventualmente utilizados nas futuras experiências brasileiras de 

regulação de resíduos sólidos urbanos, entre as quais, a fiscalização a prestação dos serviços, as metodologias 

de tarifação, o uso de indicadores para o acompanhamento das metas e obrigações contratuais, entre outros. À 

luz das experiências analisadas, foi discutido as diretrizes do marco regulatório brasileiro, composto pela 

LNSB e PNRS, e traçadas estratégias para inserção da regulação setorial. 

 

 

Resultados e Discussão 
 

A seguir, são apresentadas cada uma das Agências Reguladoras e discutidas contribuições para o 

aperfeiçoamento da regulação brasileira. 

 

Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos – ERSAR (Portugal) 

A experiência de gestão de resíduos em Portugal guarda certo paralelismo à atual situação brasileira, uma vez 

que, assim como ainda ocorre hoje no Brasil, em Portugal até um passado não muito distante praticamente 

não havia sistema de disposição final adequada. No contexto da inserção de Portugal na Comunidade 

Europeia, o país promoveu em cerca de seis anos, até 2002, um extensivo programa de erradicação de lixões, 

por meio de um modelo de gerência executado por prestadores plurimunicipais, à semelhança do modelo 

consorciado que está sendo incentivado pelo governo nacional no Brasil, servindo, assim, de paradigma ao 

modelo de gestão com resultados positivos para o Brasil. 
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Na área da regulação em Portugal, a ERSAR, através da Lei-Decreto nº 277/2009, é responsável pela 

regulação de todos os prestadores dos serviços de água e resíduos, independente do modelo de gestão 

adotado, promovendo a universalização da regulação em Portugal. Na regulação comportamental, a ERSAR 

realiza as seguintes atividades: monitoramento legal e contratual dos prestadores, regulação econômica, 

regulação da qualidade dos serviços, regulação da qualidade da água para consumo humano e mediação de 

conflitos. No monitoramento contratual, a ERSAR executa a análise de processos, modificação de contratos e 

resoluções, além de acompanhar a execução dos contratos, intervindo quando necessário; na regulação 

econômica, promove a regulação das tarifas; na regulação da qualidade, a ERSAR avalia, através de 

indicadores, o serviço aos consumidores; na regulação da qualidade da água, a agência analisa os parâmetros 

da água fornecida, a fim de monitorar e garantir a distribuição de água com qualidade; por fim, analisa as 

reclamações dos consumidores, mediando seus conflitos com o prestador de serviços. 

 

Dentre as atividades elencadas, cabe destacar a regulação realizada por meio de indicadores de desempenho, 

denominada de regulação sunshine. Trata-se de um conjunto de indicadores de desempenho, reunidos em um 

relatório anual, permitindo ao usuário a comparação entre os diferentes prestadores de serviços, bem como as 

meta de qualidade desejáveis para um serviço adequado (SIMÕES et al, 2013). Ainda de acordo com estes 

autores, a regulação sunshine tem alcançado retorno em termos da promoção da transparência e do estímulo a 

uma melhoria contínua da prestação dos serviços. Este tipo de regulação reveste-se ainda de maior 

importância, haja vista a incipiência do modelo de regulação econômica em Portugal (SIMÕES et al, 2013). 

 

De forma similar ao praticados em Portugal pela ERSAR, os ganhos de escala e de escopo da regulação de 

vários componentes de um mesmo setor, podem ser estendidos para o Brasil. De fato, existem várias Agências 

que já regulam o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, podendo assim incorporar mais uma 

componente  do saneamento básico – os resíduos sólidos.  Também inspirada na experiência portuguesa, a 

regulação sunshine vem sendo aplicada em escala experimental no Estado do Ceará – Brasil, na regulação dos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, onde tal metodologia já demonstrou 

viabilidade quanto a sua exequibilidade (SILVA, 2013). Assim, considerando o contexto dos resíduos sólidos 

no Brasil, a regulação sunshine, adaptada à realidade local, pode ser o ponto de partida para a regulação 

nacional, entretanto, tal instrumento deve vir acompanhado ou antecedido por estratégias de fiscalização 

direta, haja vista o estágio de inadequação da infraestrutura de resíduos sólidos no País. A regulação 

econômica viria num estágio seguinte, após a reorganização do setor. Como conclusão, o modelo de 

regulação da ERSAR é aplicável ao Brasil, notadamente numa etapa inicial quanto à aplicação da regulação 

sunshine.  

 

Comissão de Regulação de Água Potável e Saneamento Básico – CRA (Colômbia) 

A Comissão de Regulação de Água Potável e Saneamento Básico (Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico) – CRA, da Colômbia, é uma entidade que atua em âmbito nacional e objetiva regular 

os monopólios, promover a concorrência, aumentar a sustentabilidade de água potável, esgotamento sanitário 

e resíduos sólidos, evitando o abuso de posição dominante, assegurando a prestação de serviços de qualidade 

a preços razoáveis e ampla cobertura.  

As principais contribuições da regulação colombiana, dizem respeito às diretrizes e aos objetivos do marco 

tarifário para os resíduos sólidos. Inicialmente, cabe ressaltar a metodologia definida pelo CRA em relação à 

separação de custos por etapas dos serviços. Assim, tem-se: custo de coleta e limpeza (CBLS); custo de coleta 

e transporte (CRT); custo de disposição final (CDF); e custo de tratamento de lixiviados (CTL). Já quanto aos 

objetivos do marco tarifário, tem-se: melhoramento contínuo e permanente dos padrões do serviço; custos 

diferenciados por tamanho de mercado; garantir suficiência financeira com custos eficientes; proteção das 

fontes hídricas mediante o tratamento dos lixiviados; aproveitamento dos resíduos por meio da reciclagem; e 

incentivos para os esquemas regionais eficientes.  

Pode-se perceber que o marco regulatório colombiano tem vários objetivos semelhantes aos da PNRS, 

notadamente no tocante ao incentivo a reciclagem e aos arranjos regionais. Entretanto, o grande diferencial é 

que tais objetivos estão associados à política tarifária, por meio de instrumentos de incentivo aos prestadores 
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de serviços. Desta forma, cabe avaliar, na medida em que o componente resíduos sólidos esteja organizado, a 

inserção de tais instrumentos nas metodologias tarifárias no País. 

Observa-se que, tanto em Portugal, como na Colômbia, a regulação nacional favorece a implementação dos 

diversos instrumentos e metodologias regulatórias propostas de forma integrada, fato difícil de ocorrer no 

Brasil, em função da fragmentação da titularidade dos serviços de saneamento básico, conforme dito 

anteriormente. 

 

Agência de Regulação de Resíduos Sólidos e Perigosos (Nova Jersey – Estados Unidos) 

Já a Agência de Regulação de Resíduos Sólidos e Perigosos (Bureau of Solid & Hazardous Waste 

Regulation), integrante do Departamento de Proteção Ambiental de Nova Jersey, nos Estados Unidos, é uma 

entidade reguladora a nível estadual que regula exclusivamente resíduos sólidos e perigosos. Tem suas 

principais ações voltadas para garantir que os resíduos sólidos, resíduos hospitalares e resíduos perigosos 

sejam recolhidos, transportados e descartados de forma ambientalmente aceitável e em um mercado 

competitivo, através da supervisão das atividades de regulação econômica, do registro de equipamentos e de 

veículos transportadores de resíduos sólidos e perigosos, além de manter dados para identificar os geradores 

que disponham resíduos perigosos fora do local, e transportadores, armazéns e instalações de disposição que 

recebam ou gerenciem resíduos perigosos em Nova Jersey. 

 

O modelo de regulação de Nova Jersey é, aparentemente, simples, pois não retrata a avaliação da qualidade 

dos serviços prestados e nem o relacionamento com usuários, diferente da ERSAR, que realiza essas 

atividades. A Agência de Regulação de Resíduos Sólidos e Perigosos de Nova Jersey tem suas ações voltadas, 

principalmente, à logística que envolve os resíduos sólidos (manuseio, transporte e armazenamento).  

 

Na realidade, outro departamento é responsável por realizar fiscalizações, se relacionar com usuários e até 

mesmo aplicar multas: a Agência de Conformidade e Aplicação de Resíduos Sólidos (Bureau of Solid Waste 

Compliance and Enforcement), apesar de não possuir caráter regulador. Esse modelo norte-americano de 

regulação de resíduos sólidos apresenta-se, então, como uma alternativa à aplicabilidade no Brasil, por ser 

uma entidade estadual e que realiza a regulação dos resíduos sólidos e perigosos de maneira simples e 

objetiva. Apesar de, em Nova Jersey, apenas um departamento, de fato, realizar papel de ente regulador, ao 

incorporar esse modelo aos padrões brasileiros, pode-se unir as ideias dos dois escritórios, transformando-os 

em um só responsável pela regulação dos resíduos. 

 

Divisão de Gestão de Resíduos e Materiais Perigosos (Colorado – Estados Unidos) 

A Divisão de Gestão de Resíduos e Materiais Perigosos (Hazardous Materials and Waste Management 

Division), integrante do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente de Colorado, tem autoridade legal 

e regulatória para realizar inspeções de conformidade em instalações e depósitos de resíduos sólidos e 

perigosos, bem como em instalações que gerem materiais radioativos ou que possuam máquinas de produção 

de radiação. Atuando apenas no Colorado, a Divisão, entre outras funções, determina sanções adequadas para 

as violações das leis e regulamentos de resíduos sólidos no Colorado, aplicando multas que podem chegar a 

até $ 10.000 (dez mil dólares) por cada dia de violação. Sua estrutura de regulação de resíduos sólidos é 

bastante semelhante a algumas agências brasileiras que regulam abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, por meio de fiscalizações, acompanhamento de reclamações de usuários e aplicação de multas. 

Portanto, a criação de uma entidade reguladora que realizasse atividades semelhantes às que são realizadas 

pela Divisão de Gestão de Resíduos e Materiais Perigosos, no Colorado, seria completamente viável no 

Brasil, haja vista que suas atribuições serem compatíveis com aquelas especificadas no marco regulatório 

nacional. 

 

Conforme observado, todos os modelos apresentados demonstram contribuições e possibilidades de 

replicação ao caso brasileiro. Porém, em função do complexo contexto setorial, a implementação da regulação 

dos resíduos sólidos tende a ser gradativa e, para tanto, deve se guiar pelas seguintes diretrizes estratégicas 

(SILVA et al, 2011): prioridade para as fases de tratamento e disposição final; inserção das Agências 

Reguladoras de âmbito regional já instituídas como entidades preferenciais para a delegação da regulação dos 

serviços consorciados de gestão de resíduos sólidos urbanos; articulação com o poder público municipal para 
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a regulação da fase de coleta; aumento da capacidade operacional das Agências Reguladoras; e participação 

ativa no desenvolvimento da Política Estadual de Saneamento Básico e da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos.  

 

Neste sentido, a regulação dos resíduos sólidos no Brasil deve se consolidar no longo prazo, tendo como 

primeira etapa a organização da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos, em paralelo à estruturação 

das Agências Reguladoras. Esta organização esta relacionada a adequação da infraestrutura e a 

implementação dos instrumentos de gestão previstos na PNRS e na LNSB, tais como tarifação, planejamento, 

administração e prestação dos serviços, entre outros. Ainda nesta primeira etapa, a regulação Sunshine, 

adaptada da regulação portuguesa, pode trazer enorme contribuição para melhoria da prestação dos serviços, 

sem necessariamente vir acompanhada de instrumentos de punição contratual ou pecuniária. Numa segunda 

etapa, ter-se-ia a introdução das metodologias de regulação econômica, regulação técnica, mediação de 

conflitos entre usuários e prestadores, além do estabelecimento de normas técnicas e econômicas para a 

prestação dos serviços. Também há de se ressaltar algumas obrigações contratuais e legais que devem pautar a 

atuação das Agências Reguladoras, independente do estágio do setor, como a verificação de metas contratuais 

e dos Planos de Resíduos e de Saneamento Básico.  

 

 

Conclusões 
 

Ao buscar nas experiências internacionais contribuições para o início da regulação dos resíduos sólidos no 

Brasil, é fundamental considerar o contexto institucional, técnico-operacional e econômico-financeiro desse 

componente, além das diversas especificidades do marco regulatório, composto pela PNRS e pela LNSB. 

Neste sentido, cabe destacar a hierarquização das diversas etapas da gestão e do gerenciamento dos resíduos, 

cujo foco no curto e no médio prazo se dá em torno de ações de reciclagem, que favoreçam a segregação da 

fração inorgânica e a geração de energia da fração orgânica, o que exigirá metodologias diferenciadas 

daquelas praticadas nos países analisados. Porém, com os resultados apresentados, é possível concluir que 

metodologias de regulação por comparação (regulação sunshine) e de tarifas (caso colombiano) são passíveis 

de adaptação ao caso brasileiro, com grandes possibilidades de sucesso, além do formato operacional das 

agências americanas analisadas. Basicamente, as 4 (quatro) entidades reguladoras estudadas possuem a 

mesma estrutura de regulação de resíduos sólidos, que se baseia em: legislações pertinentes ao tema, 

fiscalizações, relacionamento com usuários e, quando necessário, aplicação de multas, o que reporta à 

convergência de modelos e instrumentos nas diferentes atividades que compõem a função reguladora. Por 

fim, é de esperar que a regulação dos resíduos sólidos no Brasil contribua para o aumento da cobertura e da 

eficiência e qualidade dos serviços prestados, com ganhos para o meio ambiente, saúde pública e sociedade. 
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EXECUÇÃO DE UM PÁTIO DE COMPOSTAGEM EM SOLO-CIMENTO ANÁLISES 

DE SUAS PROPRIEDADES E INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE COMPOSTAGEM 
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Abstract 
This dissertation evaluated the viability to implement a soil-cement made composting path as its capacity of tightness 

and influences on the biological degradation of municipal waste. A composting path was made and analysis of the 

composting process of organic matter realized on its surface was carried out to compare the same process realized 

on a conventional non-structural cement path. The soil-cement path was made on top of a draining layer to verify its 

tightness and covered with a thin daub of cement in order to increase its life cycle and durability. Resistance 

analysis to compression of soil-cement specimen and parameters of the organic matter to be composted was 

evaluated as pH, fixed carbon, volatile matter, moisture, temperature, Escherichia coli and heavy metals. Also, the 

rainwater colected from the path surface was collected and evaluated as it turbidity, pH, Escherichia coli, 

temperature and heavy metals. At the end of this work, was made a budget of costs to compare the costs reduction of 

a Recycling and Composting Plant implementation choosing a soil-cement made path. About the tightness, the soil 

cement path made showed as efficient, preventing rainwater permeation. Its simple compression resistence was 

evaluated as satisfactory, with 4,9 MPa by the 28th day. The composting processes on both paths were carried out 

during the active degradation period to compare its effects. The costs of implementation of soil-cement path made 

were approximately 30,9% less than the conventional path. Considering the total Reclycling and Composting Plant 

budget, the reduction of costs was about 7,7% of the investment. 

 
Key-words: Composting surface, Municipal Solid waste, Soil-cement, Waste treatment. 
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Resumo 

Avaliou-se, neste trabalho, a viabilidade de execução de um pátio de compostagem em solo-cimento quanto a sua 

capacidade de estanqueidade e de influências no processo de degradação biológica de resíduos sólidos. Foi 

executado um pátio em solo-cimento, analisando a compostagem de material orgânico em sua superfície, 

comparando os resultados com os obtidos em um pátio de concreto não estrutural. O pátio de solo-cimento foi 

executado com uma fina camada de argamassa para o aumento de sua vida útil. Todo o pátio foi executado sobre 

uma estrutura drenante a fim de verificar a estanqueidade do mesmo. Análises de resistência à compressão simples 

de corpos-de-prova do solo-cimento foram conduzidas assim como análises de pH, sólidos fixos e voláteis, umidade, 

temperatura, Escherichia coli e metais pesados da matéria orgânica utilizada no processo de compostagem. As águas 

pluviais drenadas pela superfície do pátio foram coletadas e realizadas análises de turbidez, pH, Escherichia coli, 

temperatura e os metais pesados analisados no material orgânico. Quanto à estanqueidade, o pátio em solo-cimento 

se mostrou eficiente, não permitindo a infiltração de águas pluviais. Sua resistência à compressão simples se mostrou 

satisfatória, com 4,9 MPa aos 28 dias de cura. A compostagem em ambos os pátios foram conduzidas durante a fase 

ativa de degradação para efeitos comparativos do processo. Os custos de implantação do pátio em solo-cimento 

foram de aproximadamente 30,9% a menos em relação ao concreto. Em um orçamento global de UTC, esta redução 

representaria em uma economia de 7,7% no investimento total da obra. 

 
Palavras chave: Resíduos Sólidos Urbanos, Solo-cimento, Superficie para compostagem, Tratamento de resíduos. 

 

 

Introdução 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 (IBGE, 2010), a disposição final de resíduos 

sólidos no Brasil apresenta o seguinte panorama: 50,8% dos municípios brasileiros destinam seus resíduos sólidos 

em vazadores a céu aberto (lixões); 22,5% em aterros controlados e 27,7% em aterros sanitários. Este fato mostra o 

grau de importância do desenvolvimento de pesquisas e programas de auxílio aos municípios para melhoria deste 

quadro, uma vez que a incorreta disposição dos resíduos sólidos nos chamados lixões, além de ilegal é também uma 

forma altamente impactante ao meio ambiente, podendo comprometer o solo, o ar e os corpos hídricos (sejam 

subterrâneos ou superficiais) do local. 

Em Minas Gerais, atualmente 36,58% dos municípios dispõe seus resíduos sólidos em vazadouros a céu aberto 

(lixões) e apenas 13,13% dos municípios tratam seus resíduos em UTC’s licenciadas. O fato da grande maioria dos 

municípios mineiros possuírem população inferior a 20.000 habitantes evidencia o potencial para reciclagem e 

compostagem, proporcionados pelas UTC’s. 

O solo-cimento é um material utilizado e pesquisado há várias décadas, principalmente nos Estados Unidos, onde 

este começou a ser desenvolvido (FERRAZ, 1994). Atualmente, no Brasil, já existem normas e recomendações 

técnicas tanto quanto à sua utilização, quanto à sua dosagem e métodos de execução. Como o material principal 

utilizado na confecção do mesmo é um material abundantemente encontrado no meio natural (e de pouco custo) e o 

percentual de cimento empregado é relativamente baixo, o custo do solo-cimento é bastante inferior ao concreto 

comum. Sendo assim, seu emprego em pátios de compostagem pode vir a ser uma alternativa interessante. Porém 

devem ser analisadas suas propriedades como pátio de compostagem, a fim de não alterar os parâmetros de controle 

do processo de degradação biológica, se mostrar satisfatoriamente impermeável além de resistir a cargas mecânicas. 

Desta forma, este trabalho objetivou avaliar o desempenho de um pátio de compostagem executado com solo-

cimento em relação a estanqueidade e a influência no processo de compostagem. 

 

 

Materiais e Métodos 

 

Como protótipo, foi construído um pátio nas dimensões 2,5 m x 4,5 m nas dependências do Laboratório de 

Engenharia Sanitária e Ambiental – LESA – do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de 

Viçosa – UFV. O pátio de compostagem em concreto, existente no LESA, foi utilizado para um experimento teste, 

para fins de comparação do processo proposto com o pátio convencional, uma vez que a execução do pátio seguiu as 

exigências expressas na NBR 12.254/90 (Execução de sub-base ou base em solo-cimento). 
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A estrutura descrita pode ser vista na Figura 1. O protótipo foi proposto com o objetivo de avaliar a 

impermeabilização do solo-cimento como pátio de compostagem, propriedade indispensável a esta estrutura, além de 

garantir as condições para o processo de degradação. 

O pátio em solo-cimento foi executado com as seguintes especificações: 

- Espessura do pátio de oito centímetros com declividade de 2% em direção ao dreno de águas pluviais disposto em 

sua extremidade. 

- Acima do pátio em solo-cimento, foi executada uma camada de 2 cm de argamassa composta por cimento, areia e 

água. 

- Abaixo do pátio, foi executada uma estrutura composta por uma camada de três centímetros de brita número dois, 

que serve como dreno das águas que porventura infiltrarem pelo pátio. 

- Esta estrutura se apóia em uma camada de concreto, que por sua vez possui declividade de 2% em direção ao dreno 

inferior disposto na extremidade do pátio, com o propósito de drenar os líquidos que porventura vierem a infiltrar. 

- Caixa subterrânea de concreto com dimensões 30 cm x 30 cm x 15 cm interligada com o dreno inferior para 

armazenagem de líquidos percolados do pátio de compostagem em solo-cimento. 

- Caixa coletora de águas pluviais drenadas pela parte superior do pátio, com capacidade para 250 L, a fim de 

analisar as propriedades de águas contaminadas pelo composto. 

O procedimento de execução do pátio de solo-cimento seguiu as recomendações da DNER-ES305/97 (Pavimentação 

– Base de Solo-Cimento) e a NBR 12.254/90 -Execução de Base ou Sub-base de Solo-cimento, bem como os 

resultados encontrados por Castro (2008), Portelinha (2008) e Crispim (2007). 

 Primeiramente, realizou-se a limpeza do local onde o pátio seria executado. Foi feito o nivelamento e gabaritagem, 

seguido de uma camada de concreto. Esta base de concreto foi feita com decaimento de acordo com o esquema 

mostrado na Figura 1, a fim de escoar as águas pluviais que porventura infiltrassem no pátio de solo-cimento. 

 

 

Figura 1.  Esquema do protótipo do pátio em solo-cimento 
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A base de concreto foi contornada com blocos de concreto rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 

uma porção de cimento para três porções de areia. Com isso, os blocos foram preenchidos com concreto no intuito de 

melhorar a resistência, assim como dificultar a entrada de águas pluviais externas ao pátio pelas laterais. Em seguida, 

espalhou-se uma camada de 2 cm de brita n° 2 a fim de drenar a água percolada do pátio caso houvesse infiltração, 

juntamente com o posicionamento do tubo para condução desta água a uma caixa reservatória. Em seguida foi feita a 

mistura do solo-cimento com a adição de água a fim de obter o teor de umidade ótimo, descrito por Crispim (2007), e 

posterior compactação sobre a camada de brita. Como descrito na NBR 12.254 – Execução de sub-base ou base de 

solo-cimento – o tempo decorrido entre a homogeneização da mistura e adição de água e a execução da compactação 

não foi superior a 2 horas, tendo em vista o início dos processos de reação do cimento. 

 

Como é recomendado pela ABCP no boletim técnico BT-117 (1996), um acabamento superficial é fundamental para 

se garantir a durabilidade do piso. Para tanto, é necessário uma camada de argamassa de cimento e areia, visando um 

aumento da resistência ao desgaste mais intenso que pode ocorrer no processo de reviramento das pilhas. Além disso, 

esta camada de argamassa teve como objetivo uma maior capacidade de estanqueidade do pátio, elemento 

indispensável para sua funcionalidade. 

 

O processo de compostagem foi realizado com os resíduos orgânicos obtidos na unidade de triagem e compostagem 

do município de São Geraldo – MG.  No pátio do LESA, a matéria orgânica foi homogeneizada e repartida em duas 

frações iguais, que foram utilizadas para a montagem de duas pilhas. A primeira pilha foi montada no pátio 

executado com a mistura solo-cimento e a segunda, no pátio de concreto comum pré-existente no laboratório. Esta 

segunda pilha serviu como comparativo com a primeira pilha para a análise de possíveis interferências no processo. 

O experimento foi realizado com uma repetição, a fim de verificar a consistência dos dados.  

 

Neste estudo, foi analisada a fase ativa da compostagem, ou seja, os 60 primeiros dias de degradação. Durante este 

tempo, análises periódicas de controle da compostagem foram realizadas. Neste mesmo período, as águas pluviais 

drenadas pelo pátio executado em solo-cimento foram analisadas de acordo com a freqüência descrita na Tabela 1, a 

fim de verificar a qualidade deste efluente que entra em contato com o composto em degradação.  

 

As análises físico-químicas foram realizadas nas instalações do LESA, enquanto que análises biológicas foram 

realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos da UFV. As análises de metais pesados - mercúrio, cobre, 

zinco, cromo, chumbo, níquel e cádmio – foram realizadas no Laboratório de Matéria Orgânica do Departamento de 

Solos da UFV. 

 
Tabela 1 - Parâmetros e freqüência de análises para o composto orgânico dos pátios de compostagem 

Análise Frequência 

Umidade Semanal 

Temperatura Diária 

pH Semanal 

Sólidos Fixos Semanal 

Sólidos Voláteis Semanal 

Escherichia coli Quinzenal 

Metais pesados (Hg, Cu, Zn, Cr, Pb, Ni, Cd) Início e fim do experimento 

 

Resultados E Discussão 

 

Para ambas as pilhas do experimento 1 (pátio de concreto e pátio em solo-cimento) foi verificado um período de 28 a 

30 dias para que a temperatura atingisse fase termofílica acima de 40°C, conforme pode ser verificado na Figuras 2. 

Este fato pode ser explicado pela alta umidade de ambas as pilhas do experimento 1, ocasionada pelo alto índice 

pluviométrico verificado nos dias 15/03/2011 e 16/03/2011, quando foi montado o experimento. A partir do 14° dia 

do experimento, a umidade, sendo corrigida por meio de reviramento e aspersão de água quando necessário atingiu 

valores dentro da faixa recomendada por Azevedo (1997), entre 60 e 70%. Apesar da correção da umidade, a partir 

do 42° dia, em ambas as pilhas a umidade atingiu valores abaixo de 50% e atingindo valores mínimos de 40,1% e 

40,9%. No entanto, Pereira Neto (2007) e Azevedo (1993) indicam como teor mínimo possível para a compostagem 
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40% de umidade. No experimento 2 foi verificado um período de 7 dias para a temperatura atingir valores acima de 

40°C, o que pode ser justificado pelo baixo índice pluviométrico na semana de montagem do experimento, de 

16/05/2011 a 22/05/2011. A umidade das pilhas neste experimento mostrou-se próximo a valores recomendados para 

a compostagem logo nos primeiros 7 dias do experimento (entre 60 e 70%). Os menores valores de umidade para o 

experimento 2 foram de 42% e 44,6% acima do teor mínimo de 40%. 

 

A análise dos sólidos voláteis, feita por meio da calcinação, mostrou valores iniciais de 91,4% e 91,5%, decaindo ao 

longo do processo e atingindo valores mínimos de 64,9% e 71,8%. A oscilação entre os resultados obtidos ao longo 

do processo de degradação pode ser justificada pela metodologia de amostragem. No experimento 2, foram obtidos 

valores iniciais para sólidos voláteis de  88,6 e 82,6%, decaindo ao longo do fase ativa de degradação e atingindo os 

valores mínimos de 61,2% e 61,4% ao final do processo. Como pode ser observado na Figura 3, o experimento 2 

apresentou uma maior redução dos sólidos voláteis, fato justificado pela menor taxa de umidade ao longo do início 

do processo, que propiciou uma maior temperatura nos primeiros 14 dias e conseqüente atividade microbiana. 

 

O pH de ambas as pilhas no primeiro experimento mostrou-se em 4,5 no primeiro dia de análise. Os valores de pH 

no início do processo de compostagem tendem a ser ligeiramente baixos, caracterizando a fase de acidificação nos 

primeiros dias devido ao acúmulo de ácidos formados por bactérias na degradação dos compostos carbonáceos 

(AZEVEDO, 1993), demonstrados pelos valores obtidos a partir da 2ª amostragem, no 7° dia, de 4,15 e 3,95. Deste 

ponto em diante, o pH elevou-se gradativamente, atingindo, no final do processo de compostagem, um pH 9,0.  O 

experimento 2 apresentou um pH inicial de 4,6, próximo ao encontrado no início do experimento 1. Contudo, a 

queda do pH inicial neste experimento se deu de forma menos acentuada, sendo percebida na pilha de concreto, com 

o valor de 4,5 aos 7 dias. O aumento no valor do pH se deu continuamente até atingir 9,4 e 9,5 na pilha do pátio em 

concreto e no pátio em solo-cimento respectivamente.  

 

Quanto à análise dos metais pesados, esta pode foi realizada comparando-se com valores de referência da norma 

americana CFR 40, parte 503. Ambos os experimentos demonstraram valores abaixo dos limites impostos pela 

norma americana para mercúrio, cobre, zinco e cromo. Os valores de níquel e cádmio encontraram-se valores abaixo 

do limite detectável e o chumbo em valores abaixo do limite quantificável. Na Tabela 2 são demonstrados os valores 

obtidos na pilha do experimento em solo cimento.Os resultados obtidos para os metais pesados mostraram-se 

próximos dos encontrados por Barreira (2006), que avaliou metais pesados em 14 UTC’s no estado de São Paulo, 

obtendo valores inferiores a 
1.405 Kgmg  para cobre, 

1.890 Kgmg  para zinco e valores abaixo do limite detectável 

para níquel e cádmio e abaixo do limite quantificável para chumbo. As análises de Escherichia coli foram feitas por 

meio do processo de NMP – Número Mais Provável – não representando valores acima do mínimo detectável (< 3 

NMP/g) para ambas as pilhas nos experimentos 1 e 2. Azevedo (1993) evidenciou uma presença de até 8x10² col/g 

em leiras de compostagem de material orgânico.  

 

 

Figura 2. Curvas de temperatura para ambos os pátios nos experimentos 1 e 2 
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Figura 3. Curvas de sólidos voláteis para os experimentos 1 e 2 

 

Tabela 2. Metais pesados nas pilhas do pátio de solo-cimento 

 
Elementos analisados (

1. Kgmg
) 

Hg Cu Zn Cr Pb Ni Cd 

Experimento 1 - Início 13 91 234 11 < LQ < LD < LD 

Experimento 1 - Fim 14 89 231 11 < LQ < LD < LD 

Experimento 2 – Início 16 94 201 17 < LQ < LD < LD 

Experimento 2 - Fim 19 89 198 17 < LQ < LD < LD 

Limites EPA 57 4300 7500 3000 840 420 85 

LD – Limite de detecção 

LQ – Limite Quantificável 

 

 

Tabela 3 – Orçamentos ilustrativos de pátios em concreto comum e em solo-cimento, em US$/m² 

Item 

Pátio em Concreto Pátio em Solo-cimento 

Unidade Preço 

unitário 

Preço 

total 

Unidade Preço 

unitário 

Preço 

total 

Limpeza de terreno m² 0,20 0,20 m² 0,20 0,20 

Nivelamento m² 0,07 0,07 m² 0,07 0,07 

Locação de obra m² 2,17 2,17 m² 2,17 2,17 

Fôrma e desfôrma m² 6,89 6,89 m² 6,89 6,89 

Concreto não 

estrutural 
m³ 104,46 8,36 m³ - - 

Cimento Kg - - Kg 0,17 1,83 

Escavação e 

transporte de solo de 

1ª categoria 

m³ - - m³ 
1,83 0,15 

Compactação 

mecanizada 
m² - - m² 0,91 0,91 

TOTAL  US$/m² 17,69   12,22 

 

 

Ao se analisar a Tabela 3, pode-se observar uma comparação direta entre os custos de implantação tanto do pátio em 

concreto comum como em solo-cimento. O levantamento de custos foi realizado com base nos critérios e projetos 
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realizados no LESA e nos valores encontrados no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção), que representa um índice de custos médios de cada serviço ou insumo de uma obra em cada um dos 

estados brasileiros. Com base no SINAPI, o pátio em concreto foi orçado em US$ 17,69, enquanto que para o pátio 

em solo-cimento obteve-se o valor de US$ 12,22, representando assim, uma redução de 30,9% nos custos de 

implantação desta parte da UTC. Como proposto pelo estudo e analisado através da composição de custo, chegou-se 

então a um orçamento total de uma UTC, onde foram obtidas, uma redução de 7,7% dos custos ao se adotar o solo-

cimento como material componente do pátio de compostagem. 

 

Conclusões 

 

A compostagem do experimento 1 foi prejudicada pelo alto índice pluviométrico observado nos primeiros dias da 

compostagem. Tal índice pluviométrico incidiu no alto teor de umidade em ambas as pilhas, 74,2% no pátio de 

concreto e 73,6% no pátio de solo-cimento. Estes valores para o teor de umidade dificultou o aumento da 

temperatura e conseqüentemente da atividade dos microrganismos termofílicos, responsáveis pela compostagem do 

material orgânico. Já a compostagem no experimento 2 apresentou variações de temperatura e pH descritas por 

Azevedo (2003). Temperaturas acima de 40°C foram obtidas em menos de 7 dias de experimento, assim como 

valores baixos de pH (4,6) no início do processo e elevados (9,5) ao final dos 60 dias. 

 

Como recomendado pela ABCP (1996), faz-se necessário a execução de uma fina camada de argamassa de cimento e 

areia para o aumento da vida útil do pátio de compostagem. Sem a execução desta camada, o atrito causado por pás e 

enxadas utilizadas no reviramento de leiras e pilhas pode ocasionar o desprendimento do material. A estanqueidade 

do pátio de compostagem, principal parâmetro analisado e necessário para sua funcionalidade, mostrou-se 

satisfatória, uma vez que não foi observado, durante o período da pesquisa, volume de líquidos drenados para a caixa 

coletora da camada drenante inferior do pátio. 

 

A escolha do solo é um fator determinante na execução do solo-cimento. No presente estudo, o solo da Vila 

Secundino utilizado atende aos requisitos da NBR 12.253/92. Porém, solos com granulometria fora dos requisitados 

pela referida norma, podem ser utilizados, desde que corrigida sua granulometria, através de, por exemplo, adição de 

areia. A análise da viabilidade econômica descrita mostra a grande vantagem do solo-cimento para sua utilização 

como pátio de compostagem. O custo por m² para o solo-cimento obtido foi de US$ 12,22 frente aos US$ 17,69 do 

concreto. Tal diferença representa uma economia de 30,1%. Estes valores demonstram uma economia de até 7,7% no 

valor necessário para a execução da UTC, o que pode representar uma viabilidade para municípios de menor aporte 

financeiro. 
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Abstract 
The aim of this work was to design an anaerobic reactor for treatment of organic solid waste (OSW), its 

characteristics are linked to the biochemical processes of anaerobic digestion. The design of the upflow anaerobic 

reactor packed with sludge bed (RAFAELL, for its acronym in Spanish) is based on improving the efficiency of 

methane production and solids removal. The design considers a pretreatment OSW which are subjected to shear 

forces to increase the number of particles smaller than 150 µm and the concentration of dissolved solids (particles 

smaller than 1.5 µm). In addition we have included a bed of sludge to increase the cell residence time in the reactor, 

the sludge bed is continuously enriched by the microorganisms present in the system fed RSOU. The packing section 

enables keeping separated the hydrolytic and methanogenic stages which improves process control. Hydraulic flows 

allow faster transport the sludge bed biodegradable fraction, which favours its transformation to methane. The 

above mentioned features, included in a single reactor, to improving the efficiency of the anaerobic process and 

facilitate the control and operation of the digester. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue diseñar un reactor anaerobio para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos urbanos 

(RSOU), sus características están vinculadas con los procesos bioquímicos de la digestión anaerobia. El diseño del 

reactor anaerobio de flujo ascendente empacado con lecho de lodos (RAFAELL) está basado en el mejoramiento de 

la eficiencia de producción de metano y remoción de sólidos. El diseño considera una etapa de pre tratamiento en la 

que los RSOU son sometidos a esfuerzos cortantes para incrementar el número de partículas menores a 150 µm y la 

concentración de sólidos disueltos (partículas menores a 1.5 µm). Además, se ha incluido un lecho de lodos para 

incrementar el tiempo de residencia celular en el reactor, este lecho de lodos es enriquecido constantemente por los 

microorganismos presentes en los RSOU alimentados al sistema. La sección de empaque permite mantener separadas 

las fases hidrolítica y metanogénica lo que mejora el control del proceso. Los flujos hidráulicos permiten transportar 

la fracción más rápidamente biodegradable al lecho de lodo, lo que favorece su transformación a metano. Las 

características antes expuestas, incluidas en un solo reactor, permiten mejorar la eficiencia del proceso anaerobio, 

además de facilitar el control y operación del digestor.  

 
Palabras clave: fracción biodegradable, residuos sólidos orgánicos, distribución tamaño de partícula. 

 

 

Introducción  

 

La deficiente disposición de residuos sólidos en México genera problemas de contaminación y de salud pública. 

Aunque parte de la solución a este problema está vinculada con aspectos político-económicos, otra está vinculada 

con la disponibilidad de tecnologías para el tratamiento de los residuos sólidos. Entre el 50 y 55 % de los residuos 

sólidos urbanos, son de origen orgánico. Esto implica que se deben de disponer cerca de 18.7 millones de toneladas 

anuales de RSOU (SEMARNAT, 2008), pero si estos son tratados por digestión anaerobia estaríamos produciendo 

en energía cerca de 95.63 X 10
3
 MW.h [considerando un rendimiento de 750 m

3
/t RSOU, un 65 % de metano en el 

biogás (Montalvo y Guerrero, 2003) y un poder calorífico volumétrico de 10.49 kW.h.m
-3 

(García, 2006)]. En este 

contexto el desarrollar tecnologías que permitan optimizar los rendimientos de la digestión anaerobia de RSOU 

puede representar el punto de partida para encontrar las soluciones que se requieren para el manejo adecuado de los 

RSOU.  

 

El tratamiento y la disposición adecuada de los residuos sólidos generados en cualquier Municipio, siempre 

dependen de las alternativas tecnológicas y para su adopción se deben considerar una serie de aspectos: (i) técnicos, 

(ii) ambientales, (iii) político-económicos, y (iv) sociales. Para cada Municipio es importante evaluar su capacidad de 

inversión financiera, de operación y mantenimiento de las políticas y tecnología de tratamiento, aspectos que son 

muy importantes en función de la continuidad administrativa, que ha traído escenarios negativos en la consolidación 

de las tecnologías de tratamiento y disposición (Dantas de Lima, 2013). 

 

La digestión anaerobia se ha utilizado desde 1936, pero en los últimos 20 años se ha incrementado su utilización 

como método de tratamiento de los residuos sólidos orgánicos urbanos, RSOU, con obtención de metano, efluente 

líquido y biofertilizante. El proceso de digestión anaerobia de RSOU es una intensificación tecnológica de los 

procesos que ocurren normalmente en la naturaleza. El metano es uno de los principales productos finales de la 

descomposición de la materia orgánica en ambientes anaerobios. Este proceso ha sido descrito como un proceso 

multi-etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis (Montalvo y Guerrero, 2003). 

 

La clasificación de los diferentes procesos anaerobios aplicados en el tratamiento de RSOU puede efectuarse 

atendiendo a diferentes criterios como: la concentración de sustrato, temperatura de operación, forma de alimentar 

(continua o discontinua), separación de fases y modelo de flujo (Fernández-Polanco, 2002). La eficiencia de los 

procesos es evaluada en función de la producción y la productividad de biogás, por ejemplo, procesos como el Draco 

y Valorga (son característicos de sistemas de una etapa que operan con concentraciones de sólidos totales alrededor 

de 40%) tienen eficiencias de producción de entre 100 y 180 m
3
.t

-1
 de residuo y productividades de entre 4 y 5.9 

m
3
.m

-3
.d

-1
, operando a tiempos de retención mayores a 10 días. En comparación, sistemas de dos etapas han 

reportado producción de biogás de 750 m
3
.t

-1
 de residuo, operando con tiempos de residencia mayores a 20 días 

(Montalvo y Guerrero, 2003). 
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Durante los últimos años los procesos de digestión anaerobia, con finalidad energética de producción de biogás, han 

experimentado un incremento espectacular. Sin embargo, algunos autores como Fernández-Polanco (2002), afirman 

que existen carencias de información para el diseño. Los RSOU a digerir son complejos en estructura física y en 

composición química, por lo que es preciso realizar una caracterización adecuada, con especial atención a la 

diferente biodegradabilidad y cinética de biodegradación de las distintas fracciones. Además, se debe dedicar 

suficiente atención a las posibles limitaciones derivadas del tamaño de los sólidos y del control por la etapa de 

hidrólisis. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es la estabilidad del inóculo. Ghanimeh et al., (2013) establecieron 

que es posible mejorar la estabilidad de la digestión anaerobia termofílica de RSOU mediante la adición de lixiviados 

y composta durante la inoculación. Ellos mantuvieron estable el proceso aumentando hasta dos veces la carga 

orgánica (4 g SV/L/d). 

 

El diseño de tecnologías tendientes a aumentar la biodegradabilidad de los RSOU es interesante, tanto desde el punto 

de vista del incremento de la producción de biogás, como de la reducción de la cantidad de sólido digerido a 

disponer. Fernández-Polanco (2002) advierte que las diferencias entre los procesos de vía seca y húmeda no se 

corresponden con el esquema bioquímico del proceso, es decir, sus diferencias derivan de sus necesidades 

energéticas, modelo de flujo y volumen de reactor. Por lo que abre la posibilidad de generar diseños sustentados en 

criterios que incidan en el proceso bioquímico, Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es diseñar y evaluar la 

estabilidad de un reactor anaerobio de flujo ascendente empacado con lecho de lodos (RAFAELL) para el 

tratamiento de residuos sólidos orgánicos urbanos. El diseño del RAFAELL está basado en el mejoramiento de la 

hidrólisis, la separación de las fracciones biodegradables de las lentamente biodegradables y del enriquecido 

constante del inóculo por los microorganismos presentes en el RSOU alimentado al sistema. 

 

 

Metodología 

 

Recolección y caracterización de los residuos sólidos orgánicos urbanos 

Los residuos utilizados fueron recolectados en hogares de Orizaba, Veracruz México. Sólo se utilizaron residuos 

sólidos orgánicos urbanos de origen vegetal (RSOUOV). Una vez que la muestra de RSOUOV llegó al laboratorio se 

procedió a su caracterización. Primeramente se realizó un inventario del tipo y cantidad de residuo colectado. 

Posteriormente se realizó un análisis fisicoquímico, determinando:  

 pH y conductividad, la mezcla de RSOUOV se secó y posteriormente se procedió según Fernández et al. 

(2006)  

 Humedad, se pesaron 100 g de RSOUOV y se secaron en un horno a 105 °C. La humedad se determinó por 

diferencia de pesos. 

 Sólidos volátiles, La muestra seca de RSOUOV se calcinó en una mufla a 550 °C. Los sólidos volátiles se 

calcularon con la diferencia de los sólidos totales y los sólidos fijos. 

 Demanda química de oxígeno, La mezcla de RSOUOV fue triturada en un extractor de frutas, el líquido fue 

recuperado y pasado por un tamiz con tamaño de partícula de 105 µm. El bagazo fue exprimido usando un 

cedazo hasta extraer el máximo de líquido, que fue también tamizado. Mezcladas las dos fracciones liquidas 

se procedió a calcular la DQO por el método de reflujo cerrado (Eaton et al., 1998). 

 Proteínas y carbohidratos, La misma muestra utilizada para DQO fue empleada para determinar proteínas  y 

carbohidratos (Goel et al., 1998). 

 

Activación del inóculo 

Un reactor anaerobio de flujo ascendente de 24 L fue inoculado con una mezcla de lodo residual secundario 

estabilizado anaeróbicamente y estiércol de vaca, en una proporción volumétrica de 1:1. El reactor fue alimentado 

con lixiviado (agua liberada de un reactor empacado con RSOUOV). La carga de alimentación se fue incrementando 

conforme la eficiencia del reactor mejoró. A los 100 días de operación alcanzó una actividad metanogénica de 0.21 

±0.03 g DQOCH4.g
-1

SSV.d
-1

. 
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Dinámica de solubilización de los residuos 

Los RSOUOV fueron cortados en trozos de aproximadamente 1 cm y posteriormente se empacó un reactor de 8 L 

con ellos. Una vez empacado el reactor se inició la recirculación a través del lecho de agua residual municipal, 

fijando una velocidad ascensional de 1 m/h. Diariamente se tomó una muestra de 100 mL misma que fue recuperada 

con agua residual municipal. A la muestra se le determinó ST y SV. Una vez que el efluente se saturó de sólidos fue 

remplazado por agua residual. 

 

Biodegradabilidad anaerobia de los sólidos en los RSOUOV 

Se determinó la biodegradabilidad (Field et al., 1986), tanto de los sólidos solubles (<1.5 µm) como de los sólidos 

suspendidos (> 150 µm) para una mezcla de RSOUOV sometida a recirculación de agua. El inóculo utilizado tuvo 

una actividad metanogénica 0.21 gDQOCH4.g
-1

SSV.d
-1

 ± 0.03, la relación sustrato-inóculo en el ensayo fue de 3 

gDQOacetado/gSSVinóculo. La composición de metano en el biogás fue determinado por cromatografía de gases. 

 

Diseño del reactor anaerobio  

Los criterios de diseño del RAFAELL fueron: la velocidad ascensional, el tiempo de retención hidráulico y el 

porcentaje de biodegradabilidad de los sólidos. En esta etapa se estableció la velocidad ascensional adecuada para 

promover la reducción del tamaño de partícula y mantener el lecho de lodos en la sección de metanogénesis. 

También se estableció el tiempo de retención hidráulica para lograr la mayor eficiencia de remoción de carga 

orgánica. A partir de los resultados obtenidos se diseñó el reactor anaerobio.  

 

 

Resultados. 

 

Caracterización de los residuos.  

La composición de los residuos que se utilizaron para empacar el RAFAELL se muestra en la Tabla 1. Las 

características de la mezcla de empaque se exponen en la Tabla 2, los valores obtenidos están dentro del intervalo 

reportado en estudios previos para mezclas similares de RSOUOV. 

 

Tabla 1. Fracción de los tipos de RSOUOV empacados 

Residuos Fracción  

Toronja 0.08 

Naranja 0.14 

Plátano 0.02 

Melón 0.21 

Papaya 0.06 

Sandia 0.49 

 

 

Tabla 2. Características fisicoquímicas de la mezcla de RSOUOV empleados como empaque 

Parámetro Este trabajo Liu et al., 2008  

pH 6.79    7.0 

Conductividad 5.15  mS/cm - 

Humedad 88 % 85 % 

Sólidos totales  12 % 15 % 

Sólidos volátiles 95 (% de los ST) 83.4 (% de los ST) 

DQO 130.2 g/L *2.78 g/L 

Proteína 5.7 g/L 18 g/L 

Carbohidratos  115 g/L 78-83 g/L 

Relación C/N 40.6 26.4 
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* Representa la DQO de la fracción líquido de RSOU sometidos a hidrólisis ácida 

Dinámica de solubilización de los residuos. 

Una vez que el reactor fue empacado con 8 L de RSOUOV, se inició la recirculación a través del empaque con 8 L 

de agua residual conteniendo 0.05 g SV/L. La velocidad ascensional fue fijada en 1 m/h. En la Figura 1 se observa la 

dinámica de solubilización de los sólidos en el agua residual. A los primeros 6 días llega a su máxima concentración 

(6.75 g SV/L). El segundo ciclo (se cambia el efluente del reservorio por agua residual) el efluente llega a su máximo 

el día 17 (3.12 g SV/L). El tercer ciclo inicia el día 19, llegando a su máximo el día 23 (3.45 gSV/L), En el último 

ciclo inicia en el día 24 y se llega a una máxima concentración 2.13 gSV/L, el día 32. Se observa también que el 

agua residual se satura rápidamente con sólidos en cada una de las etapas. 

Durante este experimento también se observó un cambio en la densidad de empaque del RSOUOV, pasando de 2.2 

kg/L a 0.69 kg/L. El volumen de los residuos al final fue el 40 % del volumen inicial y el tamaño de partícula 

promedio del empaque fue menor a 5 mm, está disminución se logró en un periodo de 35 días, lo que representa 

alrededor de 3.5 menos tiempo que el utilizado en el composteo tradicional para reducir en esa magnitud el volumen. 
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Figura 1. Sólidos volátiles en el efluente de recirculación de un reactor empacado con RSOUOV. 

 

 

Al efluente obtenido en cada una de los ciclos de recirculación les fue medida su biodegradabilidad anaerobia (Tabla 

3). El efluente fue disminuyendo su biodegradabilidad con forme avanzan los ciclos de recirculación. Al RSOUOV 

retirado del reactor al finalizar los ciclos de recirculación se le quitó el exceso de agua y se trituró en un extractor de 

frutas, el líquido fue recuperado y pasado por un tamiz con tamaño de partícula de 105 µm. El bagazo fue exprimido 

usando un cedazo hasta extraer el máximo de líquido, que fue también tamizado. La Mezcla de las dos fracciones 

liquidas fueron utilizadas para determinar la biodegradabilidad del empaque. La baja biodegradabilidad del 

RSOUOV después de la recirculación debe estar asociada a su composición (polisacáridos como celulosas). 

 

Tabla 3. Biodegradabilidad del efluente de recirculación de un 

reactor empacado con RSOUOV 

Ciclo Biodegradabilidad (%) 

1 72 ± 11 

2 64 ± 9 

3 57 ± 10 

4 56 ±8 

RSOUOV 37 ± 7 
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Asignación del valor de los parámetros de diseño. 

El reactor anaerobio de flujo ascendente de 24 L fue alimentado con diferentes flujos volumétricos, para establecer 

valores de 0.5, 1, 1.4 y 2 m/h para la velocidad ascensional. En la figura 2 se muestran el valor de los sólidos totales 

en el efluente del reactor a las diferentes velocidades ascensionales. Se observa que de 0.5 a 1.44 m/h la 

concentración de sólidos en el efluente está por debajo de 0.15 g SST/L y que para la velocidad de 2 m/h se 

incrementa la concentración de sólidos hasta 0.33 g SST/L, con una desviación estándar mayor, lo que implica que la 

perdida de sólidos puede llegar hasta 0.45 g SST/L. Así que se estableció como velocidad ascensional de operación 

de 1.4 m/h, ya que a ésta no hay pérdida de inóculo, al mismo tiempo que provoca que los esfuerzos cortantes sobre 

el empaque sean mayores lo que provoca una mayor desintegración del sólido. 

 

 

 
Figura 2. Concentración de SST en el efluente del reactor anaerobio de flujo ascendente a distintas velocidades 

ascensionales 

 

 

Para establecer el tiempo de retención hidráulica se utilizó la información generada en la pruebas de 

biodegradabilidad, en ellas se estableció que el tiempo promedio en el que se alcanza una velocidad de producción de 

metano constante fue de 7 ± 3 días. Por lo que se estableció un tiempo de retención hidráulica de 10 días. 

Debido a que los flujos para controlar la velocidad ascensional y el tiempo de retención hidráulico son distintos se 

utilizaron dos bombas peristálticas, una proporciona la velocidad ascensional (1.4 m/h) y la otra el tiempo de 

retención hidráulica (10 d), Figura 3. 

 

Construcción y puesta en marcha del RAFAELL 

El reactor fue construido de acrílico con tres compartimientos (Figura 3), cada uno con un volumen total de 8 L y un 

área de 400 cm
2
.
 
La relación área/longitud máxima que se obtuvo para lograr una buena distribución de la 

alimentación a escala laboratorio fue de 20. La parte superior del reactor tiene una mampara de separación sólido-

líquido-gas. El flujo hidráulico del reactor es controlado por dos bombas peristálticas, una controla la velocidad 

ascensional y la otra el tiempo de retención hidráulico. El cárcamo de bombeo [(m), Figura 3] está en un baño de 

temperatura controlada para mantener la alimentación del efluente a 35 °C.  

Para iniciar la operación del reactor se utilizaron 6 L del inóculo previamente adaptado (actividad metanogénica de 

0.21 ±0.03 g DQOCH4.g
-1

SSV.d
-1

) colocado en la primera sección del reactor [(b), Figura 3]. La sección superior del 

reactor fue empacada con RSOUOV con un tamaño de partícula promedio de 1 cm. El RAFAELL se llenó con agua 

residual que es recirculada para que pase a través del lecho de lodo anaerobio, ascienda por una zona de mezclado 

(sección central del reactor) y llegue a la sección de empaque en dónde los esfuerzos cortantes provocan la reducción 

del tamaño de partícula de los RSOUOV, transportando las partículas más pequeñas al lecho de lodo. El biogás es 

retirado continuamente utilizando un separador sólido-líquido-gas y cuantificado por un contador magnético de 

pulsos [(n), Figura 3]. La eficiencia del sistema se evaluó determinando la productividad de metano LCH4.LR
-1

.d
-1

. La 
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Figura 4 muestra la productividad del reactor durante los primeros 50 días de operación. En los primeros 5 días de 

operación se observó un descenso brusco del pH llegando hasta 4.5. Se ajustó el pH en el cárcamo de bombeo con 

una solución 5 N de hidróxido de sodio, sin embargo, después de 12 horas el pH volvió a descender hasta 5.2, se 

ajustó el pH nuevamente con álcali, además se agregó bicarbonato de sodio hasta tener una relación 1 g HCO3
-
.g

-1 

DQO, para controlar la variación del pH. Después de los 30 días de operación se alcanzó la estabilidad del sistema 

logrando productividades de 2.5 LCH4-LR
-1

.d
-1

. 

 

 

a) Entrada de recirculación.

b) Lecho de lodo.

c) Región de empaque.

d) Placa de distribución.

e) f) Mallas

g), h) Deflectores para biogás.

i) Separador.

j) Salida de recirculación.

k) Salida de biogás.

l) Bomba peristáltica.

m) Reservorio de recirculación.

n) Trampa para biogás.
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Figura 3. Reactor anaerobio de flujo ascendente empacado con lecho de lodos  
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Figura 4. Productividad de metano (●) y pH (∆) en el RAFAELL.  
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Conclusiones. 

 

El reactor anaerobio de flujo ascendente empacado con lecho de lodos (RAFAELL), fue diseñado considerando los 

aspectos bioquímicos de la digestión anaerobia de residuos sólidos orgánicos. El diseño permite mejorar la eficiencia 

del proceso anaerobio, además de facilitar el control y operación del digestor.  

El reactor anaerobio requiere un sistema de control de pH efectivo, ya que este parámetro es el que limita el arranque 

del sistema.  

Se deben establecer la máxima cantidad de RSOUOV que puede soportar el RAFAELL, operado a 35 °C, en el 

arranque y determinar su factibilidad operando como un reactor de lote alimentado. 
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Abstract 
Over the past two decades, it is observed a significant growing of waste generation resulting from products 

disposability, whose management is related to discussion of liability model: shared responsibility or extended 

producer responsibility. While in the first is essential the definition of clear rules and responsibilities to all 

stakeholders, representing a way to transfer environmental costs from public sector to private, in second model, all 

actors involved in  waste management chain have a shared responsibility for product’s life cycle . In Brazil, in 2010, 

was approved the National Solid Waste Policy, which adopted principle of shared responsibility for product’s life 

cycle, involving the following stakeholders: manufacturers, importers, distributors and retailers, consumers, and 

responsible for public urban cleaning services and waste management. However, discussions and referrals denote 

continuous pressure from industrial sectors, in order to delay adoption of measures to proper management and not 

consider waste totality generated in each stream. There is a gap about the clear definition of responsibilities for 

each stakeholder in reverse chain. Past four years from policy implementation, there is no management systems and 

the proposals presented to sector agreements are limited, especially about targets and deadline requirements. 
 

Key words: post-consumer responsibility, management of post-consumer waste, shared responsibility, extended producer 

responsibility, special waste. 
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Resumo 

Nas duas últimas décadas, observa-se significativo aumento da geração de resíduos originados da descartabilidade de 

produtos, cujo gerenciamento está associado à discussão do modelo de responsabilização: responsabilidade 

compartilhada ou responsabilidade estendida do produtor. Enquanto na primeira é essencial a definição de regras e 

atribuições claras aos atores envolvidos, representando uma forma de transferência dos custos ambientais do setor 

público para o privado, na segunda, todos os atores envolvidos na cadeia de gestão dos resíduos possuem uma 

parcela de responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos. No Brasil, em 2010, foi aprovada a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que adotou o princípio da Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos, 

envolvendo os seguintes atores: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores, e titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Porém, discussões e encaminhamentos 

atuais denotam contínua pressão dos setores produtivos, no sentido de protelação da adoção de medidas para a gestão 

adequada e que considere a totalidade dos resíduos gerados em cada fluxo. Há uma lacuna quanto à definição clara 

das responsabilidades para cada ator da cadeia reversa. Após quatro anos da vigência da PNRS, não há sistemas 

implantados e as propostas de acordos setoriais apresentadas são limitadas, principalmente quanto a metas e prazos.  
 

Palavras chave: responsabilidade pós-consumo, gestão de resíduos pós-consumo, responsabilidade compartilhada, 

responsabilidade estendida do produtor, resíduos especiais. 

 

 

 

Introdução 

Nas duas últimas décadas, observa-se significativo aumento da geração de resíduos originados da descartabilidade de 

produtos, alguns dos quais, por suas características de periculosidade ou quantidades geradas, requerem 

gerenciamento especial, tais como equipamentos elétricos e eletrônicos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, e 

pneus inservíveis. O gerenciamento desses resíduos especiais está associado à discussão do modelo de 

responsabilização pelos produtos pós-consumo a ser adotado nas políticas públicas: responsabilidade compartilhada 

ou responsabilidade estendida do produtor.  

Em países como Noruega, Suíça, Japão e nos que constituem a União Europeia (UE), ganha força a visão holística 

dos impactos ambientais durante todo o ciclo de vida dos produtos. Essa mudança de abordagem se traduz na 

formulação de políticas disciplinando a gestão dos produtos pós-consumo, sendo o principal instrumento adotado 

para sua implementação o princípio da Responsabilidade Estendida do Produtor (REP), definido pela Organisation 

for Economic Cooperation and Development (OECD) como um princípio de política no qual a responsabilidade do 

produtor por um produto é ampliada à fase pós-consumo de seu ciclo de vida. A UE tem adotado esse princípio de 

política em suas Diretivas que disciplinam a gestão dos fluxos específicos de resíduos prioritários como: veículos em 

fim de vida; resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos; pilhas e baterias e embalagens. Por outro lado, no 

modelo da Responsabilidade Compartilhada, todos os atores envolvidos na cadeia de gestão dos resíduos possuem 

uma parcela de responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos (Davis et al 1997; McKerlie et al, 2006).  

No Brasil, em agosto de 2010, foi aprovada a Lei Federal 12305 que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS).  Essa política ficou em discussão por cerca de 20 anos, tendo como um dos motivos para o impasse 

em sua aprovação, exatamente a ausência de consenso sobre o modelo de responsabilidade pós-consumo a ser 

adotado para os produtos. Diferentemente dos países citados anteriormente, no Brasil adotou-se o modelo de 

Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos, que abrange os “fabricantes, importadores, 

distribuidores/comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos” (Brasil, 2010a). A lei da PNRS definiu seis fluxos prioritários para implantação de Sistemas de Logística 

Reversa (LR) para captação dos resíduos, processamento e retorno de materiais à cadeia produtiva: i) agrotóxicos, 

seus resíduos e embalagens; ii) pilhas e baterias; iii) pneus; iv) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; v) 

lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio e mercúrio e luz mista; e vi) produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Este artigo tem por objetivos discutir os modelos de responsabilidade pós-consumo à luz do quadro internacional e 

analisar a situação atual no Brasil, focando nas implicações socioambientais relacionadas à falta de objetividade na 

definição da responsabilidade pelos produtos pós-consumo.  
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Método 

 

O trabalho baseou-se em revisão bibliográfica e pesquisa documental em endereços eletrônicos de órgãos 

governamentais nacionais. 

 

Responsabilidade Pós-consumo 

 

Os resíduos de produtos pós-consumo embora apresentem geração difusa, a partir de origens diversas: comércio, 

serviços, instituições e residências, têm grande impacto na geração de resíduos sólidos urbanos, cuja 

responsabilidade e custos recaem sobre as administrações locais.  

 

A partir dos anos 1990, a questão dos resíduos sólidos urbanos ganhou destaque na UE, quando alguns países 

começaram a enfrentar restrições de locais para disposição de resíduos e incidiam altos custos de coleta e reciclagem 

dos produtos pós-consumo. Era necessária alguma ação para reverter este quadro. Como os paradigmas existentes 

não pareciam solucionar o problema, novas estratégias foram criadas, entre eles a Responsabilidade Estendida do 

Produtor (REP), com abordagem de ciclo de vida e clara definição da responsabilidade pelos produtos pós-consumo 

(Lindhqvist, 2000). A responsabilidade dos produtores é ampla, incluindo responsabilidade: física, econômica, legal 

e informativa pelos impactos ambientais de seus produtos em todas as fases do ciclo de vida (OECD, 2001).  

Segundo Lindhqvist (2000), na formulação de sistema baseado na REP, é essencial a definição de atribuições claras 

para todos os atores envolvidos: fabricantes, importadores, usuários, comerciantes, recicladores, autoridades, 

gestores de resíduos. A REP pode se basear em iniciativas voluntárias e/ou em regulamentação governamental. 

O conceito da REP representa uma forma de transferência dos custos ambientais do setor público para o setor 

privado e indiretamente para os consumidores por meio do preço do produto, reforçando o princípio do poluidor 

pagador. Outro objetivo da REP é induzir os fabricantes a reprojetar os produtos de forma a minimizar ou evitar os 

impactos ambientais na etapa pós-consumo. Este instrumento de política é considerado como um novo paradigma na 

gestão de resíduos (Widmer et al., 2005; OECD, 2001; McKerlie et al, 2006).  

Em oposição à REP surgiu nos EUA, em 1997, o conceito de Responsabilidade Estendida pelo Produto – Extended 

Product Responsibility, que remete à ideia de que a responsabilidade pelos produtos pós-consumo deve ser 

compartilhada por todos os atores que fazem parte do ciclo de vida dos produtos (Davis et al, 1997). 

Segundo McKerlie et al (2006), no Canadá a REP é geralmente confundida com o termo Product Stewardship 

(gestão do produto), que indica responsabilidade compartilhada entre todas as partes envolvidas (projetistas, 

produtores, vendedores, usuários e governos) na minimização dos impactos dos produtos, o que na prática não define 

claramente a responsabilidade de cada ator da cadeia, diluindo o ímpeto de se avançar na prevenção da geração de 

resíduos. 

No Brasil, a PNRS, instituída em 2010, define a Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

como "conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos".  

McKerlie et al (2006) realizaram estudo sobre programas canadenses para produtos pós-consumo, concluindo que a 

adoção do princípio da “Responsabilidade Estendida do Produtor” nas políticas de resíduos no Canadá trouxe 

resultados mais efetivos do que o “modelo da Responsabilidade Compartilhada, que não pode dar um claro retorno 

aos produtores com relação aos verdadeiros custos de gestão de seus produtos durante todo o ciclo de vida". 

Responsabilidade Pós-consumo no Brasil 

Anteriormente à promulgação da Lei 12305/2010, a gestão de alguns tipos de resíduos especiais de produtos pós-

consumo era disciplinada por meio de Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), como as 

dirigidas a pilhas e baterias, pneus inservíveis, embalagens de agrotóxicos, óleo lubrificante usado ou contaminado. 

As primeiras iniciativas brasileiras de utilização do instrumento da Responsabilidade Pós-Consumo em políticas de 

resíduos especiais datam de 1999, por meio da Resolução CONAMA nº 257/1999, que visou ao gerenciamento 
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ambientalmente adequado de pilhas e baterias (p&b) pós-consumo e da Resolução CONAMA nº 258/1999, que 

tratou da gestão dos pneumáticos inservíveis. A Resolução 257/1999, foi posteriormente revogada pela Resolução nº 

401/2008, assim como a Resolução nº 416/2009 revogou a Resolução 258/1999. 

Embora essas Resoluções estejam baseadas no princípio da responsabilidade pós-consumo dos fabricantes, 

importadores e distribuidores, têm obtido diferentes resultados quanto às quantidades de produtos retornados, devido 

principalmente à utilização de mecanismos diferentes de controle e avaliação.  

Resíduos de Pilhas e Baterias 

 

A Resolução CONAMA 257/1999 estabelecia que fabricantes, importadores e a rede autorizada de assistência teriam 

a responsabilidade de implementar sistemas de coleta, transporte e armazenamento das pilhas e bateria pós-consumo. 

Entretanto, devido ao não estabelecimento das condições específicas para a criação de uma rede pública, de 

abrangência nacional, para a coleta desses resíduos, o retorno esperado não se efetivou. Como essa resolução não 

deixou clara a questão da responsabilidade pela implantação do sistema de logística reversa, subtendeu que ficaria a 

critério das empresas a definição do modelo de funcionamento que nunca foi definido e implantado. Tampouco 

foram estabelecidos mecanismos para avaliação e controle de sistemas de coleta que pudessem ser implantados, 

como fixação de metas e prazos, e exigência de estatísticas e controles pelos atores responsáveis. Além disso, a 

responsabilidade pela entrega dos produtos pós-consumo foi atribuída aos consumidores, para os quais não se 

observou realização de campanhas de orientação e informação (Furtado, 2003). Para esse autor faltou principalmente 

a definição clara dos papéis de cada interveniente do sistema: governo, setor produtivo e consumidores.  

A revogação da primeira resolução sobre p&b, pela Resolução CONAMA 401/2008 manteve as principais 

fragilidades da resolução anterior, como a ausência de sistemas de controle, de metas quantitativas e de prazos para 

coleta e reciclagem. Assim como no caso da Resolução nº 257/1999, o Termo de Referência do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para orientar os fabricantes e importadores de p&b 

de acordo com a resolução atual (401/2008) não exige que fabricantes e importadores prestem contas da quantidade 

de p&b coletadas. Embora incorporado no Artigo 6 que a “destinação ambientalmente adequada é de 

responsabilidade exclusiva do fabricante ou importador”, como não foram definidos mecanismos de monitoramento 

e controle, o problema da disposição final das p&b permanece sem solução no país. Não há sistema integrado de 

gestão implementado, a coleta quando realizada ocorre de maneira dispersa ficando restrita às iniciativas voluntárias, 

como por exemplo, a do Grupo Santander Brasil, por meio do Programa Papa-Pilhas implantado em 2006, no qual os 

pontos de coleta são disponibilizados aos clientes na rede de agências e prédios administrativos do Grupo. 

Segundo Milanez e Bürs (2009a) essas duas resoluções foram implantadas como acordo voluntário, entretanto, sem 

os requisitos necessários para ser eficaz. Uma das limitações apontadas é a falta de definição de padrões mínimos 

para desempenho dos sistemas de gerenciamento. Em suma, esses instrumentos legais apenas exigem que as 

empresas criem os sistemas, informem o tipo e a quantidade de baterias produzidas ou importadas, mas não as 

quantidades coletadas. Dessa forma, para atender à resolução, os fabricantes necessitariam basicamente criar os 

sistemas de coleta e tratamento, mas não necessariamente colocá-los em prática. 

 

Resíduos de Pneus Inservíveis 

 

A Resolução CONAMA 258/1999 atribuiu a responsabilidade pelo gerenciamento de pneus inservíveis unicamente 

aos produtores e importadores. Estabeleceu metas quantitativas e procedimentos, e foi complementada pela Instrução 

Normativa nº. 08/2002, do IBAMA. Em 2009, essa resolução foi revogada pela Resolução CONAMA nº. 416, a qual 

estabeleceu metas anuais explícitas e crescentes, iniciando com “a cada pneu novo comercializado, as empresas 

fabricantes ou importadoras devem dar destino adequado a um inservível”. Ademais, estabeleceu a implantação de 

pontos de coleta de pneus inservíveis em todo município com população superior a cem mil habitantes. Esses pontos 

funcionam como pontos regionais de coleta de pneus inservíveis, otimizando o sistema para pequenos municípios. 

Os resultados obtidos já a partir da implementação da Resolução CONAMA 258/1999 foram visíveis pelo aumento 

significativo do índice de reciclagem de pneus no Brasil. Antes dessa resolução, somente 10% dos pneus eram 

reciclados (Lagarinhos e Tenório, 2013). Desde 1999, quando o processo foi iniciado pelos fabricantes, cerca de 2,5 

milhões de toneladas de pneus foram coletadas e destinadas adequadamente (CEMPRE, 2014). Em 2012, havia no 

país 75 empresas de destinação e processamento de pneus inservíveis e 1768 pontos de coleta (IBAMA, 2013). 
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Milanez e Bührs (2009b), analisando a gestão dos pneus inservíveis no Brasil, sugerem que os formuladores de 

políticas públicas brasileiros tiveram uma compreensão incompleta do conceito da REP. Embora os dois objetivos 

centrais da REP sejam a transferência de responsabilidade dos municípios para os fabricantes e o foco na inovação 

do projeto do produto (ecodesign), segundo os autores, os legisladores limitaram-se à transferência da 

responsabilidade, sem considerar medidas complementares que promovessem a inovação tecnológica. Consideram 

ainda que há uma limitação de capacidade institucional que restringiu os resultados dessa política. 

Em que pese as considerações de Milanez e Bührs (2009b) sobre a gestão dos pneus inservíveis, quando comparado 

ao caso das p&b, as diferenças são inegáveis. O gerenciamento dos pneus inservíveis mostrou que o rápido 

desenvolvimento da infraestrutura e tecnologias necessárias ocorreu a partir da regulação em 1999, e que os 

principais fatores foram a responsabilização clara e inequívoca dos fabricantes e importadores pelos resíduos gerados 

e o estabelecimento de metas quantitativas e crescentes para a coleta e reciclagem. De acordo com o IBAMA (2013), 

no ano de 2012 as empresas fabricantes e importadoras de pneus novos alcançaram 95.74% da meta de destinação 

nacional calculada, sendo destinado o total de 459 mil toneladas, utilizando-se diversas tecnologias (Tabela 1).  

Tabela 1 - Tecnologia de destinação final e quantidade total de pneus inservíveis destinados, em 2012 

Tecnologia Destinação (t) Percentual (%) 

Coprocessamento 219269 47.77 

Granulação 168499 36.71 

Laminação  61115 13.31 

Industrialização do xisto  9810 2.14 

Pirólise 336 0.07 

Total 459029 100.00 

Fonte: Ibama (2013)  

Processo de formulação e aprovação da PNRS 

Durante o longo processo de discussão e formulação que culminou na aprovação da PNRS, verificou-se forte pressão 

dos setores produtivos pela adoção do princípio da responsabilidade compartilhada. Representantes do setor 

industrial participaram ativamente de todas as audiências públicas e outros eventos de discussão da PNRS (Besen, 

2006; Rodrigues, 2012), influenciando a decisão.  

Em 2005, o chefe do departamento de meio ambiente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 

declarou seu temor que uma regulamentação pudesse estabelecer a responsabilidade exclusiva das indústrias, e 

ressaltou que a maior dificuldade para regulamentar a responsabilidade pós-consumo sobre resíduos é que as 

indústrias não tinham controle sobre o destino dos produtos na fase pós-consumo (Agência Câmara, 2005). Em 2006, 

o então presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (ELETROS), Paulo Saab, 

manifestou preocupação com o impacto da aprovação da Política Estadual de Resíduos de Santa Catarina (Lei 

Estadual nº. 13557/2005), na qual a responsabilidade pela gestão de resíduos pós-consumo era atribuída unicamente 

aos fabricantes de eletroeletrônicos, sobre a elaboração da PNRS: 

Não tem sentido a indústria de bens de consumo arcar sozinha com esse ônus (...). Esta é uma questão que 

envolve não só os fabricantes de eletroeletrônicos, mas toda a cadeia de valor, o que inclui fornecedores da 

indústria, varejo, poder público e também os consumidores e, portanto, deve haver uma responsabilidade 

compartilhada por todas as partes (ELETROS, 2006). 

Em 2007, outra declaração do setor de eletroeletrônicos, manifestava a mesma inquietação “Para 2007, a Área 

participará ativamente das definições da PNRS. O objetivo é evitar a introdução de novas obrigações para as 

empresas, que, com certeza, acarretarão na redução da competitividade e aumento do mercado informal” Jayme 

Cynamon - Diretor da Área de Meio de Ambiente da Associação Brasileira da Indústria Nacional de Equipamentos 

Eletrônicos (ABINEE) (ABINEE, 2007). 

O período de cerca de cinco anos que antecedeu à aprovação da PNRS foi marcado por forte atuação/pressão política 

do setor industrial, principalmente dos produtos eletroeletrônicos, primeiramente para que não fossem contemplados 
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na Lei
3
 e paralelamente na defesa do modelo de responsabilidade compartilhada pelos resíduos (Rodrigues, 2012). 

Por outro lado, até fevereiro de 2011, encontravam-se ativos dois Grupos de Trabalho (GT) em Câmaras Técnicas do 

CONAMA, promovendo discussões sobre elaboração de resoluções específicas para os REEE e para as lâmpadas 

fluorescentes. Porém, as atividades desses GTs foram suspensas após aprovação da PNRS (agosto/2010). Da 

participação de nosso grupo de pesquisa em debates em eventos técnico-científicos com representantes do setor da 

indústria e, em especial, da participação da segunda autora nas reuniões do GT CONAMA para os Resíduos Elétricos 

e Eletrônicos, nos anos de 2009/2010, observou-se forte resistência dos fabricantes de eletroeletrônicos ao 

estabelecimento de metas e prazos para o sistema de LR a ser implantado para esses resíduos. Verificou-se ainda 

rejeição do modelo de responsabilidade estendida do produtor como modelo de responsabilização pós-consumo a ser 

adotado pelo país. Um dos argumentos utilizados pelos fabricantes era que o setor produtivo não poderia ser 

responsabilizado por uma meta, pois dependia da ação dos consumidores, o que era de difícil controle. 

Em 2010, a aprovação da Lei Federal 12305 que institui a PNRS definiu as diretrizes para o setor de resíduos 

sólidos, e trouxe como um de seus princípios a adoção da Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos e a obrigatoriedade de estruturação e implantação de Sistemas de LR pelos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, para os seis fluxos prioritários de resíduos, anteriormente citados. Note-se que além do 

princípio geral norteador da PNRS - a Responsabilidade Compartilhada - a responsabilidade pelo instrumento da LR 

é também compartilhada entre fabricantes e importadores, distribuidores e comerciantes. Quanto às formas de 

implementação da LR, o referido artigo em seu § 1º estabelece três instrumentos possíveis: i) acordo setorial; ii) 

termo de compromisso; e iii) regulamento. Os dois primeiros firmados entre o poder público e o setor empresarial.  

No mesmo ano de 2010, o Decreto Federal 7404/2010 regulamentou a lei que instituiu a PNRS e, entre outras 

medidas, instituiu o Comitê Orientador para Implantação da Logística Reversa (CORI). No âmbito desse Comitê, 

foram constituídos cinco grupos temáticos de trabalho (GTT) para discutir a elaboração de editais de chamamento 

para Acordo Setorial, voltados aos seguintes produtos: i) produtos eletroeletrônicos e seus componentes; ii) lâmpadas 

de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista iii); embalagens plásticas de óleo lubrificante; iv) embalagens em geral; 

e v) descarte de medicamentos. Note-se que os dois últimos não figuraram como fluxos prioritários na PNRS, mas 

foram considerados como importantes devido à discussão e preocupação previamente existente na sociedade com a 

questão da destinação desses produtos pós-consumo. Por outro lado, o fluxo das p&b, analisado anteriormente, não 

foi incluído como importante para a formação de um grupo de trabalho para encaminhamento de sua LR, apesar de 

atualmente ainda ser um problema não equacionado com os regulamentos existentes. 

Entre os três instrumentos para implementação da LR, o formato adotado pelo CORI foi o Acordo Setorial. Segundo 

Milanez e Bürs (2009a), embora os acordos aumentem a aceitação das empresas gerando soluções mais flexíveis, 

tendem a ignorar a opinião pública, pois são negociados apenas por empresas e poucos burocratas; os tomadores de 

decisão devem considerar que acordos são documentos frágeis que carecem de políticas adicionais. 

No caso específico dos produtos eletroeletrônicos, foi nomeado como relator do Grupo Temático o representante e 

diretor da área de Responsabilidade Socioambiental da ABINEE, anteriormente também nomeado relator do extinto 

GTT CONAMA Resíduos Eletroeletrônicos, onde exerceu plenamente sua influência. Embora teoricamente 

democrática e aberta, o acesso e participação nesses grupos é efetivado mediante convite do coordenador e relator, 

cujos interesses corporativos são avaliados, sobretudo quando se trata de assumir responsabilidades financeiras. 

No Brasil, a questão da responsabilidade por produtos pós-consumo ainda não teve um desfecho satisfatório, no 

sentido de encaminhar soluções efetivas para problemas ambientais decorrentes dos resíduos especiais. Após quatro 

anos da aprovação da PNRS, várias discussões já foram realizadas, grupos de trabalhos organizados objetivando 

formas de implementação de políticas, mas os resultados destes esforços são escassos e pouco divulgados.  

Consulta realizada ao endereço eletrônico do Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), em 10 de junho de 2014, mostrou que o único Acordo Setorial concluído refere-se às embalagens plásticas 

usadas de lubrificantes, fluxo que já possuía Resolução CONAMA (nº 362/2005) disciplinando seu gerenciamento 

desde 2005. Pelo Acordo, a responsabilidade é compartilhada entre fabricantes, importadores, comerciantes 

                                                
3 Em junho de 2009, às vésperas do envio para votação pela Câmara, os REEE foram excluídos do Projeto de Lei, só retornando 

após mobilização social e abaixo assinado – “Eletroeletrônico fica fora de Política de Resíduos” – Jornal Valor Econômico de 

17/06/2009. 
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atacadistas e varejistas de óleo lubrificante. O elo inicial de recebimento das embalagens são os comerciantes 

varejistas, mas não há menção sobre a forma de rateio de custeio do sistema, nem sobre a definição de metas. Quanto 

aos fluxos de resíduos dos demais GTT, somente constam no site os Editais de Chamamento, os quais, a partir da 

data de sua publicação, tem prazo de 120 dias para apresentação de proposta. Para os Editais de Chamamento 

publicados, todos os prazos para apresentação de propostas já foram atingidos e, em sua maioria há mais de um ano, 

sem que se tenha informação sobre o andamento e o teor das propostas apresentadas, como se essa questão fosse de 

interesse somente das empresas e dos órgãos governamentais envolvidos (Tabela 2). 

Tabela 2 - Fluxos de resíduos pós-consumo, datas de publicação e prazo de apresentação de propostas aos 

respectivos Editais de Chamamento 

Produtos pós-consumo-Edital de Chamamento Data de publicação Prazo apresentação proposta 

Embalagens em geral 4 de julho de 2012 4 de novembro de 2012 

Lâmpadas: fluorescentes, vapor de sódio e mercúrio, e luz mista 3 de julho de 2012 3 de novembro de 2012 

Eletroeletrônicos e seus componentes  6 de fevereiro de 2013 6 de junho 2013 

Medicamentos 31 de dezembro de 2014 4 de abril de 2014 (prorrogação) 

 

 

Conclusões e Recomendações 

As discussões e encaminhamentos atuais sobre o tema responsabilidade pós-consumo pelos produtos denotam uma 

contínua pressão dos setores produtivos, no sentido da protelação da adoção de medidas que resultem na gestão 

adequada e que, sobretudo, considere a totalidade dos resíduos gerados em cada fluxo. A PNRS utiliza o princípio da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, entretanto há uma lacuna quanto à definição clara 

das responsabilidades de cada ator da cadeia reversa. Embora o marco legal federal para os resíduos sólidos 

considere três diferentes instrumentos para o alcance da LR: regulamento, acordo setorial e termo de compromisso, o 

governo optou pela via do acordo setorial, que busca pactuar compromissos entre poder público e setor empresarial 

para efetivar a LR. Os processos de decisão, supostamente participativos, para o encaminhamento dessa questão, são 

falhos e excluem importantes setores da sociedade, que poderiam equilibrar as forças entre os reguladores e os 

regulados. A ausência de participação social e informação da sociedade e a forte influência do setor produtivo 

organizado levam à formulação de políticas que deixam em segundo plano, questões ambientais e de qualidade de 

vida. Passados quatro anos da PNRS, ainda não há sistemas implantados e as propostas de acordos setoriais 

existentes são limitadas quanto a metas, prazos e não consideram as diversas origens de geração de resíduos.  

De certa forma, os representantes do setor industrial tem obtido sucesso como resultado da atuação ao longo desses 

anos, uma vez que foi adotado na PNRS o modelo de responsabilidade compartilhada. A divisão compartilhada de 

responsabilidades representa uma clara desresponsabilização, pois tradicionalmente, como demonstram declarações 

ao longo do texto, os fabricantes não se sentem responsáveis por seus produtos depois de serem consumidos. Além 

disso, vem acompanhada de uma ausência de definição quanto às competências de cada ator envolvido nessa 

corresponsabilidade, gerando conflito sobre o planejamento da gestão e as sucessivas etapas da execução. Isso 

implica que todos são então desresponsabilizados, recaindo a maior parte da responsabilidade sobre o poder público 

municipal, que em última instância é o responsável pela gestão dos resíduos sólidos urbanos no âmbito do município. 

No Brasil, assim como em países em desenvolvimento, essa discussão ainda não ocorre de forma ampla, transparente 

e com a profundidade e participação desejadas. A formulação e aplicação de políticas públicas para resíduos sólidos 

com a abordagem do ciclo de vida dos produtos e a questão da responsabilidade do produtor tem como principal 

fator dificultador a ausência de informação sobre os potenciais riscos ambientais e a saúde que se apresentam diante 

do rápido desenvolvimento tecnológico, relacionados ao manejo e destino de produtos complexos, dos quais alguns 

são considerados perigosos, tanto por parte dos órgãos ambientais e legisladores como por parte de toda a sociedade. 

Observa-se que somente a partir do estabelecimento de um marco legal regulatório específico, que exija o 

gerenciamento de resíduos especiais e defina claramente os responsáveis diretos é que passam a ser criadas e 

implantadas estruturas de LR, desenvolvidas tecnologias de tratamento e novas aplicações para os materiais obtidos, 

dando origem a um novo tipo de negócio rentável. O gerenciamento da cadeia de LR dos pneumáticos inservíveis, 

apesar de suas limitações, pode ser considerado um exemplo deste fato. Entretanto, como se pode observar na 

comparação dos casos das resoluções CONAMA destinadas ao gerenciamento de p&b e de pneus inservíveis, 

somente a atribuição da responsabilidade aos produtores e importadores pela implementação de sistemas de coleta é 
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insuficiente para o sucesso da gestão dos resíduos especiais pós-consumo. Há necessidade de estabelecer outros 

mecanismos, como metas de coleta em relação aos produtos colocados no mercado, metas de reciclagem, prazos 

condizentes com objetivos de encaminhamento efetivo da solução dos problemas ambientais, criação de sistemas de 

informação e controle, e o desenvolvimento de capacidade institucional de monitoramento dos sistemas implantados. 

A adoção da Responsabilidade Ampliada do Produtor aplicada em toda a UE e em outros países tem mostrado ser 

fundamental, tanto para a consideração ambiental pela indústria no desenvolvimento de novos produtos, como para o 

desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a reciclagem ambientalmente segura de materiais e o tratamento 

daqueles cujo aproveitamento seja inviável. Por estes motivos, sua adoção nas políticas públicas ambientais 

brasileiras voltadas à questão dos resíduos sólidos deveria ser considerada, pois é como fundamental como diretriz 

para o direcionamento e equacionamento da gestão dos produtos duráveis pós-consumo, no país. 
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Abstract 
The accumulation of heavy metals in plant tissue is dependent on the species and factors such as developmental 

stage of the plant, time of exposure to the metal and different chemical species of elements. The time required for the 

mineralization of organic compound, which is higher than the chemical fertilizer can influence the availability of the 

metal in soil and its absorption by these plants. In this sense, the objective of this study was to evaluate the 

absorption of copper and zinc by cotton plants fertilized with organic compost derived from household waste and 

irrigated with treated domestic wastewater. For this, the plants were grown in greenhouses belonging to the Federal 

University of Campina Grande, Campina Grande, PB. The experimental design was a randomized block in factorial 

2 x 6 with 3 replications; the 6 doses of available nitrogen in compost solid waste were (0, 60, 100, 140, 180 and 220 

kg N ha
-1

) and 2 types of water (drinking water and domestic wastewater treated). Each dose of nitrogen derived 

from organic compound derived from household waste contained: 0; 37.32; 62.20; 87.08; 111.96; 136.85 mg of 

copper 0; 128.01; 213.45; 298.83; 384.21 and 469.60 mg of zinc added in glass house. Cotton plants were more 

efficient at absorbing zinc both the shoots as the roots. The coming of organic manure composting of urban waste 

and treated domestic wastewater irrigation can replace chemical fertilizer in cultivation of cotton cultivar BRS 286. 

 
Key Words: contamination, reuse, solid waste 

 

 

 

                                                           
1
Unidade Acadêmica de Tecnologia do Desenvolvimento. Universidade Federal de Campina Grande. 

2
 Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola. Universidade Federal de Campina Grande. 

3
 Departamento de Engenharia Renováveis. Universidade Federal Paraíba. 

4 
Departamento de Engenharia Agrícola. Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

 

* Rua: Luiz Grande, s/n, UFCG/CDSA – Frei Damião, Sumé, Paraíba. CEP: 59540-000. Brasil. Email:joelma@ufcg.edu.br 



2 

 

Resumo 

O acúmulo de metais pesados no tecido vegetal é dependente da espécie e de fatores tais como: estádio de 

desenvolvimento da planta, tempo de exposição ao metal e diferentes espécies químicas dos elementos. O tempo 

necessário para a mineralização do composto orgânico, que é superior ao fertilizante químico, pode influenciar a 

disponibilidade dos metais no solo e sua absorção desses pelas plantas. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi 

avaliar a absorção de cobre e zinco pelas plantas de algodão adubadas com de composto orgânico oriundo de lixo 

doméstico e irrigados com água residuária doméstica tratada. Para isto, as plantas foram cultivadas em ambiente 

protegido pertencente à Universidade Federal de Campina Grande, município de Campina Grande, PB. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 6 x 2, com 3 repetições; as 6 doses de 

nitrogênio disponível em composto de resíduo sólido foram (0, 60, 100, 140, 180 e 220 kg de N ha
-1

) e 2 tipos de 

água (água potável e água residuária doméstica tratada). Cada dose de nitrogênio oriundo do composto de orgânico 

oriundo de lixo doméstico continham: 0; 37.32; 62.20; 87.08; 111.96; 136.85 mg de cobre e 0; 128.01; 213.45; 

298.83; 384.21 e 469.60 mg de zinco acrescentado em casa vaso. As plantas de algodão se mostraram mais eficientes 

na absorção do zinco tanto pela parte aérea quanto pelas raízes. A adubação orgânica oriunda da compostagem de 

lixo urbano e a irrigação residuária doméstica tratada, podem substituir a adubação química no cultivo de algodoeiro 

cultivar BRS 286.  

 
Palavras chave: contaminação, reúso, resíduo sólido 

 

Introdução  

 

Em 2011 se ultrapassou a marca de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, em que a demanda pelos recursos 

naturais é consequência deste contigente no planeta. As necessidades imediatas para a sobrevivência vão desde o 

consumo por tecnologia, sendo a necessidade por água e alimentos as maiores e mais desafiadoras. Diante deste 

cenário a problemática amabiental vem ganhando relevante destaque, visto que uma das maiores preocupações de 

todos os setores da sociedade é a produção acentuada de  lixo e esgoto tanto nos centros urbanos como nas áreas 

rurais. A falta de destino adequado tem comprometido os recursos naturais, com consequências marcantes no sistema 

solo-planta-atmosfera. Por outro lado, há um entendimento, por parte da sociedade de que o ciclo dos produtos não 

precisa ser concluído após o uso e descarte, mas que esses podem retornar à cadeia produtiva, por meio de 

reciclagem e reaproveitamento. A agricultura tem sido uma das atividades causadoras de impactos, porém esta 

possuem, particularidades, que possibilitam a reciclagem de produtos, que para o consumidor, já não tem mais 

importância. Assim, o composto orgânico oriundo do lixo urbano pode ser utilizado com grande potencial 

agronômico por possuir elevada concentração de nutrientes em sua composição. Pesquisas têm mostrado que o uso 

do composto orgânico no solo tem apresentado melhorias nas suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Além 

do mais, este resíduo possui em sua composição apreciáveis quantidades de nutrientes, especialmente N, K e Ca (Xin 

et al., 1992 e Abreu Júnior et al. , 2000). Apesar do aporte de nutrientes, o composto orgânico se destaca como uma 

alternativa de fácil aquisição e por apresentar baixo custo, Costa et al. (2005). Aliada à adubação orgânica a irrigação 

com água residuária pode substituir e suprir a adubação química, uma vez que a água residuária possui cerca de 

99,9% de água e 0,01% de matéria orgânica, apresentado altos teores de nitrogênio, potássio e cálcio. Brites (2008) 

aponta outra vantagem da utilização de águas residuárias em irrigação, ou seja, elas podem proporcionar um 

incremento de matéria orgânica no solo e aumentar a produtividade mas, quando mal manejados tanto a irrigação 

com água residuária como a adubação com composto orgânico oriundo de resíduo urbano, podem ser fontes de 

contaminação do solo. A concentração de altos teores de metais pesados encontrados nos compostos orgânicos 

oriundos de lixo doméstico, têm tornado a avaliação da qualidade e um rigoroso manejo, requisitos fundamentais 

para o uso na agricultura. O algodoeiro é uma cultura que possui características particulares para reaproveitamento, 

seja do composto de resíduo sólido ou da água residuária, uma vez que é uma cultura não comestível. Entre os 

nutrientes mais importantes para o algodoeiro o nitrogênio apresenta certo destaque; ele acumula, durante o ciclo o 

equivalente a 70 kg ha
-1

 de N para a produção de uma tonelada de algodão em caroço e, do total absorvido, de 48 a 

50% são exportados na forma de fibra e sementes (Santos et al., 2007). Ante o exposto, a premissa básica deste 

trabalho é analisar as concentrações de zinco e cobre na parte área e nas raízes do algodoeiro irrigado com água 

residuária doméstica tratada associada à adubação com composto de resíduo sólido urbano. 
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Metodologia 

 

O experimento foi desenvolvido em ambiente protegido pertencente à Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), município de Campina Grande, PB, cujas coordenadas 

geográficas são: 7º12’52” de latitude Sul, 35º54'24” de longitude Oeste e altitude média de 550 m. O delineamento 

experimental foi em blocos inteiramente casualizado, com três repetições, em esquema fatorial 6x2. Utilizaram-se 

seis doses de nitrogênio disponível no composto de resíduo sólido (0, 60, 100, 140, 180 e 220 kg de N ha
-1

) e duas 

qualidades de água de irrigação (água de abastecimento e água residuária). Cada dose de nitrogênio oriundo do 

composto de orgânico oriundo de lixo doméstico continham: 0; 37.32; 62.20; 87.08; 111.96; 136.85 mg de cobre e 0; 

128.01; 213.45; 298.83; 384.21 e 469.60 mg de zinco acrescentado em casa vaso. A unidade experimental foi 

composta por uma planta de algodão em casa vaso, com capacidade volumétrica equivalente a 230 litros e altura de 

70 cm. O material de solo utilizado no preenchimento dos vasos foi coletado nas imediações do distrito de São José 

da Mata, no município de Campina Grande, PB, cuja coleta ocorreu nos primeiros 20 cm da camada superficial. O 

solo foi classificado como sendo NEOSSOLO REGOLÍTICO (EMBRAPA, 2006), tipo franco arenoso, não salino e 

não sódico. Para o preenchimento dos vasos o solo foi apenas seco ao ar e peneirado, não passou por nenhum tipo de 

tratamento. O composto de resíduo sólido urbano foi adquirido na usina de reciclagem do município de Esperança, 

PB; no processo de compostagem o material ficou incubado durante de 120 dias, tempo suficiente para que a matéria 

orgânica fosse estabilizada pela ação de micro-organismos. Antes do composto orgânico ser incorporado ao solo, foi 

peneirado em malha de 5 mm de abertura para retirada de material grosseiro. A variedade de algodão utilizada foi a 

EMBRAPA 286, lançada em 2009; seu ciclo varía entre 140 e 160 dias após a emergência; com uso de regulador de 

desfolhante e maturador, as plantas podem chegar a 120 cm de altura (EMBRAPA, 2009). A irrigação das plantas foi 

feita com duas fontes distintas de água: água potável e água residuária doméstica tratada, em que a água potável foi 

proveniente do sistema de abastecimento do município de Campina Grande, PB, coletada no momento das 

irrigações; já a água residuária doméstica tratada era bombeada após passar pelo sistema de tratamento de esgotos 

UASB (Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente). Ao final do ciclo do algodoeiro, que ocorreu aos 140 dias, as 

plantas foram coletadas e separadas em parte aérea (galhos e folhas) e raiz. Após a coleta as plantas foram lavadas 

com água destilada e secadas com papel absorvente, acondicionadas em sacos de papel, identificadas e colocadas em 

estufa de ventilação forçada a temperatura de 65ºC até atingirem peso constante. Em seguida, determinou-se a massa 

seca das raízes e da parte aérea de cada planta, por meio de pesagem direta. As análises dos teores de metais pesados 

contidos nas plantas de algodoeiro foram realizadas no Instituto Agronômico de Campina (IAC). 

 

 

Resultados  

 

O resumo da análise de variância obtido para as concentrações de zinco e cobre na parte aérea (caule + folhas) e nas 

raízes do algodoeiro, se encontra na Tabela 1. A análise de variância indicou diferenças significativas a 5% de 

probabilidade, tanto entre as qualidades de água de irrigação como para as doses de nitrogênio analisadas, quando foi 

avaliado a quantidade de zinco acumulada na parte aérea (caule +folhas). Em relação ao elemento cobre, observa-se 

que a qualidade de água também exerceu efeito significativo a 5% de probabilidade sobre a concentração deste 

elemento na parte aérea da cultura. 

A análise da Tabela 1 permite constatar que as concentrações de zinco e cobre determinadas nas raízes do algodoeiro 

não sofreram influência significativa em relação às fontes de variação. Este fato ocorreu, provavelmente, em razão da 

alta quantidade de matéria orgânica (115 g kg
-1

) e pH (8) do solo e da água residuária (8.4) visto que segundo 

Rodrigues-Rubio et al. (2003), a disponibilidade do cobre é influenciada pelo pH do solo, tendendo a diminuir com 

sua elevação. De acordo com os autores esta diminuição na disponibilidade do cobre ocorre devido a precipitação 

deste na forma de hidrócido. Verifica-se que o modelo de regressão linear foi satisfatório para a análise da 

quantidade de zinco acumulada na parte aérea da planta; apresentando boa correlação e significância a 5% de 

probabilidade para as doses testadas. Mesmo a água residuária contendo concentrações de 0.01 e 0.06 mg L
-1 

de 

zinco e cobre, respectivamente, não foi detectado traços desses metais nas plantas que não foram adubadas com 

composto, provavelmente devido a quantidade mínima encontrada nos tecidos vegetais da planta ser inferior ao que 

possibilita a leitura pelo aparelho de absorção atômica. Verifica-se que o acúmulo de zinco foi maior na parte aérea 

do que nas raízes, provavelmente devido sua mobilidade, pois segundo Sterritt e Lester (1980), metais como o zinco 
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e cádmio, ao contrário de outros, como o cobre e o chumbo, são mais móveis no solo, sendo facilmente absorvidos 

pelas raízes (Stevenson, 1986) e translocados para a parte aérea das plantas.  

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância da quantidade acumulada de Zinco e Cobre na planta de algodão ‘BRS 

286’ (parte aérea + raiz) irrigada com água potável e residuária   

Fonte de variação GL 
Quadrados Médios 

Parte aérea Raiz 

  Zinco Cobre Zinco Cobre 

Qualidade de água (A) 1 86.7000
*
 4.0333

*
 16.1333

ns
 0.8333

ns
 

Dose de Nitrogênio (N) 4 35.5500
*
 1.0833

ns
 0.8666

ns
 0.5500

ns
 

A x N 4 9.6166
ns

 0.7833
ns

 7.3000
ns

 0.4166
ns

 

Regressão Linear 1 86.4000
*
 0.8000

ns
 0.0166

ns
 1.0666

ns
 

Regressão Quadrática 1 48.7619
ns

 0.0666
ns

 0.9642
ns

 0.1904
ns

 

Regressão cúbica 1 0.6000
ns

 1.7142
ns

 2.4000
ns

 0.6000
ns

 

Resíduo 20 12.3000
ns

 2.0166
ns

 3.7333
ns

 0.6333
ns

 

Total 29     

CV (%)  19.23 25.56 18.46 22.31 

* e ns: significativo a 5% e não significativo, respectivamente pelo teste F; CV: coeficiente de variação 

 

Com bases nesses resultados, percebe-se que a extração do zinco pelo algodoeiro ocorreu principalmente através do 

acúmulo na parte aérea. Ao contrário do zinco o cobre, de forma geral, teve o maior acúmulo do metal nas raízes, 

indicando a capacidade de absorção e, especialmente, a não translocação deste elemento das raízes para a parte aérea. 

Alguns autores consideram o Zn altamente móvel, outros atribuem a ele mobilidade intermediaria, os processos de 

translocação desses na planta e o acúmulo em diferentes partes. Girotto (2010) observou que o maior acúmulo de 

cobre ocorreu predominantemente nas raízes das plantas de aveia, não ocorrendo translocação proporcional para a 

parte aérea das plantas. A quantidade de zinco acumulada na parte aérea das plantas de algodão ajustou-se ao modelo 

linear crescente; de acordo com a Figura 1, o acúmulo foi diretamente proporcional as doses desse metal disponível 

no solo. Percebe-se que a maior quantidade de zinco foi acumulada na parte aérea enquanto que o cobre foi nas 

raízes das plantas de algodão. Pesquisadores na Califórnia (Melo, 2010) estão sendo realizadas no sentido de 

desenvolveram algodoeiro geneticamente modificado para aumentarem o potencial de absorção e translocação de 

metais pesados nessa planta.  
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Figura 1. Teor de Zinco na parte aérea do algodoeiro ‘BRS 286’ em função de doses de nitrogênio oriundas de 

composto de resíduo sólido  
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Conclusões 

 

A retenção do zinco nos tecidos vegetais (raízes, caule e folhas) do algodoeiro indicou que essa planta possui boa 

capacidade de bioacumular este elemento. 

A água residuária doméstica tratada elevou a absorção, pela cultura do algodão, dos metais zinco e cobre oriundos do 

composto orgânico. 
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Abstract 
The intense relationship between humans and pets has caused an increase in offerings of related services and 

products, such as in veterinary clinics and pet shops. However proper health services management of the waste 

generated in these activities has become a challenge for many establishments and government authorities. In this 

context, the objective of this study was to evaluate the management of Solid Waste Health Services in a Veterinary 

Clinic in the city of Vila Velha, Espírito Santo State, Brazil, and to propose applicable guidelines for optimization of 

this activity. As the first methodological step, the sectors that generate waste and the types of waste generated were 

identified. After that, the amount of solid waste produced was estimated and classified according to prevailing 

technical standards, correlating the production of waste with the services performed by the clinic. Results pointed 

deficiencies in the waste management process in reference to the regulations, and the proposal of some applicable 

guidelines to remedy them. The main sectors generating RSS in the veterinary clinic studied were the hospitalization 

units (17%), doctors office (7%) and the bathing and grooming salon (32%). Most of the waste was found to be 

associated with biological risk, highlighting the need for differential treatment based on current legislation. 
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Resumo 

O adequado gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos em cidades tornou-se uma tarefa complexa, de custo 

elevado, e se for realizada de forma inapropriada resulta em diversos pontos clandestinos de lançamento de resíduos 

e na proliferação de agentes causadores de doenças, a exemplo do mosquito da dengue. Um espaço vazio, sem 

vizinhos próximos transforma-se no lugar ideal para que, de uma hora para outra, comece a se juntar lixo e o poder 

público tem grande dificuldade de eliminar o problema. O presente artigo apresenta estratégia testada na Região 

Metropolitana de Vitória, estado do Espírito Santo, Brasil, com envolvimento de diversos atores sociais,  

administradores municipais e mídia para minimizar este grave problema. A metodologia adotada desenvolve-se em 

quatro etapas: diagnóstico; detalhamento de plano de ação participativo; realização das ações programadas e 

monitoramento de resultados e avaliação crítica e mostrou-se adequada e eficiente. Em 28 pontos avaliados 

predominava os resíduos domiciliares, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e de construção e 

demolição, sendo que em mais que 50% também havia a presença de resíduos resultantes das atividades de varrição e 

conservação de vias públicas. A ausência e/ou a insuficiência de ações educativas e de fiscalização contribuíram para 

o surgimento da maioria dos de ponto avaliados. Como principais resultados observados têm-se líderes comunitários, 

a imprensa local e a população do entorno sensibilizados em relação aos malefícios do descarte irregular de resíduos, 

identificação de necessidade de melhorias e correções nos serviços de limpeza pública existentes. Trata-se de um 

processo simplificado, de baixo custo, e com sustentabilidade ao longo do tempo, sendo uma excelente ferramenta 

para o exercício da cidadania. 

 
Palavras-chave: resíduos sólidos, limpeza pública, gerenciamento e participação social. 

 
 

Introdução 

 

No Brasil os Serviços de Limpeza Pública são considerados atividades de interesse local, sendo de responsabilidade 

dos municípios de acordo com a Constituição Brasileira de 1988. Dentre as atividades contempladas por estes 

serviços de grande relevância para a saúde pública e o meio ambiente, destacam-se a coleta e o transporte de resíduos 

sólidos urbanos.  

 

De acordo com Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada pelo IBGE (2008), o Brasil produziu mais de 183 

mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia e o manejo dos resíduos sólidos urbanos (que inclui coleta e 

destinação final do lixo e limpeza pública) passou a existir em todos os municípios (PNSB IBGE, 2008).  

 

Apesar dos dados não permitirem a avaliação qualitativa dos serviços constata-se que os melhores resultados quanto 

ao manejo de resíduos têm sido obtidos pelos grandes municípios e regiões metropolitanas do país. Este fato decorre 

principalmente de dificuldades de ordem econômica, estrutural e administrativa das Prefeituras: como pouca ou 

nenhuma qualificação de pessoal, baixa capacidade de obtenção e aplicação de recursos. 

 

O mau gerenciamento dos resíduos pode provocar graves impactos ambientais, sanitários, sociais e econômicos. No 

caso dos países em desenvolvimento, com a incidência das chuvas, esses locais inevitavelmente se tornam focos de 

proliferação de Aedes aegypti, o vetor da dengue que é um dos princiais problemas da saúde pública no Brasil. O 

envolvimento da sociedade é fundamental.  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010) diz que a responsabilidade do gerador de resíduos sólidos 

domiciliares cessa com a disponibilização para a coleta, porém, frisa: quando ela é feita de forma adequada. 

 

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma experiência de educação ambiental desenvolvida junto a alunos 

dos cursos de Tecnologia em Saneamento Ambiental e Engenharia Sanitária e Ambiental do Instituto Federal do 

Espírito Santo, Brasil, com o objetivo de avaliar a participação social no lançamento irregular de resíduos sólidos 

urbanos nas cidades, de modo a investigar os aspectos que interferem no processo. 
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No Brasil, a Educação Ambiental tem sido cada vez mais adotada como ferramenta de mudanças nas relações do 

homem com o ambiente, existindo legislações que tratam do tema como é o caso da Política Nacional de Educação 

Ambiental, estabelecida pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999.  

 

 

Metodologia 

 

O trabalho foi realizado da seguinte forma: inicialmente o professor apresentou a proposta de trabalho. Cada aluno 

envolvido na pesquisa escolheu um ponto clandestino de lançamento de lixo, preferencialmente próximo à sua 

residência. A seguir, a metodologia adotada desenvolveu-se em três etapas: diagnóstico (E1); proposta de plano de 

ação para eliminar o problema (E2); e monitoramento de resultados e avaliação crítica (E3). 

 

O diagnóstico (E1) contemplou informações sobre a localização (endereço e mapa de localização); descrição do 

entorno (tipo de ocupação do solo, atividades existente, situação sócio-econômica, etc.); tipos, freqüência e qualidade 

dos serviços de limpeza pública existentes, tendo sido verificado junto à Prefeitura e à comunidade; tipos de resíduos 

lançados; dinâmica de lançamento de resíduos (quem lança, os horários e se há dias preferenciais); visão da 

população do entorno (com identificação das lideranças comunitárias e diálogo com elas); responsáveis por eliminar 

o problema (identificação dos meios de comunicação disponibilizados para a população e o e-mail de contato do 

responsável pela limpeza pública do local) e a visão dos responsáveis (Prefeitura).  Foram incluídas fotos do local.  

 

Durante a etapa de diagnóstico os meios de comunicação existentes, como linha telefônica do tipo LIG LIXO e o e-

mail, foram acionados e as respostas obtidas avaliadas quanto à sua qualidade.  

 

Os dados levantados no diagnóstico permitiram a elaboração de um plano de ação (E2) visando eliminar o problema. 

Após avaliação e ajustes feitos pelo professor, o documento foi enviado às autoridades responsáveis identificadas: 

setores de limpeza pública, meio ambiente e saúde do município e às lideranças comunitárias dos bairros estudados.   

 

Em seguida o local foi monitorado (E3), por períodos que variaram de 30 a 60 dias, para verificar se houve alguma 

mudança em relação à situação encontrada inicialmente. Com base nos resultados do monitoramento, o plano de ação 

proposto pôde ser ajustado. Elaborou-se então, um relatório descrevendo a experiência acumulada a ser encaminhado 

às autoridades responsáveis.    

 

 

Resultados  

 

A metodologia testada mostrou-se adequada e eficiente representando uma contribuição para redução deste grave 

problema. Os líderes comunitários, a imprensa local e a população do entorno dos pontos avaliados mostraram-se 

sensibilizados em relação aos malefícios do descarte irregular de resíduos sólidos e foi verificada a necessidade de 

melhorias e correções nos serviços de limpeza pública existentes. 

 

Seja por falhas no acondicionamento dos resíduos, pela deficiência da limpeza pública local ou pela negligência de 

autoridades, os motivos para o surgimento desses pontos são variados, bem como as características dos resíduos 

presentes. Para determinar essas variáveis, que interferem diretamente no plano de ação a ser proposto para eliminar 

esse tipo de problema, é fundamental o diagnóstico e o monitoramento desses ambientes.  

 

Nos casos em que os canais de comunicação existentes não apresentam uma resposta satisfatória, como é o caso do 

ponto apresentado nas Figuras 1 e 2, o envolvimento da imprensa pode ser uma boa estratégia para chamar atenção 

para o problema.  

 
 

 



                                                                                                                                         

4 

 
Figuras 1 e 2. Vista de ponto de lançamento irregular de resíduos sólidos no município de Vitória, ES 

 

 

A Figura 3 ilustra tal situação, sendo que a partir de uma reportagem feita no local, houve maior empenho da 

Prefeitura para solucionar o problema. 

 

   
Figura 3. Reportagem sobre ponto de lançamento irregular de resíduos sólidos (ponto viciado de lixo) identificado e 

monitorado por estudantes. 

 

 

A metodologia testada mostrou-se de fácil aplicação, de baixo custo e com sustentabilidade ao longo do tempo. Pode 

ser aplicada junto às escolas, igrejas e demais organizações sociais, o que resultará em melhorias na gestão da cidade 

e menores impactos sanitários e ambientais. Além disso, a metodologia apresentada propicia o reconhecimento do 

papel de cada agente na manutenção do espaço urbano comum, das suas condições de habitabilidade e qualidade de 

vida dos que ali residem, sendo uma excelente ferramenta para o exercício da cidadania. 
 

As informações colhidas no período de 2010 a 2013 foram organizadas de modo a identificar os aspectos que 

contribuem para o surgimento de um ponto clandestino de lixo, como base para se realizar trabalho preventivo e o 

planejamento dos serviços de limpeza urbana.   

 

Nos 28 (vinte e oito) pontos viciados avaliados, durante o período em que a pesquisa foi realizada, houve 

predominância dos resíduos domiciliares, de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e de construção e 

demolição, sendo que em mais de 50% deles também havia a presença de resíduos resultantes das atividades de 

varrição e conservação de vias públicas, denominados de limpeza urbana pela PNRS.  
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O Quadro 1 relaciona os principais fatores identificados como relacionados ao surgimento e a manutenção dos pontos 

viciados avaliados. 

 

Quadro 1 – Fatores relacionados ao surgimento de pontos de lançamento irregular de resíduos sólidos 

 
 

 

Observa-se que a ausência e/ou a insuficiência fiscalização (100,0%) e de ações educativas (96,0 %) contribuem para 

o surgimento da maioria dos pontos de lançamento irregular de resíduos sólidos avaliados.  

 

Outro aspecto a destacar é a falta do cumprimento da Resolução nº 307, aprovada em julho de 2002, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA que trata do gerenciamento de resíduos de construção e demolição. A falta 

de estrutura para receber entulhos aparece também como destaque (68,0%). Alguns dos municípios avaliados 

possuem unidades de recebimento de entulhos para pequenos geradores, mas em número insuficiente e com horário 

de funcionamento restrito, o que dificulta o acesso da população. Em municípios menos urbanizados, com maior 

disponibilidade de terrenos para construção, muitas vezes sem muro e calçada, tais áreas surgem como opção para 

este grupo de resíduos (32,0%). 

 

As falhas e conflitos na varrição e conservação (50,0 %) referem-se basicamente à pratica de lançar ou armazenar 

resíduos de limpeza urbana acondicionados de forma inapropriada em locais com histórico de deposição irregular de 

resíduos. Também foram observadas situações em que a frequência inadequada de tais serviços contribuía para o 

problema nesse artigo estudado. 

 

A falta de critérios técnicos no acondicionamento de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços (grandes geradores), conflitos nos horários e na frequência da coleta regular em relação à realidade de 

bairros e regiões de uso misto também tiveram destaque (35,0%). 

 

Como resultado paralelo sugere-se: de posse das informações colhidas reunir, por padrões estudados nas ocorrências, 

as condições necessárias ou pelo menos propícias para o surgimento de um ponto viciado. Com a caracterização de 

áreas potenciais é possível fazer um trabalho preventivo (profilático) e com esta caracterização construir um 

parâmetro de planejamento dos serviços de limpeza pública. Outro resultado a ser considerado é a contribuição na 

formação de profissionais da área de saneamento, como os engenheiros sanitários e ambientais, mais preparados para 

atuarem no gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 

 

Conclusões 

 

Com base no trabalho realizado, concluiu-se que: 

 

A busca da sustentabilidade é um caminho evolutivo e necessário, face ao atual contexto ambiental global, e neste 

cenário as instituições de ensino superior têm um papel de destaque. Sendo que suas iniciativas de ações de Educação 

Ambiental possuem o potencial de atingir uma parcela significativa da população de uma cidade.  
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A metodologia testada mostrou-se adequada e eficiente representando uma contribuição para redução deste grave 

problema. Propicia o reconhecimento do papel de cada agente na manutenção do espaço urbano comum, das suas 

condições de habitabilidade e qualidade de vida dos que ali residem, sendo uma excelente ferramenta para o 

exercício da cidadania. 

 

A metodologia proposta é de fácil replicação e aplicabilidade além de possibilitar aos alunos de graduação uma 

vivência prática.  
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Abstract 
The focus of the present study was the evaluation of initiatives for selective collection in facilities generating 

large quantities of domestic waste, with a view to optimization of the process. Operational aspects of the 

infrastructure were evaluated and characteristics of the most appropriate equipment for collection and storage 

of the recyclables were identified. The methodological steps were: to accomplish diagnostic studies of the 

initiatives selected for this project, an evaluation of the containers for recyclables presently on the market, 

research concerning the environment perceptions in the culture studied and application of criteria for selection 

of suitable equipment initiatives to optimize its operation with the objective of maintaining and extending 

participation in the programs established. The study of environmental perception conducted it was observed that 

the demands of users are related to visualization, language and information, existing doubts about what 

materials are considered recyclable or not. As a result a group of criteria and physical characteristics to be 

considered in the selection of recyclable collection equipment was developed, the use of which, has potential for 

improving the quality and quantity of recyclables separated in the selective collection process. 
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Resumo 

O foco do presente estudo foi a avaliação de iniciativas de coleta seletiva em grandes geradores de resíduos 

domiciliares com vistas a sua otimização. Foram avaliados aspectos operacionais referentes a infra-estrutura e 

identificadas características de equipamentos mais apropriados para o acondicionamento de recicláveis. Como 

etapas metodológicas realizou-se diagnósticos das iniciativas selecionadas para estudo, levantamento de 

coletores para recicláveis existentes no mercado, pesquisa de percepção ambiental e a proposição e aplicação de 

critérios para seleção de equipamentos adequados visando otimizar o seu funcionamento, com fins de manter 

ampliar a adesão dos participantes dos programas implantados. Pelo estudo de percepção ambiental realizado 

observou-se que as reivindicações dos usuários estão relacionadas a visualização, linguagem e informação, 

existindo dúvidas sobre quais materiais são considerados recicláveis ou não. Ao final chegou-se a um grupo de 

critérios e características físicas  a serem considerados na seleção de equipamentos coletores de recicláveis com 

vistas a melhorar a qualidade e quantidade de recicláveis segregados em iniciativas de coleta seletiva. 

 
Palavras-chave: reciclagem de resíduos sólidos, resíduos sólidos urbanos, participação social, otimização.  

 

 

Introdução 

 

A minimização de resíduos sólidos urbanos é uma importante diretriz para a redução do passivo ambiental, 

decorrente principalmente da disposição final inadequada de resíduos no solo. E a reciclagem destaca-se como 

uma etapa fundamental, que depende necessariamente da segregação dos resíduos na fonte geradora, da 

existência de coleta seletiva e do envolvimento dos cidadãos. 

 

Constata-se que a ampliação dos programas de coleta seletiva não é diretamente proporcional à quantidade de 

resíduos recicláveis coletados. Dados da pesquisa (Ciclosoft) realizada bianualmente no país desde 1993, 

mostram que, ao longo do tempo, há oscilações com relação à quantidade de recicláveis coletados, mesmo em 

programas tradicionais como o do município de Curitiba, PR, considerado exemplar e que apresenta 100% de 

cobertura de atendimento. O município de Porto Alegre, RS, passou de 70% de cobertura de atendimento, em 

2006, para 100%, em 2008, porém o incremento de 30% na abrangência não se refletiu em aumento da 

quantidade de recicláveis coletados (CEMPRE, 2008). 

 

Neste contexto, destaca-se a necessidade do desenvolvimento de estudos sobre a valorização de resíduos sólidos 

domiciliares, a partir da otimização de iniciativas de coleta seletiva em grandes geradores como: condomínios 

residenciais, instituições de ensino e empresas, incluindo a avaliação de equipamentos utilizados para o 

acondicionamento de recicláveis.  

 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi desenvolvida em seis etapas metodológicas, sendo a primeira etapa E1 para seleção da área de 

estudo; a segunda E2 para realização de diagnóstico dos locais selecionados e planejamento de atividades; a 

terceira E3 para levantamento e análise dos equipamentos disponíveis no mercado; a quarta E4 para o 

desenvolvimento de estudo de percepção ambiental sobre infra-estrutura para acondicionamento e 

armazenamento de recicláveis; a quinta E5 para correlacionar os resultados obtidos com a revisão de literatura e 

observações relativas ao desempenho das iniciativas avaliadas; e a sexta etapa E6 para a proposição e aplicação 

de critérios para seleção de equipamentos adequados visando otimizar o seu funcionamento. 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em paralelo, em diversas fontes de informações técnicas e científicas sobre 

o tema. 

 

 

Resultados  

 

Foram selecionados como área de estudo condomínios residências e uma instituição de ensino superior (IES) do 

município de Vitória, capital do Espírito Santo, Brasil.  

 

Os condomínios já haviam sido avaliados em etapa anterior da pesquisa, iniciada em 2007, sendo escolhidos três 

condomínios com perfis diferentes quanto à experiência de implantação da coleta seletiva e gestão de resíduos. 
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Sendo eles: Condomínio A (sem experiência de coleta seletiva anterior), Condomínio B (coleta seletiva em 

funcionamento) e Condomínio C (coleta seletiva anterior desativada). 

 

Com fins de traçar os perfis, dinâmicas de geração e manejo de resíduos, necessidades e demandas, foram 

realizados diagnósticos dos locais avaliados (E2), sendo as informações sistematizadas de forma comparativa no 

Quadro 1. 

 

 Quadro 1. Perfil dos locais selecionados como objeto de estudo 

 

 

Visitas periódicas as iniciativas avaliadas para conhecer a rotina de recolhimento dos resíduos recicláveis secos, 

associada a observações de campo, registro fotográfico e levantamento de informações através de 

questionamentos informais aos funcionários, porteiros, zelador e síndico dos condomínios a respeito do 

andamento do programa de coleta seletiva, dúvidas ou reclamações dos mesmos permitiram identificar os 

principais aspectos operacionais críticos sistematizados no Quadro 2. 

 

 Quadro 2. Aspectos operacionais críticos dos locais selecionados como objeto de estudo. 
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A questão da adequação da infra-estrutura para armazenar recicláveis, associada a estética, higiêne e informação 

destacou-se como aspecto crítico para o adequado funcionamento das iniciativas avaliadas. Tal fato já havia sido 

observado nos condomínios residenciais, em etapas anteriores de pesquisa, e relacionados diretamente à 

participação dos moradores e a presença de rejeitos ou materiais inapropriados junto aos recicláveis triados. 

 

Através da revisão de literatura foi possível identificar alguns estudos sobre a  otimização da coleta seletiva e 

reciclagem que reforçam os resultados obtidos. 

 

Sidique, Joshi e Lupi (2010), ao estudar o perfil de pessoas que utilizam instalações de coleta seletiva nos 

Estados Unidos, verificaram que o uso decorre da percepção pelos envolvidos de que a reciclagem é uma 

atividade prática e da familiaridade com os locais. Concluem que o sucesso dos programas depende fortemente 

da participação das famílias nas atividades de triagem. 

 

Em estudo comparativo sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos em Berlim e em Singapura, Zhang, Keat e 

Gersberg (2010) constataram que em Berlim, onde a coleta seletiva já havia sido implantada há muito tempo, 

existindo legislação específica, aproximadamente 50% das famílias estariam participando do sistema. Em 

Singapura a baixa participação estaria está relacionado a insuficiência de informações do que pode ou não pode 

ser reciclado, os entrevistados afirmaram não ter tempo para reciclagem, por considerar uma atividade demorada 

em relação a rotina do dia a dia com pouco tempo para atividades extras. Os autores sugerem que o aumento da 

acessibilidade das instalações de reciclagem é um fator importante para aumentar a participação e o 

comportamento da população com relação à reciclagem. 

 

Oliveira et al (2007), ao realizar pesquisa sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos em 170 condomínios do 

bairro Manaíra em João Pessoa (PB), constatou que apenas 6,59% dos condomínios residenciais pesquisados 

realizavam a coleta seletiva. Os síndicos entrevistados relataram que, apesar de considerar a coleta seletiva 

vantajosa, a baixa adesão ao sistema de coleta seletiva estaria relacionada a: falta de orientação e divulgação, 

falta de incentivo e fiscalização, comodismo dos condôminos, falta de infra-estrutura adequada para a 

segregação dos resíduos sólidos gerados e custo adicional com a implantação do sistema. 

 

Assim definiu-se focar o estudo na otimização de equipamentos acondicionadores de recicláveis. A partir do 

levantamento dos equipamentos existentes no mercado (E3) ficou evidenciada a necessidade de conhecer a 

percepção das pessoas em relação aos coletores de recicláveis, aspectos que consideram importantes e pontos 

fracos a serem melhorados em relação às atuais. 

 

Os aspectos referentes à percepção ambiental do público alvo da pesquisa sobre as características físicas de 

coletores de recicláveis foram levantados mediante pesquisa qualitativa, considerada adequada para se atingir os 

objetivos traçados. 

 

A estratégia metodológica a ser utilizada para organizar os dados será o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que 

consiste em colher depoimentos das pessoas, extraindo-se as idéias centrais e descrevendo-as em expressões-

chave, que serão usadas na formação de um ou vários discursos-síntese escritos na primeira pessoa do singular, 

de forma a se alcançar um discurso coletivo (LEFEVRE; LEFEVRE, 2003). 

 

A partir dos resultados do estudo de percepção ambiental foi possível identificar aspectos que interferem no 

desempenho da coleta seletiva na visão dos usuários. 

 

No caso dos condomínios residenciais, a maioria dos entrevistados (7/18) considerou que os coletores para 

recicláveis deveriam ser mais seletivos, ter a classificação por materiais. Também consideraram positiva a 

possibilidade do uso de materiais transparentes (12/18), existindo uma parcela que mostrou-se insegura em 

função do efeito estético no ambiente ( 4/18), como apresentado no Quadro 3. 

 

Ao final chegou-se a um grupo de critérios  que devem ser observados na seleção de equipamentos coletores de 

recicláveis: estético/ visual; praticidade (subjetivo); qualidade e resistência do material; custo; ergonomia/ 

acessibilidade; dimensões compatíveis com os locais onde serão instaladas; segurança (usuários e trabalhadores 

da limpeza); facilidade de limpeza e higienização e sustentabilidade. Em seguida aplicou-se tais critérios ao 

equipamento atualmente mais utilizado em condomínios, escolas e órgãos públicos, o qual foi desenvolvido pela 

equipe técnica da prefeitura local (fabricação artesanal) e apresenta dificuldades operaçionais e de manutenção 

(Figura 1). 
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Quadro 3. Síntese das Idéias Centrais sobre coletores para recicláveis dos moradores dos condomínios 

residenciais avaliados 

 
Obs: Janeiro/2013 

 

 

 

 
Figura 1. Local de acondicionamento dos materiais recicláveis: Condomínio A, Condomínio B, Condomínio C 

Pelo estudo de percepção ambiental realizado observou-se que as reivindicações dos usuários estavam 

relacionadas à visualização, linguagem e informação existindo dúvidas sobre quais materiais são considerados 

recicláveis ou não. A partir da aplicação foi possível selecionar alguns dos critérios e relacionar aos apectos a 

serem melhorados para sua otimização, conforme sistematizado no Quadro 4.  
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Quadro 4. Critérios selecionados para otimização dos coletores de recicláveis utilizados nos condomínios 

avaliados 

 
Obs: Dezembro/2013 

 

 

No estágio atual busca-se aplicar tais critérios a partir do desenvolvimento de um protótipo a ser testado nos 

locais selecionados para estudo de caso.  

 

 

Conclusões 

 

A coleta seletiva é uma importante ferramenta na gestão dos resíduos sólidos urbanos e um dos grandes desafios 

é a busca da sua auto-sustentabilidade técnica e econômica. A aprovação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010) tem contribuído para o aumento do número de municípios no país com programas de 

coleta seletiva, pois incorpora conceitos modernos e indutores como a responsabilidade compartilhada em 

relação à destinação de resíduos sólidos gerados. A existência de infraestrutura adequada é fundamental para o 

desempenho e a sustentabilidade das iniciativas de coleta seletiva, contribuindo para a redução da  presença de 

materiais inapropriados junto aos recicláveis que reduz ou até inviabiliza o reprocessamento dos materiais 

segregados, além de gerar odor, aspecto desagradável e ter potencial de atrair vetores. 
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Abstract 
The intense relationship between humans and pets has caused an increase in offerings of related services and 

products, such as in veterinary clinics and pet shops. However proper health services management of the waste 

generated in these activities has become a challenge for many establishments and government authorities. In this 

context, the objective of this study was to evaluate the management of Solid Waste Health Services in a Veterinary 

Clinic in the city of Vila Velha, Espírito Santo State, Brazil, and to propose applicable guidelines for optimization of 

this activity. As the first methodological step, the sectors that generate waste and the types of waste generated were 

identified. After that, the amount of solid waste produced was estimated and classified according to prevailing 

technical standards, correlating the production of waste with the services performed by the clinic. Results pointed 

deficiencies in the waste management process in reference to the regulations, and the proposal of some applicable 

guidelines to remedy them. The main sectors generating RSS in the veterinary clinic studied were the hospitalization 

units (17%), doctors office (7%) and the bathing and grooming salon (32%). Most of the waste was found to be 

associated with biological risk, highlighting the need for differential treatment based on current legislation. 

 
Keywords: Health Service Waste, Management, Public Health, Veterinary Clinic. 
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Resumo 

A intensa convivência entre o ser humano e os animais de estimação tem impulsionado o crescimento da oferta de 

serviços e produtos além de pequenas e micro empresas, como é o caso das clínicas veterinárias e pet shops. 

Entretanto a gestão apropriada de resíduos de serviços de saúde gerados nestas atividades tem se tornado um desafio 

para os diversos estabelecimentos geradores e o poder público. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o 

manejo dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS) em uma Clínica Veterinária no município de Vila Velha, 

estado do Espírito Santo, Brasil, e propor diretrizes aplicáveis para otimiza-lo. Para alcançar estes objetivos foram 

identificados os setores geradores de resíduos, bem como os tipos de resíduos gerados. Posteriormente os resíduos 

foram quantificados e classificados de acordo com as normas técnicas vigentes no país, correlacionando a produção 

dos resíduos à prestação de serviço realizada pela clínica. Os resultados obtidos permitiram constatar deficiências no 

processo de gerenciamento dos resíduos em relação ao estabelecido nas normas, sendo propostas algumas diretrizes 

aplicáveis para saná-las. Os principais setores geradores de RSS na clínica veterinária estudada foram a sala de 

internação (17%), consultório médico (7%) e salão de banho e tosa (32%). Os principais resíduos encontrados 

relacionan-se ao risco biológico, reforçando a necessidade de um tratamento diferenciado com base na legislação 

vigente. 
 

Palavras-chave: Clínica Veterinária, Gerenciamento, Resíduos de Serviços de Saúde, Saúde Pública. 

 

 

Introdução  

 

Os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) são gerados em todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde 

humana ou animal e podem ser provenientes de laboratórios de análises clínicas e patológicas, drogarias e farmácias, 

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centros de controle de zoonoses, clínicas, consultórios e 

hospitais veterinários, dentre outros similares (ANVISA, 2004; CONAMA, 2005). Parte desses resíduos apresenta 

riscos biológico, químicos, físicos e/ou radioativos, portanto, requerem cuidados e técnicas especiais em todas as 

fases do seu manuseio até sua destinação final.   

 

No Brasil, o gerenciamento dos RSS teve início por meio da Resolução nº 05, de 1993 do CONAMA, que 

estabeleceu as definições para a classificação e procedimentos mínimos para o gerenciamento dos resíduos de saúde. 

O artigo 4 desta Resolução, mantido no artigo 4 da Resolução CONAMA 283/01 e reiterado na RDC 306/04 da 

ANVISA, e é de responsabilidade do gerador. 

 

O manejo desses resíduos inicia-se com a segregação na fonte, baseado em uma pré-classificação de acordo com o 

risco de cada grupo. Esta separação contribui para minimizar os riscos à saúde dos profissionais, dos animais e do 

ambiente, além de possibilitar a reciclagem e reduzir custos com a coleta e disposição final (OPAS, 1997).  

 

No Brasil e no mundo, o crescimento da urbanização tem aumentado cada vez mais a proximidade entre pessoas e 

animais. A quantificação exata da população de animais domésticos torna-se difícil, uma vez que necessita de uma 

contagem um a um. Contudo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que em países emergentes a proporção 

da população canina é de 1:10 a 1:7 da população humana (DIAS et al, 2004). Para uma população de 190.755.799 

habitantes (IBGE, 2010), a população de cachorros no Brasil é estimada em 19.075.580 a 27.250.828. A de gatos é 

estimada em 20% da população de cachorros, ou seja, 3.815.116 a 5.450.165 gatos, aproximadamente. Essa 

estimativa demonstra a alta demanda de prestadores de serviços para atender a animais de estimação, como clínicas 

veterinárias, pet shops entre outros.  

 

Mal gerenciados, os Resíduos de Serviços de Saúde tornam-se um problema ambiental e de saúde pública. Esta 

pesquisa torna-se importante uma vez que teve por objetivo avaliar o manejo, classificar e quantificar os RSS 

gerados em uma Clínica Veterinária no município de Vila Velha – Espírito Santo e propor diretrizes aplicáveis para 

aperfeiçoa-lo.  
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A Clínica realiza o atendimento a animais domésticos, contemplando os seguintes procedimentos: consultas médicas, 

cirurgias; internações, banho e tosa e comércio de produtos veterinários e essa variedade de serviços motivou sua 

escolha. 

 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi caracterizada como um estudo exploratório-descritivo com abordagem de caráter quali-quantitativo e 

realizada por um período de 4 (quatro) semanas consecutivas em uma Clínica Veterinária situada no município de 

Vila Velha – ES.  

 

Visitas técnicas permitiram o conhecimento da área física da Clínica bem como a identificação e caracterização dos 

resíduos gerados em cada local. Coletas in loco no início de cada expediente, diariamente, exceto aos domingos, 

permitiram a identificação dos resíduos em 100% das dependências internas da Clínica Veterinária. 

 

A caracterização qualitativa consistiu na descrição da natureza dos resíduos, visando sua classificação segundo a 

RDC nº 306/2004. Os dados observados foram anotados em tabelas. A caracterização quantitativa foi possível por 

meio de pesagens diárias em balança digital com precisão de 5 g de cada saco de resíduo individualmente, com 

posterior abertura para avaliação e classificação do conteúdo.  

 

Cadáveres e as carcaças foram pesados separadamente e os recipientes contendo resíduos perfurocortantes foram 

pesados diariamente. 

 

Depois de identificados e classificados, os dados foram organizados em planilhas e tabelas, separados de acordo com 

o local de origem dos resíduos, data de geração, tipo do resíduo, classificação, número de atendimentos e quantidade 

gerada.  

 

 

Resultados  

 
De acordo com a Lei n° 2.012/81 (BRASIL, 1981) é de competência da Prefeitura Municipal de Vila Velha o 

recolhimento dos resíduos originários de estabelecimentos hospitalares com exceção de qualquer material 

declaradamente contaminado ou suspeito, inclusive os resíduos provenientes de restos de alimentos e varreduras, e 

restos de tecidos e de órgãos humanos ou animais; sendo responsável pela coleta de animais mortos de pequeno 

porte. A disposição final dos resíduos de serviços de saúde é realizada por uma central de tratamento privada situada 

no município de Cariacica. Os resíduos sólidos domiciliares são encaminhados para disposição final em aterro 

sanitário privado situado no município de Vila Velha.   

 

A Clínica Veterinária estudada é composta de recepção com pet shop, sala de espera, consultório médico, estoque de 

produtos e medicamentos, centro cirúrgico, banheiro, sala de internação com local para as refeições anexo, salão de 

banho e tosa e canil.  

 

Os resultados desta pesquisa mostraram que o manejo dos RSS dentro da clínica veterinária em questão estão muito 

aquém em relação ao estabelecido nas Normas, conforme descrito a seguir:  

 

 a Clínica Veterinária avaliada não possui rotina de identificação dos materiais diversos, como os sacos 

utilizados para o acondicionamento, dos recipientes de coleta, transporte interno e externo e dos locais de 

armazenamento;  

 os resíduos de serviços de saúde não são segregados no momento de sua geração, exceto os perfurocortantes 

que são descartados no momento de sua geração e acondicionados em caixas de papelão;  

 quanto ao transporte interno não existe um roteiro previamente estabelecido, horários específicos e 

diferenciação para cada tipo de resíduos; 
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 o transporte é realizado de forma manual e durante a manipulação dos resíduos não são utilizados 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI);  

 a clínica não apresenta sala específica para o armazenamento temporário dos resíduos gerados, sendo estes 

armazenados temporariamente em área externa, nos fundos da clínica, diretamente sobre o piso; 

 a copa/cozinha, utilizada pelos funcionários encontra-se contígua à sala de internação, não existindo 

qualquer barreira física (Figura 1). 

 

Destaque ainda para o acondicionamento conjunto (mistura) de diferentes grupos de RSS, o que dificultou a sua 

quantificação individual (Figura 2). 

 

 

  
Figuras 1 e 2. Refeitório contíguo à sala de internação e Resíduos de serviços de saúde misturados aos resíduos 

comuns no consultório médico. 
 

 

Resíduos do tipo A (biológicos), B (químicos), D (comuns) e E (perfurocortantes) foram identificados e classificados 

após segregação.  
 

Os dados relativos ao número de atendimentos por setor (Quadro 1) e a pesagem dos resíduos gerados, por semana, 

forneceram a taxa de geração de resíduos por atendimento (Quadro 2). 

 

Quadro 1. Número de atendimentos prestados e óbitos por semana na Clínica Veterinária durante o período de 

coleta de dados. 
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Quadro 2. Geração semanal de resíduos na Clínica Veterinária avaliada, para as diversas unidades geradoras, 

durante o período de coleta de dados. 

 
 

 

Observa-se que os valores encontrados em cada semana não são diretamente proporcionais ao número de 

atendimentos, visto que dependem dos tipos de materiais e procedimentos realizados. A ocorrência de cadáveres 

interfere nos resultados uma vez que aumentam os pesos totais de resíduos em determinadas semanas.  

 

O percentual de resíduos gerados em cada um dos ambientes da Clínica durante a pesquisa estão apresentados na 

Figura 3. 

 

 
Figura 3. Porcentagem de resíduos gerados por setor da Clinica Veterinária 

 
A taxa de geração de resíduos por atendimento está relacionada ao número de atendimentos semanais prestados pela 

clínica veterinária e ao peso dos resíduos sólidos gerados por setor (Tabela 1). 

   

Tabela 1.  Valores das taxas de geração de resíduos (kg/atendimento): pesos dos resíduos gerados(kg)/n
o
 de 

atendimentos prestados.  

 
Obs: Período de quatro semanas consecutivas 

 
Os resultados mostram uma taxa média, semanal, de geração de resíduos no Consultório Médico igual a 31,6 g, na 

Sala de Internação 168,9 g, e na sala de Banho e Tosa 117,4 g. 
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Verificou-se, em cada setor, uma grande quantidade de resíduos misturados. A Tabela 2 apresenta a quantidade de 

resíduos encontrada em cada setor, por tipo de resíduos gerados, da forma como se encontravam no momento da 

coleta de dados.  

 

Tabela 2.  Classificação dos RSS de acordo com os subgrupos criados pela mistura dos resíduos 

 
Obs: As pesagens dos resíduos perfurocortantes e cadáveres e carcaças foram realizadas separadamente  

 

 

De forma geral, a maior geração é de resíduos comuns, principalmente no setor de internação, refeitório e banho e 

tosa. Os subgrupos (A e D) e (A, B e D) representam as misturas mais geradas em todos os setores. 

 

Os resíduos gerados na clínica estudada não eram segregados diretamente na fonte, à exceção dos resíduos 

perfurocortantes. Esta segregação, porém, não era de forma absoluta uma vez que em diversos setores da clínica eles 

foram encontrados também misturados a outros resíduos.  

 

Para detalhar o estudo dos tipos de resíduos gerados em cada setor, estes foram agrupados da forma como estavam 

acondicionados e, em cada setor, estimou-se a porcentagem das misturas.  

 

Na recepção, no pet shop e no banheiro foram encontrados resíduos como algodão, gazes, luvas e esparadrapos que, 

misturados aos resíduos comuns representam 44% dos resíduos gerados (Figura 4). Uma ampola classificada como 

material do tipo E descartada inadequadamente, em um único dia, caracterizou todo o resíduo coletado como RSS. 

 

O fato de não ocorrer a adequada segregação e acondicionamento dos materiais no momento do descarte resulta 

numa rotina onde a totalidade dos resíduos gerados na Clínica deveriam ser coletados e encaminhados para 

destinação final como resíduos biológicos, acarretando custos adicionais ao poder público e ao meio ambiente. 

 

Na sala de internação e no refeitório observou-se uma grande geração de resíduos comuns e biológicos. Esses locais 

possuem, cada um, apenas uma lixeira para acondicionamento propiciando sua mistura. Nesses ambientes foi 

observado uma predominância dos resíduos biológicos (Figura 4). 

 

Na sala de banho e tosa foi encontrado vidro quebrado classificado como resíduo do Grupo (E). O resíduo estava 

misturado a resíduos comuns propiciando o risco de acidentes ocupacionais. 

 

Considerando-se o percentual em relação às quantidades totais de resíduos gerados na Clínica, no período 

pesquisado, nota-se que o subgrupo que mistura resíduos dos Grupos (A) e (D) teve maior representatividade (47%), 

pelo fato de sua geração ocorrer em todos os setores (Figura 4).  

 

Os quantitativos, em percentuais, dos RSS gerados nos diversos setores da Clinica Veterinária avaliada em um 

período de quatro semanas consecutivas foi levantado, segundo a RDC 306/2004 (Figura 4). 
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Figura 4. Porcentagens dos resíduos classificados por grupos e subgrupos, nos diversos setores da Clínica 

Veterinária, segundo a RDC 306/2004. 

 

 

A partir dos dados levantados, é possível propor algumas diretrizes aplicáveis ao gerenciamento dos RSS, segundo o 

que preconiza a Resolução nº 05 do CONAMA de 1993: 

 

Inexistência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS) - elaborar e implementar o 

PGRSS definindo um responsável para acompanhar sua implementação. 

 

Inexistência da segregação dos resíduos - adquirir recipientes para acondicionamento dos resíduos adequados, 

procedendo à sua identificação. Capacitar e conscientizar o(s) funcionário(s) envolvido(s) no manejo dos resíduos. 

 

Acondicionadores inadequados - os RSS deverão ser armazenados em recipientes de material lavável, resistentes à 

ruptura, punctura e vazamento, com pedal e tampa para evitar contato direto com os resíduos contaminantes. Os 

resíduos recicláveis serão segregados no momento de sua geração com intuito de reduzir a quantidade de resíduos 

infectantes e, consequentemente, reduzir os custos. Os materiais perfurocortantes deverão ser descartados 

separadamente no momento e local de sua geração, em recipientes, rígidos, resistentes à punctura, ruptura e 

vazamento, com tampa, devidamente identificados. As vacinas serão armazenadas em refrigeradores exclusivos para 

este fim. As carcaças e cadáveres que venham a ser coletados em período superior a 24 horas, serão mantidos sob 

refrigeração, assim que possível, serão submetidos a outro método de conservação. Os acondicionadores dos RSS, 

tipo A, deverão ser revestidos internamente com sacos de lixo na cor branca para auxiliar sua identificação dos 

demais resíduos durante o manejo.  
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Uso inadequado dos setores da clínica - o centro cirúrgico deverá ser utilizado apenas para a realização de 

atividades inerentes a procedimentos cirúrgicos, não sendo permitido, em hipótese alguma o consumo de alimentos 

ou outras atividades não compatíveis, evitando-se a contaminação do ambiente. A sala de internação deve ser um 

local especifico para este fim, devendo servir de isolamento para doenças infectocontagiosas conforme Resolução do 

CFMV nº 670/2000. 

 

Armazenamento externo inadequado- Para o armazenamento externo dos resíduos é necessário, anteriormente, 

deposita-los em sala para guarda de resíduos (RDC n° 306/2004 da ANVISA), armazenados em recipientes com 

capacidade compatível ao seu volume, devendo conter tampa e pedal. Os sacos contendo os resíduos a serem 

coletados pelos funcionários da Prefeitura não podem ser dispostos diretamente sobre o piso.  
 

Destinação final - Os resíduos biológicos gerados deverão ser destinados, obrigatoriamente, à coleta pública 

municipal de resíduos de serviços de saúde. Os resíduos potencialmente recicláveis deverão ser destinados para um 

sistema de coleta seletiva, podendo ser destinados às associações de catadores e, apenas em último caso, à coleta 

regular pública municipal. 
 

Em complementação, foi elaborado o fluxograma (Figura 5), proposto como melhoria para o manejo dos RSS. 

Sugere-se também a criação de um inventário dos resíduos gerados e identificados em todos os setores da clínica. O 

inventário deve ser feito em forma de tabela e conter informações sobre os tipos de resíduos gerados, sua 

classificação, símbolos de identificação e recipientes adequados para seu armazenamento temporário. Esses 

instrumentos de gerenciamento devem ser fixados em locais de fácil visualização. 

 
Figura 5. Fluxograma proposto para a gestão dos resíduos de serviços de saúde em clínicas veterinárias. 

 

 
Conclusões 

 

A análise geral dos dados levantados permitiu a avaliação do fluxo de descarte de RSS em uma Clínica Veterinária 

classificada como micro empresa e a proposição de ações de melhoria no gerenciamento dos seus resíduos visando 

minimizar os riscos ao meio ambiente e à saúde. 

 

Os principais setores geradores de RSS na clínica estudada foram a sala de internação (17%), o consultório médico 

(7%) e o salão de banho e tosa (32%).  
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Os dados mostram que o manejo dos resíduos gerados esta muito aquém em relação ao recomendado pelas Normas 

citadas. Destaque para o acondicionamento conjunto (mistura) de diferentes grupos de RSS, o que dificultou a sua 

quantificação individual, sendo a maior proporção encontrada dos Grupos (A) e (D). 

 

A disposição inadequada dos resíduos perfurocortantes, dentre outros contaminantes, bem como a ausência de 

equipamentos de segurança (EPI) durante o manejo dos resíduos potencializa o risco de acidentes e contaminações. 
 

A elaboração e implantação do PGRSS e o treinamento dos colaboradores envolvidos serão fundamentais para a 

correta execução de todas as etapas do manejo, incluindo a segurança laboral, que deve ser realizada de forma 

continuada. O PGRSS é fundamental para otimizar o gerenciamento dos resíduos gerados na Clínica Veterinária 

visto que possibilitará sua correta segregação, favorecendo a diminuição do volume de resíduos infectantes e, 

consequentemente, os custos com a disposição final. 

 

Quanto às diretrizes propostas, é sempre importante considerar que o adequado manejo dos RSS deve envolver os 

diversos segmentos da sociedade: o poder público, as empresas e a sociedade civil, no contexto da responsabilidade 

compartilhada preconizada na Política Nacional de Resíduos. 
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Abstract 
 Despite the low efficiency, about 12 million households use septic tank, what make this system the second method of 

sewage   treatment  more  used in  Brazil. Treatment and disposal of the residual sludge that is generated in those 

septic tank units is a major environmental problem for environmental sanitation companies. The management of  the 

sludge  interfere, directly or indirectly, in the life of the entire society, primarily by the need to take a nobler destiny 

for this abundant waste. Many initiatives are found in the literature, but due to different socio-economic realities 

found in Brazilian cities, the country still lacks a  greater number of more efficient alternatives to solve this problem. 

This study is premised on the technology generation social use of low-cost, targeted to be used in small communities. 

For stabilization and dewatering  it was used  Geotextile containers. After the stabilization, the sludge will be 

directed to the final destination with its incorporationinto the soil used  for  the cultivation of roses.  It will be study  

its potential replacement as  structuring  and  fertilizer  for the  soil and their impacts on plant. 
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Resumo 

Apesar da baixa eficiência, aproximadamente 12 milhões de famílias utilizam tanque séptico, fazendo deste sistema 

o segundo método de tratamento de esgoto mais utilizado em nosso país. A destinação do lodo residual que é gerado 

nestas unidades de tratamento é um grande problema ambiental para as empresas de saneamento, públicas ou 

privadas. O gerenciamento destes resíduos interfere, direta e indiretamente, na vida de toda a sociedade, 

principalmente pela necessidade de se dar um destino mais nobre para este abundante resíduo. Muitas iniciativas são 

encontradas na literatura, porém em razão das diferentes realidades sócio-econômicas encontradas nas cidades 

brasileiras, o país ainda carece de um maior número de alternativas mais eficientes para a resolução deste problema. 

O presente estudo tem como premissa a geração de tecnologia de uso social de baixo custo, direcionado para ser 

utilizado em pequenas comunidades. Para o desaguamento e estabilização foi  utilizados contentores de Após o 

deságue o lodo  foi direcionado  para o destino final  sendo  incorporado ao solo utilizado no cultivo de  roseiras. Foi 

determinado o seu potencial de substituição de estruturante de solo e como fertilizante e seus impactos para a planta.  

 
Palabras clave: Lodo séptico, contaminação do solo, reuso agrícola  

 

 

Introdução    

 

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 42% dos domicílios 

brasileiros utilizam fossa/tanque séptico como alternativa de tratamento dos seus efluentes, sendo aproximadamente 

23% de tanques sépticos e 19% de fossas rudimentares. Este percentual corresponde a uma população aproximada de 

79 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos da América, até o início dos anos 2000 existiam mais de 24 milhões de 

tanque sépticos que são responsáveis pelo tratamento de aproximadamente um quarto dos domicílios norte 

americanos, o que corresponde a 60 milhões de pessoas (Harrison e Moffe, 2003). 

 

Em sistemas de tratamento de esgoto localizados, individualizados e pequenos como o caso dos tanques sépticos, a 

gestão do lodo corresponde a um fator crucial para o correto funcionamento do mesmo. O acúmulo, limpeza, 

tratamento e destino final do lodo podem correspondem a uma alta porcentagem dos custos envolvidos para esses 

sistemas de tratamento. (Lossing et al., 2010) 

 

Alguns trabalhos realizados nos últimos anos (Palmer-Felgate et al., 2010; Withers et al., 2011) têm apontado o 

sistema de tanque séptico como fator de contribuição para poluição difusa e aumento do risco de eutrofização em 

corpos hídricos, principalmente na zona rural. Muitas vezes isso ocorre pelo mal funcionamento do sistema. Na área 

rural da Austrália, dois terços dos tanques sépticos de Queensland necessitam da remoção do lodo ou possuem 

sumidouro deficiente (Ahmed et al. 2005), 80% dos tanques sépticos estão também em má operação sendo fonte de 

contaminação de fósforo nos corpos d’água próximos (Arnscheidt et al., 2007).  

 

O lodo de esgoto é uma fonte de matéria orgânica com grande potencial de uso na agricultura. Além da matéria 

orgânica, o lodo é rico também em nutrientes e minerais que podem trazer benefícios às culturas agrícolas. A 

aplicação de lodo no solo é realizada com incorporação em vala profunda que corresponde a um método único de 

aplicação capaz de prover os nutrientes necessários para um ciclo de cultura (Felton et al., 2008).  

 

Quando o lodo é incorporado no solo, a baixa concentração de oxigênio reduz no biossólido a taxa de nitrificação e 

mineralização reduzindo a perda dos nutrientes ou lixiviação, sobretudo de nitrato, uma vez que o nitrogênio 

corresponde ao nutriente de maior interesse no lodo de esgoto. A matéria orgânica presente no lodo incorporado 

junto ao solo sofre um processo de mineralização o qual libera o nitrogênio orgânico nas formas de nitrato e amônio 

(Felton, 2008). Dessa forma, deve-se atentar na quantidade de lodo a ser aplicada, que deve corresponder a 

necessidade da cultura quanto ao nitrogênio, uma vez que o excesso não utilizado pela planta tende a lixiviar 

podendo alcançar os corpos d'água subterrâneos ocasionando contaminação desses (Camargo e Bettiol, 2000). 

 

Embora presente em menores quantidades que o nitrogênio, o fósforo corresponde a outro elemento presente no lodo 

de esgoto que traz benefícios as culturas estando correlacionado a processos fundamentais para o desenvolvimento 
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vegetal. Sua presença no lodo varia de acordo com o tratamento de esgoto empregado e as concentrações de 

elementos em que o fósforo se liga (Elliott e O'Connor, 2007). Com relação ao fósforo a preocupação existente é 

menor, visto que além dos solos brasileiros serem deficientes no nutriente, sua mobilidade é muito baixa ficando 

retido no solo, sem grandes riscos de contaminação das águas subterrâneas (Camargo e Bettiol, 2000). Entretanto, 

alguns autores citam que a aplicação de lodo de esgoto pode ocasionar um aumento na lixiviação de fósforo e perda 

do nutriente (Kidd et al., 2007), mas ainda assim, esse problema pode ser controlado com a incorporação junto ao 

lodo de sais de alumínio e ferro bem como com aplicação de cal. O potencial de lixiviação do fósforo decai com 

tempo quando o lodo é incorporado ao solo em camadas profundas (Kostyanovsky et al., 2011). Dessa forma, a 

utilização de lodo de esgoto na agricultura é potencialmente benéfica uma fez que existe a escassez de jazidas para a 

produção do fertilizante mineral fosfatado. Além disso, essa reciclagem de fósforo evita sua deposição nos corpos 

d'água receptores evitando a eutrofização que tem como principal agente o fósforo (Maguirre, 2005).  

 

Em alguns países do mundo, como Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, 

Luxemburgo e Reino Unido 50% ou mais do lodo total produzido é aplicado no solo na adubação de culturas 

agrícolas. (Langenkamp e Part, 2001; National Reserach Council, 2002). Já no Brasil os dados quanto ao uso de lodo 

na agricultura ainda são imprecisos (Barbosa e Tavares Filho, 2006). A aplicação de lodo na agricultura é um 

processo em ascensão, devido a uma série de fatores como a limitação de espaço e capacidade dos aterros sanitários 

existentes, os altos custos associados ao transporte do lodo e à sua deposição nos aterros sanitários, a adoção de 

legislações que promovem a proteção ao ambiente e reciclagem de materiais, a diminuição do uso de fertilizantes 

minerais. (Hargreaves et al., 2008) 

 

Com relação a fertilidade do solo, a aplicação do lodo de esgoto pode resultar em uma redução de pH pela liberação 

dos ácidos orgânicos presentes no lodo em seu processo de mineralização (Galdos et al., 2004). Esse diminuição de 

pH pode ser contornada com a aplicação de lodos estabilizados com cal, que resulta em um aumento da CTC.  

 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi de avaliar a utilização de lodo de tanque séptico utilizado na adubação de 

rosas.  

  

Metodologia 

 
Para o desenvolvimento da pesquisa, será utilizado o lodo proveniente de um tanque Séptico. do tipo coletivo, está 

operando com 500 ligações de esgoto. Durante todo o período de funcionamento do tanque séptico, o mesmo nunca 

recebeu um processo de limpeza. O tanque está em funcionamento por um período de 15 anos. 

 

Após a retirada do lodo do tanque séptico o lodo foi misturado a um polímero catiônico e posteriormente 

acondicionado em contentores de geotêxtil para seu desaguamento. Após um período de 30 dias, o lodo desaguado 

foi retirado dos contentores e avaliado quanto a seu potencial como fertilizante de solo onde foi avaliado os 

parâmetros da fertilidade e do teor de nitrogênio do lodo. A aplicação do lodo no solo se deu de acordo com o seu 

teor de nitrogênio conforme recomendação da legislação Brasileira CONAMA 375 (Brasil, 2011).  

 

As plantas utilizadas no experimento foram transplantadas no solo em canteiros com as seguintes dimensões: 0,4m 

de largura por 0.2m de altura e 3.0m de comprimento. Foi realizada análise física (Embrapa, 1997) e química do solo 

(RAIJ, 1991), além da correção da acidez pela aplicação de calcáreo.  

  

A cultura escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi a Rosa hybryda., variedade “Ambiance”. Os canteiros 

utilizados (parcelas) possuiam 0.4m de altura, o espaçamento entre plantas era de 0.15m e entre linhas 1.25m, 

totalizando 21 plantas por linha. Cada canteiro era composto por 3 linhas de plantas, sendo que as duas linhas laterais 

e 0.50m de cada linha foram consideradas bordadura. As rosas utilizadas já se encontravam em estado produtivo, 

tendo três anos de idade. 
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O delineamento experimental utilizado foi casualizados. No interior da estufa foram utilizados 16 canteiros em 

alvenaria com dimensões de 3.0 m x 3.0 m de comprimento e 0.4 m de profundidade. Os tratamentos utilizados 

foram: 

T1 - Manejo convencional - Adubação com NPK na proporção 10:10:10 visando fornecer a necessidade anual da 

planta quanto ao Nitrogênio; 

T2 - Lodo Séptico 1x - Adubação com lodo de tanque séptico após deságue e condicionamento em contentores de 

geotêxtil visando fornecer a necessidade anual da planta quanto ao Nitrogênio disponível no lodo; 

T3 - Lodo Séptico 1,5x - Adubação com lodo de tanque séptico após deságue e condicionamento em contentores de 

geotêxtil fornecendo a planta 50% a mais da necessidade da planta quanto ao Nitrogênio disponível no lodo; 

T4 - Sem adubação. 

 
O lodo séptico utilizado era proveniente do tanque séptico pertencente a cidade de São Miguel Arcanjo O lodo 

retirado do tanque séptico foi desaguado em contentor geotêxtil por um período de seis meses. Os dados referentes a 

análise do lodo utilizado estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Apresentação dos resultados preliminares do lodo para cálculo da adubação 

Parâmetro Unidade Resultados (base seca) 

Sólidos voláteis % 18.99 

Sólidos totais % 56.3 

Teor de umidade % 43.7 

Nitrogênio amoniacal mg Kg-1 1033.6 

Nitrito+Nitrato mg Kg-1 36.14 

Nitrogênio Total Kjeldahl g Kg-1 18.4 

Bactérias   

Coliformes totais 
NMP 6,1 x 10

3
 

E. Coli NMP 1, x 10
1
 

Salmonella spp - ausente 

 

A aplicação do lodo foi realizada de acordo com a concentração de nitrogênio disponível. Para o cálculo do 

nitrogênio disponível foi utilizado fração de mineralização (FM) igual a 20% e foi calculado de acordo com a 

Equação 1. A quantidade de Nitrogênio disponível no lodo correspondia a 4.026 Kg t
-1

. O lodo foi aplicado 

superficialmente com incorporação junto ao solo das roseiras.  

 

 

Equação 1 

 

 

Onde: 

 - Nitrogênio disponível (mg Kg
-1

); 

 - Fator de mineralização do lodo (%) 

 - Nitrogênio Kjeldahl (mg Kg
-1

) 

 - Soma de nitrato e nitrito (mg Kg
-1

) 

 - Nitrogênio amoniacal (mg Kg
-1

) 

 

Segundo Malavolta et al. (2002) para os anos produtivos da cultura de rosa, a taxa de aplicação de nitrogênio é de 

150 Kg ha
-1

 ano
-1

. O cálculo da taxa de aplicação de lodo foi realizado conforme recomendação da resolução 

CONAMA (Brasil 2011) apresentado na Equação 2. 
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Equação 2 

 

 

 

Pela utilização da fórmula foi determinado uma taxa de aplicação correspondente a 37,2 t ha
-1

 do lodo séptico (base 

seca) utilizado na pesquisa. Conforme recomendação de Malavolta et al. (2002) as adubações foram distribuídas em 

4 aplicações anuais visando fornecer o nitrogênio a planta em sua fase produtiva 

 
A análise da produtividade das rosas foi avaliado com base na formação de hastes comercializáveis e avaliando sua 

qualidade. Foram consideradas hastes comercializáveis aquelas com tamanho maior que 30 cm contendo o botão de 

rosa sadio. Foram avaliados o tamanho e diâmetro das hastes, além o tamanho e o diâmetro do botão. 

 

Resultados e discussão 

 

As roseiras foram avaliadas por um período de 120 dias, o que proporcionou 20 colheitas de rosas, as quais ocorriam 

semanalmente. Os valores referentes à produtividade estão apresentados na Figura 1 e Tabela 2. Pela observação do 

gráfico é possível analisar que as maiores produtividades foram alcançadas nos tratamentos onde o lodo séptico foi 

empregado como forma de adubação. Comparando-se os tratamentos na qual o lodo foi utilizado, as produtividades 

foram similares nas as duas taxas de aplicação de lodo. A produtividade para esses dois tratamentos em que o lodo 

foi aplicado foi cerca de 19% maior que no tratamento na qual adubação mineral empregada (NPK - 10:10:10). 

Entretanto, embora tenha havido essa diferença ela não é significativa para o teste de Tukey (5%) para o período 

avaliado da pesquisa indicando necessidade de maior tempo de estudo.  

 

Já comparando-se a aplicação do lodo com o tratamento em que não houve adubação foi observado uma 

produtividade de 90% maior quando o biossólido foi utilizado (diferença estatística observada no teste de Tukey 

(5%), demonstrando o potencial desses lodos sépticos desaguados e estabilizados como condicionador de solo para 

as culturas agrícolas.  

 

 
Figura 1 - Valores médios referentes a produção de hastes florais durante o período experimental de 120 dias em 

canteiros de 9 m2 

*Branco - Sem adubação; NPK - Adubação com adubo mineral; 1x - Adubação com lodo séptico na taxa 

recomendada; 1,5 - adubação com lodo séptico com 50% a mais da taxa recomendada 
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Tabela 2 - Valores médios da produtividade das roseiras 

Produtividade Branco NPK 1x 1,5x 

Médias 77,0±31,4a 124,5±13,7ab 146,5±7,6b 143,8±24,6b 

Coeficiente de variação 0,41 0,11 0,05 0,17 

*letras iguais representam correspondem a valores de médias sem diferença estatística pelo teste de Tukey (5%) 

**Branco - Sem adubação; NPK - Adubação com adubo mineral; 1x - Adubação com lodo séptico na taxa 

recomendada; 1,5 - adubação com lodo séptico com 50% a mais da taxa recomendada 

 

 

Os dados referentes à qualidade do produto colhido estão apresentados na Tabela 3. Para todos os tratamentos 

utilizados, não houve diferenças significativas em nenhum tratamento. Dessa forma, pode-se concluir que o uso de 

lodo de tanque séptico no cultivo de rosas não traz prejuízos à cultura, podendo ser empregado em larga escala para a 

produção de flores de corte mantendo a qualidade do produto, a qual é essencial para garantia das vendas a preços 

compensatórios. 

 

Tabela 3 - Dados referentes a qualidade do produto colhido 

MÉDIAS Tamanho Diâmetro caule Diâmetro botão Altura botão Diâmetro menor 

B 40.4±7.2* 0.6±0.1* 3.3±0.5* 4.7±1.8* 0.3±0.4* 

NPK 40.6±7.5* 0.5±0.1* 3.3±0.3* 4.7±2.8* 0.3±0.1* 

1X 40.8±8.4* 0.6±0.3* 3.3±0.4* 4.7±2.6* 0.3±0.2* 

1,5X 40.6±7.5* 0.6±0.1* 3.2±0.5* 4.6±2.1* 0.3±0.1* 

* Valores médios relativos a coluna sem diferença estatística significativa pelo teste de Tukey (5%) 

*B - Sem adubação; NPK - Adubação com adubo mineral; 1x - Adubação com lodo séptico na taxa recomendada; 

1,5 - adubação com lodo séptico com 50% a mais da taxa recomendada 

 

 

Outro parâmetro importante a ser avaliado quando se trata de plantas de corte, é a avaliação do período de duração 

do pós-colheita. A durabilidade das rosas está ligado a nutrição do vegetal. Diversas pesquisas tem demonstrado que 

a aplicação de lodos de esgoto em geral, nas culturas agrícolas melhora o potencial de absorção de nutrientes por 

parte das plantas sobretudo de fósforo, no tecido vegetal o que pode ser benéfico, pois este elemento é responsável 

pelo aumentando o tempo de vida útil do produto colhido. As análises da fertilidade foliar para nitrogênio, fósforo e 

potássio estão apresentadas na tabela 3. Entretanto, não foi observado diferenças entre os grupos de tratamento 

estudados. 

 

Tabela 4 - Valores referentes à fertilidade foliar de rosas cultivadas  

  

N  

(g kg
-1

) 

P  

(g kg
-1

) 

K 

(g kg
-1

) 

B 20.3 1.6 18.9 

NPK 20.3 1.9 17.0 

1x 18.8 1.5 17.0 

1,5x 20.1 1.6 17.1 

*B - Sem adubação; NPK - Adubação com adubo mineral; 1x - Adubação com lodo séptico na taxa recomendada; 

1,5 - adubação com lodo séptico com 50% a mais da taxa recomendada 

 

 

As análises do tempo de duração do pós-colheita estão apresentados na figura 2. Diferente do esperado de acordo 

com o observado pela análise da fertilidade foliar (em que não houve diferença na nutrição vegetal) foi possível 

verificar diferenças entre as curvas de durabilidade de acordo com o gráfico. De uma forma geral, o tempo de 

durabilidade máximo das rosas empregadas no estudo, foi em torno de 13 a 15 dias.   
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As rosas na qual o lodo de tanque séptico foi utilizado como fonte de adubação, apresentaram durabilidade 

ligeiramente menor. Para o tratamento em que foi utilizado a taxa de aplicação correspondente 150% do nitrogênio 

necessário (1,5x), foi observado uma redução significativa na porcentagem das rosas sadias já nos primeiros dias 

(descarte de rosas murchas ou apresentando queda de pétalas já aos quatro dias).  

 

Para o tratamento que a taxa de aplicação do lodo foi a necessária para suprir o nitrogênio (1x), a redução da 

porcentagem de rosas sadias, nos primeiros dias, foi semelhante ao tratamento com NPK (redução aos seis dias), 

porém a diminuição do percentual de rosas sadias foi mais acentuado após uma semana da colheita (entre os dias sete 

e quatorze). 

 

Para os dois tratamentos em que o lodo foi utilizado (1,5x e 1x), não foi encontrado diferença estatísticas 

significativas pelo teste Logrank a 5%, assim como também não foi encontrado diferença significativa para o tempo 

de durabilidade dos tratamentos adubados com NPK ou não adubados. A diferença estatística foi encontrada 

comparando-se os tratamentos em que o lodo foi utilizado (1,5x e 1x) com o tratamento adubado com NPK, 

demonstrando que pode haver alguma influência do lodo de tanque séptico na durabilidade das rosas colhidas, 

embora não tenha sido observado diferenças na fertilidade foliar. 

 

 
Figura 2 - Durabilidade das rosas colhidas no pós colheita 

 

*Braco - Sem adubação; NPK - Adubação com adubo mineral; 1x - Adubação com lodo séptico na taxa 

recomendada; 1,5 - adubação com lodo séptico com 50% a mais da taxa recomendada 
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Abstract 
The production of solid waste resulting from the various anthropogenic activities, such as those of the health care 

and welfare establishments. Residues of beauty salons usually have characteristics very similar to those featured in 

Brazil as Valley Health Services It is worthwhile to emphasize that despite this similarity, the industry has generated 

significant environment impacts, since its wastes are disposed of together to municipal solid waste. The aim of this 

work was the preparation of a plan for solid waste management for University Center/SP laboratory aesthetics, in 

order to provide guidance to minimize the waste generation, segregation and packaging of the same with proper 

identification and environmentally sound disposal. For the development of this work the solid waste generated in the 

laboratory of aesthetic were characterized on the basis of the procedures performed and classified according to the 

laws applicable to the waste of health services. Among the results obtained, it was found that the non-segregation at 

the time of the residues’ generation in laboratories, makes the chemical and/or biological hazard (groups A and B, 

respectively) transmit residues ordinary waste (group D) assume, demanding a more costly solution allocation, due 

to its greater danger. Thus, it was possible to check opportunities for improvement of management activities, that 

were addressed in the Waste Management Plan presented in this paper. 
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Resumo 

A produção de resíduos sólidos é resultante das diversas atividades antropogênicas, como aquelas dos 

estabelecimentos de cuidados com a saúde e o bem-estar. Os resíduos dos centros de estética, em geral, possuem 

características muito similares àqueles caracterizados no Brasil como de Serviços de Saúde. Vale ressaltar que apesar 

dessa similaridade, o setor vem gerando significativos impactos ambientais, uma vez que os seus resíduos estão 

sendo descartados conjuntamente com os resíduos sólidos urbanos. O objetivo desse trabalho foi a elaboração de um 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos para o laboratório de estética do Centro Universitário localizado em 

Santo Amaro/SP, de modo a fornecer orientações de minimização da geração de resíduos, da segregação e 

acondicionamento dos mesmos com identificação apropriada e da destinação final ambientalmente adequada. Para 

desenvolvimento deste trabalho os resíduos sólidos gerados no laboratório de estética foram caracterizados em 

função dos procedimentos realizados e classificados a partir das legislações aplicáveis aos resíduos dos serviços de 

saúde. Dentre os resultados obtidos verificou-se que a não segregação, no momento da geração dos resíduos nos 

laboratórios, faz com que resíduos comuns (grupo D) assumam o risco químico e/ou biológico (grupos A e B, 

respectivamente), demandando uma solução de destinação mais onerosa, em função de sua maior periculosidade. 

Dessa forma, foi possível a verificação de oportunidades de aprimoramento das atividades de gerenciamento. 

 
Palavras chaves: Laboratórios de Estética, Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde, Resíduos Sólidos. 

 

 

Introdução  

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) receberam em 1979, sob referência de resíduos hospitalares sua primeira 

instrução legislativa, Portaria nº53 do Ministério do Interior, com relação ao acondicionamento, assim como o 

transporte e a necessidade de incineração dos resíduos gerados. Em 1991 esta obrigatoriedade pereceu com a 

Resolução nº06 do CONAMA, que por sua vez estabeleceu a responsabilidade dos órgãos estaduais para com o meio 

ambiente e a concepção de normas específicas para licenciamento das etapas de acondicionamento, de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final destes. Dois anos depois, em 1993, o CONAMA publicou a Resolução nº05, 

tratando da classificação, características dos recipientes acondicionadores, tecnologias para tratamento e disposição 

final, além de estabelecer a obrigatoriedade de elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS). Ocorreu posteriormente a continuação do processo evolutivo da legislação, com a Resolução 283/2003 do 

CONAMA, Resolução RDC nº33/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – que estabelece o 

regulamento técnico de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, Resolução RDC 306/2004, da ANVISA e 

Resolução nº358 CONAMA (FIORE, 2013). 

 

A compilação da legilação brasileira para enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos que 

envolvem o manejo inadequado dos resíduos sólidos gerados no país embasou a instituição da Lei nº12.305/10 a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O texto da mesma prevê princípios de prevenção, redução, e 

responsabilidade compartilhada, além de instituir instrumentos de planejamento nacionais, estaduais e englobar o 

trabalho feito pelos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis (FIORE, 2013). A lei mostra-se como um 

avanço para a evolução dos sistemas de gestão e gerenciamento implantados no Brasil. Dentre as determinações 

expressas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a reiteração da necessidade de elaboração de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos para alguns geradores específicos norteou o desenvolvimento do presente 

trabalho, que apresenta as análises cabíveis ao embasamento e a elaboração do próprio documento exigido pela lei. O 

PGRS estabelece, segundo a PNRS brasileira (nº 12.305/10): 

 

[...] o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos e disposição final ambiental adequada dos rejeitos, de 

acordo com o plano municipal de gestão integrada de resíduos [...](BRASIL, 

2010. s/p.) 

É possível, no entanto, reconhecer em estabelecimentos de saúde o despreparo dos profissionais envolvidos no 

processo de gerenciamento dos resíduos perigosos gerados em função dos procedimentos desenvolvidos, falta de 

estrutura física e de outros instrumentos gerenciais para lidar com o resíduo de serviço de saúde. Ainda há muitas 
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cidades no Brasil que não se adequaram ao manejo correto dos resíduos. Desta forma, em sua maioria, os RSS são 

classificados como resíduos sólidos urbanos. Segundo dados do último Panorama de Resíduos Sólidos do Brasil, 

47,2 dos municípios brasileiros não possuem destinação adequada para os RSS (ABRELPE, 2012). Em 2012 foi 

realizada uma pesquisa pela ABRELPE e pelo IBGE quanto á destinação de RSS na Região Sudeste do Brasil. A 

pesquisa apresentou que 31% dos resíduos são incinerados, 28,3% vão para o aterro sanitário, 16% vão para o lixão, 

16,7% passam pela autoclave, 7,4% vão para o microondas e 0.3% para vala séptica. 

 

A necessidade de realização da segregação, do acondicionamento, da coleta e do transporte, do tratamento e 

posteriormente da disposição final dos resíduos deve estar fortemente instituída para que o gerenciamento possa 

ocorrer de modo a não acarretar possíveis danos à segurança da saúde pública e ao meio ambiente. Os dados obtidos 

que traduzem a realidade de região sudeste brasileira embasam o cenário preocupante em relação aos novos serviços 

prestados que acarretam na geração de resíduos de serviços de saúde. Os estabelecimentos que realizam 

procedimentos estéticos, por exemplo, acabam gerando resíduos variáveis em função da quantidade de atividades 

distintas que podem ser realizas no mesmo, assim, faz-se necessário uma análise das particularidades de cada centro 

de estética, e de cada procedimento para que sejam reconhecidos todos os possíveis resíduos gerados no local. 

Na cidade de São Paulo, segundo dados veiculados no portal online do jornal “O Estado de São Paulo”, há 

informações, de autoria da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) de que entre o mês de janeiro e junho 

de 2012 foram abertas 2.445 empresas de serviços relacionados a beleza, o que representa uma alta de 85% em 

relação ao ano anterior. O setor apresenta crescimento médio de 10,4% ao ano, segundo dados também publicados e 

de autoria da Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoa, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). 

 

A necessidade de estabelecer o gerenciamento adequado para estabelecimentos de estética parte da perspectiva de 

expansão do setor, de modo que este representará uma contribuição significativa em relação ao aumento dos resíduos 

classificados como de serviços de saúde. A abordagem da problemática de forma pontual apresentada no presente 

documento agrega ainda informações e direcionamento para o desenvolvimento posterior dos dados necessários à 

concepção efetiva de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos aplicável à estabelecimentos de estética. O 

presente artigo tem portanto por objetivos Estabelecer um levantamento de dados num período determinado, a fim de 

conhecer as características e o volume dos resíduos gerados pelos laboratórios de estética em função dos 

procedimentos realizados, fornecer orientações de minimização da geração de resíduos, da segregação e 

acondicionamento dos mesmos, do manejo e da identificação apropriada além do tratamento para destinação final 

ambientalmente adequada, por meio do levantamento da legislação aplicável, e por fim Integrar a base de dados do 

Centro Universitário, contribuindo para a melhoria do Sistema de Gerenciamento Ambiental estabelecido no campus. 

 

Metodologia 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS foi desenvolvido pelo grupo de alunas do sétimo semestre 

do curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário. Destina-se ao gerenciamento de resíduos do laboratório 

do curso de Estética no campus de Santo Amaro/SP.  

 

Para a realização de um Plano de Gerenciamento de Resíduos para o Laboratório de Estética (PGRLE), foi 

necessário coletar dados qualitativos e quantitativos dos resíduos gerados no laboratório de estética do Centro 

Universitário/SP e consultar legislações legais que caracterizam e classificam os resíduos de serviços de saúde. A 

coleta de informações, para a elaboração do PGRLE, foi realizada durante seis dias do mês de maio de 2014, no qual 

três dias os resíduos foram caracterizados no período matutino e vespertino e os demais dias somente no período 

matutino. Para análise de quantidade e caracterização de resíduos gerados no local, foram utilizados:  

 

 Planilha para descrever os resíduos;  

 Sacos plásticos (branco leitoso para resíduo infectante); 

 Balança digital; 

 Caixa de papelão tipo decartex, para os resíduos perfurocortantes; 

 Luvas descartáveis; e 

 Câmera fotográfica 
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As etapas para a caracterização dos resíduos iniciaram-se ao final de cada aula realizada no laboratório.  Desta 

forma, foi feita a retirada dos sacos plásticos de dentro das latas de lixo que ficam alocados próximos as macas, onde 

ocorrem os procedimentos. Posteriormente realizou-se a pesagem destes sacos, no qual foi possível identificar o 

volume e as características dos resíduos. Par que então através dos dados obtidos o PGRSS pudesse ser elaborado.  

 

O documento elaborado deverá orientar os procedimentos e técnicas aplicados durante o gerenciamento dos resíduos 

sólidos gerados no laboratório em questão, tendo como referência as determinações descritas na Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos 12.305/10, Conama 358/05, Anvisa 306/2004 e ABNT NBR 12809/13. 

 

Resultados 

Considerando a legislação brasileira, e assumindo que os resíduos gerados nos laboratórios de estética são resíduos 

dos serviços de saúde e, portanto, necessitam da elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos por 

parte dos geradores, o presente documento apresentou dados obtidos a partir de uma análise simplificada dos 

resíduos gerados pelo laboratório de estética do Centro Universitário em Santo Amaro/SP. A fim de representar o 

processo de análise, e suas características, foram realizadas pesagens dos resíduos gerados em função dos 

procedimentos realizados durante o período de uma semana (de 19/05 a 24/05). Como resume a Tabela 01. 

 

Tabela 01: Relação dos procedimentos por quantidade de alunos, e total de residuos gerados. 

 

Após a execução de tais medições, observações, e cálculos posteriores, é possível notar a proporcionalidade direta 

entre a quantidade de alunos e de procedimentos estéticos desenvolvidos em aula e a quantidade de resíduos gerados. 

O dimensionamento apresentado pode estar prejudicado por imprevistos ocorridos no período estipulado para o 

levantamento dos dados, não houve o uso do laboratório no período matutino, acarretando na alteração da 

programação das análises para a inclusão do dia 24 de maio (sábado) ao período de amostragem. 

 

Durante a coleta dos sacos plásticos para que a pesagem fosse realizada foi possível observar que, os resíduos 

gerados no laboratório possuem características diferentes que influenciariam para a possível segregação em função 

do descarte adequado para o mesmo, porém tanto os resíduos descartados nos recipientes ao lado das macas de 

atendimento (considerados como infectantes) (Figura 1), quanto nos recipientes ao lado da pia (que receberiam, por 

exemplo, papéis toalha utilizados para a secagem das mãos) (Figura 2), são acondicionados juntos. Quando a limpeza 

do laboratório é realizada, todos os dias após cada aula, estes são coletados não havendo diferenciação quanto à 

periculosidade, sendo assim, até mesmo os resíduos comuns são considerados como infectantes. 

 

DATA PROCEDIMENTO 
Nº 

ALUNOS 

KG RESÍDUO 

GERADO 

19/05 Limpeza de pele e drenagem linfática 50 5,618 

20/05 
Drenagem linfática, limpeza de pele, hidratação facial, peeling de 

diamante e químico, microcorrentes e ionização 
70 8,022 

21/05 
Drenagem linfática, clareamento com peeling químico e diamante, 

microcorrentes, hidratação facial, ionização e limpeza de pele 
50 5,806 

22/05 
Clareamento facial com peelingquímico e diamante, microcorrentes, 

hidratação facial, ionização e limpeza de pele e massagem 
50 5,455 

23/05 Massofilaxia corporal 35 2,888 

24/05 Atendimento corporal, massagem, drenagem linfática e eletroterapia 24 3,204 
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Posteriormente a realização da coleta, o resíduo é acondicionado temporariamente em um carro coletor com tampa 

(Figura 3), com a finalidade de aguardar o transporte para a disposição final. Segundo a Secretaria Municipal de 

Serviços do estado de São Paulo, este recolhimento é feito pela empresa terceirizada LIMPURB (Departamento de 

Limpeza Urbana do estado de São Paulo), e o transporte para a destinação final é realizado pela concessionária 

Ecourbis (Prefeitura de São Paulo: Serviços), que possui, segundo seu portal online (http://www.ecourbis.com.br/), a 

estrutura necessária para recolhimento e tratamento de resíduos de serviços de saúde.  
 

 
Figura 3: Carro de coleta temporária. 

 

 

Após a realização da classificação e forma de acondicionamento adequadas descritas pelo grupo e resumidas no 

Quadro 1 ressalta-se que os mesmos são encaminhados para o tratamento térmico a fim de reduzir o peso e o volume 

dos resíduos por meio de processo de combustão. 

 

Figura 1: Resíduo de maca. Figura 2: Resíduo comum.  
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Quadro 1 - Descrição e acondicionamento dos resíduos do laboratório de estética. 

Descrição do Resíduo Grupo Acondicionamento 

Touca Descartável Grupo D 
Saco plástico na cor cinza conforme RDC – 

Anvisa 306/04 

Lençol Descartável 

(NowWoven) 
Grupo D 

Saco plástico na cor cinza conforme RDC – 

Anvisa 306/04 

Máscara Descartável Grupo D 
Saco plástico na cor cinza conforme RDC – 

Anvisa 306/04 

Luva descartável Grupo A1
i/
Grupo A4

ii
 

Saco plástico branco leitoso identificado 

conforme ABNT NBR 7500 

Papel para maca Grupo D 
Saco/ recipiente na cor azul identificado 

conforme ABNT NBR 7500 

Papel Toalha Grupo D 
Saco/ recipiente na cor azul identificado 

conforme ABNT NBR 7500 

Cotonetes Grupo A1
i
/Grupo A4

ii
 

Saco plástico branco leitoso identificado 

conforme ABNT NBR 7500 

Gaze Grupo A1
i
/Grupo A4

ii
 

Saco plástico branco leitoso identificado 

conforme ABNT NBR 7500 

Algodão Grupo A1
i
/Grupo A4

ii
 

Saco plástico branco leitoso identificado 

conforme ABNT NBR 7500 

Lenço umedecido Grupo D 
Saco plástico na cor cinza conforme RDC – 

Anvisa 306/04 

Perforucortantes Grupo E 
Recipientes estanques, rígidos, com tampa e 

identificados conforme RDC – Anvisa 306/04 

Orgânicos Grupo D 
Saco plástico na cor marrom conforme RDC – 

Anvisa 306/04 

Embalagens plásticas Grupo D 
Saco plástico na cor vermelha conforme RDC – 

Anvisa 306/04 

Papel/Papelão Grupo D 
Saco/ recipiente na cor azul identificado 

conforme ABNT NBR 7500 

 

 

Conforme determinado pela Resolução 306 de 2004 da ANVISA e pela Resolução Conama 358 de 2005, o 

gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde deve ser realizado em todos os estabelecimentos geradores, sendo 

eles de grande ou pequeno porte, além de determinarem a implementação do devido PGRSS. Este PGRSS deverá 

assim, proporcionar o encaminhamento dos resíduos de forma segura e eficiente, além de minimizar a geração dos 

mesmos, dirigindo-se especificamente à proteção dos alunos, professores e aos profissionais da limpeza, além do 

cuidado com a saúde pública e com o meio ambiente.  

 

Estes resíduos devem ser destinados a unidades de tratamento térmico licenciado pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB), de acordo com sua natureza. Para uma segregação mais eficiente, a separação dos 

resíduos de acordo com sua classificação por grupos (Quadro 3), deve ser realizada no momento de sua geração no 

próprio laboratório de estética, entre os resíduos classificados como “Grupo D”, os recicláveis devem ser submetidos 

a processo de reciclagem ou reutilização e os orgânicos devem ser dispostos em aterros sanitários licenciados ou 
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destinados ao processo de compostagem, representado no quadro abaixo (Quadro 2). Assim os resíduos devem ser 

embalados de acordo com os parâmetros das normas ABNT NBR 12.809 de 1993 e NBR 7.500 de 2009 e outros 

parâmetros segundo à identificação do conteúdo e seus riscos, fazendo assim com que a identificação para o tipo de 

tratamento seja realizada de forma correta, seguindo para disposição final adequada. 

 

Quadro 02: Tratamento e destinação. 

RESÍDUO GRUPO TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL 

Touca Descartável 

Lençol Descartável 

(Now Woven) 

Máscara Descartável 

Papel para Maca 

Papel Toalha 

Lenço Umedecido 

Embalagens Plásticas 

GRUPO D 
Câmaras de Combustão dos 

Fornos 
Aterro Sanitário 

Orgânicos GRUPO D 
Câmaras de Combustão dos 

Fornos 
Adubo 

Luvas Descartáveis 

Cotonetes 

Gaze 

Algodão 

GRUPO 

A1/GRUPO A4 

Câmaras de Combustão dos 

Fornos 
Aterro Sanitário 

Perfurocortantes GRUPO E 
Câmaras de Combustão dos 

Fornos 
Aterro Sanitário 

Papel/Papelão GRUPO D Reciclagem/Reutilização Aterro Sanitário 

 

A fim de retificar os dados do quadro a cima, obtidos através de pesquisas bibliográficas, a empresa Ecourbis foi 

contatada nos dias 23 e 29 de maio de 2014 ao telefone disponibilizado em seu portal online 

(http://www.ecourbis.com.br/) em horários que constavam serviço, porém, não foi obtido sucesso. 

 

Considerações Finais 

A necessidade de estabelecer critérios de gerenciamento adequado para cada tipo de resíduo acabou sendo 

comprometida pelo atual sistema de descarte estabelecido no laboratório, afinal, uma vez que os materiais 

descartados são dispostos num mesmo recipiente o risco assumido pelo conteúdo deste será o de maior 

periculosidade. É possível assim identificar a primeira oportunidade de mudança em relação ao modo de dispor os 

resíduos para que estes possam seguir efetivamente para a melhor forma de tratamento e descarte final, havendo a 

necessidade, portanto, de orientar os profissionais e alunos que utilizam o laboratório a segregarem corretamente 

com a implementação de todas as formas acondicionamento interno cabíveis aos resíduos laboratoriais gerados. 

 

A partir da mudança de comportamento dentro dos laboratórios, os funcionários responsáveis pelo recolhimento dos 

meios de acondicionamento (sacos de lixo e caixa coletora de perfurucortantes) devem estar devidamente orientados 

em relação ao encaminhamento mais adequado para cada tipo de resíduo colhido, mantendo a separação dos mesmos 

ao encaminhá-los para o acondicionamento temporário. A certificação de que as empresas contratadas para o serviço 

de tratamento e descarte adequado estão efetivamente adequadas às leis e com os devidos cuidados ambientais é 

essencial para que todo o trabalho realizado pelo centro universitário não seja perdido, ou acabe causando qualquer 

tipo de dano ao meio ambiente, de modo que este critério também deve integrar o plano de gerenciamento idealizado 

para os resíduos sólidos gerados pelos laboratórios de estética. 
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Abstract 
The wastewater treatment and the processes of sludge stabilization generate a material with high water content, 

making it imperative dehydration, particularly in view of the sludge transportation to the place of final destination. 

Between the stages of sludge treatment of wastewater treatment plants, are highlight the process of dewatering and 

drying, to reduce this moisture present. Can be distinguished the alternatives: mechanical dewatering, natural 

drying and thermal drying processes. These stages of sludge treatment can reduce the volume up to 20%, making it 

easier to handle and reducing transportation and final disposal costs. However, these processes are costly and 

require a large area and its efficiency often does not meet the required moisture removal of waste recovery 

processes, especially those who consider energy use. Thus, this project seeks new methodologies for thermal drying 

of biological sludge from industrial wastewater treatment, with lower cost, application area and electricity, using 

manual eversion, forced ventilation, collectors and heat exchanger systems, and a process called biodrying. Among 

the treatments, the system using collectors and heat exchangers was positive, when aiming the energy use of 

biological sludge. However, all systems analyzed, except the forced ventilation systems, showed a significant 

reduction of moisture, making the sludge easier to handle and reducing transportation costs and final disposal. 

 

Key Words: energy use, solar energy, waste recovery.  

 

 

 

 

 

 

Resumo 

O tratamento do efluente e os processos de estabilização do lodo geram um material de alto teor de água, tornando 

imperiosa sua desidratação, tendo em vista principalmente o transporte do lodo para o sítio de destino final. Entre as 

etapas de tratamento do lodo das estações de tratamento de efluentes, se destacam os processos de desaguamento e 

secagem, para reduzir essa umidade presente. Distinguem-se basicamente as alternativas: desaguamento mecânico, 
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secagem natural e secagem por processos térmicos. Nestas etapas do tratamento o volume de lodo pode ser reduzido 

até 20%, tornando-o de mais fácil manuseio e diminuindo os custos de transporte e disposição final. No entanto, 

esses processos são onerosos ou demandam uma grande área e a sua eficiência muitas vezes não atende remoção de 

umidade requerida pelos processos de aproveitamento dos resíduos, principalmente aqueles que consideram o 

aproveitamento energético. Sendo assim, o presente projeto busca novas metodologias de secagem térmica de lodo 

biológico proveniente do tratamento de efluentes industriais, de menor custo, requerimento de área e energia elétrica, 

utilizando sistemas de reviramento manual, ventilação forçada, coletores e trocadores de calor, e um processo 

denominado biodrying. Dentre os tratamentos estudados, o sistema utilizando coletores e trocadores de calor 

mostrou-se positivo, quando se visa o aproveitamento energético do lodo biológico. Entretanto, todos os sistemas 

analisados, exceto os sistemas de ventilação forçada, apresentaram uma redução de umidade significativa, tornando o 

lodo de mais fácil manuseio e diminuindo os custos de transporte e disposição final. 

 
Palavras chave: aproveitamento energético, aproveitamento de resíduos, energia solar. 

 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos há uma tendência de emprego do lodo biológico do tratamento de efluentes industriais como 

combustível em caldeiras de biomassa na própria indústria. No entanto, esses processos de aproveitamento 

energético vêm sendo realizados sem qualquer premissa, procedimento e/ou critérios de desempenho, que avalie e 

minimize os impactos ambientais. 

 

Segundo Stata et al. (2006), a importância da secagem do lodo para aproveitamento como combustível se dá pela alta 

umidade presente no mesmo não ser adequada para combustão em caldeiras de biomassa devido às seguintes razões: 

(i) haveria um balanço de energia negativo, pois a caldeira utilizaria parte de sua energia para evaporar a água 

presente no lodo; (ii) a grande quantidade de água evaporada aumentaria a vazão de efluentes gasosos, o que poderia 

sobrecarregar os dispositivos existentes para limpeza desses efluentes. A secagem prévia do lodo permitiria um 

melhor desempenho dos equipamentos, aumento do poder calorífico do lodo, contribuindo para a diminuição do 

consumo de outros combustíveis e redução dos custos com transporte. 

 

Neste contexto, o presente trabalho visou estudar novas metodologias de secagem térmica do lodo biológico gerado 

em estação de tratamento de efluentes industriais, de menor custo, requerimento de área e energia elétrica, utilizando 

ventilação natural e forçada e energia externa, como a solar, fazendo-se uma comparação entre esses métodos de 

secagem. 

 

 

Materiais e Métodos 

 

O resíduo estudado compreende o lodo biológico proveniente de uma estação de tratamento de efluentes de indústria 

têxtil. A estação utiliza o processo de lodos ativados, onde o lodo gerado sofre adensamento e, então, é desaguado 

por centrifugação, sendo que, ao final do processo, o mesmo apresenta uma umidade entre 80 e 90%. 

 

O trabalho foi conduzido em três etapas. A primeira etapa refere-se à caracterização preliminar do lodo quanto aos 

aspectos físicos e químicos, bem como sua classificação quanto a periculosidade, de acordo com a norma NBR 

10004 (ABNT, 2004); a segunda etapa refere-se ao desenvolvimento, implantação e monitoramento dos 

experimentos contemplando os sistemas de secagem de lodo; e a última etapa compreende a comparação entre esses 

sistemas de secagem. 

Foram desenvolvidos quatro tipos de sistemas de secagem: (1) método de reviramento manual de leiras; (2) método 

de leiras estáticas aeradas; (3) método do biodrying; (4) método utilizando coletores solares e trocadores de calor. 

 

Como o lodo apresentou umidade elevada (80-90%) e consistência pastosa, foi preciso agregar material, casca de 

eucalipto ou cavaco de madeira, que conferisse estrutura e porosidade ao mesmo. 
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Nos sistemas 1 e 2 foram utilizados a casca de eucalipto e o cavaco de madeira como material estruturante, a fim de 

se estudar o comportamento de tais materiais como auxiliadores da secagem.  

 

Foram montados dois tratamentos para o sistema 1, um com lodo biológico e casca de eucalipto (tratamento 1.1), e 

outro com lodo biológico e cavaco de madeira (tratamento 1.2), sendo a proporção de lodo e material estruturante de 

1:1. Este sistema foi operado durante 20 dias, sendo que, a partir do 20º dia, as leiras foram espalhadas, de modo a 

aumentar a superfície de contato entre as partículas e o ambiente. O período total de monitoramento deste sistema foi 

de 35 dias. 

 

No sistema 2, a proporção de lodo e material estruturante foi de 5:1. Neste sistema, também foi avaliado o modo de 

operação dos ventiladores, insuflação ou sucção de ar. Sendo assim, foram montados três tratamentos, um com 

sucção de ar e casca de eucalipto (tratamento 2.1), outro com insuflação de ar e cavaco de madeira (tratamento 2.2), 

e o último com insuflação de ar e casca de eucalipto (tratamento 2.3).  

 

O sistema 2 foi operado durante 45 dias, havendo uma adaptação dos tratamentos após este período com o objetivo 

de se aumentar a eficiência de remoção de umidade. O período total de monitoramento deste sistema foi de 84 dias. 

 

Nos sistemas 3 e 4 foram utilizados somente a casca de eucalipto como material estruturante. 

 

No sistema 3 foi utilizado o método denominado biodrying que, segundo Zhao et al. (2010), é um método derivado 

da compostagem, onde o mecanismo principal desse processo é o uso do calor gerado pelos microrganismos na 

degradação de substâncias orgânicas para evaporar a água. Sendo assim, a quantidade de lodo e de material 

estruturante usados na mistura foi planejada para que a relação entre carbono e nitrogênio fosse próxima a 30, como 

é recomendado para a compostagem, de forma a permitir condições adequadas ao crescimento de microrganismos e, 

consequentemente, de degradação da matéria orgânica, ou seja, a proporção de lodo e material estruturante utilizada 

foi de 1:2.5. O período de monitoramento deste sistema foi de 160 dias. 

 

No sistema 4 foi utilizado coletores solares e um trocador de calor a fim de se obter uma perda de umidade mais 

significativa. Uma cobertura em plástico transparente foi montada para proteger a leira das precipitações 

pluviométricas. A proporção de lodo e material estruturante utilizada neste sistema foi de 2.5:1, e o período de 

monitoramento foi de 50 dias. 

 

O aquecedor do sistema 4 operou em circuito fechado, o fluido (água) recebeu energia solar na placa coletora, 

aquecendo-se e escoando para a serpentina por diferença de densidade. Ao passar pela serpentina, a água quente 

entrou em contato indireto com o interior da pilha. Então, o calor da água foi absorvido pela pilha e a água, que sai 

com temperatura mais baixa no final da serpentina, retornou a um pequeno reservatório, de onde ocupou o volume na 

placa coletora novamente, finalizando o ciclo. 

 

Os sistema 4 foi dividido em quadrantes, alterando-se o tipo de material utilizado em baixo e acima da serpentina, 

conforme Figura 1.  

 

Em todos os sistemas foram monitoradas as temperaturas e umidade das leiras, e a temperatura ambiente. No sistema 

2 também foi feito o monitoramento da vazão dos ventiladores, e no sistema 4, também foram monitoradas a 

temperatura da água utilizada como fluido de trabalho do aquecedor. Na Figura 2 estão representados os sistemas de 

secagem estudados. 
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Figura 1. Esquema de montagem dos quadrantes do sistema 4. 

L.B = lodo biológico; C.E = casca de eucalipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Sistemas de secagem: (a) sistema 1 (reviramento manual); (b) sistema 2 (ventilação forçada); (c) sistema 3 

(biodrying); (d) sistema 4 (uso de coletores e trocadores de calor).  
 

    

(a) (b) 

(c) (d) 

Tratamento 1.1 

Tratamento 1.2 

Tratamento 2.1 

Tratamento 2.2 

Tratamento 2.3 
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Resultados 

 

Sistemas de secagem 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização física e química do lodo biológico.  

 

Tabela 1. Caracterização física e química do lodo biológico 

Parâmetro Sólidos totais (%) Sólidos fixos (%) Sólidos voláteis (%) Umidade (%) pH a 25º C 

Média* 12 ± 0.58 24 ± 0.20 76 ± 0.20 87 ± 0.58 7.2 
*média de 3 repetições 
 

 

O lodo biológico foi classificado como resíduo Classe II A, ou seja, não perigosos e não inertes, conforme a NBR 

10004 (ABNT, 2004). 

A Tabela 2 apresenta a umidade inicial do lodo e dos materiais estruturantes, antes de se iniciar cada processo de 

secagem. 

 

Tabela 2. Caracterização inicial lodo biológico e dos materiais estruturantes 

Parâmetro  Umidade* (%) 

Sistemas  1 2 3 4 

Resíduo      

Lodo biológico 85 ± 0.09 90 ± 0.09 87 ± 0.58 87 ± 0.58 

Casca de eucalipto 11 ± 0.04 12 ± 0.18 11 ± 0.04 11 ± 0.04 

Cavaco de madeira 13 ± 0.04 12 ± 0.09 - - 
*média de 3 repetições 
 

 

No sistema 1, ambos os tratamentos, apresentaram um comportamento de redução de umidade semelhante, atingindo 

um teor de água em torno de 61 a 65%, até o 20º dia de monitoramento. A partir desse dia, a redução de umidade da 

leira da mistura de cavaco de madeira com lodo (umidade final de 28%) foi mais expressiva do que a leira com casca 

de eucalipto (umidade final de 52%).  

 

A temperatura máxima de ambas as leiras do sistema 1 (56°C para a leira com casca de eucalipto e 47°C para a leira 

com cavaco de madeira) se deu em torno do quarto dia de monitoramento. Após o quarto dia, as temperaturas das 

leiras decresceram, estabilizando-se em torno da temperatura ambiente, 23°C.  

 

No presente estudo não se contemplou o controle das condições ótimas para a compostagem, portanto é possível que 

a queda de temperatura após o quarto dia se deva aos seguintes fatores: relação C/N inadequada, o que não permitiu a 

elevação da temperatura, conforme ocorre na compostagem; e porosidade da estrutura e reviramentos inadequados. 

 

Durante 45 dias de operação do sistema 2, as umidades da base e centro das leiras não apresentaram redução, 

permanecendo na faixa de 80 a 85%. Tal assertiva pode ser explicada pelo fato de a massa de lodo se apresentar 

adensada e com baixa porosidade, além disso, a vazão de ar insuflada pode não ter sido suficiente para o volume da 

mistura aplicado (25m
3
/s de ar para 960L da mistura).  Já a umidade da superfície reduziu para abaixo de 60% no 

tratamento 2.1, 30% no tratamento 2.2, e abaixo de 20% para o tratamento 2.3. Essa redução pode ter sido devido à 

própria circulação de ar natural no ambiente e à incidência solar, que em determinadas horas do dia, atingia a 

superfície da leira. 

 

Tendo em vista que as umidades do centro e da base não apresentaram decaimento expressivo, os tratamentos do 

sistema dois foram modificados. Sendo assim, o tratamento 2.1 (leira composta de lodo e casca de eucalipto), que 

funcionava no modo de sucção de ar, passou a funcionar pelo processo Windrow a partir do dia 46°, ou seja, com 

reviramento manual da leira. Consequentemente, a partir de tal dia, as umidades do centro e da base apresentaram 

decaimento, atingindo um valor final médio de 73%.  

(a

) 

(b

) 
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Em relação ao tratamento 2.2 (insuflação de ar na mistura de lodo com cavaco de madeira), este foi dividida em dois, 

sendo uma leira funcionando no modo sucção de ar e outra no modo insuflação de ar, fazendo com que o ar 

succionado de uma leira fosse insuflado na outra. Observou-se, após esta alteração, um decréscimo expressivo de 

umidade na superfície de ambas as leiras, atingindo uma umidade final de 17%. Todavia, houve uma baixa variação 

de umidade na base de ambas as leiras, atingindo um valor final em torno de 70%.  

 

O tratamento 2.3 (insuflação de ar na mistura de lodo com casca de eucalipto) sofreu uma adaptação no 10º dia de 

experimentação, com redução da altura da leira pela metade e agregação de mais 20% de material estruturante. Após 

este período pode-se observar que a redução de umidade na superfície foi mais expressiva, atingindo um valor final 

de 16%, no entanto, as umidades da base e centro permaneceram sem alteração. 

 

Em relação ao monitoramento das temperaturas nos diferentes eixos de cada leira ao longo do tempo do sistema 2, 

constatou-se que não houve aumento significativo de temperatura em nenhuma das leiras e em nenhum ponto de 

monitoramento, pois a temperatura permaneceu em torno de 20°C.  Sendo assim, pode-se inferir que não estava 

havendo degradação aeróbia da matéria orgânica, já que a temperatura é um indicador da atividade metabólica dos 

microrganismos. A baixa atividade microbiana pode ser devido à alta umidade da mistura, a qual se apresentou em 

torno de 80% a 70% nas camadas mais profundas, não representando uma condição ideal para o crescimento 

microbiano. 

 

No sistema 3, o comportamento das umidades na base e centro da pilha foram semelhantes, atingindo um valor final 

de 65%, já a umidade na superfície da pilha alcançou valores de 15% no final do período de monitoramento. A maior 

redução de umidade na superfície pode ser explicada pela influência da ventilação natural, bem como pela incidência 

de radiação solar. A temperatura neste sistema oscilou entre 50 a 30˚C.  

 

Segundo Pereira Neto (2007), a massa de compostagem pode ser aerada por processos artificiais (mecânicos) ou 

naturais (reviramento manual). A aeração tem por finalidade suprir a demanda de oxigênio requerida pela atividade 

microbiológica e atuar como agente de controle da temperatura. Permite as condições adequadas para o crescimento 

microbiano em relação ao carbono e ao nitrogênio, o alcance de uma temperatura ainda mais elevado pode ter sido 

inibido pela alta umidade em determinadas camadas da pilha. Esse efeito pode causar o preenchimento do volume de 

vazios por água, provocando o aparecimento de zonas de anaerobiose, pois não é fornecido oxigênio para as camadas 

inferiores de forma mecânica, nem natural constantemente. Isso afeta negativamente o processo de degradação da 

matéria orgânica por microrganismos aeróbicos e consequentemente a geração de calor. 

 

No sistema 4, a água aquecida nos coletores solares entra pelo 1º quadrante, percorrendo ao longo da serpentina o 2º, 

3º e saindo pelo 4º quadrante. Sendo assim, o primeiro quadrante superior apresentou a menor redução de umidade, 

atingindo um valor final de 23%, o que já era esperado, pois é nesse quadrante em que a água do trocador de calor 

entra com uma temperatura maior. No entanto, o mesmo não se aplica para a parte inferior (umidade final de 46%), 

pois além de não receber radiação solar direta, a água proveniente da parte superior percola para a parte inferior, 

fazendo com que haja aumento de sua umidade. As partes inferior e superior dos 2º e 3º quadrantes apresentaram o 

mesmo comportamento, pois são formadas pelo mesmo tipo de material. No entanto, a umidade final do 2º quadrante 

foi de 39 e 31% para suas partes superior e inferior, respectivamente, e no 3º quadrante, a umidade final foi de 27% 

para a parte superior e 29% para a parte inferior. Essa maior umidade no 2º quadrante se deve ao maior teor de água 

inicial do lodo biológico. Já no 4º quadrante, o lodo apresentou uma maior umidade final (51%), pois além de não 

recebe luz solar direta, é o local de saída da serpentina, ou seja, a água apresenta uma menor temperatura. Na parte 

superior deste quadrante, a casca de eucalipto apresentou uma umidade final de 29%. 

 

No sistema 4, a temperatura ambiente oscilou em torno de 30 a 23ºC, a temperatura da água, em torno de 43 a 30ºC, 

e a temperatura da leira, em torno de 28 a 36ºC. 
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Comparação entre os sistemas 

 

Os sistemas 1 e 3 apresentaram o mesmo comportamento, atingindo uma umidade em torno de 65%, no entanto, no 

sistema 3, a temperatura atingiu valores maiores, devida à relação C/N 30:1, o que permitiu a elevação da 

temperatura. 

 

No sistema 2, a redução de umidade na base e centro das leiras foi menor que nos outros sistemas, o que pode ser 

explicado pela vazão de ar insuflada e temperatura do ar de secagem insuficientes. As umidades da superfície dos 

sistemas 2 e 3 apresentaram uma baixos teores de água, devido à influência da ventilação natural e da incidência de 

radiação solar. Em relação ao comportamento dos materiais estruturantes, percebe-se que para o sistema 1, o cavaco 

de madeira pareceu ser mais eficiente, já no sistema 2, ambos materiais estruturantes pareceram se comportaram de 

modo semelhante, no que tange a eficiência de secagem. 

 

Em relação aos métodos de operação dos ventiladores (sucção ou insuflação de ar), no sistema 2, não foram 

observadas diferenças qualitativas entre os tratamentos 1 e 3, tendo em vista que o comportamento da umidade ao 

longo do tempo em ambos os tratamentos foi similar. O sistema 4 foi o sistema que apresentou a maior redução de 

umidade, que se dá em função da troca de calor com a serpentina no interior da pilha e com a aeração natural no 

exterior da mesma. As maiores temperaturas dentro da pilha em relação à temperatura ambiente se dão devido à 

presença do trocador de calor inserido na mesma. 

 

Segundo Werther e Ogada (1999), para a combustão do lodo biológico é necessário que o mesmo apresente um teor 

de sólidos totais mínimo de 45-60%, sendo assim, para fins de aproveitamento energético do lodo como combustível 

em caldeiras de biomassa, somente o sistema 4 seria viável, pois o teor de sólidos atingido em todos os quadrantes 

foi maior que 55%. 

 

 

Conclusão 

 

O presente trabalho visou comparar quatro sistemas de secagem de lodo. Constatou-se que a secagem de grandes 

quantidades de lodo é um desafio a ser vencido, visto que a alta umidade do mesmo, bem como a presença de 

polímeros adicionados durante os processos de adensamento e centrifugação caracteriza-o como um resíduo de 

consistência pastosa e de baixa porosidade, conferindo obstáculos para se atingir uma secagem homogênea. Dentre 

os tratamentos estudados, para as dadas condições experimentais, o emprego de energia solar no processo de 

secagem mostrou-se positivo, quando se visa o aproveitamento energético do lodo biológico. Os demais sistemas 

ainda precisam de estudos para se conseguir a redução de umidade desejada para a combustão do lodo, como por 

exemplo, aumento da vazão de aeração, da frequência de reviramento, da temperatura do ar de secagem, entre outros. 

 

Entretanto, todos os sistemas analisados, exceto o sistema 2, apresentaram uma redução de umidade significativa, 

tornando o lodo de mais fácil manuseio e diminuindo os custos de transporte e disposição final. Sendo assim, a 

secagem do lodo apresenta uma grande área de estudo, e como mostrado no presente trabalho, muitas variáveis 

devem ser consideradas e analisadas.  
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Abstract 
This work was performed Stabilization Solidification residue in the oil industry, commonly called oily sludge of oil, 

turning it from hazardous waste (Class I) for non-hazardous waste (Class II). Based on this classification, routes of 

disposal of such waste in a sustainable and economical way can be traced. 2 factors, and for each factor, 2 levels 

were adopted: Percentage of sludge (% BOP) with levels 10 and 20% and temperature of cure (TC), 0 and 40 ° C. 

The criteria of durability and integrity by analysis of resistance to compression (RC) Water absorption capacity 

(CAA) and humidifying and drying (U/S) and also the criteria of immobilization of pollutants by analyzing the 

content were evaluated oil and grease (TOG) from the leachate extract. 
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Resumo 

Neste trabalho foi realizada a Estabilização por Solidificação num resíduo da indústria petrolífera, comumente 

chamado de borra oleosa de petróleo, transformando-o de resíduo perigoso (Classe I) para resíduo não perigoso 

(Classe II). A partir dessa classificação, podem ser traçadas rotas de destinação desses resíduos de maneira 

sustentável e econômica. Foram adotados 2 fatores e, para cada fator, 2 níveis: Percentual de borra (% BOP) nos 

níveis 10 e 20% e Temperatura de cura (TC), 0 e 40ºC. Foram avaliados os critérios de integridade e durabilidade 

através das análises de resistência à compressão (RC), capacidade de absorção de água (CAA) e umidificação e 

secagem (U/S) e ainda o critério de imobilização dos contaminantes através da análise do teor de óleos e graxas 

(TOG) a partir do extrato lixiviado.  

 
Palavras-chave: Resíduo perigoso, Estabilização, Solidificação. 

 

Introdução 

 

A indústria petrolífera tem se desenvolvido muito rapidamente nos últimos anos devido aos avanços na descoberta e 

perfuração de poços cada vez mais profundos. Os resíduos dessas indústrias são classificados pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2004) como perigosos (Classe I).  

 
Devido ao elevado teor de óleo, por conter metais pesados e, principalmente por conter hidrocarbonetos totais, este 

tipo de resíduo não pode ser simplesmente disposto diretamente no meio ambiente. Por não ter valor comercial, esse 

resíduo é geralmente acumulado em lagoas e diques (OLIVEIRA, 2003). 

Segundo Neder (1998), este tipo de disposição mostra-se arriscado, uma vez que favorece a fuga de hidrocarbonetos 

voláteis para a atmosfera, além de contribuir para a contaminação do solo e dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

Esses resíduos são gerados em grandes quantidades pela indústria petrolífera na estocagem do petróleo e apresenta 

altas concentrações de óleos e graxas tornando-o potencialmente nocivo ao meio ambiente, devido ao risco de 

contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Neste trabalho foi utilizado como aglomerante uma mistura de 

cimento Portland e argila organofílica para tratar a borra oleosa. A Estabilização por Solidificação (E/S) tem se 

mostrado uma tecnologia eficiente e bastante utilizada para atenuar e tratar resíduos perigosos além realizar o pré-

tratamento dos resíduos antes da disposição em aterro industrial. 

 

O presente trabalho procura avançar na resolução do problema de disposição de borra de petróleo visando atenuar o 

HTP e óleo presente usando a Estabilização por Solidificação, pois poucas pesquisas tem sido realizadas com esta 

tecnologia no Brasil. 

 

Materiais e Métodos 

 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Gestão Ambiental e Tratamento de Resíduos (LABGER), pertencente 

à Unidade Acadêmica de Engenharia Química (UAEQ), localizada na Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), situada na cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba, Brasil. 

 

As etapas do trabalho foram: planejamento experimental, confecção dos corpos de prova, avaliação dos critérios de 

integridade e durabilidade, análise de imobilização dos contaminantes e definição de rotas de destinação do resíduo 

tratado. Foi adotado o planejamento experimental fatorial 2k com adição de 3 repetições no ponto central. Os fatores 

adotados foram: Percentagem de borra oleosa e Temperatura de cura. Para o fator A, porcentagem de resíduo, foram 

usados os níveis 10 e 20%. Para o fator B, temperatura de cura, foram usados níveis 0 e 40°C. Totalizando, assim, 7 

tratamentos. 

 

Confecção dos Corpos de Prova 

Os corpos de provas foram preparados seguindo as etapas propostas pela ABNT (1996) - NBR 7215 e utilizando o 

Protocolo de avaliação de materiais Estabilizados por Solidificação (BRITO, 2007). A Figura 1 mostra a sequência 

de preparação dos corpos de prova. A Figura 1(a) apresenta o aglomerante (cimento CPII + argila organofílica), a 

borra oleosa de petróleo e a água destilada (água de mistura). A Figura 1(b) mostra a massa homogênea formada a 
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partir da mistura entre o aglomerante, o contaminante e a água destilada. A Figura 1(c) mostra a massa preparada já 

acondicionada nos moldes cilíndricos. A Figura 1(d) mostra os corpos de prova desmoldados, no decorrer do tempo 

de cura, para posterior realização dos ensaios. 

 

 
                                           Figura 1. Confecção dos corpos de prova 

 

 

Avaliação dos Critérios de Integridade e Durabilidade 

Os ensaios de integridade/durabilidade são os seguintes: resistência à compressão (RC), capacidade de absorção de 

água (CAA) e umidificação/secagem (U/S). A análise de RC foi conforme ABNT (1996) - NBR 7215 do setor 

cimento e concreto, específica para avaliar cimento Portland. O ensaio de CAA foi realizado conforme ABNT (1987) 

- NBR 9778:“Argamassa e concreto endurecidos: Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa 

específica”, que avalia a porosidade do material endurecido ou E/S. O ensaio de U/S consiste em simular e avaliar o 

material resultante do procedimento de E/S, em relação à sua capacidade em resistir às variações de mudanças de 

estado, ou seja, umidificação do material com água a 22 ± 3°C e secagem a 105 ± 5°C, visando avaliar a durabilidade 

a longo prazo e a perda de massa após sucessivos períodos de umidificação/secagem. Neste caso, a amostra é 

umidificada com água e posteriormente submetida á secagem (BRITO, 2007). 

 
Análise de Imobilização dos Contaminantes 

Para avaliar a imobilização dos contaminantes, foi utilizado o ensaio de lixiviação. A partir do extrato lixiviado, 

utilizou-se o Procedimento do Método C da extração em Soxhlet, modificado, o qual se aplica a lodos e outras 

amostras sólidas ou semi-sólidas (CETESB L5.142) para determinação do Teor de Óleos e Graxas (TOG), dado em 

percentagem.  

 

Resultados e Discussões 

 

Observa-se na tabela 1 que, para todos os tratamentos, os resultados de Resistência a Compressão (RC) foram acima 

do limite mínimo permissível (1MPa), indicando a boa resistência do material. A referência maior que 1MPa foi 

sugerida por Brito (2007) no “Protocolo de Avaliação de Materiais Resultantes da Estabilização por Solidificação de 

Resíduos” e é o mesmo valor adotado na Holanda e na França para materiais E/S. 

 

A Capacidade de Absorção de Água (CAA) é inversamente proporcional à RC, ou seja, quanto maior a capacidade 

do corpo absorver água, menor será a resistência desse corpo em suportar carga, rompendo-se mais facilmente e, 

consequentemente, aumenta a lixiviação. O tratamento T02, que apresentou a menor resistência (3,71 MPa) 

apresenta na sequência um percentual maior de CAA (47,50%). O limite permissível de CAA é ≤ 40% (ABNT NBR 

9778, 1987b). 
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Após 6 ciclos alternando umidificação dos corpos de prova e sucessiva secagem, os percentuais de perda de massa 

para cada tratamento estão apresentados na Tabela 1. Apenas o tratamento 2 apresentou perda acima de 15% da 

massa inicial e, por isso, foi reprovado. Os demais tratamentos foram aprovados por estar dentro do LMP, inferior a 

15%, limite baseado no Protocolo da França e no WTC do Canadá (WTC, 1991). 

 

A borra oleosa bruta, ao ser submetida ao ensaio de óleos e graxas, apresentou uma concentração desse contaminante 

igual a 47,8 mg.L
-1

, muito acima do que é permitido, segundo a Resolução nº 20 do CONAMA, 1986. A Tabela 1 

apresenta os valores do Teor de Óleos e Graxas (TOG) do material tratado, a partir do extrato lixiviado expressos em 

mg.L
-1

. 

 

Tabela 1. Tratamentos da borra de petróleo por E/S e as análises  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À luz da Resolução do CONAMA, a E/S mostrou-se viável do ponto de vista técnico, como forma de tratamento da 

borra oleosa, pois, todos os tratamentos mostraram-se abaixo do LMP. Neste sentido, o material deixou de ser 

perigoso, tornando-se um material não perigoso. Desta forma o material contendo óleos e graxas pode ser gerenciado 

pela empresa geradora por um preço compatível com Resíduo Classe II e não como Classe I(maior valor comercial) 

e pode ser disposto em locais com menor restrição ambiental, pois a borra após tratamento apresentou menor teor de 

óleos e graxas. 

 

Rotas de destinação dos materiais E/S 

As rotas de destinação dos materiais E/S seguiram as indicações do Protocolo de Avaliação (BRITO, 2007). Com 

relação ao critério de integridade e durabilidade, todos os ensaios foram aprovados no ensaio de RC. Nos ensaios de 

U/S e CAA, o tratamento T02, com 0ºC e 20% de borra, foi reprovado. Os demais foram aprovados, estando abaixo 

dos limites permissíveis. Com relação ao critério de imobilização dos contaminantes, foi avaliada a concentração de 

Óleos e Graxas no lixiviado em termos de mg.L
-1

, que é o parâmetro adotado pelo CONAMA. Todos os valores 

estão abaixo do LMP que é de 20 mg.L
-1.

 Neste caso, todos os tratamentos podem ser classificados como não 

perigosos (classe II). 

 

A Figura 2 mostra as rotas de destinação dos tratamentos avaliados com relação aos critérios de 

integridade/durabilidade e imobilização dos contaminantes: 

 

Tratamento % RS TC (ºC) RC (MPa) % CAA % U/S TOG 

T01 10 0 5,02 38,39 14,90 8,8 

T02 20 0 3,71 47,50 21,71 13,9 

T03 10 40 9,93 32,20 10,22 6,4 

T04 20 40 9,27 34,37 8,04 13,5 

T05 15 20 4,26 39,13 14,32 10,2 

T06 15 20 5,12 37,80 12,26 12,6 

T07 15 20 4,26 32,79 12,98 11,8 
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Figura 2. Fluxograma das possíveis rotas de destinação do material tratado por E/S 

 

Neste trabalho, o material foi submetido ao ensaio de lixiviação e, consequentemente, avaliado como perigoso ou 

não. O parâmetro adotado foi o do CONAMA (LMP = 20 mg.L
-1

), uma vez que a ABNT (2004) – NBR 10004 não 

apresenta LMP para avaliar Teor de Óleos e Graxas. Esse parâmetro foi utilizado para avaliar o material E/S apenas 

através da lixiviação. Para a classificação do material em classe II A ou B, seria necessária a realização do ensaio de 

solubilização, seguindo o que foi proposto no Protocolo de Avaliação. Apenas o tratamento T02 não foi aprovado 

nos ensaios de RC, CAA e U/S, seguindo a rota 2. Nesta rota (rota 02), Brito(2007) sugere que o material seja 

utilizado com restrição. A restrição refere-se ao uso e a área que o material será utilizado. Todos os tratamentos 

foram classificados como Classe II, visto que todos foram aprovados no ensaio de lixiviação. 

 

Conclusões 

 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que: 

 

 Os resultados indicaram que a mistura de cimento Portland Tipo II F 32 e argilas organofílicas, devido às 

suas propriedades adsortivas, reduziram substancialmente os teores de óleos e graxas e hidrocarboneto total 

de petróleo nos extratos lixiviados; 

 A borra de petróleo apresenta a sua periculosidade devido à presença de óleos e graxas. Devido a esta 

identificação, os objetivos da pesquisa foram alcançados, uma vez que se pretendia estudar a E/S visando à 

reclassificação do resíduo de Classe I (perigoso) para Classe II (não inerte); 

 Os critérios de integridade e durabilidade foram influenciados pelos fatores adotados (temperatura e 

percentagem de borra). O fator temperatura influenciou na integridade/durabilidade (resistência à 

compressão, capacidade de absorção de água e umidificação e secagem). A redução da resistência à 

compressão também foi provocada devido ao aumento da percentagem de borra. 
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Abstract 
The economic exploitation of Hevea brasiliensis, popularly known as Rubber Tree (Seringueira), is focused 

primarily on the extraction of the látex, aiming to supply industries of rubber products and tires. In the 

characterization of the end of the productive life cycle of latex, results in the trees cutting to the reformulation of the 

planting and the wood is mostly used for energy. This work aimed to study the use feasibility of polyurethane resin 

based on castor oil and rubberwood for particleboard production. Homogeneous were produced, using particles 

taken from Hevea brasiliensis trees, RRIM 600 and GT1 clones and urea-formaldehyde (UF) and polyurethane 

based on castor oil (PU), 12% on a dry basis, were used for bonding the particles. Physico-mechanical 

characterization was made according to the specifications of the European standards for wood based panels. The 

average results were compared with pre-established values by the EN 312/2003 technical standard as well as among 

the treatments. The results indicate that the use of polyurethane resin based on castor oil and rubberwood has a 

great potential for particleboards production. The use of PU resin favors the production of boards with improved 

physical-mechanical characteristics. 

 
Key Words: Physical and mechanical properties, Wood base material, Rubber tree, Residual use. 
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Resumen 

A exploração econômica da Hevea brasiliensis, popularmente conhecida como Seringueira, é direcionada 

principalmente para a extração do látex, com o objetivo de atender às indústrias de artefatos de borracha e de 

pneumáticos. Quando se caracteriza o final da vida produtiva de látex, procede-se a derrubada das árvores, para 

reformulação do plantio e a madeira, na maioria das vezes, é utilizada para fins energéticos. O objetivo deste trabalho 

foi estudar a viabilidade da utilização da resina poliuretana à base de óleo de mamona e madeira de H. brasiliensis 

para a produção de painéis aglomerados. Foram confeccionados painéis homogêneos, utilizando-se partículas 

provenientes dos clones GT1 e RRIM 600 e as resinas de ureia-formaldeído (UF) e poliuretana à base de óleo de 

mamona (PU) na proporção de 12%. Foram realizados ensaios para a caracterização físico-mecânica dos painéis, 

segundo as recomendações da norma europeia para painéis derivados. Os valores encontrados foram comparados aos 

valores de referência estabelecidos pela norma 312/2003, bem como entre os diferentes tratamentos, para verificar a 

influência do adesivo na qualidade das chapas. De acordo com os resultados, a utilização da resina poliuretana à base 

de óleo de mamona para a produção de chapas aglomeradas é tecnicamente viável visto que atende aos requisitos da 

norma e resulta em chapas de melhor qualidade do que as produzidas com resina de UF. 

 
Palabras clave: Propriedades físico-mecânica, Derivados da madeira, Seringueira.  Aproveitamento de resíduo. 

 

 

Introducción 

 

Os derivados de madeira compreendem uma gama de produtos obtidos a partir da desintegração da tora em lâminas, 

partículas ou fibras e sua posterior agregação através da adição de resinas sintéticas e consolidação sob altas 

temperaturas e pressão (Forest Products Laboratory, 2010; Irle e Barbu, 2010). Dentre os principais derivados da 

madeira tem-se, atualmente, os aglomerados, que são painéis produzidos a partir de um colchão de partículas de 

madeira encoladas com resinas sintéticas e distribuídas aleatoriamente, consolidado através de prensagem a quente 

(Iwakiri, 2005). Para a produção desses painéis é necessário que a escolha da espécies de madeira seja baseada em 

alguns parâmetros importantes como a acidez e o teor de extrativos, que influenciam na cura da resina, sendo que 

espécies com pH baixo podem acelerar a cura e o elevados teores de extrativos dificultam a colagem. A presença de 

materiais estranhos, que são resíduos encontrados na madeira durante processo de usinagem e que podem prejudicar 

o acabamento dos painéis. E a baixa densidade, que é o requisito básico da madeira para ser utilizada como matéria-

prima na produção dos painéis aglomerados, para que a razão de compactação, que é a relação entre a densidade do 

painel e a densidade da madeira, seja de no mínimo, 1.3, de modo que ocorra a densificação que a chapa necessita 

para sua formação (Iwakiri, 2005; Maloney, 1993; Marra, 1992). No Brasil as espécies de Pinus são as mais 

utilizadas para a produção desses painéis pois trata-se de uma madeira porosa, de média densidade e que também 

atende aos demais requisitos. Porém, nos últimos anos a área plantada com essas espécies vem diminuindo a uma 

taxa de cerca de 3,1% ao ano. Em contrapartida, a produção de painéis aglomerados aumentou 32,6% no mesmo 

período, devido à crescente demanda do setor moveleiro (Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira- 

ABIPA, 2014).  

 

Para reduzir a dependência da madeira de Pinus, novas pesquisas vem sendo desenvolvidas nas áreas de silvicultura 

e tecnologia da madeira em busca de espécies alternativas, como a seringueira, por exemplo, que tem grande 

importância econômica para o setor madeireiro. 

 

 Seringueira é o nome popular de uma planta que pertence ao gênero Hevea, família das Euphorbiaceae. Sua 

dispersão natural está fixada aos limites da região Amazônica brasileira, porém vem mostrando grande 

adaptabilidade aos mais variados ambientes, como nas regiões sudeste, centro-oeste, na Bahia e mais recentemente 

no oeste do Paraná. 

 

A espécie Hevea brasiliensis (Willd. ex. A. Juss.) Müll.Arg. é explorada economicamente, por produzir látex de boa 

qualidade e com elevado teor de borracha.  Ambientalmente a plantação de seringueira tem impacto positivo, pois o 

plantio de um seringal tem características de floresta tropical. Além disso, a borracha natural não necessita de muita 
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energia para a sua produção e as árvores contribuem na fixação de CO2, o que ajuda a minimizar os problemas com o 

aumento do efeito estufa (EMBRAPA, 2007; Instituto Agronômico de Campinas-IAC, 2012). 

 

A importância da borracha natural está na sua qualidade, que combina leveza, elasticidade, termoplasticidade, 

resistência à abrasão e à corrosão, impermeabilidade a líquidos e gases, isolamento elétrico, bem como capacidade de 

adesão ao tecido e ao aço. No contexto mundial, projeções indicam que o consumo de borracha crescerá mais do que 

a sua produção. Alguns especialistas estimam que no ano de 2020 o consumo de borracha natural será de 9,71 

milhões de toneladas para uma produção de 7,06 milhões de toneladas. Nesse sentido, a renovação de seringais 

antigos e o incremento de novos, são medidas que devem ser adotadas para suprir o déficit da produção de borracha 

natural no Brasil e no mundo (Santos, 2011). Esse crescimento já pode ser visto, pois os plantios de seringueira vêm 

aumentando consideravelmente nos últimos anos no Brasil, passando de 85.768 hectares em 2007, para 168.848 

hectares em 2012, o que representa um crescimento de 97% em cinco anos (Anuário Estatístico da ABRAF 2008; 

2013). 

 

A extração do látex se inicia no sexto ano de plantio e se mantém em média por 25 anos (Srinivasakannan e 

Bakar, 2004). Quando a extração de látex em um talhão não é mais economicamente viável, procede-se a derrubada 

das árvores para reformulação do plantio (Kurdthongmee, 2008). No Brasil, a madeira obtida ao final do ciclo 

produtivo do látex é, tradicionalmente, utilizada de forma quase que exclusiva para fins energéticos (Leonello et al., 

2012). 

 

De acordo com diversos autores a madeira da seringueira apresenta boas características de trabalhabilidade, não 

apresenta diferenciação entre cerne e alburno, sua coloração normalmente vai do branco ao creme, 

independentemente da direção do desdobro e tende a amarelar quando submetida à secagem. Apresenta uma grã 

bastante reta e distinção entre os anéis de crescimento. Sua densidade gira em torno de 0,48 a 0,65g/m³ de acordo 

com fatores genéticos, ambientais e fisiológicos (Kurdthongmee, 2008; Lim et al., 2003). Nos países da região sul e 

sudeste da Ásia (Tailândia, Malásia, Índia, Indonésia e Vietnam) e também na China, há uma forte indústria de base 

desta matéria-prima, empregados na produção de móveis de derivados.  

 

Adesivo 

De acordo com Iwakiri (2005) adesivo é uma substância capaz de manter unidos outros materiais em suas 

superfícies. O termo adesivo é utilizado para designar os materiais com propriedades aderentes, que podem ser 

classificados em termos da sua composição química ou tipo de polímero e forma física. Os adesivos, em função da 

sua origem, podem ser classificados em naturais ou sintéticos. 

 

Atualmente os mais utilizados são de origem sintética, devido à sua propriedade de adesão e resistência ao ataque de 

agentes xilófagos serem superiores quando comparados aos adesivos de origem natural. Nas industrias de MDP, 

comumente é utilizada a resina de ureia-formaldeído, mas utiliza-se também em menor escala, o fenol-formaldeído, 

melamina-formaldeído e o isocianato (Ferreira, 2013). 

 

Os principais adesivos empregados nas indústrias utilizam o formaldeído, é um derivado do petróleo e, durante a 

etapa de prensagem a quente dos painéis, ocorre à liberação de gases tóxicos pode vir a acarretar problemas ao meio 

ambiente e à saúde dos seres humanos. Muitos investimentos são feitos buscando um adesivo livre deste 

componente, mas que apresente a mesma eficácia (Dias, 2008). 

 

Resina Poliuretana 

A utilização de polióis provenientes de recursos renováveis no desenvolvimento de materiais não poluentes e 

biodegradáveis, abriu caminhos para as pesquisas com óleos de mamona como substitutos para derivados do 

petróleo. Desenvolvido na década de 40, o adesivo de poliuretano obtido através da extração do óleo extraído da 

mamona, que é uma planta facilmente encontrada, ou cultivada, na maioria das regiões do Brasil, pode ser 

empregado na produção de painéis derivados.  
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O termo poliuretano (PU), se aplica a polímeros que contenham unidades orgânicas unidas por ligações uretanas. 

Esse adesivo possui uma estrutura polimérica altamente reticulada que confere ao adesivo boa resistência e 

estabilidade química (Kricheldorf et al., 2000; Thomson, 2005). 

 

Sua composição básica consiste em isocianato que é um composto orgânico, poliol e outros adesivos.  O poliol é 

desenvolvido com a função de reagir como um pré-polimero ou um di-isocianato comercial, podendo gerar 

poliuretanos com propriedades especificas (Silva, 2006). Dentre suas principais vantagem sobre os adesivos 

tradicionais está à maior resistência a umidade (Cerchiari, 2013). Apesar do mercado promissor, o emprego da resina 

poliuretana derivada do óleo de mamona, ainda não é empregada comercialmente pela indústria nacional de madeira 

aglomerada.  

 

A competitividade do adesivo poliuretano em relação a outros polímeros existentes reside no fato de ser originário de 

matéria-prima natural e renovável, nos preços razoáveis dos di-isocianatos disponíveis no Brasil, e por não ser 

nocivo ao homem e ao ambiente, quando sua cura é a frio (Dias, 2005). Este trabalho foi desenvolvido com o 

objetivo de avaliar o potencial de utilização da resina poliuretana à base de óleo de mamona e madeira de H. 

brasiliensis na produção de chapas de partículas aglomeradas. 

 

 

Material e Métodos 

 

O material utilizado na realização deste trabalho é proveniente de árvores de H. brasiliensis dos clones GT1 e RRIM 

600, com aproximadamente, 25 anos de idade. Os painéis produzidos foram constituídos de camada homogênea e 

encolados com as resinas de ureia formaldeído (UF) e poliuretana à base de óleo de mamona (PU), ambas na 

proporção de 12% em relação à base seca, Os painéis foram prensados à temperatura de 140ºC e pressão específica 

de 40kgf/cm² por 12 minutos. Foram produzidos dois painéis com dimensões nominais de 500 x 500 mm e espessura 

de 10 mm, para cada tratamento. Foram confeccionados corpos de prova para a determinação do teor de umidade 

(EN 322, 1993), densidade (EN 323, 1993), inchamento em espessura (EN 317, 1993), flexão estática (EN 310, 

1993) e adesão interna (EN 319, 1993). A Razão de Compactação (RC) dos painéis produzidos foi determinada 

através dos valores médios encontrados para a densidade da madeira, determinada através ralação entre a massa seca 

e o volume saturado da madeira e a densidade dos painéis de cada tratamento. 

 

Para a análise estatística foi escolhido o delineamento inteiramente casualizado e os resultados foram avaliados por 

meio da análise de variância (ANOVA) utilizando-se os testes t de Student e Tukey ao nível de significância de 5%. 

Os resultados médios foram comparados com valores pré-estabelecidos pela norma (EN 312, 2003). 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Propriedades Físicas 

Observa-se que houve diferença significativa entre os tratamentos, através dos valores médios de densidade 

apresentados na Tabela 1, sendo que o adesivo de PU proporcionou densificação. Relacionando-se a densidade dos 

painéis com a densidade média da madeira utilizada (478,2Kg/m³), obteve-se a razão de compactação dos painéis, 

cujos valores encontrados foram de 1,52 e 1,76 para as chapas produzidas com UF e PU, respectivamente. Esses 

valores encontram-se dentro da faixa recomendada pela literatura que é de 1,3 a 2,2 (Irle e Barbu, 2010) para painéis 

aglomerados.   

 

Tabela 1. Valores médios de densidade e teor de umidade (TU) e Inchamento em Espessura (IE)  

Adesivo 
Densidade 

(Kg/m³) 
CV (%) TU (%) CV (%) IE(%) CV (%) 

UF 726,74 b1 10,38 10,52 b2 24,72 1746,83 b3 25,53 

PU 842,50 a1 6,79 13,21 a2 20,88 1893,55 a3 9,77 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si (Tukey; p > 5%); CV = Coeficiente de Variação. 
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Os valores obtidos para o teor de umidade (TU) (Tabela 1), para ambos os tratamentos, encontram-se dentro da faixa 

de variação admitida pela (EN 312, 2003), segundo a qual, a umidade das chapas de aglomerado deve variar de 5 a 

13%. A análise estatística aponta uma diferença significativa entre os tratamentos. 

 

Para o inchamento em espessura (IE) após 24h de imersão (Tabela 1), foram verificadas diferenças significativas, 

entre os tratamentos. Tais diferenças são devidas à não incorporação de parafina no processo de produção das 

chapas. Essa medida foi adotada para garantirem-se os mesmos parâmetros de comparação em relação aos painéis 

produzidos com adesivo PU, cujos valores de IE foram inferiores aos produzidos com UF. Valores maiores para o 

UF eram esperados, pois trata-se de um adesivo com baixa resistência a umidade enquanto que o PU é indicado para 

uso onde há ação de umidade. 

 

Propriedades Mecânicas 

Para os ensaios de adesão interna (AI), todos os tratamentos apresentaram valores acima do mínimo estabelecido 

pela (EN 312, 2003) para painéis com espessura entre 6 mm e 13mm, que é de 0,28MPa. Observa-se pela Tabela 2 

que, devido a um melhor encolamento das partículas, os maiores valores foram apresentados pelas chapas produzidas 

com PU, as quais se diferenciaram estatisticamente das produzidas com UF. De acordo com (EN 312, 2003), os 

valores de AI encontrados, qualificam as chapas produzidas como aptas a serem empregadas em diversas áreas, 

desde o uso geral e movelaria ao uso estrutural especial, todos em condições secas. 

 

Tabela 2.  Valores médios de ligação interna (AI), módulo de ruptura (MOR) e módulo de elasticidade (MOE) 

Adesivo AI (MPa) CV (%) MOR (MPa) CV (%) MOE (MPa) CV (%) 

UF 0,68 b1 37,87 10,52 b2 24,72 1746,83 b3 25,53 

PU 2,68 a1 11,61 13,21 a2 20,88 1893,55 a3 9,77 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si (Tukey; p > 5%); CV = Coeficiente de Variação. 

 

 

Para os ensaios de flexão estática a (EN 312, 2003) recomenda uma tensão de ruptura (MOR) mínima de 12,5MPa a 

qual foi atingida por ambos os tratamentos, sendo superior para os painéis produzidos com PU (Tabela 2). Em 

relação ao módulo de elasticidade (MOE), a (EN 312, 2003) não especifica um valor mínimo para painéis de uso 

geral. Para utilizações na movelaria e outras onde há alguma solicitação estrutural, o mínimo recomendado é de 

1800MPa. Observou-se que que o tipo de adesivo interfere significativamente nessa propriedade (Tabela 2).  

Na comparação com (EN 312, 2003) para painéis com espessura entre 6 e 13mm, todos os valores encontrados 

qualificam as chapas produzidas como aptas para o uso geral e na movelaria, com o uso em locais secos. 

 

 

Conclusão 

 

Os resultados obtidos indicam que a utilização da resina poliuretana à base de óleo de mamona e da madeira de H. 

brasiliensis, apresenta um forte potencial para a produção de chapas de partículas aglomeradas, visto que atende aos 

requisitos mínimos estabelecidos pela norma europeia e resulta em chapas de elevada qualidade. 
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Abstract 
Improper disposal of solid waste can cause the onset of landfills, areas without technical structure to contain a 

possible contamination of the environment caused by the degradation of the waste. Environmental laws in Brazil 

established the extinction of dumps in 2014 and so, municipalities have transformed old dumps in controlled 

landfills. In Paulista, one of the biggest municipality of Pernambuco (Brazil), Mirueira controlled landfill was a 

dumping ground for several years and the agricultural activity around the area brings up the concern with possible 

contamination of the site. This work aims to analyze the surface and groundwater water for heavy metals in the 

vicinity of the landfill, and survey data on the site, using tools such as GIS to map the area. The results demonstrate 

that there is no contamination by the heavy metals analyzed on the site. 

 
Keywords: landfilling, planialtimetric charts, groundwater, heavy metals. 
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Resumo 

A destinação incorreta de resíduos sólidos pode ocasionar o surgimento de lixões, áreas sem estrutura técnica para 

conter uma possível contaminação do meio ambiente causado pela degradação do resíduo. As leis ambientais no 

Brasil estabeleceram a extinção de lixões em agosto de 2014 e, com isso, os municípios têm transformado antigos 

lixões em aterros controlados. No município de Paulista, uma das maiores cidades de Pernambuco (Brasil), o aterro 

controlado da Mirueira foi um vazadouro por vários anos e a atividade agrícola ao redor da área traz à tona a 

preocupação com uma possível contaminação do local. Este trabalho visa a análise da água superficial e subterrânea 

das imediações do vazadouro, especificamente a presença de metais pesados, além de levantamento de dados sobre o 

local, utilizando-se de ferramentas como o GIS para mapear a área. Os resultados demonstraram não haver 

contaminação pelos metais pesados analisados no  local.  

 

Palavras-chave: aterro controlado, gráficos planialtimétricos, lençol freático, metais pesados. 

 

 

Introdução 

 

O crescimento desordenado das cidades tem levado a uma deficiência de áreas com infraestrutura adequada para a 

disposição de resíduos.  Com isso, muitos lixões surgiram, onde resíduos eram dispostos sem critérios de engenharia 

como a impermeabilização e tratamento do chorume e sem a separação de resíduos perigosos.   Muitas são as áreas 

no Brasil, em zona urbana, de antigos lixões. 

 

A responsabilidade pelos serviços de limpeza urbana, entre eles a coleta de lixo domiciliar e disposição, é concedida 

aos municípios (Santos, 2006). Porém, a falta de recursos técnicos e financeiros na maioria dos munícipios 

brasileiros acaba por dificultar a execução de uma gestão de resíduos eficiente. Segundo o Kronemberger (2011), 

50.8% dos municípios brasileiros destinam seus resíduos para vazadouros a céu aberto (lixões) – em 2000, o número 

era de 72.3%. De acordo com Gerra (2011), a Região Nordeste apresenta o pior índice, onde 89.3% dos municípios 

despejam seus resíduos em vazadouros. 

 

A partir de 2010, com a lei 12305 que estabeleceu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, surge a determinação da 

eliminação de lixões no território nacional até 2014, sob pena de redução de recursos governamentais aos municípios 

que os mantiverem. Com isso, os municípios se voltaram para essas áreas, transformando antigos lixões em aterros 

controlados. Contudo, aterros controlados não dispõem de impermeabilização da área de disposição e nem de um 

sistema de drenagem adequado de chorume. Esse é o caso de Paulista, PE, no Aterro Controlado da Mirueira. 

 

No aterro controlado da Mirueira, ainda é possível observar, em períodos chuvosos, um líquido escuro - chorume, 

que ultrapassa os limites do aterro e da área de tratamento, devido a deficiência da drenagem do aterro que funcionou 

como lixão por mais de 20 anos.  De acordo com Korf et al. (2008), o chorume pode conter concentrações 

significativas de metais pesados, altamente tóxicos a plantas, animais e seres humanos. Metal pesado é uma 

expressão utilizada para designar metais considerados poluentes, como chumbo, cobre, cobalto, níquel, cádmio, 

selênio, zinco, manganês, molibdênio, alumínio, prata, cromo, mercúrio e ferro. Estes elementos são encontrados em 

vários tipos de produtos descartados no lixo comum, como resto de tintas, produtos de limpeza, matérias 

fotográficos, latas de alimentos, plásticos e componentes eletrônicos. Os danos à saúde destes elementos são bastante 

conhecidos pela literatura médica, com efeitos diversos ao sistema nervoso central, hepático, renal e doenças 

carcinogênicas (Muñoz, 2002). 

 

Esse trabalho tem como objetivo analisar águas superficiais e subterrâneas da área do entorno do aterro controlado da 

Mirueira quanto à presença de metais pesados, tendo em vista que esta área é atualmente utilizada por antigos 

catadores como moradia e para o cultivo de frutas e capim.  

 

 

Metodologia 

 

O Aterro Controlado da Mirueira está localizado em Paulista, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Paulista tem uma 

população de 306,239 habitantes e uma área de 93.52 km
2
.  Nas proximidades do aterro encontra-se uma favela que, 
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embora inicialmente ocupada por antigos catadores, possui atualmente uma população de 13,000 habitantes (IBGE, 

2000) e um pequeno riacho separa a comunidade do aterro. Para a definição da área de estudo utilizou-se de dados 

planialtimétricos, a fim de verificar a drenagem superficial. Dados de altimetria da região foram adquiridos com a 

Agência Estadual de Projetos e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/FIDEM), com escala de 1:100,000. 

Posteriormente, o polígono da área do aterro foi delimitado com o receptor geodésico L1/L2 DL4 Plus (GPS de 

precisão), da marca Nova Tel, e marcação dos poços de visitas existentes no terreno foram feitos utilizando o 

receptor Garmin GPS Map 76CXS (GPS de navegação). Os dados obtidos foram processados com os softwares 

AutoCAD E ArcGIS para elaboração do mapa da área. 

 

As amostras de água de dois poços de visita e de um afloramento superficial foram analisadas quanto a presença de 

metais (Bário, Antimônio, Prata, Cobre, Zinco, Manganês, Ferro, Cobalto, Níquel, Cádmio, Molibdênio, Selênio, 

Arsênio, Titânio, Chumbo, Cromo, Mercúrio, e Zircônio) no Laboratório de Fertilidade do Solo da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. Os metais Selênio, Mercúrio e Arsênio foram analisados por absorção atômica 

(Perkin, A Analist 800 com FIAS 100 acoplado) e os demais metais foram analisados por espectrometria de emissão 

ótica (ICP-OES/Optima 7000, Perkin Elmer). Os resultados obtidos foram comparados com os limites brasileiros de 

potabilidade da água (Portaria 2914/2011), de  lançamento de efluentes oriundos de sistemas de disposição final de 

resíduos sólidos (Resolução CONAMA 430/2011) e de padrões de qualidade de corpos de água (Resolução 

CONAMA 357/2005, utilizando-se a Classe II , na qual se enquadra o principal rio da Bacia Hidrográfica a qual 

pertence o Riacho da Mirueira). Esses limites estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Limites máximos admitidos para metais pesados em água potável e em sistemas de disposição final  

 

 
Concentração (mg/L) 

METAIS CONAMA 430 CONAMA 357 PORTARIA 2914 

V 0.1 0.1 * 

Ba 5 0.7 0.7 

Sb 0.005 0.005 0.005 

Ag 0.1 0.01 * 

Cu 1.0 0.009 2 

Zn 5.0 0.18 * 

Cr 1.0 (Cr
3+

) 0.05 0.05 

Mn 1 0.1 * 

Fe 15.0 * * 

Co 250 0.05 * 

Ni 2.0 0.025 0.07 

Cd 0.2 0.001 0.005 

Mo * * * 

Ti * * * 

Zr * * * 

Se 0.3 0.01 0.01 

Hg 0.01 0.0002 0.001 

As 0.5 0.01 0.01 

( * ) = Valores não definidos 
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Resultados  

 

Os dados planialtimétricos obtidos foram na escala 1:100.000. Os arquivos digitais, no formato .dwg, foram editados 

para detalhar a região escolhida, interpolando as curvas de nível para uma maior precisão. Na determinação da área 

do aterro, foi utilizado um GPS de precisão para obtenção das medidas. Após a edição dos dados no software 

ArcGIS, o mapa da área foi criado, resultando na Figura 1. 

 

Através da Figura 1, foi possível estimar a drenagem superficial da área e isolar o polígono do aterro no mapa. Entre 

os poços localizados no entorno da área, os poços 1 e 2 foram escolhidos por estarem situados na área mais baixa. 

 

As amostras de água foram recolhidas dos poços 1 e 2, e de um afloramento localizado entre os dois poços. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 2. 

 

 
 

Figura 1. Área do aterro controlado (em amarelo) e localização dos poços de visita. 
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Tabela 2 – Resultados das análises das amostras de água. 

 

 mg/L 

Amostras V Ba Sb Ag Cu Zn Cr Mn Fe 

Poço 1 0.009 0.04 - - - 0.004 - 0.035 - 

Poço 2 0.007 0.006 - - - 0.04 - - - 

Afloramento 0.005 0.042 - - - - 0.001 1.131 0.497 

 

 mg/L μ/L 

Amostras Co Ni Cd Mo Ti Zr Se Hg As 

Poço 1 0.004 - 0.002 0.002 0.007 - - - 3.399 

Poço 2 0.004 - 0.002 - - - 1.066 - 0.742 

Afloramento 0.004 - 0.004 - 0.009 - - - 4.445 

 

( - ) = Valores abaixo dos limites de detecção do equipamento 

 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 2, os resultados obtidos foram muito baixos, inclusive em alguns casos 

abaixo dos limites de detecção do equipamento. Contudo, observou-se que o teor de Vanádio (poço 1) se apresentou 

muito próximo ao limite estabelecido para águas de Classe II.  

 

O teor de Cádmio nas três amostras foram superiores aos limites característicos para águas de Classe II, porém ainda 

dentro dos padrões de potabilidade.  O teor de Manganês, especificamente no afloramento, apresentou limite superior 

ao estabelecido pela Resolução CONAMA 430, que se refere ao efluente puro de sistema de tratamento de resíduos 

sólidos, porém isso pode ser explicado como característico de solos do Estado de Pernambuco.  

 

 

Conclusões  

 

Baseado nos resultados obtidos das amostras colhidas da área de estudo, não foi identificado contaminação pelos 

metais analisados. 
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Abstract 

The timber industry produces a lot of waste which is normally discarded in the environment in a wrong way being 

used for biomass generation or just incinerated. A profitable alternative use for such waste is a small objects 

production, especially educational toys. This work aims to establish basic guidelines for the deployment of a small 

educational toys factory that use the timber industry wastes in the region of Itapeva, Sao Paulo State, Brazil. In the 

quantitative survey, it was found that the companies generate a lot of waste from lumber and wood panels, especially 

MDF. There was great variability in the dimensions of these residues, especially in its width. The proposed use of 

this material is deploying a micro industry focused on the use of this waste, in making educational toys. For such an 

act steps, equipment and materials necessary for the opening of this venture investments were presented. It was 

concluded that with a low investment you can add much value to waste, which are often considered junk, helping the 

environment with proper allocation and it results in a large profit to the entrepreneur. 

 
Key Words: Educational toys, Micro industry, Residual use. 
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Resumen 

A indústria madeireira produz uma grande quantidade de resíduos que, normalmente, é descartada no meio ambiente 

de forma errônea, utilizada para geração de biomassa ou apenas incinerada. Uma alternativa lucrativa para utilização 

desses resíduos é a confecção de pequenos objetos, destacando-se a produção de brinquedos pedagógicos. O objetivo 

do trabalho foi estabelecer diretrizes básicas para a implantação de uma pequena fábrica de brinquedos pedagógicos 

a partir da utilização de resíduos do setor madeireiro na região de Itapeva, Estado de São Paulo, Brasil. No 

levantamento quantitativo, constatou-se que as empresas geram uma grande quantidade de resíduos de madeira 

serrada e de painéis de madeira, sendo o mais comum o MDF. Observou-se grande variabilidade das dimensões 

desses resíduos, principalmente em sua largura. A proposta de utilização desse material é a implantação de uma 

microempresa voltada para o uso destes resíduos, na confecção brinquedos pedagógicos. Para tal ato foram 

apresentadas as etapas, equipamentos e investimentos necessários para a abertura desse empreendimento. Concluiu-

se que com um baixo investimento é possível agregar muito valor a resíduos, que muitas vezes são considerados lixo, 

ajudando o meio ambiente com uma destinação adequada e que resulta em um grande lucro ao idealizador 

 
Palabras clave: Brinquedos pedagógicos, Microempresa, Aproveitamento de resíduos. 

 

 

Introducción 

 

Brinquedos pedagógicos 

Para obter uma dinâmica de ensino mais atraente aos alunos, o setor educacional buscou o aperfeiçoamento didático 

de forma a tornar a prática mais inovadora e prazerosa.  Para tal, utilizou-se de técnicas lúdicas como um recurso 

didático, visando conseguir resultados eficazes na aprendizagem. De acordo com a Associação Brasileira de 

Brinquedotecas – ABBRI (2014), dentre essas técnicas, atualmente as mais empregadas pelos professores, são as que 

utilizam os jogos ou brinquedos pedagógicos. Os brinquedos pedagógicos podem ser utilizados em escolas de ensino 

fundamental (jardim da infância ao 1º grau), clínicas pediátricas, creches e o público em geral (Cabral e Pinto, 2011). 

Para a criança, o jogo exercita a coordenação motora e desenvolve habilidades intelectuais, incorpora valores, auxilia 

na fixação de conteúdo, trabalha a ansiedade, amplia o raciocínio lógico, aumenta a atenção e concentração, ensina a 

ganhar e a perder (Lopes, 2000). Auxiliam o desenvolvimento da noção de espaço, e também o desenvolvimento dos 

sentidos como o tato, por exemplo. 

 

Outra vantagem nos brinquedos pedagógicos é que eles podem ser produzidos a partir da criatividade e 

diversificação do uso de vários materiais, como madeira, tecido, plástico, dentre outros. Os brinquedos de materiais 

naturais são essencialmente terapêuticos, transmitem calor e confiança às crianças devido à sua simplicidade. Os 

brinquedos feitos em madeira, geralmente têm um cunho educativo, mais acentuado do que os demais, pois esses 

objetos propiciam mais prazer à criança do que os brinquedos plastificados (Meira, 2003). 

 

Utilização de resíduos de madeira para produção de brinquedos 

Independentemente do tipo de indústria madeireira, a geração de resíduos é consequência direta do processamento 

primário ou secundário da madeira e derivados. No Brasil, a geração de resíduos florestais e madeireiros tem se 

mostrado uma questão relevante, pois representa, não somente um problema econômico, gerado pelo desperdício de 

matéria prima, mas também um problema ambiental com relação ao descarte e mau uso desse material.  

 

Usualmente, os resíduos são acumulados no pátio indústria geradora, até que sejam enviados para uma empresa que 

fará o reuso ou para o descarte, geralmente em áreas inapropriadas. No caso específico de resíduo das indústrias de 

derivados da madeira, o descarte inadequado causa diversos problemas de poluição ambiental devido às resinas 

utilizada em sua composição (Abreu, 2009) que são prejudiciais ao meio ambiente. 

 

“Uma das maneiras de minimizar tais problemas é a reutilização de resíduos, que podem ser aproveitados pela 

própria indústria ou vendidos para outras empresas, para serem aplicados em usos de maior valor agregado” (Abreu, 

2009, p.1). Entretanto, isso não acontece em muitas empresas, por questões culturais, pois alguns empresários 

preferem trabalhar somente com peças inteiras do que reaproveitar as sobras, gerando um maior volume de resíduos. 
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A não preocupação com perdas, a ausência de padronização dos resíduos gerados e a distância a fonte geradora e a 

empresa recicladora, são outros fatores que levam os fabricantes a esse comportamento (Souza, 2002). Os resíduos se 

tornam uma opção viável, dos pontos de vista econômico, ambiental e social, quando são encarados como matéria-

prima alternativa, pois deixam de ser um problema e passam a ser um subproduto para a empresa, podendo gerar 

lucro (Lima e Silva, 2005 apud Abreu 2009). Além disso os impactos ambientais acarretados como o descarte 

incorreto são evitados. 

 

Um destino possível é a produção de brinquedos, pois o Brasil pode ser considerado um dos principais mercados 

consumidores mundiais. Trata-se de um mercado extremamente competitivo e globalizado, que requer muita 

criatividade por parte dos dirigentes das empresas criando estratégias que os diferenciem dos concorrentes. A 

utilização de resíduos da indústria madeireira pode ser uma alternativa viável, especialmente para a produção de 

brinquedos de cunho pedagógico. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo estabelecer diretrizes básicas para a 

implantação de uma pequena fábrica de brinquedos pedagógicos a partir da utilização de resíduos do setor 

madeireiro na região de Itapeva, Estado de São Paulo, Brasil 

 

 

Materiais e Métodos 

 

A metodologia aplicada neste trabalho envolveu consultas bibliográficas e documentais e pesquisa de campo, para 

levantamento de dados dos resíduos gerados pelo setor madeireiro na região de Itapeva, Sudoeste do Estado de São 

Paulo, Brasil. Para a quantificação dos resíduos gerados, foram realizadas visitas as serrarias, marcenarias, empresas 

de embalagens e demais empresas que utilizam madeira e derivados de madeira no seu processo produtivo. Também 

foi realizado um levantamento bibliográfico e documental para estabelecer relações entre a literatura e os dados 

coletados, a fim de comparar o rendimento real do setor na região com as demais localidades. 

 

Foi realizada uma pesquisa das etapas a serem seguidas pelo empresário que desejar implantar uma fábrica de 

brinquedos pedagógicos, assim como um levantamento para analisar a viabilidade econômica da implantação dessa 

fábrica, a qual usaria em sua linha de produção os resíduos gerados pelo setor madeireiro. 

 

 

Resultados e discussão 

 

Quantificação da geração de resíduos  

A região de Itapeva-SP, apresenta grandes áreas de reflorestamento e com diversas empresas do setor madeireiro, 

tais como serrarias e marcenarias, que realizam processos de desdobro (processamento primário) e o beneficiamento 

da madeira (processamento secundário), bem como o uso de painéis de MDF (Medium Density Fiberboard). De 

acordo com os dados obtidos, as marcenarias da região que trabalham com painéis de MDF, geram aproximadamente 

20% de resíduos em suas operações, sendo 5% em forma de pó e serragem provenientes dos processos de lixamento 

e acabamento dos painéis, e 15% de retalhos gerados pelos diferentes tipos de cortes das máquinas. A literatura 

apresenta resultados variando entre 92 e 97% aproveitamento das chapas de MDF pelas empresas, o que demostra 

uma deficiência tecnológica no setor presente na região de Itapeva (Koch, 2012). 

 

Através dos dados coletados nas serrarias, foi possível determinar que a conversão de toras, na região, varia de 33% 

a 40%, valores que estão abaixo do apresentado pela literatura, onde o rendimento das coníferas varia entre 55% e 

65% e das folhosas entre 45% e 55%, dependendo do processo adotado (Vieira, 2006). Os resíduos gerados pelo 

setor são definidos como os subprodutos decorrentes dos desdobros primário e secundário, sendo eles: casca, 

costaneira, pequenos pedaços de madeira, nós e serragem, o que representa aproximadamente 60% do volume de 

uma tora.  

Analisando os dados obtidos observa-se que as pequenas peças de madeira e a casca representam 40% dos resíduos 

gerados no processamento da tora. Como a casca representa 15% do volume de uma tora, conclui-se que resta 25% 

de pedaços de madeira aproveitável. Tanto os resíduos de madeira como os de MDF podem ser aproveitados para a 

produção de pequenos objetos, material esse que muitas vezes é descartado inadequadamente ou destinado a queima. 
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Esse material pode ser utilizado como forma de incrementar a receita de alguns estabelecimentos madeireiros, como 

na produção de brinquedos.  O preço é um fator decisivo na hora da venda de qualquer produto. Com a reutilização 

de matéria-prima é possível reduzi os custos de produção tornando o preço do produto mais competitivo. A 

utilização dos resíduos na fabricação de novos produtos, gera uma redução de até a 20% no custos da produção 
(PEGN, 2009). 

 

Implantação de uma indústria de Brinquedos Pedagógicos  

Propõe-se a implantação de uma fábrica de brinquedos pedagógicos em madeira, utilizando os resíduos gerados na 

região de Itapeva-SP, como uma forma lucrativa de empreendimento, o qual tem possibilidades de crescimento 

gradativo. Segundo a Associação Brasileira de Brinquedos (ABRINQ), o setor é um bom nicho de mercado. Os 

brinquedo de madeira em 2004 representava 2% do mercado brasileiro, em 2009 passou a representar 4% do 

mercado (ABRINQ, 2009; Moura, 2009). 

 

Para a implantação desse negócio o empreendedor deve obedecer a algumas leis e recomendações de qualidade e 

segurança impostas pelas normas brasileiras e órgãos governamentais como o Instituto Nacional de Metrologia - 

INMETRO.  Para a abertura de uma empresa no setor em discussão o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas –SEBRAE disponibiliza uma cartilha que contém as principais etapas e dicas que o empreendedor deve 

seguir.  

 

A primeira dica é atender às normas de qualidade recomendadas pelo INMETRO tanto no que se refere à adequação 

da indústria, quanto às características do produto final, que deve apresentar qualidade, estimular o consumidor e ser 

economicamente atrativo, pois sofre concorrência direta dos produtos importados (Cabral e Pinto, 2011). Segundo a 

cartilha publicada, antes de abrir um negócio é preciso analisar os potenciais concorrentes na região, identificando os 

tipos de brinquedos oferecidos no mercado e os preços que são praticados. Apesar da forte concorrência com os 

importados, os brinquedos de madeira são, na verdade, um produto voltado para um nicho mais específico, que 

encanta pelas suas diversas qualidades e que, por isso, sobrevivem quase imunes as adversidades. O público alvo 

pode ser aquele que, a despeito do preço, se interessa pela qualidade dos produtos, e pelo comprometimento com a 

preservação ambiental, já que muitos deles são fabricados com resíduos da indústria madeireira. 

 

Ao propor uma fábrica de brinquedos pedagógicos de madeira é necessário realizar uma sondagem no município 

para captação de matéria-prima (madeira) junto às industrias madeireiras.  O local do empreendimento pode ser em 

uma área industrial, desde que possua veículos para entrega dos produtos fabricados. Caso a área não seja industrial, 

será necessário verificar se a implantação da indústria no terreno escolhido atende à lei de uso de solo da localidade. 

O local deve possuir fácil acesso, boa visibilidade, disponibilidade de estacionamento para clientes e tráfego de 

caminhões, e um espaço interno planejado, limpo e atrativo, respeitando as normas estabelecidas pelo INMETRO 

para maximizar a produção dos produtos (Cabral e Pinto, 2011) 

 

Para a implantação da fábrica, será necessária uma edificação com área construída de, aproximadamente, 240m² e 

mais 120 m² de espaço para armazenamento da matéria prima. A distribuição da área deve ser muito bem planejada. 

O local deve contar com uma área para exposição de alguns produtos fabricados e atendimento aos clientes. A área 

destinada à manufatura deve ser disposta em 3 setores: 

 

 Setor 1: Readequação da madeira que será utilizada como matéria-prima, retirando pregos e imperfeições 

causadas pelo uso do material em outro produto. Esse setor deve contar com alguns equipamentos como 

lixadeira orbital e de cinta, serra circular ou de mesa, trena, plaina, martelo, etc.; 

 Setor 2: Corte e perfuração da madeira para montagem dos brinquedos, possuindo equipamentos como serra 

circular, furadeira, paquímetro, serra tico tico, trena, jogo de formão, tupia elétrica e raspadeira;  

 Setor 3: Pintura e acondicionamento, montagem do brinquedo, embalagem e encaminhamento para 

certificação de qualidade, seja na empresa ou feita por terceiros. Esse setor necessita de compressor de ar 

com pistola de tinta, cola de madeira, grampeador, jogo de chaves de fenda, pincéis para acabamento e 

embaladora para plástico.  
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Todos os setores devem contar com salas com tomadas elétricas de 110 e 220 volts, e equipamentos de proteção 

individual para uso dos funcionários. Também devem contar com iluminação e ventilação natural, visando maior 

conforto para o desenvolvimento das atividades e economia de energia elétrica. O controle de qualidade deve ser 

rigoroso desde a etapa de seleção da matéria-prima até a entrega do produto final para que o mesmo não cause danos 

a saúde do consumidor, e também para se manterem dentro dos padrões exigidos pelos órgãos certificadores.  

Essa organização da empresa é muito importante para facilitar o processo de produção e venda dos brinquedos 

pedagógicos, trazendo benefícios estruturais, financeiros e de produtividade, mesmo que se trate de uma fábrica de 

pequeno porte. 

 

Apesar de apresentar processos razoavelmente simples, cada uma das operações requer organização para que a linha 

apresente agilidade e elimine desperdícios, mantendo a limpeza do ambiente, organização e segurança. A produção 

segue as etapas de triagem e preparo da matéria-prima, corte conforme o molde, furação e encaixes, pinturas e 

secagem das peças, montagem e colagem do brinquedo, secagem, armazenamento e embalagem definitiva.  

Tanto a armazenagem da matéria prima como a dos produtos acabados são importantes. A madeira deve ser 

protegida de possíveis ações do tempo, para não haver defeitos e nem ataque de xilófagos. Como o produto final 

deve haver cuidado no manuseio para evitar que seja necessário retoques na pintura. Ambos devem ser guardados em 

ambiente arejado e livre de umidade excessiva.  

 

As embalagens devem estar de acordo com as normas do INMETRO e da Fundação de Proteção e Defesa do 

Consumidor - PROCON, contendo informações sobre os riscos do brinquedo, faixa etária, existência de peças 

pequenas, funções pedagógicas e especificação de idade a qual o brinquedo está voltado. A empresa também poderá 

dispor de um departamento para desenvolvimento e pesquisa de novos produtos, necessitando ser um ambiente 

inspirador e criativo. 

 

Inicialmente a empresa necessita de um investimento de, em média, $18.000,00, sendo esse valor para aquisição de 

móveis e equipamentos necessários, aliados às despesas de constituição de firma e ao capital de giro. Esse 

investimento pode ser custeado com recursos próprios ou através de financiamentos. O quadro de funcionários da 

empresa deve contar com um responsável, que pode ser o proprietário, para realizar as funções de atendimento ao 

público e/ou produção, cinco funcionários de produção (três marceneiros, um auxiliar de marcenaria e um vendedor 

externo).  

Conclusão 

 

Os dados obtidos a partir do levantamento dos resíduos gerados pela indústria madeireira na região de Itapeva, SP 

indicam a viabilidade da implantação de uma pequena indústria voltada para a produção de brinquedos pedagógicos 

dado o volume produzido e a necessidade de alternativas que contribuam para o desenvolvimento econômico. 

Seguindo-se as diretrizes básicas apresentadas, verifica-se que com um baixo investimento é possível agregar valor 

aos resíduos e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação ambiental a partir de uma destinação adequada e que 

resulta em um retorno financeiro para o empreendedor. 
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Abstract 
In commemoration of Interamerican Cleanup & Citizenship Day -DIADESOL 2011, by signing a cooperation 

agreement with PARAGUAY was reflected the interest of  Superior Court  Electoral Justice was reflected by 

implementing a environmentally responsible of waste generated in election and the exercise of citizens' right to vote 

processes. The same has been renovated this year, facing the advice for the proper management of a significant 

amount of Urns Electronic -UEs-declared obsolete and its associated components. The e-waste guidelines intended 

to guide the actions of organizations in proper management of this kind waste generated in the course of their duties 

and obligations in order to minimize negative impacts on the environment and public health. The basic guidelines for 

the management of obsolete UEs and accessories is a contribution of PARAGUAY, through its Division of Solid 

Waste -DIRSA Paraguay -in collaboration with the AIDIS Division of Health Environments -DIAmSa- to fill the 

existing void in the legal system of our country with regard to the regulation of the management and disposal 

procedures related (disarmament, recovery, reuse and recycling) of e-waste and its accessories, similar 

characteristics as other general use (batteries and batteries, tonner and ink cartridges , etc). The proposal aims to: 

Advise the TSJE environmentally responsible management of UEs obsolete components and accessories; 

Formulating management plans, guidelines and procedures, _ verification and / or monitoring; Timely disseminate 

and train officials involved in various stages; and by extension, Collaborate with SEAM as the authority of the Law 

on GIRS, control, monitoring and punishment of the negative impacts caused by the mismanagement of e-waste on 

the environment and public health. 

 
KeyWords: E-waste, SWM, Guidelines, Monitoring, SCEJ. 

                                                 
1 Directora DIRSA Paraguay, División de Residuos Sólidos, Capítulo Paraguayo de la Asociación Interamericana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental.  
2 Directora DIAmSa, División de Ambientes Saludables de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.   
3 Presidente AIDIS PARAGUAY, Capítulo Paraguayo de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.   

* Autor corresponsal: Julia Macchi Julia Macchi de González N° 334 Entre Itaipú y Sta. Ana, B°Felicidad – Lambaré, Paraguay. 

Teléfono: +595 971 210058 / +595 982 470002. e-mail: hayagua@yahoo.com.ar. 
 

mailto:hayagua@yahoo.com.ar


2 

 

Resumen 

 

En conmemoración del Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía -DIADESOL 2011, mediante la firma de un 

Convenio de Cooperación con AIDIS PARAGUAY se plasmó el interés del Tribunal Superior de Justicia Electoral –

TSJE- por implementar un manejo ambiental responsable de los residuos generados en los procesos electorales y del 

ejercicio del derecho ciudadano al sufragio. El mismo ha sido renovado este año, encarando la asesoría para la 

gestión adecuada de una importante cantidad de Urnas Electrónicas -UEs-declaradas obsoletas y sus componentes 

asociados. Los Lineamientos para la GIRS de los electrónicos e informáticos (e-waste) pretenden orientar las 

acciones de las organizaciones en el manejo adecuado de los desechos generados en el ejercicio de sus funciones y 

obligaciones, a fin de minimizar los impactos negativos sobre el ambiente y salud pública. Las directrices básicas 

para el manejo de las UEs obsoletas y sus accesorios es un aporte de AIDIS PARAGUAY, a través de su División de 

Residuos Sólidos -DIRSA Paraguay- en colaboración con la División de Ambientes Saludables de AIDIS –DIAmSa- 

para a llenar el vacío existente en el ordenamiento legal de nuestro país respecto a la regulación de la gestión y de 

procedimientos relacionados con el descarte (desarme, recuperación, reutilización y reciclaje) de los e-waste y sus 

accesorios, de similares características que otros de uso generalizado (baterías y pilas, tonner y cartuchos de tinta, 

etc). La propuesta pretende: Asesorar al TSJE en la gestión ambientalmente responsable de las UEs obsoletas y sus 

componentes accesorios; Proponer planes de manejo, guías de procedimientos y fichas de verificación y/o 

monitoreo; Difundir y capacitar oportunamente a los funcionarios involucrados en las distintas etapas; y por 

extensión, Colaborar con la SEAM y demás instituciones responsables del control, monitoreo y sanción de los 

impactos negativos generados por el mal manejo de los e-waste en el ambiente y la salud pública. 

 
Palabras claves: E-waste, GIRS,  Lineamientos, Monitoreo, TSJE. 

 

 

Introducción 

 

Los Lineamientos para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos –GIRS- sirven como herramienta para orientar las 

acciones de las organizaciones públicas o privadas en el manejo adecuado de los desechos generados en el ejercicio 

de sus funciones y obligaciones, a fin de minimizar los impactos negativos causados sobre el ambiente y la salud de 

la población. Los lineamientos básicos para el manejo adecuado de las UEs es un aporte de AIDIS PARAGUAY, a 

través de su División de Residuos Sólidos -DIRSA Paraguay- en colaboración con la División de Ambientes 

Saludables de AIDIS –DIAmSa- para cooperar con el TSJE en su inquietud de realizar una gestión ambientalmente 

responsable de las UEs obsoletas y sus componentes accesorios. Con ello se llena el vacío existente en el 

ordenamiento legal de nuestro país respecto a los procedimientos de descarte: desarme, recuperación, reutilización y 

reciclaje, de los residuos electrónicos e informáticos (e-waste) y sus accesorios (de uso generalizado baterías y pilas, 

tonner y cartuchos de tinta, etc.)  

 

Antecedentes 

El Capítulo Paraguayo de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental- AIDIS PARAGUAY- 

en el marco de las actividades conmemoraciones del DIADESOL 2012, ha signado un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre TSJE y AIDIS PARAGUAY, siendo de mutuo interés la promoción de una conciencia 

nacional respecto al manejo responsable de los residuos sólidos urbanos y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y en particular el de “Coadyuvar en la difusión de la correcta disposición de los RSU, el manejo 

adecuado de los materiales reciclables y en particular en la mejor gestión de los resultantes de las jornadas 

electorales” (sic.).   

 

Ante la existencia de un importante lote de Urnas Electrónicas (UE) donado por el Gobierno del Brasil al Tribunal 

Superior de Justicia Electoral -TSJE- para ser utilizadas en anteriores elecciones, que a la fecha habrían sobrepasado 

su vida útil, surge la necesidad de descartarlas adecuadamente. Por ello, en virtud de los compromisos asumidos en 

aquel acuerdo, AIDIS PARAGUAY ha respondido solícitamente las consultas y se ha integrado a la mesa técnica 

que los Directores de la Justicia Electoral involucrados en la gestión de las UEs, han convocado a las distintas 



3 

 

instituciones y organizaciones involucradas en la Gestión Residuos Sólidos Urbanos –GRSU- A través de la 

integración de esta mesa de consulta técnica, se intenta tomar conocimiento directo sobre las obligaciones y 

procedimientos que nuestro ordenamiento legal contempla respecto a la gestión de este tipo de residuos, además de 

las requerimientos impuestos por el donante, concernientes al derecho intelectual y de marca. A la falta de 

reglamentación y se suma que Asunción y ningún municipio del país disponen de un sitio habilitado para la 

disposición final de los mismos ni de las baterías y otros componentes accesorios o de repuesto, algunos de los 

cuales inclusive tienen características similares a numerosos artefactos utilizados por la población en general, que a 

diario los descartan como residuos comunes, tal el caso de las pilas, lámparas fluorescentes y/o de bajo consumo, etc.  

En la presente propuesta que AIDIS PARAGUAY pone a disposición del TSJE se pretende establecer un conjunto de 

acciones encaminadas a la gestión y manejo ambientalmente correcto de las urnas electrónicas obsoletas en su poder, 

abordando sus diferentes etapas de manejo: generación, recolección, transporte, almacenamiento, desarme (logística 

reversa), segregación, reaprovechamiento, tratamiento, y disposición final, involucrando a los diferentes actores 

responsables.  

 

Objetivos  

 Encaminar al TSJE del Paraguay en la gestión ambientalmente responsable de las Urnas Electrónicas 

obsoletas y sus componentes accesorios, mediante la elaboración de Lineamientos básicos para el Manejo 

Adecuado de Urnas Electrónicas obsoletas, con la finalidad de mitigar el impacto negativo en el ambiente y en 

la salud de la población en general, y de los trabajadores del sector en particular. 

 Proponer al TSJE Planes de Manejo, Guías de Procedimientos y Fichas de verificación y/o monitoreo, para 

colaborar con los encargados de las reparticiones involucradas en las diferentes etapas de la gestión de las UEs. 

 Coordinar con los encargados de las reparticiones del TSJE involucradas en las diferentes etapas de la gestión 

de residuos, la oportuna difusión y capacitación de los funcionarios involucrados en las distintas etapas del 

proceso en la implementación de las guías de trabajo, planes de contingencia y fichas de verificación. además de 

difusión y capacitación de los funcionarios. 

 Colaborar con la SEAM Plantear de manera consensuadas con los organismos responsables del control y 

monitoreo y diferentes actores involucrados en el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos 

urbanos, industriales y/o peligrosos, procedimientos de adecuada gestión en las diferentes etapas del manejo de 

los e-waste, desde la generación, pasando por la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento 

(reaprovechamiento de componentes) y disposición final de los mismos. 

 

Lineamientos propuestos 

 Plan de manejo: se priorizará el reaprovechamiento de los materiales reciclables mediante reutilización, 

recuperación y reciclaje y la minimización del volumen de descarte destinado al sitio de disposición final. 

 Guía de implementación del plan en las diferentes etapas de la gestión de residuos de los componentes 

(distintos materiales) de las UEs ´96 y sus accesorios. 

 Guía de procedimientos para funcionarios responsables de la promoción, difusión, control (monitoreo) y 

fiscalización de los trabajos 

 

Metodología implementada 

 

Partiendo de la vigencia del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el TSJE, AIDIS PARAGUAY propone 

realizar:   

 Reunión de los responsables del TSJE y conformación de la Mesa Asesora con los técnicos designados por las 

Instituciones involucradas, directa o indirectamente, en la gestión ambiental de las Urnas Electrónicas.  

 Desarmado de una muestra (logística reversa) para el análisis y verificación de componentes con datos 

 Relevamiento de datos del TSJE y los provistos por el STJ del Brasil, con participación de los técnicos de la 

Justicia Electoral, la Secretaria del Ambiente –SEAM- la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio Público y 

AIDIS PARAGIUAY. 

 Recopilación del Marco Legal Vigente referente a la Gestión de los Residuos Sólidos en Paraguay y análisis 

de los requerimientos la regulación existente. 

 Elaboración de los Lineamientos atendiendo la estructura institucional y los procedimientos administrativos 
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propios de la Justicia Electoral, demás  de los requerimientos del organismo donante. 

 Diseño de Planes de Manejo y Guías de Procedimientos para funcionarios, en base a los datos relevados y al 

marco legal y regulaciones administrativas vigentes.  

 Aprobación de los Lineamientos por parte del TSJE, notificación de Resoluciones y Designación de los 

responsables de la supervisión y la fiscalización de su implementación. 

 Difusión del programa en todos los estamentos de la Justicia Electoral y sectores involucrados. 

 Seguimiento y asesoramiento para la elaboración de las Especificaciones técnicas, cómputos métricos y 

preparación del pliego de base y condiciones del llamado a Licitación pública, Concurso de Precios ó 

Presentación de Ofertas. 

 

Avances y Resultados 

Reunión de responsables del TSJE y conformación de la Mesa Técnica Asesora 

A fin de tomar conocimiento de las Normas legales y administrativas que regulan el descarte de la UEs obsoletas, el 

TSJE convocó a las instituciones involucradas en la GRSU a participar de una primera reunión con los funcionarios 

responsables. La participación de Representantes técnicos de la SEAM (autoridad de aplicación de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos del Paraguay), de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio Público (organismo 

responsable de la persecución penal de los delitos ambientales); y de otras reparticiones públicas y empresas privadas 

involucradas, permitió la conformación de una Mesa Asesora técnica, que concluye que la gestión de residuos 

electrónicos e informáticos (e-waste), e incluso de accesorios comunes como pilas y baterías, en nuestro país 

presenta vacíos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Muestra de UE modelo 96 desarmada para el análisis y verificación de componentes.    
 

 
 

 

 

 

 

Reunión de la Delegación de la JE del Brasil con Ministros y Directores del TSJE de Paraguay e integrantes de la 

Mesa Asesora; técnicos de la SEAM, de la Municipalidad, del Ministerio Público, de empresas prestadores de 

servicios y de AIDIS PARAGUAY. Se presenta la gestión desarrollada por el Tribunal Superior Electoral del Brasil 

que dio lugar a la elaboración del Pliego de condiciones para licitación TSE  N°31/2009 y sus Anexos, en 

concordancia con el Marco Legal del vecino país. (Izq. y centro de la Figura 2).  

 

Desarmado de una muestra 

A los efectos de realizar el análisis y verificación de los componentes de las Urnas Electrónicas de procedencia 

brasilera, modelo de 1996 (UE modelo 96) y sus componentes asociados: baterías, bobinas y UPDs (Urnas Plásticas 

Desechables). A la derecha de la figura 2, se observa el desarmado de una muestra del stock, procediéndose a la 

identificación y etiquetado de sus componentes principales, ver también Tabla 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ministros y Directores del TSJE, Delegación del STE del Brasil y técnicos de la Mesa Asesora. Muestra 

desarmada de las UEs Modelo 96. 
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Relevamiento de Datos del TSJE 

Actualmente, el stock de UEs declaradas obsoletas en poder del TSJE de Paraguay se encuentran en un depósito 

habilitado para ese fin en el local de la Dirección General del Servicio Tren –DIGETREN- en el Barrio Recoleta de 

Asunción. En la Figura 3,  se observa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Visita al depósito de la DIGETREN de autoridades del TSJE, Delegación del STE y Mesa Asesora.  

 

En depósito existen 13 mil unidades completas y 3,971 unidades separadas por parte, por lo que de un total de 17 mil 

UEs recibidas de la Justicia Electoral Brasilera, se registra un faltante de 29 unidades. A fin facilitar la evaluación y 

el manejo, la Tabla 2 refiere el peso según el material de los componentes de cada conjunto. 
 

Tabla 1. UE Modelo 96. Componentes            Tabla 2. UE Modelo 96. Segregación por peso de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación del Marco Legal Vigente  

 Ley Nº 1183/85, Código Civil. Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo con 

aspectos ambientales, particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y colectivos, la 

propiedad, etcétera. 

 Ley N° 294/93 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL  

 Ley N° 716/96 que SANCIONA LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE.  

 Ley Nº 1160/97, Código Penal. Contempla en el capítulo “Hechos punibles contra las bases naturales de la vida 

humana”, diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privada de libertad o multa. 

 Reglamentos Municipales para el Diseño, Operación y Mantenimiento de Infraestructuras de Disposición Final 

de Residuos Sólidos del Ámbito Municipal. 

 Resolución N° 282/04 de la SEAM Por la cual se Implementan los Criterios para la Selección de Áreas para la 

disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios. 

 Resolución N° 374/07 de la SEAM de NO PELIGROSIDAD  PARA EL AMBIENTE “Por la cual se crea el 

certificado de no peligrosidad para el ambiente, el registro para exportadores e importadores, el registro de 

empresas certificadoras, recicladoras y consultoras de material reciclable no peligroso, se establecen tasas y se 

reglamentan los procedimientos” 

Componente Detalle/ 

dimensiones 

 Material Peso (Kg.) 

Batería 2.403 

Terminal del elector 

- UPD 

40x19x32cm.  Hierro 1.036 

Hilo Mixto 0.680 

Display del TE 9,4 "  Cartón /papel 1.900 

Batería interna 

plomo acido 

12v  Placa Ligera 0.587 

Placa Pesada 0.649 

Rollo de papel 62 my 76mm.  Plástico 2.370 

Cable de 

alimentación 

5m.  Latón 0.020 

Residuo 0.145 

   Peso total por unidad 7.790 
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 Ley N° 3.361/07  DE RESIDUOS GENERADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES 

cuya Autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, a través de su ente regulados la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA) y a nivel regional, es la Dirección Regional de Salud (DIRESA) en su respectiva 

jurisdicción. 

 Ley N° 3.956/ 09 de GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL 

PARAGUAY y su Reglamentación en lo referente a todo proyecto de relleno sanitario así como su operación, 

mantenimiento y cierre es regulado, autorizado, vigilado, fiscalizado y sancionado por las siguientes entidades: 

1. Secretaría del Ambiente- SEAM como autoridad de aplicación a nivel Nacional; 2. Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones; 3. Municipalidades en sus respectivos territorios. 

 Ley Orgánica Municipal Nº 3.966/09. Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del medio, 

ordenación espacial, las alteraciones, desequilibrios e impactos ambientales. 

 

 

Conclusiones 

 

 El TSE del Brasil ha comunicado al TSJE que la transferencia definitiva del Gobierno del Brasil, de las 17 mil 

UEs utilizadas por el TSJE recién se daría una vez finalizado su presente proceso electoral.  

 A pesar de ello, se ha logrado avanzar en la mayoría de las actividades propuestas para la elaboración de los 

Lineamientos básicos para la gestión ambientalmente responsable de las UEs y sus accesorios.  

 Nuestro Marco Legal no reglamenta esta materia y resulta imposible “asimilar” el manejo de las UEs (sus 

accesorios y componentes de recambio) a una gestión de logística inversa de los e-waste, por lo cual, la 

implementación de los Lineamientos propuestos será testimonio del compromiso ambiental del TSJE. 

 La publicación de los resultados de la gestión del TSJE promoverá que otras instituciones se interesen en evitar 

el descarte inadecuado de e-waste y los efectos nocivos en la salud pública y el medio ambiente.  

 Con la conformación de la Mesa Asesora con técnicos de instituciones responsables de la gestión de los RSU, 

industriales y/o peligrosos, del sector académico y de ONGs, se pretende que los documentos resultantes sirvan 

de base para incorporar la gestión de los e-waste y sus accesorios al marco regulatorio.  
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Abstract 
The School of Chemistry of the Universidad Autónoma de Nuevo Léon (UANL), México, started to work with a 

specific program of classification and management of all the hazardous waste generated into the teaching, research 

and community service laboratories, which consisted in chemical mixtures, reagents (expired reagents) and wastes 

produced by every single one of the laboratories. In March 2003 was designed an integral program for the 

management of hazardous waste in order to have a specific control for all hazardous waste generated in each of the 

laboratories at the School of Chemistry; this program consisted in the classification of hazardous waste by groups 

and compatibilities according with Mexican environmental regulations. A retrospective analysis was performed 

considering the type and amount of hazardous waste generated in this educational institution from 2011 to 2013. An 

average generation 8.5 tons per year of hazardous waste was obtained and from the 22 chemicals wastes studied 

This hazardous waste management program comply with the Mexican environmental laws and represents an 

excellent choice to protect the environment and promote the sustainable development by encouraging an 

environmental education in the students, faculties and administrative personnel of this institution.  

 
Key words: Hazardous waste, final disposition, integral management, environmental program, sustainability. 
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Resumen 

La Facultad de Ciencias Químicas (F.CQ.), que es una dependencia educativa perteneciente a la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (U.A.N.L.), la cual se encuentra ubicada en el estado de Nuevo León, México y que es la 

Institución de Educación Superior (IES) que mayor oferta educativa ofrece en el norte del país, es aquí en donde la 

F.C.Q. contribuye con dicha oferta académica en las área de la química, ingeniería y administrativa; que derivado de 

sus múltiples procesos internos, tanto académicos, administrativos y de servicio a la industria, es una importante 

fuente generadora de residuos peligrosos (RP); razón por la cual se diseñó e implemento un programa ambiental para 

la clasificación y gestión de los residuos con características peligrosas generados en los laboratorios de enseñanza, 

investigación y de servicio a la comunidad en general, los cuales consistían en mezclas químicas, reactivos (algunos 

de estos caducos) y excedentes resultantes de las prácticas de cada uno de estos laboratorios; esto ante la necesidad 

de adicionalmente poder cumplir con la normatividad en materia de gestión de residuos vigente en México y 

principalmente en busca de lograr sus objetivos de sustentabilidad que la U.A.N.L. tiene trazados dentro de su visión 

2020. En marzo del 2003, se logró condensar el programa integral para el manejo de los RP, el cual representa una 

parte del programa ambiental global de la F.C.Q., con el cual se permitiría tener un mayor control de este tipo de 

residuos generados en esta dependencia; dicho programa consistió en clasificar los RP por grupos y compatibilidades 

de acuerdo a la normatividad ambiental vigente en México. Se realizó un análisis retrospectivo considerando el tipo 

y la cantidad de RP químicos generados en esta dependencia universitaria desde el año 2011 al 2013. Se obtuvo una 

generación promedio global por año de 8.5 toneladas. Este programa ambiental está acorde a los estatutos 

establecidos por la dependencia federal en la materia, que es la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y representa actualmente una excelente opción para proteger el entorno medioambiental 

promoviendo así el desarrollo sustentable y generando una educación ambiental en los estudiantes, profesores y 

personal administrativo de la esta institución educativa. 

 
Palabras Clave: Residuo peligroso, disposición final, gestión integral, programa ambiental, sustentabilidad  

 

Introducción 

La generación de Residuos Peligrosos (RP) ha sido un hecho asociado a la especie humana desde sus orígenes, 

debido a la explotación de los recursos naturales, lo cual ha causado cambios en el entorno de manera significativa 

(Hakan E, 2009); El enfoque en cuanto al desarrollo tecnológico en el mundo, tanto de países desarrollados como en 

vías de desarrollo, ha considerado al medio ambiente  como la fuente de recursos para lograr el objetivo económico y 

de productividad (ANUIES y SEMARNAT 2001), minimizando así los impactos ambientales generados por muchos 

años.  

 

Es por eso, que en el mes de Octubre del 2003 en México entró en vigor a Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR) la cual se constituyó, al igual que la Ley General del Equilibrio Ecológico y  

Protección al Ambiente (LGEEPA) en su momento, en un detonador del fortalecimiento de las capacidades de 

gestión ambiental de los residuos en las distintas entidades del país. 

 

La implementación de programas para la gestión ambiental en instituciones educativas es de gran utilidad, ya que en 

estos recintos se encuentran los futuros profesionistas del país, lo que resulta una importante vía para promover la 

cultura del cuidado del medio ambiente y promoción del desarrollo sustentable en su entorno social y profesional 

(Orit y Sigalit 2009); para fomentar la adopción generalizada de actividades sustentables, el sistema educacional en 

México necesita comenzar a ser pro-activo y desarrollar una serie de programas para estudiantes en todos los niveles 

(Armijo et al., 2002); importante es, promover una transición hacia el desarrollo sustentable en el país que permita 

frenar los procesos de deterioro ambiental y de agotamiento de los recursos, como se reconoció en la Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI (UNESCO, París, 1998). En toda Institución de Educación 

Superior (IES) se llegan a generan diversos tipos de residuos como por ejemplo: sólidos urbanos, manejo especial y 

peligrosos en grandes cantidades; respecto a estos últimos pueden clasificarse en dos grupos: 

 

• Aquellos donde se consumen algunos materiales y productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos 

por contener sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables, en pequeñas cantidades. 

• Las que, además de lo anterior, realizan prácticas de laboratorio o proyectos de investigación en los que se utilizan 

reactivos con características peligrosas que se convierten en residuos peligrosos al desecharse, por lo que requieren 

formular un plan de manejo particular para su prevención, valorización y manejo. 
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Por lo anterior, la F.C.Q. de la U.A.N.L. comprometida con el desarrollo de nuestro país y consciente de la enorme 

responsabilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente y su entorno, inició con un programa de clasificación de los 

residuos generados en los laboratorios. 

 

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo de los RP de origen químico generados en la F.C.Q. de la UANL el cual 

comprendió del año 2011 hasta el año 2013, el análisis de la información se realizó utilizando estadística descriptiva, 

se compararon las cantidades  totales generadas de los residuos peligroso por año, así como para cada uno de los 

diferentes RP. 

 

Los RP químicos fueron colectados y clasificados en contenedores especiales, los cuales están debidamente 

identificados para seguir la disposición correcta y así evitar incompatibilidades entre ellos (ver figura 1), dichos 

contenedores se encuentran en todos los laboratorios de la F.C.Q.; los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 27 de enseñanza, 21 de Investigación y 6 de Servicio. La clasificación que se estableció para los 

residuos químicos y materiales peligrosos, fue basándose en la normativa mexicana aplicable (NOM-052-

SEMARNAT-2005; NOM-054-SEMARNAT-1993; NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002). 

 

Posteriormente estos son llevados a un almacén temporal donde son dispuestos en contendores de mayor capacidad, 

antes de ser llevados a disposición final por una empresa autorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Contenedores de residuos peligrosos utilizados en los laboratorios de la FCQ UANL. 

 

Resultados 
En la figura 2 se muestra el registro histórico global de generación de RP, teniendo un promedio de 12.16 toneladas 

por año, siendo el año del 2011 el año donde más se generó con 13.71 toneladas y el 2013 siendo el año de menor 

generación con 10.62 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 2. Registro histórico global de las cantidades generadas de residuos peligrosos por año. 
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En la figura 3, se muestra la generación total por año en toneladas, donde se demuestra la generación individual para 

los 2 tipos de residuos gestionados como lo son los Biológico-infecciosos y Químicos tóxicos, siendo el 2011 donde 

se generaron más residuos Químicos tóxicos con 10.97 toneladas, y de Biológico-infecciosos con 2.74 toneladas y 

para el 2013, se redujeron estos valores, generando 8.01 toneladas para los Químicos tóxicos y 2.61 toneladas para 

los Biológico-infecciosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura  3. Generación en toneladas de los tipos de residuos peligrosos generados en FCQ UANL. 
 

Dentro de los Químicos tóxicos existe una clasificación para estos tipos de residuos, dependiendo de sus 

características del código CRETI, registrando 17 tipos de residuos. 

En la figura 4, se muestra la generación de residuos con características tóxico-corrosivas, generadas por año, 

observando que el de mayor generación es de los residuos ácidos, con un promedio anual de 3.57 toneladas, siendo el 

año 2012 el de mayor generación con 3.95 toneladas y el 2013 el de menor generación con 3.16 toneladas. El residuo 

de menor generación con un promedio anual de 0.08 toneladas es el de sales de metales preciosos, esto debido al alto 

costo de este tipo de reactivos, los cuales contienen metales muy costosos como oro (Au), plata (Ag) y platino (Pt); 

Para este tipo de residuos, el año de menor generación es el 2011, con 0.06 toneladas, mientras que el 2013 (es 

menor que el 2012, solo que se redondeó igual que a este año) se generó una cantidad de 0.09 toneladas. 

 

 

 

 

 

 
        

                           
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
           

 Figura  4. Generación en toneladas de los residuos toxico-corrosivos en la FCQ, UANL. 
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En cuanto a los RP con características Tóxico-inflamables, en la figura 5 se muestran las cantidades generadas, 

siendo el de mayor generación el de solventes no halogenados, con un valor promedio anual de 0.81 toneladas, 

siendo el año 2011 en donde más se produjeron este tipo de residuos, con 1.01 toneladas, y 0.46 toneladas para el 

2013, siendo el año de menor generación; el residuo de este tipo que menos se generó, es residuos de cianuro, con un 

promedio de 0.03 toneladas, siendo el 2011 el año que menos generó y el 2012 el de mayor generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Residuos con características tóxico-inflamables generados en FCQ  UANL. 

 

La figura 6 muestra los datos de generación para los residuos con características tóxicas en estado sólido, siendo los 

sólidos impregnados con residuos peligrosos (vidrio), basura industrial y sólidos impregnados con residuos 

peligrosos (plástico) con las mayores cantidades de generación, con valores promedio anuales de 0.78, 0.69 y 0.51 

toneladas respectivamente. Los sólidos inorgánicos inertes y sólidos orgánicos inertes resultaron ser los de menor 

generación con un promedio anual de 0.09 y 0.07 toneladas respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Residuos con características tóxicos sólidos generados en FCQ UANL. 

 

Para los residuos del tipo Biológico-infecciosos, se clasifican según la normativa aplicable, siendo 5 tipos de 

residuos, como los son: No anatómico, Cultivos y cepas, Patológicos, Punzocortantes y Sangre; la figura 7 muestra la 

generación promedio de los RPBI´s, donde se observa que el residuo de mayor generación es cultivos y cepas, con 

un promedio de 1.92 toneladas y el de menor generación fueron los Patológicos, con un promedio de 0.01 toneladas.  



6 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Generación promedio de RPBI’s. 

 

En la Figura 8, se muestra la generación individual por año de cada uno de los tipos de residuos Biológico-

infecciosos, observando que el de mayor generación es cultivos y cepas, siendo el año 2012, con una generación de 

1.97 toneladas y el año 2013, el de menor, con una generación de 1.84 toneladas; además se observa que el residuo 

de menor generación fue Patológicos, siendo el año 2011 el de menor generación, con 1.96 kilogramos (1.96x10
-3

 

toneladas) y el 2013, con una generación de 0.02 toneladas el de mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Cantidad anual promedio de RPBI´s generados en la FCQ 

 

Discusión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la generación de RP del año 2011 al 2013 disminuye gradualmente, esto 

debido a que en F.C.Q. se creó un Departamento especializado encargado de coordinar todo lo correspondiente al 

área de medio ambiente, con esto se promovió el uso correcto y racional de los reactivos utilizados en todos los 

laboratorios a través de conferencias y cursos de capacitación a todo el personal docente, técnico y administrativo. 

En los años 2011 y 2012 (este último, el de mayor generación del estudio) se observa un aumento en la generación 

de residuos, esto posiblemente originado por un incremento en la matrícula; el año 2013 se observa una disminución 

en la generación, lo que indica el éxito del presente programa y muestra el compromiso tanto de alumnos como de 

profesores, donde además de disponer adecuadamente los residuos,  también promueven la minimización de los 
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mismos a través del cambio de algunas prácticas y el ajuste en la cantidad de reactivos utilizados; cabe señalar que 

este programa de manejo y gestión integral de RP es único en su tipo en el norte del país,  ya que existen otras IES 

que cuentan con programas similares, pero cuentan con una estructura organizacional diferente, como por ejemplo en 

México la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Tecnológica de León Guanajuato  y a nivel 

Latinoamérica en Brasil específicamente en la Universidad Federal de Minas, donde cuentan con un programa 

similar. 

 

 

Conclusión 

 

En base a lo establecido  en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR,2014)  y su 

reglamento (RLPGIR,2014); en donde se estipula que todo aquel generador de residuos peligrosos estará obligado a 

establecer y cumplir adecuadamente con un programa de manejo y gestión integral para este tipo de residuos, ante lo 

cual la FCQ de la UANL, a través de su programa ambiental, cumple al 100% con los estatutos contemplados dentro 

de dicha normatividad ambiental federal vigente para este rubro; dejando de manifiesto que, al llevar a cabo el diseño 

e implementación de este tipo de acciones se direcciona en cuanto al cumplimiento de los objetivos de 

sustentabilidad de dicha institución, pero de manera más importante se logra fomentar la responsabilidad social entre 

la comunidad universitaria, tanto alumnos, profesores y personal en general, además de contribuir al desarrollo 

sustentable no solo del estado de Nuevo León, sino de todo México. 
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Abstract 
Currently, the most competitive industries in the market are changing the way they handle issues related to solid 

waste generated by its activities. This study aimed to characterize qualitatively and quantitatively the solid waste 

from one industry transportation equipment located in Leopoldina, State of Minas Gerais, Brazil, diagnose your 

current form of management and propose a management plan in order to meet the environmental regulations , 

relating to solid waste. To qualitatively and quantitatively waste monitoring was performed “in situ”, non-

participant observation and gravimetric analysis of waste generated following a specific script. Diagnosis was 

obtained that waste were hazardous solid waste, representing 13 % of total waste generated solid waste and non-

hazardous non-inert, referring to 87 % of total generation. Although it was found that 70% of solid waste have 

potential for reuse or recycling scrap metal and wood wastes and residues with higher representation in the 

industry. Observing the procedures adopted in the solid waste management industry was possible to create the 

current situation and identify the steps management must be adjusted and what actions should be taken. 
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Resumo 

Atualmente, as indústrias mais competitivas no mercado estão modificando a forma como tratam as questões 

relacionadas aos resíduos sólidos gerados por suas atividades. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar 

qualitativa e quantitativamente os resíduos sólidos de uma indústria de equipamentos de transporte localizada em 

Leopoldina – MG, diagnosticar sua atual forma de gerenciamento e propor um plano de gerenciamento com o intuito 

de atender à legislação ambiental vigente, referente aos resíduos sólidos. Para o levantamento qualitativo e 

quantitativo dos resíduos foi efetuado um acompanhamento "in loco", observação não participante e análise 

gravimétrica dos resíduos gerados seguindo um roteiro específico. Do diagnóstico obteve-se que os resíduos gerados 

foram: resíduos sólidos perigosos, representando 13% do total de resíduos gerados e resíduos sólidos não perigosos 

não inertes, referentes a 87% do total gerado. Ainda verificou-se que 70% dos resíduos sólidos possuem potencial 

para reaproveitamento ou reciclagem, sendo a sucata metálica e os restos de madeira os resíduos com maior 

representação na indústria. Observando-se os procedimentos adotados no gerenciamento de resíduos sólidos na 

indústria foi possível criar o cenário atual e identificar as etapas do manejo que devem ser ajustadas e quais ações 

devem ser adotadas.  
 

Palavras-chave: Adequação ambiental, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resíduos industriais  
 

 

Introdução 
 

A crise do saneamento ambiental em vários países chegou a níveis insuportáveis com sério comprometimento da 

qualidade de vida para as populações. A falta de saneamento básico ou a sua deficiência tem, em muito, causado 

enormes prejuízos, com consequência na área da saúde pública. O aumento populacional que segue em ritmo 

acelerado desde o século XIX é o principal fator que contribui para o aumento da geração de resíduos e efluentes 

líquidos, acentuando o problema em relação à sua disposição e tratamento, já que a população passou a ser mais 

urbana, o que acabou gerando mudanças no padrão de consumo e no nível de renda. 
 

Os resíduos sólidos, atualmente, estão em alta nas pautas políticas que vem sendo adotadas no Brasil para o setor de 

saneamento. Por muito tempo, vinham sendo tratados com total precariedade, sem um patamar institucional. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) regulamentada pela Lei n° 12.305/2010, disciplina a coleta e o 

destino final de resíduos sólidos, ainda define o gerenciamento dos resíduos sólidos como um conjunto de ações 

exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo 

com o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

(Artigo 3°, Inciso X) (Brasil, 2010a). 
 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é o instrumento que contém o conjunto de informações e 

define estratégias integradas de gestão, destinado a normatizar os procedimentos operacionais de gerenciamento de 

resíduos sólidos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, identificação, 

coleta, transporte, armazenamento, tratamento e à disposição final em conformidade com a legislação sanitária e 

ambiental (Bueno et. al., 1995 apud Barros, 2012). 
 

As indústrias geram resíduos sólidos, com diferentes características e quantidades. O gerenciamento inadequado 

desses resíduos sólidos, somado ao incremento de sua geração, aumenta a degradação ambiental causando danos à 

saúde pública. Cabe aos gestores ambientais de cada empreendimento implantar o PGRS, cabendo aos órgãos 

públicos estaduais orientar e fiscalizar as empresas. 
 

A presente pesquisa levou em conta a necessidade das empresas reduzirem a geração dos seus resíduos e 

gerenciarem os mesmos de maneira adequada, tendo em vista não só atender às questões legais, mas também, 

alcançar um maior grau de sustentabilidade. O gerenciamento adequado dos resíduos sólidos industriais contribui 

para a minimização de resíduos e consequentemente reduz os riscos para a saúde humana e ao meio ambiente, além 

de proporcionar uma redução do uso de matérias-primas. Muitos resíduos industriais podem ser reciclados, evitando 

o acarretamento de passivos ambientais causados pelos mesmos, além de gerar renda para a indústria a melhor 
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relação custo/benefício. Este trabalho servirá de apoio para projetos futuros que visem o cumprimento das atuais 

exigências legais e que procurem o equilíbrio entre a qualidade dos serviços prestados e a preservação ambiental. 
 

O objetivo desse trabalho foi realizar um diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos gerados numa indústria 

de equipamentos de transporte e propor um plano de gerenciamento ambientalmente adequado com vista a atender às 

diretrizes básicas da PNRS. 
 
 

Metodologia 
 

A indústria de equipamentos de transporte, objeto do presente estudo, localiza-se na cidade de Leopoldina, Minas 

Gerais e caracteriza-se como um empreendimento de médio porte e de grande importância econômica na região, já 

que é uma grande geradora de empregos e renda. 
 

Os dados da pesquisa foram coletados através da observação não participante, entrevistas e análise gravimétrica. A 

coleta de dados no empreendimento ocorreu por cada setor, realizando-se em cada área de cada setor, o levantamento 

do tipo, a classificação dos resíduos gerados e a análise gravimétrica dos resíduos gerados. 
 

No departamento administrativo foram colhidos, por meio de formulário, dados sobre o fluxo produtivo e o manejo 

dos resíduos gerados no estabelecimento. Os dados coletados através de observações e de registros possibilitaram a 

identificação e a determinação do fluxo de resíduos sólidos da área estudada, desde sua geração até a apresentação 

para coleta externa. Para facilitar a coleta destes dados bem como o detalhamento destas informações, utilizou-se 

uma ficha/roteiro para cada setor, adaptada de Charmelo (2010). 
 

Todas as dependências dos estabelecimentos foram percorridas para a observação dos diferentes tipos de rejeitos 

gerados em cada unidade e ponto de geração. Foi considerada também nesta análise a existência de segregação, além 

da forma de acondicionamento, a frequência e horários das coletas nos setores, o local de armazenamento interno e 

externo, o transporte, o tratamento, o destino final dos resíduos gerados, bem como uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s). 
 

A analise da composição gravimétrica e quantificação dos resíduos sólidos gerados na empresa foram realizadas 

durante o mês de junho de 2013, segundo as normas ABNT NBR 11.174/1990 e NBR 12.235/1992, sendo o ponto de 

partida para estudos de aproveitamento – reciclagem e compostagem. 
 

Os resíduos sólidos foram separados de acordo com a periculosidade e sua natureza econômica, houve então a 

pesagem de cada classe obtida e posteriormente calculando suas porcentagens individuais equação (1): 
 

Material (%) = Peso da fração do material (kg) x 100 

Peso total da amostra (kg) 
Equação (1) 

 

Os dados levantados foram anotados em planilha específica. A classificação dos resíduos sólidos foi realizada de 

acordo com a ABNT NBR 10.004/2004. Ainda segundo a mesma norma foi identificado o código de identificação 

das características de todos os resíduos, sendo esse código importante para a identificação das características de 

periculosidade dos mesmos. As pesagens diárias de volume de resíduos foram realizadas com os resíduos embasados 

em sacos plásticos, caixas de papelão, tambores metálico e juntamente com os dados secundários foi desenvolvido o 

cálculo e a porcentagem da quantidade, por meio da soma dessas pesagens. A análise dos dados realizada 

considerou-se as formas de acondicionamento, armazenamento, coleta, frequência e responsável pelo transporte, 

destinação final e tratamento dado aos resíduos sólidos segundo os preceitos da PNRS. 
 

Os dados levantados no diagnóstico sobre a situação dos resíduos sólidos permitiu a elaboração do PGRS, 

instrumento de fundamental importância para a realização correta do gerenciamento dos resíduos sólidos, propôs 

normas e procedimentos que devem ser adotados pela empresa em todas as etapas do seu manejo, principalmente na 

segregação. Ao se realizar a segregação correta dos resíduos, o restante do processo de gerenciamento terá alta 

chance de alcançar o sucesso. 
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Considera-se também que o sucesso do gerenciamento dos resíduos está diretamente ligado à sua minimização ainda 

na fonte, reduzindo assim os riscos de acidentes ocupacionais, podendo esses serem reutilizados ou reciclados, sendo 

economicamente viável a indústria, além de benéfico ao meio ambiente. 
 

Assim sendo, observando-se os procedimentos adotados no gerenciamento de resíduos sólidos, no estabelecimento, 

foi possível traçar um panorama atual e saber exatamente quais as etapas do manejo que devem ser modificadas e 

quais medidas devem ser adotadas, desde a capacitação profissional dos funcionários envolvidos com o manejo de 

resíduos, até a fiscalização e controle efetivo do manejo.  
 

 

Resultados e discussão 
 

Para realizar a pesquisa a empresa foi dividida em setores (Tabela 1), sendo o pátio de entrega o setor com maior 

área ocupada, já que é destinada a entrega e manobra de veículos de grande porte como os caminhões. 
 

Tabela 1 - Setores, áreas e atividades realizadas 

Setor Área (m²) Atividade 

Carpintaria 560 Fabricação de peças de madeira 

Pintura 1 447 Pintura de peças de madeira 

Pintura 2 289 Pintura de peças de metal 

Soldagem 102 Soldagem das estruturas metálicas 

Ferraria 216 Fabricação das peças metálicas 

Corte-dobra 147 Fabricação das peças metálicas 

Banheiro 1  90 Reservada aos funcionários 

Banheiro 2 21 Reservada aos funcionários 

Almoxarifado 82 Reposição de material 

Boxes de serviços 1.100 Montagem de caminhões/Serviços 

Galpão 400 Montagem de caminhões 

Montagem 599 Montagem de carrocerias 

Pátio de Entrega 1.365 Entrega dos veículos 

Administrativo 400 Atividades administrativas 

Total 5.818 - 
 

Na fase de observação não-participante foram coletadas informações sobre os resíduos sólidos gerados em cada setor 

da indústria. Estes resultados encontram-se registrados na Tabela 2. Pode-se verificar que os setores de pintura, 

soldagem, ferraria, boxes de serviços e montagem são os que geram uma maior diversidade de resíduos sólidos. Nos 

setores administrativos, carpintaria, corte-dobra e banheiros não há geração de resíduos perigosos. 
 

Tabela 2. Descrição dos resíduos sólidos gerados por setor 

Setor Resíduo sólido gerado 

Carpintaria Resíduos de madeira, resíduos de varrição 

Pintura 1e 2 Latas de tinta e solvente, estopas contaminadas, filtro de ar contaminado, resíduos de varrição 

Soldagem Sucata metálica, limalha, borracha, resíduos de varrição 

Ferraria Sucata metálica, limalha, borracha, cinzas de carvão, resíduos de varrição 

Corte-dobra Sucata metálica, resíduos de varrição 

Banheiro 1 e 2 Resíduos sanitários 

Almoxarifado Resíduos contaminados, papel/papelão, plástico, resíduos de varrição 

Boxes de caminhões Resíduos contaminados, papel/papelão, plástico, sucata metálica, resíduos de varrição, resíduos 

orgânicos 

Galpão Resíduos contaminados, papel/papelão, plástico, sucata metálica, resíduos de varrição, lodo de 

separação água-óleo (SAO) 

Montagem Resíduos contaminados, papel/papelão, plástico, sucata metálica, resíduos de varrição, resíduos 

orgânicos 

Pátio de Entrega Resíduos de varrição 

Administrativo Papel/papelão, plástico, resíduos sanitários, resíduos orgânicos 
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A empresa opera na prestação de serviços de venda, manutenção, conserto e fabricação de equipamentos de 

transportes para caminhões e carretas, sendo produzidos em média uma carroceria para caminhão por dia. 
 

Para a montagem de uma carroceria completa faz-se necessário a fabricação de todas as peças modeladas 

especificamente para cada tipo de carroceria, sendo que cada uma dessas peças requerem medidas diferentes para 

adaptar-se a cada tipo e tamanho de carroceria montada. Os pedidos enviados aos operários descrevem a medida de 

cada uma das peças, sendo que esses pedidos devem ser obedecidos fielmente até o final da linha de montagem. 
 

A fabricação das peças ocorrem nos setores de carpintaria, corte-dobra, ferraria e soldagem (ferro e aço). Após a 

fabricação de todas as peças, estas seguem para o setor de montagem onde colaboradores habilitados a esses serviços 

fazem a junção. Após a montagem completa a carroceria segue para o setor de pintura, obedecendo sempre às 

características desejadas pelo cliente. Para finalizar a produção, coloca-se a carroceria no respectivo caminhão. 
 

Para a montagem e reparo de uma caçamba completa faz-se necessário a fabricação de algumas peças modeladas 

especificamente para cada tipo de caçamba. Outras peças são adquiridas pelo distribuidor especificadas para cada 

tipo de caçamba. Os caminhões que necessitam de reparos ou para aquisição de um caçamba nova, chegam no pátio 

de entrega e seguem para uma vistoria. Os que necessitam de reparos vão para os boxes de serviços onde os 

equipamentos de transporte são reparados de acordo com sua especificidade. Os caminhões que irão receber uma 

nova caçamba seguem para o galpão onde é realizada a montagem e soldagem dos equipamentos. Em cada etapa 

existem colaboradores especializados para tal serviço. Após a montagem ou o reparo completo, a caçamba ou o 

caminhão seguem para o setor de pintura. Para finalizar, o veículo é colocado no pátio de entrega à espera do cliente. 
 

A análise gravimétrica dos resíduos segregados (Tabela 3) levantou a quantidade de resíduo gerado por dia e seu 

porcentual. 
 

Tabela 3. Resultado da avaliação quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos gerados na indústria 
Resíduos sólidos gerados Quantidade (Kg/dia) Porcentagem (%) 

Borrachas e pneus contaminados - - 

Cartuchos de tinta ou tonner de impressoras  0.010 - 

Embalagens usadas de produtos químicos (tinta, thinner etc.) 1.610 0.77 

EPI's usados 0.140 0.07 

Estopas contaminadas/ embalagens plásticas com resíduo de óleo 24.480 11.72 

Lixas de papel contaminadas 0.600 0.29 

Filtros de ar contaminados (exaustor) 0.060 0.03 

Pilhas e baterias  - - 

Lodo caixa SAO 0.050 0.02 

Lâmpadas fluorescentes ou semelhantes  - - 

Cinza de carvão 0.500 0.24 

Rejeitos 0.820 0.39 

Restos de poda e capina 0.820 0.39 

Resíduos de varrição 23.630 11.31 

Resíduos orgânicos 10.500 5.03 

Borracha 0.270 0.13 

Disco de corte 0.650 0.31 

Latas de aluminio - - 

Limalha  0.340 0.16 

Madeira (serpilha) 31.810 15.23 

Madeira (serragem) 4.540 2.17 

Madeira (tocos) 22.260 10.66 

Papel/papelão 2.690 1.29 

Lixa de papel 0.600 0.29 

Plástico 0.790 0.38 

Ferro 80.750 38.66 

Alumínio 0.950 0.45 

Total 208.870 100 
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Constatou que o resíduo com maior geração é o resíduo é a sucata ferrosa (38.66%) procedido dos tocos de madeira 

(15.23%). O total de resíduo gerado por dia na indústria chega a aproximadamente 208,86 Kg.  Nos resíduos 

perigosos, o resíduo com maior geração são as estopas contaminas e as embalagens plásticas com resíduo de óleo. 

De acordo com IPEA (2012), os resíduos e lodos e lodos da pintura industrial estão entre os dez resíduos com maior 

geração no estado de Minas Gerais em 2009. 
 

A prevalência dos resíduos classificados como não perigosos correspondem a 87% e os resíduos perigosos a 13%. 

Esses valores podem variar de acordo com o processo produtivo. Segundo IPEA (2012), em 2009, no estado de 

Minas Gerais, os resíduos industriais representam 4,04% do total de resíduo gerado e os resíduos não perigosos 

representam 95,96%. 
 

Os resíduos com potencial de reciclagem ou reutilização representa 70% do total de resíduos gerados na indústria, 

enquanto os resíduos não recicláveis representam 17% e os resíduos perigosos 13%. Assim como no total dos 

resíduos gerados, nos resíduos recicláveis e reutilizáveis, a sucata metálica é de maior geração seguido dos resíduos 

de madeira. Segundo IPEA (2012), no estado de Minas Gerais, a sucata metálica está entre os dez resíduos mais 

gerados pelas indústrias do estado. 
 

Diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos 

Durante a observação não participante foi possível verificar todas as etapas do gerenciamento dos resíduos gerados 

visando a identificação de possíveis falhas. A descrição dos resultados foi realizada de acordo com as etapas do 

gerenciamento dos resíduos. Com os resultados obtidos pela observação não participante e pela pesagem dos 

resíduos foi elaborada a matriz de gerenciamento de resíduos sólidos. 
 

Na indústria pesquisada, existe a necessidade da elaboração do PGRS. A indústria possui medidas que contribuem 

para a elaboração do plano como o processo de documentação, padronização e controle operacional no processo 

produtivo. 
 

Em determinação à Lei Estadual n° 18.031/2009, que instrumentaliza o inventário estadual de resíduos sólidos 

industriais, a indústria é obrigada a elaborar seu Inventário de Resíduos Sólidos, de acordo com a Resolução 

CONAMA n°313/2002 (Minas Gerais, 2009). 
 

Tanto a Política Nacional como a Estadual busca adotar estratégias para a minimização dos resíduos ainda na fonte, 

reduzindo assim os riscos para o meio ambiente e a saúde pública. 
 

A indústria se enquadra no Art. 64, inciso I do Decreto n° 7.404/2010 que considera geradores ou operadores de 

resíduos perigosos empreendimentos ou atividades cujo processo produtivo gere resíduos perigosos. No Art. 65 do 

referido decreto, obriga as pessoas jurídicas que operam os resíduos sólidos (em qualquer fase) a elaborar plano de 

gerenciamento de resíduos perigosos, e submetê-lo ao órgão competente do SISNAMA e, quando couber, do SNVS 

e do SUASA, observadas as exigências previstas no decreto. O plano de gerenciamento de resíduos perigosos poderá 

ser inserido no PGRS, conforme o decreto (Brasil, 2010b). 
 

A PNRS prevê ainda que o gerador do resíduo perigoso, com intuito de minimizar impactos, deve proporcionar 

produtos aptos à reutilização, reciclagem e destinação ambientalmente correta, bem como informações que 

favoreçam a reciclagem. Essa responsabilidade é aplicável a todos que gerem resíduos, tendo em vista o princípio de 

responsabilidade compartilhada (Bechara et al., 2013). 
 

Como a indústria opera resíduos perigosos na fase de geração, é obrigada a se cadastrar no Cadastro Nacional de 

Operadores de Resíduos Sólidos (Instrução Normativa n° 01/2013 do IBAMA). Para o cadastramento, as pessoas 

jurídicas necessitam contar com um responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio 

quadro de funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro 

(Bechara et al., 2013). 
 

Bechara et al. (2013) cita que a Instrução Normativa n° 01/2013 do IBAMA, estabelece que a indústria: Manter 

registro atualizado e facialmente acessível de todos os procedimentos relacionados à implementação e à 

operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos perigosos; Informar anualmente ao órgão competente do 
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SISNAMA e, se couber, do SNVS, sobre a quantidade, a qualidade, a natureza e a destinação final dos resíduos sob 

sua responsabilidade; Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade os resíduos sob sua 

responsabilidade, bem como aperfeiçoar seu gerenciamento; Informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a 

ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos. 
 

Foi identificada a necessidade de melhoria das práticas de manuseio dos resíduos sólidos, principalmente nas etapas 

de segregação e acondicionamento. O treinamento dos funcionários de forma rotineira é importante para melhorar a 

forma do gerenciamento e em caso de acidentes. 
 

Na visita a indústria foi observada a segregação incorreta dos resíduos. Na maior parte dos setores produtivos, os 

resíduos encontram-se misturados nos tambores. Os resíduos perigosos, principalmente estopas contaminadas, 

colocados juntos com os resíduos recicláveis, causa contaminação e inviabiliza a contaminam-nos perdendo então 

sua potencialidade para a reciclagem. Os resíduos que não estão contaminados lançados nos tambores destinados aos 

resíduos contaminados acabam se tornando contaminados, fazendo aumentar o volume de resíduo perigoso a ser 

tratado. O treinamento dos funcionários se mostra importante para o sucesso do gerenciamento, já que todas as 

etapas são integradas entre si. 
 

Foi observada a falta de sinalização dos pontos de coleta dos resíduos. Alguns tambores não possuíam identificação 

escrita e nem por código de cores dos resíduos a eles destinados. No setor administrativo há a necessidade de 

implantação de recipientes identificados. O uso de EPI é obrigatório para o manuseio dos resíduos. 
 

Internamente, recomenda-se o transporte apropriado para evitar possíveis quedas de tambores. O transporte e 

destinação final dos resíduos são realizados por terceiros. É importante e uma obrigação legal que a indústria 

trabalhe apenas como empresas licenciadas pelos órgãos ambientais e mantenha registro de todos os resíduos 

vendidos. A empresa responsável pela coleta de resíduos perigosos possui licença ambiental junto ao órgão 

controlador ambiental do estado. 
 

A área de armazenamento temporário destinado aos resíduos recicláveis necessita seguir alguns ABNT NBR 

11.174/1990 como a sinalização de segurança e identificação dos resíduos ali armazenados.  
 

Na área destinada ao armazenamento temporário dos resíduos perigosos para se adequar totalmente a ABNT NBR 

12.235/1992 necessita de: sinalização de segurança que identifique a instalação para os riscos de acesso ao local; os 

contêineres e/ou tambores devem se apresentar em boas condições de uso, sem ferrugem acentuada nem defeitos 

estruturais aparentes e identificados e a área necessita de ser de livre acesso para casos emergenciais ou se inspeção. 
 
 

Conclusão 
 

Este estudo permitiu avaliar o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em uma indústria de equipamentos de 

transporte de Leopoldina – MG, onde se constatou que a indústria cumpre em muitos aspectos as legislações, normas 

técnicas e resoluções vigentes. 
 

A indústria pesquisada adota ações específicas para o gerenciamento de seus resíduos sólidos. Em alguns pontos, 

pode-se observar uma segregação incorreta dos resíduos, havendo mistura e aumento do volume de resíduo perigoso 

gerado. 
 

O total de resíduos sólidos perigosos gerados na indústria está acima da média estadual, necessitando assim de ações 

para a redução do resíduo ainda na fonte e da segregação correta para evitar a contaminação de resíduos não 

perigosos. Os resíduos orgânicos e sucatas de metais ferrosos também estão acima de média estadual. 
 

Observando-se os procedimentos adotados no manejo dos resíduos sólidos na indústria foi possível definir um 

cenário atual e saber quais ações e etapas do gerenciamento devem ser modificadas ou aperfeiçoadas, principalmente 

na segregação dos resíduos e no treinamento profissional. O sucesso do Plano de Gerenciamento depende da 

colaboração de todos os envolvidos no processo, objetivando a minimização dos resíduos ainda na fonte, reduzindo 

os riscos ao meio ambiente e à saúde pública. 
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Abstract 

Mass production and excessive use of medicine in Brazil are several factors that contribute to damage to the 

environment in the long term. As one of the instruments for the care of this problem, originated the Law 12.305 

(Brazil, 2010), establishing the National Solid Waste. This policy defines, in its Article 33, the waste to be met by the 

reverse logistics system. Whereas the requirement of reverse logistics is extended to products sold in plastic, metal 

or glass containers, considering the degree and extent of the impact to public health and to the environment related 

medicine are included in these requirements. This work proposes the implementation of a system of reverse logistics 

for pharmaceutical waste as a viable opportunity when considering the economic, social and environmental aspects, 

for a municipality of the state of Rio Grande do Sul / Brazil. The project proposes a model of reverse logistics, which 

includes a collection system, the sizing of a unit receiving and storage methods. In addition to receiving the 

medicines generated in homes, the proposed unit aims receiving waste from hospitals, clinics and commercial 

establishments and handling of drugs, both for human use as vet. 
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Resumo 

A produção em massa e a utilização excessiva de medicamentos no Brasil são fatores que contribuem para diversos 

danos ao meio ambiente em longo prazo. Como um dos instrumentos para o atendimento a esta problemática, 

originou-se a Lei 12.305 (Brasil, 2010), que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Esta Política 

define, em seu artigo 33, os resíduos a serem atendidos por sistema de logística reversa. Considerando que a 

obrigatoriedade da logística reversa é estendida a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de 

vidro, considerando o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente relacionados, os 

medicamentos são incluídos nessas exigências. O presente trabalho apresenta a proposta da implantação de um 

sistema de logística reversa para resíduos farmacêuticos, como uma oportunidade viável quando considerados os 

aspectos econômicos, sociais e ambientais, para um município do estado do Rio Grande do Sul/Brasil. O projeto 

propõe um modelo de logística reversa, que contempla um sistema de coleta, o dimensionamento de uma unidade de 

recebimento e métodos de armazenamento. Além de receber os medicamentos gerados nas residências, a unidade 

proposta visa receber resíduos provenientes de hospitais, clínicas e estabelecimentos comerciais e de manipulação de 

fármacos, tanto de uso humano quanto veterinário.  

 
Palavras chave: descarte de medicamentos, logística reversa, resíduos farmacêuticos, resíduos sólidos. 

 

 

Introdução 

 

O meio ambiente e as consequências das ações antrópicas têm estado na pauta dos assuntos da atualidade. Um dos 

fatores potenciais de dano ambiental é o descarte inadequado de resíduos farmacêuticos. Segundo Eickhoff (2009), 

diversos estudos de análises farmoquímicas, em âmbito mundial, apresentaram amostras que evidenciam a existência 

de fármacos em concentrações de microgramas por litro (µg/L) a miligramas por litro (mg/L). Os levantamentos 

apontam que Ternes (1998) identificou 36 tipos diferentes de fármacos em diversos rios da Alemanha, tais como 

antilipidêmicos, analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios e anti-hipertensivos. No Reino Unido, estudos 

realizados por Waggot (1981) e Richardson e Bowron (1985) revelaram a presença de mais de 1 µg/L de resíduos 

farmacológicos em meio aquático. Calamari et al. (2003) descreveram a presença de 18 fármacos em 8 diferentes 

estações de tratamento de efluentes, ao longo do rio Po e Lombo, na Itália; Zuccato et al. (2005) observou a presença 

de classes farmacológicas, em um total de 9 estações de tratamento de efluentes, dentre as classes, destacam-se: 

ofloxacino, furosemida, atenolol, hidroclorotiazida, carbamazepina, ibuprofeno, benzafibrato, eritromicina, 

lincomicina e claritromicina. As consequências destes fármacos ao meio ambiente ainda são pouco conhecidas, no 

entanto sabe-se a importância de sua detecção, devido à alta interferência à saúde humana e animal, através da 

combinação destes, que podem ter efeitos pronunciados devido ao mecanismo de ação sinérgica (Filho et al., 2007). 

Entre os medicamentos que merecem atenção especial estão os antibióticos e os estrogênios, sendo os primeiros 

responsáveis pelo aumento da resistência bacteriana e os segundos pela alteração no sistema reprodutor de 

organismos aquáticos, como na feminilização de peixes machos (Ponezi et al., 2008). Outros fármacos que requerem 

atenção especial são os utilizados nas seções quimioterápicas, devido ao seu potencial mutagênico, entre eles os 

antineoplásicos e os imunossupressores (Bila & Dezotti, 2003; Ponezi et al., 2008). Tal análise evidencia a 

pertinência deste tema e a importância de estar inserido em pautas do poder público e do meio técnico (Zveibil, 

2001). 

 

Dentro desse contexto o Ministério Público e os órgãos ambientais brasileiros reforçam a elaboração e 

implementação de políticas e projetos. Para o atendimento a esta demanda, em 2010 foi instituída a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei nº 12.305) que introduz a ferramenta de logística reversa, além da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo dos produtos e os acordos setoriais. Em decorrência desta, e em conformidade ao Decreto 

nº. 7.404 (Brasil, 2010a), foi criado o Comitê Interministerial da PNRS e o Comitê Orientador para a Implementação 

do Sistema de Logística Reversa, sendo este último formado pelos ministérios do Meio Ambiente, da Saúde, da 

Fazenda, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem 

por base criar regras para a devolução de resíduos para a indústria, para reaproveitamento, no próprio ciclo ou em 

outras cadeias, incorporando assim o sistema da logística reversa. Dentre as atribuições do Comitê, evidencia-se 
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ainda, a organização de reuniões temáticas setoriais acerca dos produtos estipulados como prioridades. Os resíduos 

definidos como objeto da logística reversa são: pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos, resíduos e embalagens de óleos lubrificantes e de agrotóxicos 

(Brasil, 2010), no entanto, os Ministérios formaram o grupo de trabalho referente ao descarte de medicamentos, visto 

que trata-se de uma temática já abordada em outras normativas e contemplada nos pressupostos da PNRS através do 

§1º do artigo 33, onde a obrigatoriedade da logística reversa é estendida a produtos comercializados em embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro, considerando o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente 

relacionados. Assim sendo, e em conformidade com instrumentos legais, resolutivos e normativos, vem-se fazer a 

análise da logística reversa para medicamentos, abordando as vantagens socioambientais para um município do 

estado do Rio Grande do Sul/Brasil. O projeto propõe um modelo de logística reversa, que contempla um sistema de 

coleta, o dimensionamento de uma unidade de recebimento e os métodos de armazenamento. Além de receber os 

medicamentos gerados nas residências, propõe-se que a unidade receba os resíduos de hospitais, clínicas e 

estabelecimentos comerciais e de manipulação de fármacos, tanto de uso humano quanto veterinário. 

 

 

Metodologia 

 

Através da análise dos aspectos legais brasileiros, propõe-se este trabalho, o qual fundamenta-se, em princípio na 

Constituição Federal (Brasil, 1988), que fornece os alicerces para a preservação ambiental e assegura o direito a 

todos a um ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações, além da PNRS representada pela Lei nº 12.305 (Brasil, 2010b) 

e regulamentada pelo Decreto nº 7.404 (Brasil, 2010a), que tem o intuito de orientar a gestão de resíduos sólidos no 

país. Consequentemente, a partir da Política, criou-se um modelo de gestão integrada e compartilhada dos resíduos 

sólidos. Cabe elencar ainda, como meio de analise, a Lei Federal nº 6.938 (Brasil, 1981), que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, que fundamenta a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com o meio 

ambiente e a Lei nº 9.605, (Brasil, 1998), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas para condutas e 

atividades ilegais perante o meio ambiente. 

 

As principais resoluções, a nível federal, de interesse para o trabalho são a Resolução Conama nº 358 (Brasil, 2005), 

a RDC 306 (Anvisa, 2004); a RDC nº 44 de (Anvisa, 2009); as normas técnicas utilizadas constituem a NBR 10.004 

(ABNT, 2004); a NBR 12.809 (ABNT, 1993); a NBR 7.500 (ABNT, 2004); a NBR 13.221 (ABNT, 2010); a NBR 

12.235 (ABNT, 1992), dentre outras. Evidencia-se ainda, a importância do Regulamento para Transporte Rodoviário 

de Produtos Perigosos, segundo a Resolução ANTT nº. 3.886 e Resolução 3.762 (Brasil, 2012a; 2012b) e em âmbito 

estadual a Lei Estadual nº 7.877 (Rio Grande do Sul, 1983); a Portaria nº 34 (Fepam, 2009) o registro de Autorização 

para emissão de talonário de manifesto para transporte de resíduos – MTR, ou seja, para empresas de pequeno porte 

(geração de até 12 m³/ano) realizar o transporte do próprio resíduo até a central de recolhimento. Para finalizar o 

regulamento de transporte. No âmbito do estado do Rio Grande do Sul, destacam-se: a Lei Estadual nº 9.921 (Rio 

Grande do Sul, 1993), que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos em nível estadual; e a Lei nº 10.099 (Rio 

Grande do Sul, 1994), que trata sobre os resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde e dá outras providências. 

 

Até o presente momento, o acordo setorial para os medicamentos, no Brasil, resultou em três propostas, as quais 

estão em processo de avaliação por parte do Ministério do Meio Ambiente. Tendo em vista que não está estabelecido 

o modelo definitivo, nesse trabalho foi elencado uma proposta de cenário, na qual é priorizada a responsabilidade 

compartilhada, onde participam o consumidor, os geradores, os distribuidores, os fabricantes e o Poder Público 

Municipal. Para o cálculo de estimativa de geração de resíduos farmacêuticos foram utilizados estudos relacionados 

à estimativa do volume de resíduos a partir de dados da produção do setor farmacêutico (IBGE) e de estudos da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), que estima a produção de 5 a 34 t/ano de resíduos. Com o valor de 34 t/ano 

no país, e considerando os dados populacionais do IBGE (2010), a geração per capita anual de medicamentos 

vencidos ou inutilizados corresponde a aproximadamente 173 g no município em estudo. Cabem destacar que se 

deve contabilizar ainda, os resíduos gerados em estabelecimentos veterinários, que para este estudo, foi considerado 

50 % ao total dos resíduos farmacêuticos humanos. Afim de um melhor dimensionamento optou-se por trabalhar os 

valores finais em volume, ao invés de massa. Para isso foi utilizado o valor de densidade de 0.1613 kg/L estipulado 

por Schneider (2004). 
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Para o cálculo da viabilidade econômica da implementação da unidade de recebimento desses resíduos, utilizou-se a 

ferramenta de análise pelo Valor Presente Líquido (VPL) e o fluxo de caixa. Assim sendo, a partir de um fluxo de 

caixa que abrange a demanda financeira e as receitas, acrescidas do valor cobrado pela prestação de serviço de 

coleta, que foi estipulado em 30% sobre os custos de armazenamento e destinação final dos resíduos de 

medicamentos para o período de 20 anos, tem-se o resultado do VPL. 

 

As receitas e os custos orçados referem-se aos valores obtidos em cada ano da vida útil da proposta de projeto deste 

trabalho, sendo que deverão ser transformados em valor presente. Para o VLP utilizou-se a Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP) estabelecida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que em 

dezembro 2013 foi de 5% a.a., enquanto que para os custos com operação e manutenção, utilizou-se o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) equivalente ao ano de 2013, correspondente a 5.83% a.a. (IBGE, 

2013). Para contabilizar a viabilidade econômica utilizou-se a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) considerando-se 

como balizador o valor do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).  

 

 

Resultados  

 

Com relação ao manejo dos resíduos classificados no grupo B, a Ficha de Informações de Segurança de Produtos 

Químicos (FISPQ), de acordo com a RDC 306 (Anvisa, 2004), informa que qualquer produto contendo substâncias 

químicas que não sofrerem processo de reutilização, de recuperação ou de reciclagem, deve ser submetido a 

tratamento ou a disposição final. Rocha et al. (2009) afirma que a acumulação de medicamentos nas residências pode 

ser oriunda dos seguintes fatores: compra de maior quantidade que o necessário; interrupção do uso dos 

medicamentos por reações adversas; falha/interrupção no tratamento, principalmente em medicamentos de uso 

continuo em doenças crônicas; automedicação; pequeno estoque de medicamentos, comum em residências; e 

amostras grátis. Ainda segundo Rocha et al. (2009), os medicamentos mais descartados são os anti-inflamatórios e os 

analgésicos, seguido pelos antimicrobianos, estes últimos revelando o potencial risco de resistência bacteriana no 

ecossistema.  

 

Seguindo os princípios da responsabilidade compartilhada e o processo de geração do resíduo farmacêutico, cada 

segmento envolvido na cadeia de geração desses produtos possui responsabilidades, passando pelo consumidor, 

distribuidores, fabricantes e Poder Público. Assim sendo, através da análise do que é proposto na logística reversa e 

observando o sistema já proposto em outros acordos setoriais, como por exemplo, das embalagens de agroquímicos, 

já consolidada, apresenta-se a proposta para medicamentos na Figura 1.  

 

Nessa proposta, a logística para o recebimento de resíduos segue da seguinte forma: os veículos licenciados do posto 

de recebimento municipal coletam os resíduos nos locais de origem, podendo ocorrer a entrega voluntária de 

estabelecimentos cadastrados na central municipal. Esta, por sua vez recebe os resíduos, faz o registro do lote com a 

quantidade e origem do recebimento e assim, emite o certificado de destinação adequada dos resíduos para o 

fornecedor; em seguida, é realizado o armazenamento e a sistematização dos dados no inventário, a documentação 

para transporte e finalmente o transporte para a central de recebimento regional. O sistema de coleta proposto deverá 

basear-se na quantidade de resíduos a serem armazenados. Para estabelecimentos de grande e médio porte serão 

necessárias coletas periódicas dependendo do dimensionamento do local de armazenamento temporário. Enquanto 

que, para estabelecimentos de pequeno porte e locais de armazenamento temporário insuficiente, será informado o 

volume produzido e acionado a coleta periódica quando o volume máximo do local estiver ocupado. 

 

Admitindo-se 173 g per capita ao ano e 30% de adesão da população à logística reversa, e ainda, que o município 

possui, segundo IBGE (2010), 435564 habitantes, obtém-se a geração de 23 t/ano, ou aproximadamente 143 m³/ano 

utilizando a densidade para transformação de massa para volume de 0.1613 kg/L (Schneider, 2004). Considerando 

que a quantidade de medicamentos veterinários a serem encaminhados para a unidade também devem ser 

contabilizados, e que esta informação não foi disponibilizada para o cálculo, estimou-se uma geração de 50 % do 

total de medicamentos para humanos, totalizando 11.5 t/ano ou 72 m³/ano. Com isso, o total de medicamentos 

recebidos anualmente no empreendimento será de 593 m³/ano. Devido a problemas que possam vir a ocorrer, optou-

se por considerar um volume de contingência de 30% acima do valor inicial, resultando em um recebimento anual de 
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770.9 m³/ano. A partir desse valor, é possível propor o armazenamento temporário na unidade por 40 dias, somando-

se a estes, 15 dias de tempo de contingência. Com isso, obtém-se a necessidade do volume de 85 m³ a serem 

contemplados na área da unidade. Na Tabela 1 são apresentados os volumes de medicamentos a serem armazenados 

e utilizados para o dimensionamento da unidade de recebimento. 

 

No presente trabalho, utilizando os dados de levantamento da produção de resíduos, optou-se por dois recipientes de 

coleta diferentes, as big bags e as bombonas plásticas em PEAD (polietileno de alta densidade), conforme a 

viabilidade técnica e econômica. As big bags poderão ser impermeáveis ou não, e com volumes conforme a 

produção de resíduos, com até 1.8 m³, a serem utilizadas para o armazenamento nos postos de recebimento. A central 

de recebimento municipal deve comportar 48 big bags, sendo 10 impermeáveis, de 1.8 m³ a 2.0 m³, cada. O 

armazenamento na central municipal deve ser em 8 estantes, as quais comportam 6 big bags cada, sendo que cada 

prateleira terá 2.48 m de largura, por 1 m de profundidade e dispostas em 3 níveis. 

 

 
Figura 1. Fluxograma de modelo de logística reversa de medicamentos 

*Arip: Aterro de Resíduos Industriais Perigosos 

 

 

Tabela 1. Volumes de resíduos armazenados e volumes utilizados para dimensionamento da unidade 

 Valores reais 
Valores de 

projeto 

Volume de 

contingência 

Tempo de 

contingência 

Volume total anual  593 m³ 771 m³   

Volumes armazenados 

(40 dias)  
65 m³ 85 m³ 20 m³ ≈ 15 dias 
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Para os postos de recebimento de medicamentos como farmácias e drogarias, propõe-se um recipiente que comporta 

três entradas onde devem ser acoplados sacos de 100 L em cada, a identificação deve estar de acordo com a 

Resolução Conama nº 275 (Brasil, 2001), para que nestes sejam descartados separadamente, bulas e caixas não 

contaminadas, líquidos, sprays, pomadas e comprimidos. 

 

A estrutura da unidade de recebimento de medicamentos para logística reversa deve estar em conformidade as 

orientações da RDC 306 (Anvisa, 2004) que cita que o local deve ser compatível com a quantidade e qualidade da 

demanda de resíduos gerados, destacando que o local de construção deve estar de acordo a  

NBR 9.843 (ABNT, 2004) que dispõe sobre armazenagem de resíduos químicos conforme sua compatibilidade 

química, a fim de evitar reações tanto com o próprio resíduo quanto ao material da embalagem, evidencia-se ainda, a 

NBR 12.235 (ABNT, 1992), que orienta que as embalagens contaminadas devem ser segregadas no grupo B e as não 

contaminadas no Grupo D, reciclável. 

 

Estrutura da unidade de recebimento de medicamentos 

 

A unidade de recebimento municipal deve conter uma bacia de contenção e um tanque de armazenamento da bacia 

de contenção, conforme a NBR 12.235 (ABNT, 1992), a qual deve possuir 1% de inclinação em direção ao portão de 

entrada, segundo a NBR 9.575 (ABNT, 2010), ainda segundo esta norma deve haver calhas coletoras no local. O 

tamanho do tanque foi definido de acordo com a metodologia de Rocha (2009), que estabelece que cerca de 20% do 

volume de medicamentos descartados são líquidos e; considerando a NBR 12.235 (ABNT, 1992), o tanque deverá ter 

capacidade para no mínimo 10% do volume líquido gerado. Além disso, devemos ter em mente que 40 dias serão o 

período para o armazenamento temporário e que uma contingência de 30% da quantidade do total de resíduos será 

levantada. Desta forma o tanque da central municipal deverá ter capacidade para 5 m³. 

Para os resíduos de Classe II (não-perigosos) deve ser implantado um local de armazenamento separado dos resíduos 

de Classe I, devido ao risco de contaminação. Neste local, os materiais deverão ser descaracterizados, ou seja, 

embalagens não contaminadas e bulas devem ser fragmentadas. Para essa situação, a unidade deve ser equipada com 

um fragmentador de papel, a fim de reduzir a quantidade ocupada nos coletores. 

A área da unidade de recebimento, considerando os dados anteriores e uma contenção com deslocamento em 30 %, 

conforme indicam as normas, o pavilhão deve ser construído em concreto, totalizando uma área construída de 320 m² 

em uma área total de 1.168m². 

 

Tabela 2. Áreas dos setores do unidade de recebimento 

Setor Área 

Administrativo (escritório, sala de reuniões e sanitários).  48 m²  

Armazenamento de resíduos classe I - perigosos 190 m²  

Armazenamentos de resíduos classe II – não perigosos 21.9 m²  

Vestiário e sanitários  20.55 m²  

Depósito  15 m²  

Guarita  5 m²  

Área útil construída  300 m²  

Área útil total (terreno)  1.168 m²  

 

 

Destaca-se que a sinalização e a segurança da unidade de recebimento devem estar de acordo com as normas técnicas 

NBR 12.235 (ABNT, 1992) e NBR 7.500 (ABNT, 2013).  

 

Custos relacionados à implantação da unidade de recebimento 

 

O orçamento para a execução desta proposta foi realizado considerando os custos referentes a materiais e 

equipamentos, além de recursos para a instalação e montagem do sistema proposto. O custo da implementação total é 
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de R$ 995.074,94 conforme valores tarifados em 2013, no Brasil. Enquanto que o custo de operação e manutenção 

desta proposta é de R$ 170.460,34 no ano de 2014. 

Plano de Contingência 

Deve ser elaborado um plano de contingência segundo as definições da NBR 10.157 (ABNT, 1987), devendo prever 

o atendimento em casos de acidentes, indisponibilidade de transporte e o não funcionamento dos veículos. Este plano 

deve cumprir um patamar de 30% a mais da quantidade de resíduos e 15 dias antes do armazenamento total, deve ser 

acionado o serviço da transportadora para destinação a central regional. 

 

A análise da viabilidade tangencial e intangencial para essa proposta foi considerada em três âmbitos: técnico, 

ambiental e econômico. A viabilidade técnica indica que essa proposta de projeto poderá ser utilizada com modelo 

para a implementação da logística reversa de medicamentos, em diversos municípios do Brasil. Com relação aos 

benefícios ambientais, destacam-se: a não geração de riscos crônicos à saúde humana e animal, devido a exposição 

de misturas de micro poluentes; a redução da intoxicação de humanos e animais; e a sustentação da imagem do green 

company. Considerando os benefícios tangíveis, tratam-se dos valores numericamente elencados. Os custos 

econômicos da logística, até o armazenamento no município, constituem em valor estimado de R$ 995.074,94, sendo 

que os custos de operação e manutenção representam R$ 170.460,34, no ano de 2014, e o lucro tangível anual do 

empreendimento, resulta em R$ 127.845,26. Os custos com metro cúbico de resíduos coletados, armazenados e 

encaminhados para destinação final é de R$ 287,00, assim para se ter um rendimento positivo, as receitas por metro 

cúbico deverão ser de R$ 215,00, dessa forma resultando em um valor cobrado para a prestação de serviço de R$ 

502,00. Através da análise do fluxo de caixa em 25 anos, verifica-se um excedente financeiro em 75% sendo que o 

mesmo cobre a taxa de custo inicial da implantação do sistema de logística. O valor resultante de VPL foi de R$ 

142.523,10, concluindo-se que o empreendimento é economicamente viável, possuindo um período de 

retorno/amortecimento de 9 anos.  

 

 

Considerações Finais 

 

O uso e armazenamento de medicamentos ocorrem nos diversos segmentos da sociedade, sendo encontrados desde 

as residências até os locais apropriados para sua utilização, como clínicas de saúde humana, veterinárias e hospitais. 

Dentre outros fatores, o estoque de medicamentos nas residências pode indicar a falta de conhecimento do descarte 

correto desses produtos com sua inutilização, prejudica a eficiência e a segurança dos mesmos, uma vez que fatores 

como umidade, radiação, presença de oxigênio, luz solar e temperatura possibilitam a perda da estabilidade do 

fármaco. Nesse contexto, a aplicação da logística reversa de medicamentos torna-se de extrema importância, uma 

vez que expostos ao meio ambiente tais fármacos podem acarretar em alterações na fauna e flora dos ecossistemas, 

pelo processo de bioacumulação e biomagnificação, gerando prejuízos imensuráveis. As vantagens da proposta 

apresentada nesse trabalho permeiam a conservação dos ecossistemas aquáticos, da saúde humana e animal e a 

ambiental, pela redução dos danos causados, consequência da destinação inadequada dos medicamentos. Assim, o 

trabalho pode ser considerado como um exemplo para a implementação da logística reversa, tanto em âmbito 

nacional como mundial. Por fim, conclui-se que a proposta é compatível com a realidade local, quando observada a 

legislação vigente e as viabilidades técnica, econômica e ambiental. 
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ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICO - ECONÓMICA DE LA INCLUSIÓN DE 
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ACEITES Y GRASAS DE UN PRE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN UN 

REACTOR ANAERÓBICO DE LODOS MIXTOS.  
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Abstract 
The treatment plants have wastewater treatment as a residue of pre, primary and secondary sludge in this study work 

with the co residue glycerol generated from biodiesel generation of pre-treatment residue, fats and oils , thus 

lowering its cost is searched and transportation arrangement is 0.7 + 0.5 [UF / t]. This study aims to study the 

technical and economic feasibility of waste including biodiesel, obtained from oils and fats of a pre wastewater 

treatment in an anaerobic reactor. To this is being done the market research, where from treatment plants sewage 

present along Chile could get a total of 130 tons / month of fat and oils, representing the 77.66 Farfana % of 

production. 
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Resumen 
Las Plantas de Tratamiento de aguas servidas tienen como residuo del pre tratamiento, lodo primario y secundario, 

en esta tesis se trabajara con el co residuo, glicerol, generado a partir de la generación de biodiesel de los residuo del 

pre tratamiento, las grasas y aceites, con lo cual se busca bajar su costo de disposición y transporte que es de 0,7 + 

0,5 [UF/t]. Este estudio busca estudiar la factibilidad técnico económico de la inclusión de los residuos de la 

producción de biodiesel, obtenido a partir de aceites y grasas de un pre tratamiento de aguas servidas en un reactor 

anaerobio. Para esto se está realizando el  estudio de mercado, en donde a partir de las plantas de tratamientos de 

aguas servidas presentes a lo largo de Chile se podría obtener un total de 130 Ton/mes de grasa y aceites, 

representando La Farfana el 77,66 %  de la producción.  
 

Palabras clave: Biodiesel, Digestión Anaerobia, Glicerol, Residuos  

 

 

Introducción 

| 

Por definición las aguas residuales son las aguas gastadas o usadas de un hogar, comunidad, granja o industria, las 

cuales pueden ser tratadas en una planta de tratamiento de aguas servidas con el fin de eliminar contaminantes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el agua. (EPA, 2014)(Metcaft, 2004). 

 

Una Planta de tratamiento de aguas involucra una serie de etapas físicas, químicas y biológicas, por ejemplo las 

etapas la planta de tratamiento de agua La Farfana ubicada en la Región Metropolitana de nuestro país, la primera 

etapa es llamada pretratamiento, en la cual, el agua se transporta a través de tornillos de Arquímedes, hacia el área de 

filtraje de arenas, grasas y basuras. Los biosólidos (Sólidos orgánicos de las aguas residuales: solidos gruesos, 

arenas, aceites y grasas) obtenidos en este pre tratamiento son colectados para su disposición final. (Metcaft, 2004). 

 

Luego se traslada al tratamiento primario, donde el agua pre tratada pasa por una sedimentación primaria donde es 

separado el agua del lodo, generándose lodos primarios. (SEIA, 2000) . En el tratamiento secundario, el agua es 

guiada estanques de lodos activados donde es tratada con bacterias aeróbicas y luego es conducida a una 

sedimentación secundaria donde se generan lodos secundarios los cuales son transportados por una recirculación a 

los lodos activados y el exceso es dirigido un a espesamiento y luego al digestor anaeróbico, el agua ya tratada se le 

aplica el tratamiento de cloración para su salida. Los principales residuos que se generan producto de una planta de 

tratamiento de aguas como la descrita anteriormente son los lodos primarios, secundarios y los biosólidos. Los dos 

primeros pasan por una etapa de espesamiento para luego entrar a un digestor anaeróbico, en el cual se realiza su 

tratamiento biológico, luego este sale y pasa a canchas de secado, desde donde luego es dispuesto. El biogás 

(metano) generado es recirculado para su uso en la planta y el restante es quemado por medio de antorchas, en 

cambio los biosólidos son dispuestos directamente a un vertedero. (SEIA, 2000). 

 

Dado el crecimiento explosivo de la población en zonas urbanas, el agua tratada aumenta, por lo cual también existe 

un aumento en los residuos generados. Respecto a los biosólidos se generan 106 [Ton/mes] de aceites y grasa, 2.500 

[Ton/mes] de lodo primario y 3.200 [Ton/mes] de lodo secundario. Con respecto a las grasas y aceites, el costo de 

transporte de estos residuos es de 0,7+0,2 [UF/ton] y su disposición en rellenos sanitarios y de seguridad es de 

0,5+0,2 [UF/ton].  Los gastos anteriormente señalados podrían disminuir, al reutilizar los residuos generados luego 

del tratamiento de las aguas. Uno de los métodos a utilizar es la generación de biocombustible (biodiesel) a partir de 

grasas y aceites del pretratamiento y debido a que a partir del proceso de generación de biocombustible se obtienen 

dos residuos; una torta desgrasada y glicerol crudo, podrían estos residuos ser reutilizados en la planta de tratamiento 

de aguas, ingresando al digestor anaerobio para aumentar la producción de Biogás. 

 

El objetivo de este estudio es valuar la factibilidad técnico económico de tratar en un digestor anaerobio de una 

planta de tratamiento de aguas los residuos obtenidos de la producción de biodiesel a partir de las grasas y aceites 

recuperados en el pre tratamiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (la torta desgrasada y el glicerol 

crudo). Indicaciones generales: El escrito debe contemplar por lo menos los siguientes puntos:  

Estudio de Mercado 
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Plantas de Tratamientos de Aguas Servidas en Chile. 

 

En Chile hay 12 Plantas de Tratamiento de aguas servidas de tipo lodo activo con un tratamiento para lodos a partir 

de digestión anaerobia y con un pre tratamientos se incluye rejillas, desarenador-desgrasador y se encuentran  

repartidas a lo largo del país. (Figura 1) 

 

 
 

 

 

Figura 1. Plantas en Chile con sistema de Lodo Activo y con desgrasador en su pre tratamiento. 

 

A partir de estas plantas de tratamiento, se realizó una estimación de la cantidad  de residuos de tipo Aceites y Grasas 

que se pueden obtener de provenientes de las aguas servidas en todo Chile, las cuales promedian 130ton/mes (dato 

estimado de acuerdo a lo que se genera en la Planta de tratamiento La Farfana por volumen de agua tratada, 106 ton 

aceite y grasa/mes de agua tratada). Considerando la obtención de aceites y grasas del pretratamiento de cada planta 

se puede ver que la mayor cantidad de estas proviene de la planta de La Farfana que equivale a un 77,6 % de la 
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generación total del país. En la Tabla 1 se presenta un resumen de las PTAS presentes en Chile y el estimado de 

aceites y grasas generadas y el tipo de pretratamiento que utilizan. 

 

 

Tabla 1.: Resumen de PTAS en Chile. 

 
 

 

Co-productos en la producción de biodiesel. 
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Del proceso de generación de biodiesel a partir de los residuos del pre tratamiento se genera como co-producto, el 

glicerol, el cual puede ser utilizado para la generación de biogás en reactores anaerobios, se han desarrollado estudios 

tanto por lote como continuo en los cual se muestra que existe un aumento de la producción de este. 

Gran parte de los estudios realizados a partir del glicerol como fuente de co- digestión, estos fueron realizados en 

reactores en lote o continuo a escala laboratorio en los cuales se pudieron observar un aumento en la generación de 

biogás, pero con ciertas limitantes con respecto a la carga de este en el reactor ya que podría causar la inhibición en 

el reactor. Las patentes encontradas con respecto a co -generación se refieren a generación de biodiesel con los 

aceites y grasas y lodos obtenidos de la plantas de tratamiento de agua. 

La concentración de glicerol describe el residuo con una DQO de 1054 L/g (Siles et al., 2010), faltando por conocer 

el valor real dentro del proceso a realizar en la planta. 

 

La torta desgrasada por el momento no se conoce su composición, los cuales serán obtenidos más adelante. 

Las referencias utilizadas con respecto al glicerol se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 2.: Resumen de Publicaciones y Patentes revisadas. 
Tipo 

Documento
Residuo Aplicación Modo de obtencion Condiciones Referencia Titulo

Articulo
Agua de Limpieza del 

Biodiesel, Glicerol
Generacion Biogas Reactor Anaerobio

Reactor por Lote a escala 

laboratorio, T[°C]=35, 

DQOGlicerol=1054g/L, 

DQOAguadeLimpieza=428g/

L, Razon inoculo/sustrato= 

5,02-1,48gVSS/gDQO, Razon 

Carga Organica= 0,27-0,36 

gDQO/VSS d, Metano= 310 

mlCH4/gDQO.

Siles et al., 2010

Anaerobic co-digestion of glycerol and 

wastewater derived from biodiesel 

manufacturing(2010)

Articulo Glicerol Generacion Biogas Reactor Anaerobio

Reactor por lote a escala 

laboratorio, T[°C]=35, 

DQOGlicerol=1010g/L,  

Razon Carga Organica= 0,21-

0,38 gDQO/gVSS d, 

Metano= 0,306 m3CH4/kg 

glicerol acidificado.

Siles et al ., 2009

Anaerobic digestion of glycerol 

derived from biodiesel 

manufacturing(2009)

Articulo
Lodo Primario y 

Secundario
Biodiesel Proceso InSitu

T°C=75, 5% (v/v) 

H2SO4,12:1 metanol/lodo 
Mondala et al .,2007

Biodiesel production by in situ 

transesterification of municipal 

primary and secondary sludges(2007)

Articulo Glicerol Generacion Biogas Reactor Anaerobio

Reactor continuo y por lote, 

Biogas i=1106±36 mlCH4/d, 

Lodo+gly= 2353±94 

mlCH4/d

Fountoulakis et al .,2010

Co-digestion of sewage sludge with 

glycerol to boost biogas 

production(2010)

Articulo
Grasas de Lodo Primario 

y Secundario
Biodiesel Proceso InSitu Muhammad et al ., 2010

Experimental analysis of lipid 

extraction and biodiesel production 

from wastewater sludge(2010)

Patente Residuos de aceite Biodiesel

Esterificacion-

Transesterificacion con 

catalizador enzimatico

Rethore et al ,.2013

MOBILE PROCESSING SYSTEMS 

AND METHODS FOR 

PRODUCING BIODIESEL FUEL 

FROM WASTE OILS(2013)

Patente

Extraccion de grasas de 

Lodos Primarioos y 

Secundarios

Biodiesel
Transesterificacion 

Acida
Zappi et al .,2007

Production of biodiesel and other 

valuable chemicals from wastewater 

treatment plant sludges(2007)
 

 

 

Biogás en Chile. 
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Este tipo de biocombustible no ha logrado posicionarse en nuestra matriz energética, pese al incremento del consumo 

de combustibles fósiles que no contribuyen a la mitigación de los gases de efecto invernadero. 

El destino de biogás en empresas en operación, en su totalidad, se destina a su quema mediante antorcha y el resto es 

utilizado como fuente energética mostrado en Tabla 3 

 

 

 

Tabla 3: Destino del biogás generado de empresas en generación. Fuente: ODEPA 2010 

Volumen m3 %

165.860.665 83

34.256.360 17

200.117.025

Destino del Biogás

Quema en antorcha del biogás generado

Utilización como fuente energética

Capacidad total de generación en proyectos operando  
 

 

En mayor medida las plantas en operación que producen biogás en un 100% son tanto los Rellenos Sanitarios y 

Vertederos, y las Plantas de Tratamientos de aguas., se concentra en este tipo de empresas y sus sustratos ya que 

presentan mayores avances en la captura utilización del biogás. (Barañao, 2004) 

 

Biodiesel en Chile. 

 

EL 9 de mayo de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el decreto N°11, el cual definía 

especificaciones de la calidad de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y 

comercialización del biodiesel. Entre los proyectos que fomentan la producción existe el “Proyecto de ley sobre 

fomento de las energías renovables y combustibles líquidos” presentado el 23 de enero de 2007, el cual establece su 

tipo de distribución en estaciones de servicio a público, o en venta de volúmenes mayores a estanques de almacenaje 

de operarios del rubro transporte, este deberá contener un porcentaje mínimo de biodiesel en el diésel que 

corresponde a un 5% v/v. Este proyecto aún está en tramitación. 

 

Discusión 

 

De lo obtenido hasta este momento podemos conocer la cantidad aproximada de grasas y aceites generados por las 

plantas de tratamiento de aguas servidas en el país, que en su pretratamiento cuenta con un desgrasador y en su 

tratamiento secundario con Lodos Activos como también, si tratan de los residuos de lodos con reactores anaerobios. 

 

De los datos obtenidos por plantas repartidas en el país, se puede observar que el 77,6% de las Grasa y Aceites 

proviene de La Farfana la que la ubica como máxima generadora de estos residuos, también se puedo catastrar los 

equipos que componen el pretratamiento en cada una de estas plantas. Con respecto al co producto del proceso de 

producción de biodiesel, se encontró material en publicaciones sus beneficios al ser agregado a un reactor anaerobio, 

tomando en cuenta que el biodiesel de estos es producido de aceites de productos vegetales. De la torta desgrasada en 

específico del PTAS no se encontró en bibliografía por lo que es necesario realizar estudios de este residuo para ver 

su eficacia dentro del reactor. 

 

Sobre la utilización de la energía generada en forma de biogás, está en general es utilizada por las compañías que la 

generan en sus propios equipos pero en su gran mayoría es quemada. 
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Abstract 
The search for alternative application of industrial wastes is a trend that can contribute significantly to the reduction 

of environmental impacts generated by these wastes. Thus, a residue that would be placed in nature, causing 

pollution to the environmental, will be utilized in a more reasonable way. Accordingly, knowing the characteristics 

of the waste and developing appropriate technologies for processing can add value to these materials, enabling their 

use in conjunction with other raw materials, which justifies the importance of further research on the subject. In this 

study the assessed residue was phosphogypsum generated by the fertilizer industry, which cause problems to the 

environment and costs for storage and disposal. Within this context, this work aims to evaluate, the thermal 

conductivity by steady state method, the thermal analysis by thermogravimetry and radiological valuation of 

differents samples of pure phosphogypsum with purpose to be used as thermal insulation. The conductivity was 

measured and the values ranged 0.3901 W.m-1.K-1 to 0.1948 W.m-1.K-1. The thermal analysis indicated that has 

110.49 °C should be the upper limit to temperature for hot work. With regard the radiation hazard indices the 

sample no counting  level of gamma  and beta. After this step, evaluate the feasibility of application of 

phosphogypsum as thermal insulation in the industry will be analized. The answers sought may add economic value 

to a product that today represents an environmental liability for industries producing phosphoric acid. 
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Resumo 

A busca por alternativas para o uso de resíduos industriais é uma tendência que pode contribuir significativamente 

para a redução dos impactos ambientais gerados por esses resíduos. Sendo assim  um residuo que seria disposto na 

natureza, causando poluição ao meio ambiente, será utilizado de forma mais racional.  Assim, conhecer as 

características destes resíduos e desenvolver tecnologia adequada para o processamento pode agregar valor a esses 

materiais, permitindo a sua utilização em conjunto com outras matérias-primas, o que justifica a importancia de mais 

perquisas sobre o assunto. Neste trabalho, o resíduo avaliado foi o fosfogesso gerado pela indústria de fertilizantes. 

Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar, a condutividade térmica pelo método do estado 

estacionário, a análise térmica por termogravimetria e avaliação radiológica, das diferentes amostras de fosfogesso 

puro com o propósito de usar como isolamento térmico. A condutividade térmica foi medido e os valores variaram 

0.3901 W.m-1.K-1 to 0.1948 W.m-1.K-1. As análises térmicas indicaram que 110.49 °C deve ser a temperatura limite 

de trabalho a quente. No que diz respeito aos índices de perigo de radiação das amostras, nenhum nível de contagem 

de gama e beta foi encontrado. Após esta etapa, será avaliada a viabilidade de aplicação do fosfogesso como 

isolamento térmico na indústria. As respostas procuradas podem agregar valor econômico a um produto que hoje 

representa um passivo ambiental para  indústrias produtoras de ácido fosfórico. 

 

Palavras chaves: fosfogesso, condutividade térmica, isolamento térmico.  

 

 

Introduction 

 

The use of industrial waste has became a very important topic of research because the disposal cost and enviromental 

polluction. The phosphogpsum is the waste gerated to produce phosphoric acid by wet process and is  classified as 

Technologically-Enhanced Naturally-Occurring Radioactive Materials (TENORM) (USEPA, 2012), (Tayibi et al., 

2009). Due the wet process there is  concentration of radionuclides which can cause damage to the environment and 

human health. 

 
Taking the account that for every ton of phosphoric acid made about 4,5 ton of phosphogypsun are gerated (Cuadri et 

al., 2014) studies have been carried out to use of phosphogypsum in preparating buiding materials as non-fired bricks  

(Zhou et al., 2012) as asphaltic bitumen modifier (Cuadri et al., 2014), Portland cement and agricultural fertilisers or 

soil stabilisation (Tayibi et al., 2009) and plates for construction of a low-cost experimental house with thermal and 

acoustic comfort (Correia and Souza, 2009). Nevertheless the evaluation of the possibility to use phosphogypsum as 

an industrial thermal insulation is not reported.  

 
To make this application viable with possibility to replace some standard industrial thermal insulator is required to 

investigate the properties of these material. Understanding your behavior and your characteristics is invaluable in 

order to determine their applicability and cost-benefit once this solid waste is considered with limited scope due your 

impurities (Safiuddin et al.,2010). 

 

Correia and Souza (2009) and Rui  et al (2009) measured the thermal conductivity of phosphogypsum. However,the 

results are different due the method, the phosphate rock origin and the composition of the blend. Therefore, the 

measurement of thermal conductivity of phosphogypsum should be done in order to characterize the samples used in 

this study. 

 

Previous studies, (Cuadri et al., 2014), (Canut et al., 2008), (Van Der Merwe  et al., 1999) have shown the thermal 

analyses of  phosphogypsum by thermogravimetry. The results indicated changes in phosphogypsum microestructure  

and  mass loss over a range of temperatures. These behaviors are important to evaluate the feasibility of application 

of phosphogypsum as thermal insulation.  

 

Regarding the  levels of radionuclides contained in the phosphogypsun as far we know the phosphogypsum is within 

the group of materials classified as TENORM (Tayibi et al., 2009),due the presence of natural radionuclides 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061812001225
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389414005378
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concentrations. Obviously use this material as raw material should be supported by analyses of beta (β) and gamma 

(γ) particles, this care ensures the health of those involved in manufacturing or as consumers. The radiological hazard 

of phosphogypsum was analyzed by Cuadri et al., (2014), Gezer et al., (2012), Tayibi et al., (2009), Afifi et al., 

(2009) and  Canut et al., (2008).  

 

The objective of this study is to present the preliminary results of phosphogypsum properties in order to evaluate the 

feasibility and efficacy of use of this waste as thermal insulation. It is noteworthy that with the analysis of the results 

of thermal conductivity is possible to conclude that were that preparing a blend of phosphogysum with calcium 

silicate can improve the thermal insulation, i.e., reduce the  coefficient of  thermal conductivity.  

All samples uses are from different Brazilian fertilizer plant to the valuation of phosphogypsum as thermal 

insulation. In order to develop this objective TG thermal analyses and measurement of thermal conductivity by 

steady-state method of samples were made.   

 

Fundamental equations  

The thermal conductivity is essential thermo-physical propriety for thermal insulating materials characterization. 

According Frezzotti et al. (1995) it is related to the chemical nature of the material and its structures. The accuracy of 

its measurement provides suitable applications according to the heat demand. 

There are several experimental methods to measurement the thermal conductivity (Khorunzhii, et al., 2002). For 

applications of the thermal conductivity measurement by steady-state method in vertical coaxial cylinders is 

considered that the heat generated inside is transferred only in the radial direction. Integrating the Fourier equation 

we obtain the (equation 1), which expressed the method applied in this work for determining the thermal 

conductivity. 

 

 

                                                                                                Equation  (1) 

 

Where: 

q heat transfer rate,W; 

k   thermal conductivity, W⁄m.K 

L comprimento interno do cilindro onde está a amostra, (m); 

r1 cylinder radius 1 m; 

r2 cylinder radius 2 m; 

T1 temperatures in radius r1, K ; 

T2 temperatures in radius r2, K ; 

 

 

Materials and methods 

 

Sampling 

The samples of phosphogypsum used in this study came from fertilizers´s plant located in Cubatão (Brazil). The 

analyses were carried out with four different samples. The samples were collect from different phosphogypsum piles 

in different dates. Then the samples of phosphogypsum were heated at a temperature of 105°C for 4 h to eliminate 

humidity. The samples sieved using mesh/tyler 35 of 0.42 mm. 

All samples were originated from phosphoric acid production by the wet process stored in different plies. One of the 

samples also differed from the origin of phosphate rock (phosphogypsum D). 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969806X13005744#bib11
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The thermal analyses 

Thermogravimetric analysis (TGA) was performed by a TGA Q500 V20.13 Build 39 (TA Instruments) using a 

heating rate of at 10 °C/min to 300 °C under N2 atmosphere with a flow rate of 60 mL/minute. The samples were 

placed in a platinum pan and their weight varied between 10.20 and 19.04 mg. The software TA Instruments 

Analyses 2000 (V 4.5A Build 4.5.0.5) was used to display the thermal curves.  

 

Thermal conductivity   

The thermal conductivity was measured by the concentric cylinders, a direct steady-state method. The experimental 

unity utilized was composed with concentric cylinders heated with an electric wire at the centre. The electric wire 

dissipates heat in the inner cylinder that flows through the samples in the radial direction. The internal cylinder is 

filled with the sample while in the external cylinder runs water at constant temperature (25 °C). The measurement of 

the power dissipated in the inner cylinder (measured by Regulated DC Power Supply, Minipa- MPL-1303M) and the 

evaluation of the temperature difference across the sample (measured by thermocouple J, Salcas) allow 

determinations of the thermal conductivity .The experimental unity is schematically shown in figure 1. 

 

 
Figure 1. Cylinder hot wire experiment. 

 

 

Radionuclide concentratios 

The equipment used for  detection  of beta and gamma particles was MIP10 (monitor) serial number 8277 catheter 

SMB-2D serial number 5494  manufactured by Camberra.  

 

 

Results 

 

 Thermal analyses 

TGA measured the amount and rate of change in the weight of phosphogypsum samples as a function of temperature 

in a controlled atmosphere .The descending TGA curve indicates a mass loss occurred and all samples. The results of 

the thermal analyses show that until 90 °C there is a not significant mass loss. From this point a large mass loss, 

occurring until 150 °C. This fact determines that these materials should be the upper limited to temperature for hot 

work. The thermal curves for the different samples of phosphogypsum are shown below in figure 2. 

The TGA curve shows that the 110.49°C is an upper limit for hot work  for phosphogypsum  B. All upper limit 

temperatures for hot work are listed in The Table 1. This characteristic is important do define the temperature for hot 

work and consequently the applications as thermal insulation.  
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Table 1. Temperature of mass loss 

Sample Limit  °C 

Phosphogypsum A 100.23 

Phosphogypsum B 110.49 

Phosphogypsum C   75.81 

Phosphogypsum D   79.23 

 

 

 
Figure 2. TG curves  between 24 °C- 300 °C, for the samples of phosphogypsum A,B,C,and D. 

 

 
The  phosphogypsum D has mass loss associated of approximately 7% . The mass loss of  phosphogypsum  C is 

about 16%  and the phosphogypsum A and B have mass loss associated of approximately 18% . 

 

 
Thermal conductivity   

The measurement of thermal conductivity of phosphogypsum samples was calculated applying Fourier’s law, 

Equation (1). According to this equation, a constant heat flow within the sample has to be established and thermal 

conductivity is obtained from the experimental data of the measurement of the temperature difference across the 

sample. The Table 2 shows the coefficient of thermal conductivity  obtained for different samples of 

phosphogypsum. 

 

Table 2. Thermal conductivity  measrued 

Phosphogypsum A Phosphogypsum B Phosphogypsum C 

t 
Thermal 

conductivity,k 

(W⁄m.K) 

t 
Thermal 

conductivity,k 

(W⁄m.K) 

t 
Thermal 

conductivity,k 

(W⁄m.K) 

1 0.390128 1 0.209456 1 0.209616 

2 0.378424 2 0.204755 2 0.208781 

3 0.381476 3 0.201563 3 0.207953 

4 0.328493 4 0.197668 4 0.207131 

5 0.328493 5 0.194845 5 0.207131 
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The preliminary measurements of thermal conductivity shoes that value compatible with respect to thermal 

insulation used in construction, gypsum, as showed Figure 3.  

 

 
Figure 3. Thermal conductivity of phosphogypsum  and  gypsum. 

 

The preliminary measurements of thermal conductivity shows that phosphogypsum is better than thermal gypsum 

board, insulation used in construction. On the other hand, a comparison among the samples of phosphogypsum 

analyzed and calcium silicate shows that last one has the lowest coefficient. In the latter case, assuming these 

preliminary measurements of thermal conductivity results reported, they are indicating that could be interesting add 

calcium silicate. It could be done pre-blending different proportions of phosphogypsum and calcium silicate as a way 

of improving their performance as thermal insulation. 

 

Radionuclide concentratios 

With regard to the radioactivity of samples there was no detection of beta and gamma radiation range in all samples 

of phosphogypsum analyzed, in accordance with the National Commission of Nuclear Energy.  

 

 

Conclusions 

 
The results of the analyzes performed in this study allow to determine important parameters for evaluation of pure 

phosphogypsum application as insulation. Thermal conductivity, weight loss over a range of temperatures and the 

upper limit to temperature were identified.  

The TGA analysis allowed determining the temperature the upper limit to temperature for the samples, according to 

the specifications described in this work.  This temperature varied between 75 °C and 110 °C approximately. In 

conclusion, the thermal conductivity from the experiment is close with that obtained from previous. These values 

ranged between 0.3901 W.m-1.K-1 to 0.1948 W.m-1.K-1. 
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Finally, considering that improved insulation is achieved by adding insulating materials, the values of other 

commercial insulations as gypsum and calcium silicate were identified that preparing a blend of phosphogysum with 

calcium silicate can improve the thermal insulation, i.e., reduce the coefficient of  thermal conductivity.  
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Abstract  
Law GIRSU in Paraguay is new, and in most urban centers, despite having municipal waste collection service, the 

burning of residential waste is a practice strongly rooted, as clandestine disposal in landfills (waste land, natural 

streams and channels). perform rescue the segregators of recyclable materials in landfills, streets and public spaces. 

Circulation of Dengue virus is a risk factor public health and poor management of MSW exacerbates the problem. 

The most effective way to slow the spread of the virus as is avoiding mosquito reproduction by eliminating breeding 

sites, a task that is in the hands of the entire population. This experience is developed in the main venue at the 

Faculty of Engineering located on the campus of the UNA, and promotes building healthy environments in FIUNA by 

implementing improvements for the proper management of RS generated, and awareness raising educational 

community that generated by the distribution for ECO-AmSa´s support materials and spreading their messages 

through the electronic messaging system of the institution, with the aim of consumer healthy habits and proper 

disposal.  

 
Keywords: Healthy Environment, Awareness raising, Dengue, ECO-AmSa, Healthy Environments, Integrated Management of 

Solid Waste. 
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Resumen 

 

La Ley de GIRSU en Paraguay es nueva, y en la mayoría de los núcleos urbanos, a pesar de contar con servicio de 

recolección municipal, la quema de residuos domiciliarios es una práctica fuertemente arraigada,  así como la 

disposición en botaderos clandestinos (terrenos baldíos, arroyos o cauces naturales). Los segregadores realizan el 

rescate de materiales reciclables en los vertederos y últimamente en las calles y espacios públicos. La circulación del 

virus del Dengue constituye un factor de riesgo para la salud pública y la mala gestión de los RSU agrava el 

problema. La medida más eficaz para frenar la propagación del virus es evitando la reproducción del mosquito 

transmisor mediante la eliminación de sus criaderos, tarea que está en manos de toda la población. 

La presente experiencia se desarrolla en la sede principal de la Facultad de Ingeniería ubicada dentro del Campus 

Universitario de la UNA, y promueve la construcción de ambientes saludables en la FIUNA mediante la 

implementación de mejoras para la adecuada gestión de los RS generados, y la concientización de la comunidad 

educativa que los genera mediante la distribución de los materiales de apoyo de los ECO-AmSa y la difusión de sus 

mensajes a través del sistema de mensajería electrónica de la Institución, con el fin de crear hábitos saludables de 

consumo y disposición adecuada. 

 
Palabras clave: Ambiente saludables, Concientización, Dengue, ECO-AmSa, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 
 

 

Introducción 

 

Gestión de los residuos en Paraguay  

La gestión de residuos sólidos urbanos en nuestro país es relativamente nueva, con una tasa de generación de 1.038 

kg/hab/día, es uno de los mayores productores de basura por habitante de la región latinoamericana. Sólo el 56% de 

la población urbana tiene servicio de recolección, el 54% de los residuos generados son recolectados y dispuestos, 

los servicios de recolección y disposición final de los RSU son realizados directamente por los municipios en el 66% 

de los casos, 37% por el sector privado y 4% de los municipios poseen ambos servicios. En la mayoría de las 

ciudades a pesar de contar con servicio de recolección, la práctica de quema de residuos domiciliarios está 

fuertemente arraigada, o son botados en lugares inadecuados, convirtiendo los terrenos baldíos, arroyos o cauces 

naturales en botaderos clandestinos. La disposición final de los RS recolectados tampoco es adecuada: el 80% de los 

vertederos se opera a cielo abierto; el 20% restante en vertederos medianamente controlados.  

 

No existen plantas de tratamiento de RSU y el rescate de materiales reciclables se realiza a través de la actividad 

informal de los segregadores, también llamados recicladores o “gancheros” por las herramientas que utilizaban en los 

vertederos, aunque en los últimos tiempos, la segregación se ha extendido a calles y espacios públicos. El 

rendimiento de la recuperación de materiales reciclables es del 10% del total de materiales pasibles de reciclado. 

(Documento Básico del FOPARES, 2006) 

 

Legislación referente a los residuos sólidos 

La Ley N° 3956/09, de Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay, define  como su 

objetivo principal el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los 

residuos sólidos, y su contenido normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, 

y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. En el artículo 2 establece sus objetivos: a) 

garantizar que los residuos sólidos se gestionen sin poner en peligro la salud y el ambiente, mejorando la calidad de 

vida de los ciudadanos; b) priorizar la reducción de la cantidad de residuos sólidos, así como evitar el peligro que 

puedan causar a la salud y al ambiente; c) promover la implementación de instrumentos de planificación, inspección 

y control, que favorezcan la seguridad y eficiencia de las actividades de gestión integral  de los residuos sólidos; d) 

asegurar a los ciudadanos el acceso a la información sobre la acción pública en materia de gestión integral de los 

residuos sólidos, promoviendo su participación en el desarrollo de las acciones previstas; e) mejorar el ambiente y la 

calidad de vida, con disposiciones eficientes en cuanto a la seguridad sanitaria.  
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Enfermedades producidas por el manejo inadecuado de los RSU 

El Dengue se ha vuelto endémico en toda la Región de las Américas y la creciente circulación de varios serotipos del 

virus, constituye un serio factor de riesgo para la salud pública, dado que tanto el Dengue como la Fiebre Amarilla 

son enfermedades que ha afectado a gran parte de nuestra población y  tienen en común al Aedes aegypti como 

vector o agente transmisor del virus, sumándose a aquellas la Fiebre Chikungunya (Aedes aegypti y albopictus) cuyo 

ingreso al país se ha producido en el 2014 con un primer caso confirmado.   

 

De acuerdo a los registros de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, la primera y extensa epidemia de 

dengue registrada en Paraguay ocurrió entre 1988 y 1989, con circulación de DEN-1 en todo el territorio. Desde el 

año en que empezaron a registrarse en el país víctimas del dengue, se  han producido: 1988-1989: 41990 casos; 1989 

a 1998: oficialmente no se reportaron casos; 1999: 1164 casos reportados en el primer semestre del año; 2000: 

24.282 casos; 2002: 132 casos; 2003: 137 casos; 2004: 757 casos; 2005: 155 casos sospechosos; 2009: 4292 casos 

confirmados; 2010: 13558 casos confirmados; 2011: 42120 casos confirmados 

2012: 30588 casos confirmados; 2013: 131306 casos confirmados; 2014: 1168 casos confirmados hasta el 25 de julio 

del año, aunque la cifra sea despreciable en comparación con años anteriores, la misma indica la permanencia de la 

enfermedad en el país. 

 

La mala gestión de los RSU agrava el problema y pone en peligro la salud de la población en general. Hasta tanto no 

exista una vacuna contra los virus que producen estas enfermedades, el arma más eficaz para luchar contra su 

propagación es la eliminación del mosquito transmisor del virus, evitando su reproducción mediante la eliminación 

de criaderos. Esta especie de mosquitos pone sus huevos en depósitos o recipientes (de cualquier tamaño) de aguas 

estancadas y demoran 8 días en pasar de la fase embrionaria a la fase adulta, por lo que al menos una vez a la semana 

es necesario buscar y eliminar cualquier recipiente que pueda servir de criadero al mosquito, tanto en ambientes 

interiores como en el entorno exterior. 

  
Figura 1. Contenedor utilizado para acopio de residuos en el área en estudio.  

 

En consecuencia, la herramienta más eficiente para detener la proliferación de este vector está en las manos de la 

población, que en nuestro caso está compuesta por estudiantes universitarios, docentes y funcionarios no docentes, 

con privilegiada capacidad de análisis y acción.    

 

Justificación del trabajo 

La presente experiencia se desarrolla en la sede principal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Asunción –FIUNA- ubicada dentro del Campus Universitario de la UNA, localizado en la zona urbana del Municipio 

de San Lorenzo. La Comunidad está conformada por 2353 estudiantes matriculados y 473 funcionarios docentes y no 

docentes, totalizando una población objeto de 2826 personas que frecuentan el predio, incluyendo las instalaciones 

edilicias, estacionamientos, calles y áreas verdes circundantes que se hallan bajo su responsabilidad administrativa.  

 

Para que la gestión de los RSU generados por una comunidad sea sustentable, es imprescindible realizar la 

concientización de la población que los genera, a fin de crear en la sociedad hábitos saludables de consumo. Esto se 

logra mediante la difusión de información, por ejemplo sobre las ventajas de: incorporar las 3Rs: Reducir-Reutilizar-
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Reciclar en las actividades cotidianas (preservación de recursos naturales y ahorro de energía); la segregación de 

materiales recuperables en origen (valorización de los reciclables, dignificación del trabajo de los segregadores, 

aumento de la vida útil del sitio de disposición municipal); la eliminación de vectores de enfermedades (factores de 

riesgo para la salud derivados del mal manejo de los RSU). 

 

El objetivo principal es promover un entorno más saludable en la FIUNA-Campus mediante propuestas de mejoras 

en la gestión de los RS generados en el predio, y la concientización de toda la comunidad educativa: autoridades, 

funcionariado docente y no docente, estudiantado y empleados de servicios tercerizados, sobre la importancia de la 

adecuada disposición de los RS, utilizando los materiales de difusión de los ECO-AmSa “Jóvenes Promotores de 

Ambientes  Saludables”. 

 

 

Metodología 

 

El diagnóstico de la situación se realizó en 2 etapas: 

 

1ra Etapa 

Una observación somera del área en estudio y la inspección aleatoria del contenido de los basureros instalados, en 

mayor número en las cercanías de los sectores más concurridos: la cantina y el centro de estudiantes, permitieron 

inferir la ausencia de prácticas adecuadas en el manejo de los residuos sólidos generados en las actividades 

académicas y cotidianas. Desde la poca utilización de los basureros instalados, no siempre en lugares adecuados o de 

fácil acceso para su uso o limpieza, hasta la falta de segregación de materiales reciclables como plástico, papel y 

orgánicos en los basureros discriminados instalados en los accesos a los puntos de mayor flujo de personas, 

corroboran aquella percepción. 

 

2da Etapa 

Por medio de entrevistas con funcionarios del área de limpieza y mantenimiento, del departamento de recursos 

humanos y a empleados de los servicios tercerizados de comidas y fotocopias, se realizó el relevamiento del manejo 

actual de los RS en la FIUNA-Campus y se procedió a: 

o Identificar las dependencias responsables de la gestión y los actores involucrados. 

o Identificar in situ los principales sitios de generación de materiales (reciclables y no reciclables) y volumen 

aproximado. 

o Relevar ubicación y volumen aproximado de los basureros existentes. 

o Identificar los aspectos críticos de la actual gestión de RS. 

 

 

Resultados 

 

Las tareas se encararon tomando a la FIUNA-Campus como una pequeña comunidad, de manera que las acciones 

propuestas se podrían reproducir en otras comunidades (o facultades) de mayor o menor tamaño. En efecto, la 

segregación de los materiales reciclables prolonga la vida útil del sitio de disposición final y en este caso, la 

disposición de los residuos comunes en un contenedor distinto del contenedor principal (destinado a residuos de 

construcción, escombros y restos de poda que no son contemplados por el servicio municipal), disminuirá la 

frecuencia de retiro por parte de la contratista (o la cantidad de contenedores), con el consecuente ahorro para la 

administración, en compensación de los costos de provisión del nuevo contenedor para residuos comunes y no 

reciclables ha ser retirados por el servicio municipal, y la instalación de nuevos basureros para en acopio selectivo de 

materiales reciclables. 

 

Relevamiento de basureros y contenedores de residuos existentes 
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Tabla 1. Resultados del relevamiento de contenedores y basureros. 
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Figura 2. Mapa de ubicación de contenedores y basureros en el área de estudio. (Google Maps, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Contenedores principales. Fotos tomadas con 2 días de diferencia, luego de un evento social. 
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Figura 4. Residuos observados en Basureros tipo 5, 6 y 2 respectivamente.  

 

Diagnóstico de Situación y definición de Línea Base en la GRS   

Generación y descarte de los residuos: En el área en estudio, se encuentran basureros fijos de 4 baldes metálicos 

diferenciados: Papel, Plástico, Vidrio y Metal, instalados a los costados de camineros y en los accesos a las zonas de 

mayor concurrencia. Algunos de los mismos no tienen razón de ser, ya que vidrios y metales son residuos poco 

comunes por no decir de nula generación y un basurero de papeles no puede estar expuesto a las lluvias. Por otro 

lado, los residuos orgánicos que son los generados en mayor volumen, no cuentan con basureros diferenciados, y ni 

siquiera se identifica el contenedor específico para ese fin, generando una confusión para el usuario común, que 

sumado a la falta de interés en la segregación, resulta en el uso incorrecto de los basureros. 

 

Recolección interna: comienza con la acumulación del contenido de los basureros, realizado por el personal de 

limpieza, juntando en bolsas todos los residuos de la institución de manera indiscriminada. El personal 

ocasionalmente realiza una segregación parcial de los envases plásticos, separando ellos mismos para su posterior 

comercialización. Cantidad de bolsas de basura que se llenan en promedio en un día: en pasillos y aulas, 1 bolsa de 

100 lt por personal; en el edificio, 1 bolsa de 200 lt. 

 

Presentación para servicio de recolección: las bolsas son llevadas a 2 contenedores principales (acopio dentro del 

predio) ubicados para su posterior retiro por parte de la empresa privada San Cristóbal, que luego los deposita en el 

sitio de disposición final de Asunción, vertedero de Cateura. La frecuencia de retiro de los 2 contenedores es de 2 a 3 

semanas, es decir que el periodo de llenado de cada uno oscila entre 7 y 10 días.  

 

En la cantina, se identificaron las siguientes etapas en el manejo de los residuos sólidos: 

 

Generación y descarte de los residuos: existen 2 basureros no diferenciados. Los residuos que se producen son 

mayormente envases plásticos, envoltorios plásticos, papeles contaminados, envases tetra brik y orgánicos. Se llenan 

2 a 3 bolsas de 100 lt en temporada baja (poca actividad académica) y de 6 a 7 bolsas en temporada de mayor 

concurrencia  de estudiantes. 

 

Presentación para servicio de recolección: las bolsas son llevadas a un contenedor ubicado detrás del local de la 

cantina, de donde es retirado por un vehículo recolector de la Municipalidad de San Lorenzo, con una frecuencia de 2 

veces por semana. 

 

Propuestas de mejoramiento de la gestión de los RS  

1) Optimizar el manejo de los RS generados, la manipulación de basureros por parte de los encargados de limpieza 

y su disposición en el sitio de recolección municipal.  

o Es necesaria la instalación de un contenedor diferente al contenedor principal, para presentación y retiro por 

parte del servicio de recolección municipal que sirve a la cantina con una frecuencia de 2 veces a la semana, 

por ser imperativo asegurar el retiro frecuente de los residuos domiciliarios comunes (restos de comida, 

residuos no reciclables y aquellos procedentes de los sanitarios) ya que los mismos originan olores 

desagradables y proliferación de alimañas y plagas que son vectores de numerosas enfermedades.  
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o Además, tendiendo a que el retiro de los contenedores principales se realiza cada 2 o 3 semanas y los huevos 

del Aedes tardan 8 días en alcanzar la fase adulta, el acopio de bolsas, plásticos y otros recipientes a la 

intemperie, convierte a dichos contenedores en una usina de criaderos de mosquitos.  

o Los costos de instalación del nuevo contenedor se compensarán con la reducción de la frecuencia de retiro de 

contenedores para escombros, restos de poda u otros residuos, contratados con la empresa privada debido a 

que el servicio de recolección municipal no los contempla.  

 

2) Designar responsables del control semanal para la identificación y eliminación de posibles criaderos. 

o Se debe asignar a un personal la tarea de recorrer los patios exteriores y áreas verdes para identificar y 

eliminar aquellos residuos o recipientes que puedan retener agua, por ser un potencial criadero del mosquito 

Aedes, transmisor del Dengue, la Fiebre Amarilla y la Fiebre Chikungunya. Este control se debe realizar por 

lo menos 1 vez a la semana. 

 

* *

CANCHA
BIBLIOTECA

QUINCHO

PARQUE

CANTINA

 
Figura 5. Mapa con las propuestas de reasignación y ubicación basureros. (Google Maps, 2014) 
Nota: El color de los círculos indica el tipo de residuos que recibirá: Papel (Azul), Plástico (Rojo), Metal (Amarillo), Vidrio 

(Verde) y No reciclable (Negro). El color de la circunferencia indica si el basurero es nuevo (Magenta) o si se cambia el tipo de 

residuos que recibirá (Blanco). 

 

3) Reasignar los basureros, móviles y fijos, según el tipo de residuos generados en el área. (Figura 5) 

o En los basureros tipo 3 y 4 instalados en áreas libres, cambiar la etiqueta de los baldes “vidrio” y “metal” 

(generación inusual) y “papel” (expuesto a la intemperie); resultando 2 baldes para residuos no reciclables y 2 

para plásticos. 

o En el interior de la cantina cambiar el uso actual de disposición indiscriminada de residuos en los 2 basureros 

existentes por uno para residuos plásticos (material reciclable preponderante en el área) y el otro para residuos 

comunes y no reciclables.  

 

4) Localizar nuevos basureros para disposición selectiva. (Figura 3) 

o En los pasillos de todos los bloques, ubicar 2 basureros y etiquetarlos: “Plásticos” y “No reciclables”. 

o En todas las aulas y oficinas administrativas, ubicar y etiquetar “Papeles” un cesto para disponer la papelería 

pasible de reciclaje segregada de residuos comunes y no reciclables. A fin de reducir costos, podrían 

reutilizarse para ese efecto, cajas de cartón en desuso. 

o En la zona del quincho y la cancha, por ser lugares destinados a encuentros sociales, ubicar basureros 

diferenciados para depositar: Plástico, Metal, Vidrio y No reciclables.  
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o En los corredores próximos a la fotocopiadora, a la biblioteca y a las aulas de dibujo, ubicar al resguardado de 

la intemperie cestos especiales para acopio de papelería reciclable. 

 

5) Coordinar el acopio y retiro de materiales reciclables por parte de segregadores interesados.  

o Localizar el sitio de acopio de los reciclables, resguardado de la intemperie para evitar la contaminación del 

papel y la acumulación de agua en los envases plásticos. 

o Coordinar con los segregadores interesados, previamente identificados por la administración, los días y 

frecuencia del retiro de los materiales recuperados acopiados. Dado que parte del personal de limpieza 

ocasionalmente realiza la segregación de envases plásticos y algunos han comercializado el volumen 

resultante de la campaña de recolección de papeles del Centro de Estudiantes, se propone  plantearles la 

oportunidad de retirar periódicamente el material reciclable acopiado. De esta forma, se evita el ingreso de 

personas ajenas a la institución y permite la retroalimentación sobre la efectividad de las medidas adoptadas 

en el marco del presente proyecto. 

 

Propuestas de Concientización sobre la importancia de la correcta disposición de los RS  

1)   Concientizar a la comunidad sobre la importancia de mantener limpio nuestro entorno y la correcta disposición 

de los RS generados resulta esencial la adhesión de cada individuo de nuestra comunidad para aspirar al logro de 

los objetivos propuestos en este proyecto. Para ello se utilizan los materiales impresos de difusión de los ECO-

AmSa: Revista EEE del DIADESOL y Afiches DIADESOL/DIA A. 

o Entregar a la administración un lote de 500 ejemplares para asegurar su distribución a todo el funcionariado y 

poner las Revistas a disposición del estudiantado en los sitios de mayor concurrencia: la Cantina, el Centro de 

Estudiantes, la Biblioteca, la Fotocopiadora, etc.   

o Fijar afiches del DIADESOL en los corredores de las zonas de mayor tránsito. 

o Difundir a través del Centro de Información los mensajes sobre la clasificación de los residuos sólidos que 

generamos, con énfasis en los productos descartados en el área de estudio, reenviando periódicamente las 

recomendaciones vía correo electrónico,  

o Reforzar las campañas de prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes, insistiendo en las 

recomendaciones de la lucha contra el Dengue, la Fiebre Amarilla y la amenaza de la Fiebre Chikungunya. 

 

 
Figura 6. Afiches en los corredores.  

 

 

Conclusión 
 

Mediante este trabajo se pudo identificar a los contenedores principales como focos de potenciales vectores y 

criaderos de mosquitos, debido al prolongado tiempo de acopio de residuos comunes que son dispuestos con 

escombros, otros residuos de construcción y restos de poda.  

 

El cambio del sistema de disposición final se espera que venga acompañado de un ahorro económico en el servicio 

de recolección, que ayudaría a compensar los gastos realizados en la instalación del nuevo contenedor y basureros. 

 

La segregación de los residuos reciclables en origen permitirá facilitar el trabajo de los funcionarios de limpieza que 

se benefician vendiendo materiales aprovechables, además de valorizar el trabajo que estos desempeñan y la 

inversión realizada cuando se instalaron los basureros diferenciados existentes. 
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Otro resultado esperado con la implementación de las mejoras propuestas es la creación de hábitos de consumo más 

saludables, que se manifestarían con la correcta utilización de los basureros y la reducción de residuos encontrados 

fuera de los mismos.  

 

Por último el estudiantado y funcionariado concientizado se convierten en promotores de ambientes saludables en 

sus casas y barrios, difundiendo las prácticas de control de vectores y eliminación de posibles criaderos, además de 

las ventajas de la segregación de materiales reciclables, a fin de facilitar el trabajo de los segregadores locales, 

reducir los riesgos para la salud y preservar los recursos naturales del entorno.  
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Abstract 
The municipal solid wastes that are not recovered by society and not properly destined normally are destined to 

landfills. Although landfills are considered a technically appropriate final deposit for the waste material placed in 

them, they nevertheless carry environmental risk, due to the release of gases and the production of leachate. This 

work seeks to contribute to finding an alternative form of post-treatment that deals with the leachate generated by a 

sanitary landfill that receives Class II waste, combining biological treatment, already carried out at present, with a 

subsequent physical-chemical treatment. Assays were carried out with various coagulants and flocculants in a static 

mixer (Jar-test) without prior correction of pH, in which the coagulant Aluminum Polychloride, known as PAC, was 

tested principally, associated with cationic and anionic polymers. The main parameters monitored were: COD 

(chemical oxygen demand),Turbidity, Sedimentation, Apparent Color, and Solids in Suspension. The method adopted 

is based on five tests: Test 0 to Test 4. Test 0 was carried out to characterize the leachate after biological treatment; 

Test 1 used the coagulant PAC in a wide range; Test 2 used the coagulant PAC in an optimal dosage range; and 

Test 3 adopted a combination of coagulant and a flocculant - this particular test was divided into Test 3a – PAC + 

flocculant IFLOC 101 and Test 3b – PAC + flocculant IFLOC 507 (confirmed on Test 4). The good results show that 

a dosage of 1.6 g/L of PAC associated with a dosage of 2.0 mg/L of cationic polymer promoted removal of 90% of 

the turbidity, 96% of the color, and 73% of the COD (over and above that already promoted by the biological 

treatment), with final contents of 10 NTU, 313 Pt-Co and 402 mg/L respectively, placing the effluent within the 

quality standards. The study concludes that using the techniques studied, and with leachate with the characteristics 

investigated, it is possible to remove much of the COD that is resistant to biological treatment, making the effluent fit 

for reuse or return to the receptor body. 

 
Keywords: coagulant; flocculant; Jar-test; leachate; physical-chemical post treatment.  
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Resumo 

Os resíduos sólidos urbanos não aproveitados pela sociedade e não destinados apropriadamente, normalmente são 

destinados aos aterros sanitários. Considerando-se os aterros sanitários como disposição final tecnicamente adequada 

desse rejeito, ainda assim os mesmos concebem risco ambiental pela liberação de gases e produção de lixiviado 

(chorume).  No presente trabalho buscou-se contribuir com o estudo de uma alternativa, de pós-tratamento, para 

tratar o lixiviado gerado em aterro sanitário que recebe resíduos Classe II, com a conjugação do tratamento 

biológico, já realizado atualmente, com um tratamento físico-químico posterior.  Foram efetuados ensaios com vários 

coagulantes e floculantes em um misturador estático (Jar-test) sem correção prévia de pH onde foram testados 

principalmente o coagulante Policloreto de Alumínio, conhecido como PAC, associado a polímeros catiônicos e 

aniônicos. Os parâmetros principais monitorados foram: DQO, Turbidez, Sedimentação, Cor Aparente e Sólidos em 

Suspensão. A metodologia adotada está baseada em cinco testes, que variaram do Teste 0 ao Teste 4. O Teste 0 trata-

se da caracterização do lixiviado após o tratamento biológico; o Teste 1 trata-se da utilização do coagulante PAC 

variando em uma faixa ampla; o Teste 2 trata-se do coagulante PAC na faixa de dosagem ótima; o Teste 3 trata-se da 

combinação do coagulante e de um floculante, esse teste em especial se divide em Teste 3a – PAC+ floculante 

IFLOC 101 e Teste 3b – PAC + floculante IFLOC 507 (confirmado no Teste 4). Os resultados ótimos mostraram que 

a dosagem de 1.6 g/L do PAC associada a uma dosagem de 2.0 mg/L de polímero catiônico promoveram remoções 

de Turbidez de 98%, de Cor de 96% e de DQO de 73%, (sem considerar-se a remoção já promovida pelo tratamento 

biológico) com teores finais de 10 NTU, 313 Pt-Co e  402 mg/L respectivamente, o que se enquadra aos padrões de 

qualidade. A conclusão do estudo mostrou que utilizando-se as técnicas estudadas e com as características do 

lixiviado pesquisado, é possível remover boa parte da DQO recalcitrante ao tratamento biológico tornando o efluente 

apto para reuso ou lançamento no corpo receptor. 

 
Palavras chave: coagulante; floculante; Jar-test; lixiviado; pós-tratamento físico-químico. 

 
Introdução 

 

Os resíduos sólidos urbanos são um problema complexo, com diferentes fatores que contribuem para essa 

complexidade, podendo-se destacar: crescimento populacional e ascensão social, novos produtos (e embalagens 

produzidas para cruzar os continentes), novos hábitos, desperdícios e falta de planejamento ou recursos para 

equacionar o problema (Mannarino, 2003).  

 

Há um consenso entre os especialistas, de que o aterro sanitário, bem projetado e operado, é a forma mais viável 

técnica e economicamente de disposição final dos resíduos sólidos urbanos (Souto, 2009). Todavia esses aterros 

ainda podem apresentar risco ambiental pela liberação de gases e produção de lixiviado. Com a questão dos gases 

tecnicamente dominada (são canalizados e queimados ou destinados à produção de energia), um desafio que ainda se 

apresenta aos profissionais da área é o tratamento deste efluente líquido popularmente conhecido como chorume.  

 

O lixiviado de aterro sanitário é descrito como um problema do presente e do futuro por suas características 

extremamente nocivas produzidas pela decomposição físico-química e biológica dos resíduos e sua solubilização de 

componentes que geram um produto de cor escura, odor desagradável e grandes concentrações de compostos 

orgânicos e nitrogênio amoniacal que são exatamente os alvos prioritários das estações de tratamento (Amaral, 

2007). Esse lixiviado, por conta de sua variabilidade, é fonte de estudos diversos e não existe tratamento específico 

para esta matriz, devendo os tratamentos serem efetuados de forma individualizada. 

  

É necessário realizar combinações de tratamento, sejam eles físicos, químicos, naturais, de oxidação avançada ou de 

membranas aos tratamentos biológicos, entre outros, a fim de se obter remoções satisfatórias dos compostos nocivos 

afluentes à estação de tratamento. O objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade técnica do pós-tratamento físico-

químico aplicado a lixiviado (já tratado biologicamente e com N Amoniacal = Zero) de aterro sanitário e avaliar a 

eficiência da utilização de coagulante e floculante nesta etapa final a fim de reduzir a fração recalcitrante na forma de 

DQO, cor e turbidez. 

 

O tratamento físico-químico efetuado após o tratamento biológico objetiva uma melhor coagulação, floculação e 

sedimentação, pois nesta fase é possível aliar a decantação biológica natural  num sistema de lodos ativados, à 
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coagulação promovida com a adição de um coagulante associado a um polímero que promoverão as condições 

básicas nas quais atuarão os mecanismos de coagulação que estarão presentes de forma individual e combinada no 

efluente, favorecendo as adsorções, neutralizações de cargas, arraste, formação de pontes, compressões da camada 

difusa e provocando o chamado desequilíbrio das cargas elétricas que é o início da coagulação propriamente dita. 

  

 

Metodologia 

 

Excluindo-se outras tecnologias já citadas (em sua maioria de custo bem elevado), vários pesquisadores tentaram 

sem muito sucesso o tratamento físico-químico individualmente ou em combinações variadas com outros processos, 

do lixiviado bruto, podendo-se citar entre outros: Silva (2002); Coelho et al. (2002); Bila, (2000); Rodrigues (2004); 

Maranõn et al. (2008); Bassani (2010); Rocha et al. (2010); Castro, (2012). Os pós-tratamentos (em relação ao 

efluente já tratado biologicamente) surgiram mais recentemente no Brasil a partir de trabalhos realizados por 

pesquisadores como Amaral (2009); Felici (2010); Silva et al, 2011 e Granzotto (2012). Estes últimos apresentaram 

em geral bons resultados relativos aos objetivos almejados usando diversos tipos de coagulantes e auxiliares de 

floculação, parâmetros de controle, procedimentos e metodologias diversas em seus ensaios.   

 

Um fato comum verificado foi a dificuldade na coleta, transporte e preservação das amostras que nesta pesquisa foi 

evitado com o planejamento de um volume de aproximadamente 2.000 litros de lixiviado tratado biologicamente, 

suficientes para a realização de todos os ensaios pretendidos com uma mesma amostra. Para tanto, utilizou-se para o 

armazenamento um reator fechado existente na estação de tratamento com capacidade de 33.000 litros, que possui 

agitador para homogeneização das amostras antes de cada coleta. Todos os ensaios foram efetuados em curto espaço 

de tempo no próprio laboratório contíguo à estação de tratamento. O procedimento mostrou-se acertado, pois os 

resultados da amostra mãe se repetiram antes de cada teste realizado; talvez o maior problema encontrado por outros 

pesquisadores seja exatamente o transporte do lixiviado a longas distâncias para análises posteriores. 

 

Os métodos adotados foram definidos com base na literatura técnica referente a ensaios físico-químicos por 

coagulação-floculação-sedimentação com lixiviados de aterro sanitário ajustados em ensaios preliminares para 

definição dos produtos, concentrações e dosagens de coagulante e floculante, gradientes de mistura e tempos 

necessários à sua realização em um equipamento de JAR-TEST. Os demais equipamentos, acessórios e reagentes 

foram disponibilizados pela empresa responsável pelo aterro sanitário (CTRVV) localizada no município de Vila 

Velha, Estado do Espírito Santo, Brasil.  

 

Os coagulantes avaliados foram Policloreto de Alumínio (PAC), por ser utilizado na ETE da CTRVV, o Cloreto 

Férrico e o Hidróxido de Cálcio, que são coagulantes químicos usualmente encontrados na literatura. Com a 

definição do coagulante os ensaios foram realizados em sequencia (definidos como Testes), para a definição da 

dosagem ideal do coagulante e do melhor polímero (catiônica ou aniônica). Foi, assim, seguida a programação 

apresentada: 

 

 Teste “0”: nesse teste foram realizadas análises para caracterização do lixiviado biológico, tendo como 

parâmetros DQO, cor aparente, turbidez e pH (Figura 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Amostra utilizada no Teste 0 – Caracterização do lixiviado 
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 Teste “1”: Utilizou-se o coagulante, variando em uma faixa de dosagem mais ampla e a partir desta foi 

definida uma dosagem ótima (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Jar-test utilizado no Teste 1 – Uso do coagulante 

 

 

 Teste “2”: Com a definição da dosagem ótima (Teste 1), o Teste 2 avaliou nova faixa, mais restrita, 

considerando esses resultados (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Jar-test utilizado no Teste 2 a partir da definição da dosagem ótima realizada no Teste 1 

 

 

 

 Teste “3”: Consistiu de dois testes denominados Teste 3a e Teste 3b. O Teste 3a foi a combinação da 

dosagem ótima do coagulante associado a um floculante aniônico escolhido com dosagens variadas; já o 

Teste 3b foi a combinação da dosagem ótima do PAC com um floculante catiônico também escolhido com 

dosagens variadas com base na literatura especializada, visando escolher a melhor associação (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                              (Teste 3a)                                                                             (Teste 3b) 

Figura 4.  Jar-test utilizado no Teste 3: Teste 3a - PAC + floculante aniônico e Teste 3b – PAC + floculante 

catiônico 
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 Teste “4”: Após a definição da melhor combinação do coagulante (dosagem ótima definida no Teste 2) e o 

floculante (tipo e dosagem definidos no Teste 3), foram realizados mais duas repetições dessas combinação 

considerando os parâmetros pH, turbidez, DQO e cor aparente (Figura 5). 

 

 
Figura 5.  Jar-test utilizado no Teste 4 a partir da definição da dosagem ótima realizada no Teste 2 e do melhor 

floculante 

 

 

Resultados e discursão 

 

O lixiviado estudado apresenta-se com características de “chorume velho” refletindo perfeitamente, o funcionamento 

do aterro desde o ano 2000 com o recebimento diário de 1.000 Ton./dia, em média de RSU. Dos parâmetros 

encontrados os resultados apresentados foram: DQO média de 1.555 mg/L; pH média de 8.05; turbidez com uma 

média de 762 NTU e a cor com valor médio de 9.593 pt-Co. 

 

Para a definição do coagulante a ser utilizado na pesquisa, foram realizados testes e observadas algumas condições, 

em colaboração com a empresa, como o volume máximo de lodo de 30% do volume de cada ensaio (não adianta uma 

clarificação ótima de um efluente se o volume de lodo gerado for muito alto) e a escolha dos produtos que causassem 

a menor variação possível do pH. 

 

Os testes que utilizaram a Cal Hidratada (solução preparada a 500 mg/L) mostraram que a quantidade de lodo gerado 

era grande, e com o Cloreto Férrico (Concentração: 40%) prováveis problemas de corrosão. Assim, não seria viável 

o uso dessas substâncias pela possibilidade de causarem alguns transtornos operacionais na ETE, além da 

necessidade de neutralização posterior, pois enquanto a cal eleva o pH acima de 12.0 o cloreto férrico o reduz abaixo 

de 4.0. Diante destas questões, optou-se por desenvolver a pesquisa utilizando como coagulante o PAC. 

 

Considerando os parâmetros analisados, os resultados apresentados para a adição de PAC isoladamente foram: pH 

6.35; DQO 452 mg/L; turbidez 30 NTU e cor 504 pt-Co, porém com tempo de sedimentação superior a 3 horas. O 

floculante que apresentou melhores resltados foi o polímero catiônico. Assim, o Teste 4 foi realizado com a 

combinação  da dosagem ótima do PAC definida no Teste 2 e dosagem definidas no Teste 3 do floculante – polímero 

catiônico.  Associado ao PAC, a adição de um polímero catiônico de alta carga e alto peso provoca a diminuição do 

uso do coagulante o que se torna vantajoso do ponto de vista técnico (decantação em menor espaço de tempo – 

menor que 30 minutos) e econômico. Com a adição do polímero a dosagem do PAC caiu de 2.25g/L para 1.6 g/L, 

além de ocasionar uma menor geração de lodo. Os Testes mostraram que para esta associação a melhor dosagem de 

PAC é 1.6 g/L e de polímero catiônico 2.0 mg/L.  

 

As figuras 6, 7, 8, 9 apresentam os resultados obtidos para os parâmetros pH, DQO, turbidez e cor, respectivamente, 

para os testes desenvolvidos com o coagulante e o floculante definidos. 
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Com relação ao pH observa-se uma variação aceitável deste parâmetro sem necessidade de neutralização já que se 

trata do efluente final (Figura 6). Percebe-se uma remoção de aproximadamente 73.6 % para a DQO. Isto indica que 

a amostra do Teste 4 pode ser avaliada como a amostra de melhor potencial de matéria redutora por processo de 

oxidação química, apresentando concentração final de DQO de 402 mg/L – Teste 4 (Figura 7).  

 

O melhor resultado da  combinação coagulante/floculante (teste 3b) apresentou remoção de 99% de turbidez  que 

pode ser avaliada como a amostra de melhor remoção de material em suspensão e coloidal. O Teste 4 também 

apresentou remoção excelente, em torno de 98.7% (Figura 8). Para a cor, houve remoções significativas em todos os 

ensaios. Já o melhor resultado da melhor combinação coagulante/floculante (teste 4) apresentou remoção de 96.7 % 

que pode ser avaliada como a amostra de melhor potencial de remoção de substancias húmicas, principais causadoras 

de cor em lixiviados de aterros sanitários. 

 

Com estes resultados e possível enquadrar os parâmetros pesquisados aos padrões de qualidade com um custo de 

tratamento muito inferior ao de tecnologias mais avançadas. 

 

 

 
Figura 6.  Resultados do pH nos testes realizados 

 

 

 

 
Figura 7.  Melhores resultados do parâmetro DQO nos testes realizados 
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Figura 8.  Melhores resultados do parâmetro Turbidez nos testes realizados 

 
 

 
Figura 9.  Melhores resultados do parâmetro Cor nos testes realizados 

 
 

 Conclusões  

 
O tratamento físico químico, realizado após o tratamento biológico, utilizando a  associação de um coagulante tipo PAC com um 

polímero catiônico foi interessante e eficiente no tratamento do lixiviado estudado considerando-se os parâmetros analisados: 

DQO, pH, cor e turbidez. 

 

- O lixiviado estudado apresenta-se com características de “chorume velho” refletindo perfeitamente, o funcionamento do aterro 

desde o ano 2000 com o recebimento diário de 1.000 Ton./dia, em média de RSU. 

 

- Dos coagulantes avaliados, o PAC é mais recomendável para o tratamento deste lixiviado, quando comparado com a Cal e com 

o Cloreto Férrico, uma vez que estes coagulantes podem ocasionar problemas operacionais como corrosão, incrustações, 

obstruções nas tubulações da ETE e necessidade de neutralização posterior. Considerando os parâmetros analisados, os resultados 

apresentados para a adição de PAC isoladamente foram: pH 6.35; turbidez 30 NTU e cor 504 pt-Co e DQO 452 mg/L porém com 

tempo de sedimentação superior a 3 horas. 

 

Repetição 
Teste 3b-2 

Repetição 
Teste 3b-2 

PAC 1.6 g/L 
+ 

Polím. Catiônico 
2.0mg/L 

PAC 1.6 g/L 
+ 

Polím. Catiônico  
2,0mg/L 

PAC 
 2.25 g/L 

PAC   
2.25 g/L 

PAC 2.5 g/L 

PAC   2.5 g/L 

Efluente do 
tratamento 

biológico 

Efluente do 
tratamento 

biológico 
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- Associado ao PAC, a adição de um polímero catiônico de alta carga e alto peso provoca a diminuição do uso do coagulante o 

que se torna vantajoso do ponto de vista técnico Os resultados ótimos promoveram remoções de Turbidez de 98%, de Cor de 96% 

e de DQO de 73%, (sem considerar-se a remoção já promovida pelo tratamento biológico) com teores finais de 10 UNT, 313 uH  

e  402 mg/L respectivamente. 
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Abstract: 
The ornamental rocks’s waste, called Abrasive Sludge, is generated on ornamental rock’s benefit by cutting and 

polishing process. When improperly disposed at the environment, it can cause siltation and turbidity of water 

resources, contamination of groundwater and  soil, atmospheric pollution,  it may cause lost of the landscape, and 

health damage. In order to eliminate the negative impacts to the improper disposal of this  waste in the environment, 

this study aims to evaluate the effect of incorporation of the abrasive sludge generated in the marble and granite 

benefit  process  in the manufacture of concrete roof tiles, according to NBR 13858-2 - ABNT. The tiles were made 

with 10% and 20% of incorporation of abrasive sludge, replacing the fine sand. After their manufacturing, the tiles 

passed by water absorption tests, permeability and mechanical strength. From the obtained results it was possible to 

conclude that the effect resulted from the incorporation of sludge at the mass used to manufacture  the tiles was 

positive, being in accordance with the limits established by the standard. 

 
Keywords: Abrasive sludge; environmental impact; reuse and concrete tile. 
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Resumo 

O resíduo das rochas ornamentais, denominada Lama Abrasiva, é gerado no beneficiamento das rochas ornamentais 

nos processos de corte e polimento. Quando disposta incorretamente no meio ambiente poderá ocasionar 

assoreamento e turbidez dos recursos hídricos, contaminação do lençol freático e do solo, poluição atmosférica, 

desfiguração da paisagem e danos à saúde. Como forma de eliminar os impactos negativos com a disposição 

inadequada desse resíduo no meio ambiente, este trabalho visa avaliar o efeito da incorporação da lama abrasiva 

gerada no processo de beneficiamento de mármore e granito, na confecção de telhas de concreto, de acordo com a 

NBR 13858-2 – ABNT. As telhas foram confeccionadas com 10% e 20% de incorporação de lama abrasiva em 

substituição à areia fina. Após a confecção das telhas, essas passaram por testes de absorção de água, permeabilidade 

e ruptura à flexão. A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que o efeito resultante da incorporação da lama 

na massa para confecção das telhas de concreto foi favorável, atendendo aos limites estabelecidos pela norma. 

 
Palavras-chave: Lama abrasiva; Impacto ambiental; Reutilização e telha de concreto. 

 

Introdução 

O mercado de rochas ornamentais e de revestimento compreende os mármores e granitos que perfazem cerca de 90% 

da produção mundial, estando o Brasil entre os cinco maiores produtores mundiais de rochas ornamentais (Brasil, 

2007). De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais – ABIROCHAS as exportações 

brasileiras já superaram expectativas no mês de janeiro de 2012 obtendo 24,63% de exportações à frente ao mesmo 

período de 2011(Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais, 2012). 

 

O Espírito Santo possui uma das maiores reservas de mármore e granito do País com uma enorme variedade de 

cores. O Estado dispõe de um parque industrial com cerca 1.000 empresas e representa 65% das exportações 

brasileiras (Espírito Santo, 2011). O município de Cachoeiro de Itapemirim é conhecido nacionalmente pela 

produção de rochas ornamentais, destacando-se pelo pioneirismo no setor (Brasil, 2007). 

 

A lama abrasiva surge devido à água que é utilizada para a refrigeração das máquinas, em conjunto com o pó 

resultante dos processos de corte e polimento (Lima et al., 2010). Esse resíduo, de acordo com estudos realizados por 

Lima et al. (2010), apresenta elevado teor de sílica (59,56%), alumina (16,46 %), óxidos de ferro (6,58 %) e óxido de 

cálcio (6,14 %), sendo que o óxido de cálcio é proveniente da cal utilizada como lubrificante dos equipamentos 

(serras) e o ferro, da granalha utilizada como abrasivo. 

 

Os resíduos gerados no beneficiamento de rochas ornamentais são basicamente de dois tipos: frações de pedras e 

lama em forma de polpa, que se caracteriza como sendo a massa mineral resultante dos processos de serragem, 

polimento e corte (Lima et al., 2010). A lama abrasiva é uma mistura composta de água, granalha metálica de ferro 

e/ou aço, cal e rocha moída (Braga et al., 2010). Essa lama abrasiva é classificada, segundo a NBR 10004/2004 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004), como resíduo Classe IIB – inerte e não apresenta toxicidade. 

Vale salientar que a lama abrasiva, mesmo não tendo constituinte perigoso em sua composição, deve ter um 

tratamento adequado. Isso porque, quando despejada diretamente em um recurso hídrico, poderá ocasionar seu 

assoreamento e turbidez que afetam diretamente a biota local, além de contaminar o lençol freático (Silva, 2011), 

contaminar o solo, poluir a atmosférica; desfigurar a paisagem e causar danos à saúde (Magacho et al., 2006). 

 

Alguns autores já realizaram estudos para o reaproveitamento da lama abrasiva, podendo destacar Coelho et al. 

(2007) que pesquisaram a utilização do resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais, substituindo a argila, em 

argamassas de revestimento e de assentamento. Neste estudo, os autores concluíram que a substituição de argila por 

esse resíduo não interfere nos índices de consistência, sendo o teor de resíduo de 75% o que apresentou melhor 

desempenho. 

 

Diante deste contexto, esse trabalho objetiva avaliar o efeito da incorporação da lama abrasiva gerada no processo de 

beneficiamento de mármore e granito, na confecção de telhas de concreto. As telhas de concreto devem atender 

basicamente a NBR 13858-2, Telhas de Concreto – Parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, 1997), que tem por objetivo fixar os requisitos exigíveis para o recebimento e aceitação de 

telhas de concreto, destinadas à execução de telhados. Assim, a pesquisa seguiu os critérios definidos por esta norma 

para fabricação, determinação de lotes e realização de ensaios nas telhas de concreto. 
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Metodologia 

Para este estudo foram definidos dois lotes com doze telhas de concreto cada, sendo um com a incorporação de 10% 

de lama abrasiva na confecção das telhas e o outro, com 20%. O número de telhas pertencentes a cada um dos lotes 

foi adotados de acordo com os padrões estabelecidos pela NBR 13858-2 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

1997), que também serviu de base para a prática dos ensaios realizados nas telhas. O trabalho seguiu as seguintes 

etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sequência das etapas realizadas na pesquisa 

A lama abrasiva foi coletada na marmoraria Loren, localizada em Civit II, Serra –ES e, devido ao alto teor de água 

junto à lama, houve a necessidade de submetê-la a um processo simples de desaguamento para posterior utilização na 

confecção das telhas. O desaguamento foi realizado no pátio da Fábrica Teghovix, localizada no bairro São Diogo, 

Serra – ES, que consistiu em expor o material ao sol por um período de três dias. Não foi utilizado estufa nesse 

procedimento. 

 

Para a confecção das telhas de concreto são utilizadas, normalmente, matérias-primas como areia fina e média, 

cimento, plastificante e água. Nesta pesquisa, após a realização do desaguamento da lama abrasiva, esta foi moída e 

adicionada ao processo de confecção da telha de concreto nas proporções de 10% e 20% em substituição a areia fina. 

Esses materiais foram misturados e homogeneizados num misturador cilíndrico. 

 

A massa já pronta foi colocada nos moldes da telha de concreto e, após esta etapa, as telhas foram encaminhadas 

para uma estufa, onde ficaram por cerca de 24h. Ao sair da estufa as telhas de concreto foram desenformadas, 

molhadas com água e, em seguida, organizadas no pátio da fábrica, onde permaneceram por sete dias para a cura do 

cimento.  

 

Depois de prontas as telhas de concreto passaram por testes de absorção de água, permeabilidade e carga de ruptura à 

flexão, todos os testes foram realizados empregando a metodologia baseada na NBR 13858-2 (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, 1997). No ensaio de absorção de água, inicialmente, as telhas de concreto foram imersas em 

um tanque com água por um período de24h. Após esse tempo as telhas de concreto foram pesadas obtendo-se a 
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massa úmida (Mu). Logo depois foram encaminhadas para secagem em estufa, onde permaneceram por 24h. As 

telhas foram, então, pesadas para se obter a massa seca (Ms).  

 

A absorção d’água (A), expressa em percentagem, é calculada pela seguinte equação: 

 

                                                                                                                                  equação (1) 

Onde: 

 Mu é a massa da amostra inicial úmida, em quilogramas; 

 Ms é a massa da amostra seca, em quilogramas. 

 

O valor de Ms foi utilizado, também, para avaliação da Massa das Telhas, segundo a NBR 13858-2 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, 1997). Para o ensaio de permeabilidade foram colocados dois tubos sobre as telhas 

de concreto com o objetivo de simular a pressão de água nas telhas (Figura 2). Os tubos permaneceram sobre as 

telhas de concreto por 24h e, após este período, foi verificada a ocorrência de vazamentos ou formação de gotas em 

sua face inferior. 

 

 
Figura 2. Demonstração do ensaio de permeabilidade 

O ensaio de ruptura a flexão foi realizado com o auxilio de uma prensa hidráulica (Figura 3). Sobre a telha de 

concreto foi colocada uma madeira para distribuição uniforme da pressão. 

 

 

Figura 3. Demonstração do ensaio de ruptura a flexão 
 

 

Resultados e discussões 

 

Para a avaliação dos resultados foram utilizados os parâmetros apresentados na NBR 13858-2 (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, 1997). Como forma de diferenciação das diferentes dosagens de lama na confecção das telhas, 

as com 10% de lama receberam a letra “a” na sua denominação e as confeccionadas com 20% a letra “b”. 
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A primeira característica avaliada foi à espessura. Segundo a norma a espessura da onda central deve ser maior ou 

igual a 10 mm e admite-se nas partes do encaixe espessuras de no mínimo 6 mm. Não foi observada nenhuma 

variação significativa entre as telhas com relação a essa característica. Todas as telhas foram, então, pesadas 

obtendo-se os valores de massa encontrados na TAB. 1. 

 

Tabela 1. Massa das telhas fabricadas com 10% e 20% de incorporação da lama abrasiva 

MASSA DAS TELHAS 

(ABNT - Variação entre 4,3 a 5,0 kg)1 
INCORPORAÇÃO DE 10% DE LAMA 

ABRASIVA 

INCORPORAÇÃO DE 20% DE LAMA 

ABRASIVA 

Telha Massa (kg) Telha Massa (kg) 

T1a 4.460 T1b 4.785 

T2a 4.160 T2b 4.615 

T3a 4.320 T3b 4.645 

T4a 4.465 T4b 4.630 

T5a 4.450 T5b 4.635 

T6a 4,420 T6b 4,625 

T7a 4.310 T7b 4.530 

T8a 4.260 T8b 4.620 

T9a 4.735 T9b 4.630 

T10a 4.955 T10b 4.465 

T11a 4.485 T11b 4.530 

T12a 4.520 T12b 4.380 

MÉDIA 1 4.462 ± 0.2129 MÉDIA 4.591 ± 0.1027 

MÉDIA 2 * 4.512 ± 0.1948 - - 

Nota: 1 - Variação dos valores de massa permitida – Norma 135858-2 ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1997). 

*- Desconsiderando as massas de T2a e T8a 

 

Pode ser observado que, praticamente, todas as telhas tiveram a sua massa dentro da variação estabelecida pela 

norma com exceção das telhas T2a e T8a com incorporação de 10% de lama abrasiva, apresentaram-se abaixo do 

limite estabelecido pela legislação. Para as telhas com 10% de incorporação de lama abrasiva realizou-se o cálculo 

da Média1 em que foi considerada a massa de todas as telhas e a Média 2 que desconsiderou os valores das telhas 

T2a e T8a. Por apresentar uma variação irrisória entre as médias Média 1 e Média 2 (Incorporação de 10% de lama), 

que mantiveram-se dentro dos limites estabelecidos pela norma, optou-se por não descartá-las. Na FIG. 4 é possivel 

ver a compração entre as médias das massas apresentadas nas diferentes incorporações de lama. 

 

 

Figura 4. Médias das massas das telhas confeccionadas com 10% e 20% de incorporação lama abrasiva e os limites 

estabelecidos pela ABNT. 
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No quesito absorção, a norma estabelece o valor máximo em 10%. Na TAB. 2 estão apresentados os valores 

referentes a esse ensaio, sendo que: Massa úmida (Mu) é a massa, em kg, da telha após a submersão de 24 horas, 

Massa seca (Ms) é a massa, em kg, da telha após o período em que permanece na estufa e Absorção (%) (eq. 1) é a 

quantidade de água absorvida pela telha. 
 

 

Tabela 2. Resultados obtidos no ensaio de absorção de água para 10% e 20% de incorporação de lama abrasiva 
ABSORÇÃO DE ÁGUA 

(ABNT – limite máximo 10%)1 

TELHA MASSA ÚMIDA (kg) MASSA SECA (kg) ABSORÇÃO (%) 

INCORPORAÇÃO 10% DE LAMA ABRASIVA 

T1a 4.706 4.460 

4.160 
4.320 

4.465 

4.450 

4.420 

4.310 
4.260 

4.735 

4.955 
4.485 

4.520 

4.462 ± 0.213 

5.52 

T2a 4.286 3.04 
T3a 4.667 8.04 

T4a 4.678 4.77 

T5a 4.744 6.60 

T6a 4.758 7.64 

T7a 4.491 4.21 
T8a 4.600 7.98 

T9a 4.951 4.56 

T10a 5.264 6.24 
T11a 4.631 3.25 

T12a 4.689 3.74 
MÉDIA 4.705 ± 0.237 5.47 ± 1.81 

INCORPORAÇÃO 20% DE LAMA ABRASIVA 

T1b 4.888 4.785 

4.615 

4.645 
4.630 

4.635 

4.625 
4.530 

4.620 

4.630 
4.465 

4.530 

4.380 

4.591 ± 0.103 

2.15 

T2b 4.853 5.15 

T3b 4.845 4.30 
T4b 4.801 3.70 

T5b 4.820 4.00 

T6b 4.819 4.20 
T7b 4.716 4.10 

T8b 4.819 4.30 

T9b 4.896 5.74 
T10b 4.742 6.20 

T11b 4.725 4.30 

T12b 4.634 5.80 
MÉDIA 4.796 ± 0.088 4.50 ± 1.10 

Nota: 1 - Limite máximo de absorção – Norma 135858-2 ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1997).  

No teste de absorção, como se observa na FIG. 5, foi possível perceber que todas as amostras estão dentro do padrão 

estabelecido pela NBR e as telhas com incorporação de 20% de lama abrasiva obtiveram desempenho melhor que as 

confeccionadas com 10%. 

 

Esse fato pode ser explicado inicialmente pela granulometria da lama, pois, por tratar-se de material muito fino 

(Coelho et al., 2007), a lama abrasiva consegue preencher os interstícios (vazios) causados pela expulsão do ar.  
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Figura 5. Médias obtidas no ensaio de absorção das telhas confeccionadas com 10% e 20% de incorporação lama 

abrasiva e o limite máximo estabelecido pela ABNT 

No quesito permeabilidade, todas as telhas foram aprovadas, conforme metodologia descrita no item 2.     

 

Para o teste de ruptura à flexão os valores estão apresentados na TAB. 3. 

Tabela 3. Resultados obtidos no ensaio de carga de ruptura à flexão para 10% e 20 % de incorporação 

RUPTURA À FLEXÃO 

(ABNT – limite mínimo 250 kgf)1 

TELHA  RUPTURA (kgf)
2
 TELHA RUPTURA (kgf)

1
 

INCORPORAÇÃO 10% DE LAMA ABRASIVA INCORPORAÇÃO 20% DE LAMA ABRASIVA 

T1a 240 T1b 320 

T2a 330 T2b 320 

T3a 220 T3b 320 

T4a 300 T4b 380 

T5a 320 T5b 320 

T6a 300 T6b 330 

T7a 220 T7b 300 

T8a 250 T8b 320 

T9a 320 T9b 340 

T10a 340 T10b 340 

T11a 280 T11b 320 

T12a 240 T12b 360 

Média1 280±44.11 Média 331 ±21.51 

MÉDIA 2* 305 ± 29.28 - 
 

- 

Nota: 1-Limite mínimo de carda de ruptura a flexão – Norma 135858-2 ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1997). 

2- Os valores apresentados na coluna ruptura representam o valor de carga impresso nas telhas suficientes para rompê-las. 
    * - Desconsiderando as telhas T1a, T3a, T7a e T12a. 

 
Pelos dados obtidos pode-se inferir que a maioria das telhas obteve excelentes resultados e atenderam o estipulado 

pela norma. Há de se destacar que quatro telhas fabricadas com 10% de lama abrasiva se romperam com uma tensão 

inferior. Mesmo nesse caso, o valor médio continuou acima do limite definido pela ABNT. Os resultados obtidos 

(FIG. 6) indicam que as telhas com 20% de lama abrasiva apresentaram maior resistência à ruptura à flexão. 
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Figura 6. Médias obtidas no ensaio de ruptura à flexão das telhas confeccionadas com 10% e 20% de incorporação 

de lama abrasiva e o limite mínimo estabelecido pela ABNT 
 

 

Conclusões  

 

Para as condições testadas pode-se concluir que a incorporação da lama proveniente do beneficiamento do mármore 

e do granito na confecção de telhas de concreto atendeu aos limites estabelecidos pela ABNT. 

 

Pode-se, ainda, concluir que:  

 Foi possível confeccionar as telhas incorporando a lama abrasiva; 

 Os resultados obtidos nos ensaios de absorção de água, permeabilidade e carga de ruptura à flexão, de acordo 

com a norma 13858-2, foram satisfatórios e comprovaram a viabilidade técnica das telhas. 

 As telhas confeccionadas com incorporação de 20% de lama abrasiva apresentaram melhor desempenho em 

comparação às de 10%. 

 O uso da lama abrasiva reduz a necessidade de utilização de agregado miúdo (areia) no preparo da massa para a 

confecção da telha de concreto e constitui uma eficaz solução para a minimização de resíduos lançados in natura no 

meio ambiente. 

 A possibilidade de reciclagem da lama abrasiva como matéria-prima alternativa para a confecção de telha de 

concreto, polpa áreas em aterros sanitários, uma vez que este material é disposto, na maioria das vezes, em aterro.      

Quanto às recomendações, vale destacar que: 

 Considerando os impactos causados, deve-se intensificar a fiscalização nas empresas de beneficiamento, afim de 

que a disposição dos resíduos gerados no beneficiamento do mármore e do granito seja realizada de maneira 

sustentável e correta em locais adequados. 

 As marmorarias devem promover o desaguamento da lama para reaproveitamento da água na cadeia produtiva 

e fornecerem às fábricas de telhas e/ou similares a lama em um estado apropriado para o seu uso imediato na 

confecção dos produtos, facilitando, também, seu transporte. 

 Novas pesquisas devem ser realizadas, considerando a incorporação de outras porcentagens de lama abrasiva na 

fabricação de telhas de concreto. 
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PERPECTIVA DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LOS RETOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 

EN PANAMÁ 

 

 
PERSPECTIVE THE CURRENT SITUATION AND CHALLENGES IN SOLID WASTE IN 

PANAMA 
 

 

Ariadna Arroyo 

 

Abstract 
In 2014, 602 million habitants were recorded in Latin American and 42 million in the Caribbean, of this amount 

79% is urban population. Rapid Urbanization and changes in consumer habits bring a growing generation of waste 

containing less biodegradable and hazardous pollutants. An estimated 424,000 tons per day of waste generated in 

Latin American and the Caribbean, only 35% go to landfill or controlled. In other words, nearly two-thirds, 275 

thousand tons per day are ending in open dumps or streams, contaminating them. More than 150 thousand families 

in the region are dedicated into separate waste which can be sold or reused in unhealthy and degrading conditions. 

Work in these tasks approximately 300,000 children.In our country is generated more than 2,300 tons of RSU/day 

approximated. The municipalities of Panama and San Miguelito have the fill of Cerro Patacon where have 2,300 ton 

per day of which approximately 1,800 are solid waste, 10 tons of hospital waste, 320 tons of sludge and 14 tons of 

tires. Currently municipalities have waste in open dumps, with the aftermath of fires, proliferation of flies and 

rodents also children and women in these landfills every day risking their safety. 

 
Keywords: arrangement, generation, sanitation solid waste landfills. 
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Resumen 

En  2014 se registraron 602 millones de habitantes en América Latina y el Caribe 42 millones,  de esta suma el 79% 

es una población urbana. La acelerada urbanización y cambios en los hábitos de consumo traen consigo una 

generación creciente de residuos, con menos contenido de biodegradables y más contaminantes peligrosos. Se 

calcula que de 424 mil ton por día de residuos generados en América Latina y el Caribe, solo el  35% van a Rellenos 

Sanitarios o controlados. O sea que casi dos tercios, 275 mil toneladas diarias, termina en vertederos a cielo abierto o 

corrientes de agua, contaminándolas. Más de 150 mil familias en la región se dedican a separar de los residuos 

sólidos lo que pueden vender o reutilizar, en condiciones insalubres y denigrantes. Trabajan en estas tareas 

aproximadamente  300 mil niños en la región. En nuestro país se genera aproximadamente más de 2,300 ton de RSU/ 

diario, los municipios de Panamá y San Miguelito disponen en el Relleno de Cerro Patacón 2,300 ton/diarias, de los 

cuales aprx 1,800 son residuos sólidos, 10 toneladas de residuos hospitalarios, 320 toneladas de lodos y 14 toneladas 

de llantas. En la actualidad los municipios disponen los residuos en vertederos a cielo abierto, con las secuelas de 

incendios, proliferación de moscas y roedores, además, niños, niñas y mujeres que trabajan en estos vertederos 

arriesgando cada día su integridad física. 

 
Palabras clave: disposición, generación, residuos sólidos saneamiento, vertederos. 

 

 

Introducción 

 

En Panamá, la tasa de generación de los Residuos  Sólidos por habitante según estudios del BID en el 2013, fue de  

1.2 kilogramos por persona por día para las provincias de Panamá y Colon, el resto del país está en .67. Panamá, 

mantiene el  más alto índice, a nivel centroamericano (San Salvador 0.5, Managua y Tegucigalpa 0.6, San José y  

Guatemala 0.9 kg/hab/día).  

 

Panamá, a través de sus institución competente en este tema, que es la Autoridad de Aseo Urbana y Domiciliaria 

debe lograr elaborar EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS lo cual nos lleva a una  administración 

equilibrada y sostenible de los residuos sólidos, donde se Incluye el almacenamiento, recolección, transferencia y 

transporte, el procesamiento y la disposición final de una forma que armonice con los mejores principios de la salud 

pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética y las consideraciones socio-ambientales, 

respondiendo a la vez a las demandas y expectativas públicas    

 

Se crea a través de la Ley 51 del 29 de septiembre del 2010 la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, institución 

que tiene que velar por una Gestión Integral en el Manejo de los Residuos Sólidos a Nivel Nacional. En los años 

2011-2013, la Autoridad de Aseo invierte millones en la compra de camiones, compactadores, volquetes, roll-on, 

barredoras de calle y otros vehículos para mejorar el tema de recolección en la ciudad  capital.  Sin embargo no ha 

sido la solución al problema, y se ha dejado a un lado la recolección y el manejo de la disposición  final de los 

residuos en el interior del país. 

 

En  cuanto al  tema de disposición final en Panamá, la concesión existente para la Operación del Relleno Sanitario de 

Cerro Patacón, la habían asignado a una empresa española Urbaser Plotosa, la cual vende sus acciones a una nueva 

empresa Urbalia  Panamá, filial de INTERASEO, del grupo Ethus de Colombia, la cual empieza a operar el 19 de 

julio del 2011 a la fecha.  Actualmente las nuevas autoridades están velando y exigiendo a través de inspecciones la 

calidad de la operación del Relleno Sanitario. En referencia al interior del país, la Autoridad de Aseo no tuvo 

injerencia, sólo en Playa Blanca donde se saneó el vertedero del Distrito de Antón y se construye un Mini Relleno 

Sanitario en el corregimiento del Jobo, Distrito de Antón, Provincia de Coclé, con una disposición final de 

generación de 25 toneladas por día, que es lo que genera el Distrito de Antón. 

 

 

Objetivo 

El presente trabajo técnico tiene como objetivo analizar la situación actual de la gestión de los residuos sólidos en la 

República de Panamá, mostrar las acciones que se están tomando al respecto y las posibles soluciones a la  

problemática de residuos sólidos. 
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Metodología y actividades desarrolladas 

 

Se revisaron los documentos de Consultoría y Diagnósticos en materia de la gestión de residuos sólidos de la 

República de Panamá, realizados por el Ministerio de Salud.  

 

 

Resultados obtenidos 

 

Se obtuvo un levantamiento de todos los sitios de disposición final de los residuos sólidos de la República de 

Panamá, los cuales son más o menos 75 vertederos a cielo abierto en todo el país.  Por otro lado se analiza la  

deficiencia de no tener elaborado el  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos tanto a Nivel Nacional como 

Municipal y las estrategias de solución. 

 

 

Conclusiones 

 

El Desafío para la solución de la compleja problemática de los residuos sólidos que no solo,  es de la ciudad capital,  

sino que abarca a los gobiernos locales  en todo el país,  e incluye  la generación, recolección y su manejo integral, es 

definitivamente un problema de ÍNDOLE NACIONAL y responsabilidad de todos los sectores.  

 

Entre las conclusiones podemos señalar 

 El Gobierno Nacional desde los años 1990 a través del Ministerio de Salud ha asignado subsidios a los  

Municipio de Panamá,( hoy día AAUD)Colon y San Miguelito, de tal forma que lo incluyen en su 

presupuesto para pagar a los estratos sociales de menos recurso y lograr que los municipios sigan operando. 

 

 En el caso de la Provincia de Panamá, se debe garantizar la vida útil del Relleno Sanitario de Cerro Patacón, 

ya que allí se reciben diariamente 2,300 toneladas por día de Residuos Sólidos, distribuidas de la siguiente 

manera: Residuos Orgánicos, Llantas, Lodos, Material Reciclable, Residuos Hospitalarios y otros. Debemos 

señalar que es el único relleno para disponer los residuos sólidos con que cuenta la ciudad de Panamá y San 

Miguelito. 

 

 Se deberán construir plantas de transferencia tanto en la ciudad de Panamá como en interior del país, para 

optimizar los servicios de recolección, ya que la generación en el  interior del país no amerita 

construcciones de rellenos en todos los distritos, por lo que se deberán construir rellenos mancomunados 

para resolver esta problemática como es el caso de la Provincia de Bocas del Toro, donde se tiene tres 

distritos y se construirá un solo Relleno Sanitario para la disposición final de estos con sus respectivas 

plantas de transferencia en los distritos que lo ameríteme. 

 

 Se deberán construir Rellenos Sanitarios mancomunados donde se viertan los residuos provenientes de las  

Plantas de Transferencia optimizando más el recurso, ya que la generación por provincia a excepción de 

Panamá, no sobrepasa las 300 toneladas por día. 

 

 Se deberán construir Centros de Acopio para reciclaje para  lograr, el tiempo de vida útil para los Rellenos 

Sanitarios. 

 

 Se deberán realizar el saneamiento de los 75 vertederos a cielo abierto repartidos por todo el país, 

eliminando de raíz una problemática en salud pública.  

 

 En el tema de reciclaje, se observan gestiones aisladas por ONGS tanto en la capital, como en el interior que 

no logran llegar al objetivo final,  la concienciación de la población.  Es por ello que El Gobierno 

Nacional, se debe abocar a una campaña  de sensibilización en este tema para reducir la cantidad de 
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residuos reciclables que van al relleno, dándole más vida útil a los rellenos, a la vez es una opción viable de 

ingreso familiar. 

 

 Campañas de Sensibilización en temas de las 3R, en todo el país, de tal forma que se concientice a la 

comunidad de la importancia de las 3R. 

 

No podemos calificarnos como país del “Primer Mundo”, si parte de nuestra población sigue viviendo en 

condiciones sanitarias del “Tercer Mundo”.    

  

En  estos 100 años del Canal de Panamá, retomemos las lecciones aprendidas del Dr. Gorgas, para lograr un Panamá 

con mejores condiciones de salud ambiental para la población. 
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