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prefácio

O Programa Disque Tecnologia, em parceria com o Sistema 
integrado de Bibliotecas, ambos da Universidade de São Paulo, 
está oferecendo ao público essa importante coletânea de respostas 
técnicas produzidas e veiculadas no âmbito do Serviço Brasileiro 
de respostas Técnicas – SBrT, abrangendo um conjunto de temas 
distribuídos por diversos setores da indústria e da agropecuária.

O Serviço Brasileiro de respostas Técnicas é uma iniciativa 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Programa 
Tecnologia industrial Básica, com recursos dos fundos setoriais, 
mediante convênio com o CnPq.

O SBrT resulta de parceria entre diversas instituições que 
dispõem de serviços de apoio às empresas nos moldes do Disque 
Tecnologia. São elas: o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, 
da Universidade de Brasília; o CETEC, de Minas gerais; o Disque 
Tecnologia/ agência USP de inovação, da Universidade de São 
Paulo; a rede de Tecnologia da Bahia (iEL); a rede de Tecnologia 
do rio de Janeiro; e o SEnai, do rio grande do Sul. Esse grupo 
de entidades técnicas é apoiado pelo instituto Brasileiro de 
informação em Ciência e Tecnologia – iBiCT, do MCT,  e pelo 
SEBraE nacional.

a idéia básica que norteou a constituição do SBrT foi a de prover a 
informação tecnológica diretamente ao demandante e de acordo 
com sua necessidade específica; na verdade o SBrT é fruto da 
evolução da experiência brasileira com a organização de serviços 
de informação tecnológica a partir da década de 1970, desde 
o Centro de informação Tecnológica do instituto nacional de 
Tecnologia, em cooperação com a Cni, passando pelos núcleos de 
informação Tecnológica apoiados pelo Programa TiB no âmbito 
do PaDCT e também por diversas iniciativas como o Disque 
Tecnologia, cujo mérito é justamente o de prover respostas de 
forma mais direta e expedita.
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Se na época das primeiras iniciativas a ausência de profissionais 
especializados, a mobilização de departamentos nas universidades  
e institutos de pesquisa e mesmo a disponibilidade de um 
computador eram obstáculos, hoje o acesso amplo à internet, pode 
ser também um obstáculo de outra ordem, exigindo mecanismos 
que possam trabalhar  a informação e mesmo buscar fontes mais 
adequadas; é esse o ambiente do SBrT:  prover informações de 
baixa e média complexidade, em uma fase inicial e posteriormente 
atender também demandas de alta complexidade.

O fato é que o SBrT se firmou como ferramenta de inovação no 
sentido lato e o simples registro sistemático das informações no 
seu portal se tornou um canal para futuros demandantes; também 
a publicação de algumas respostas em jornais tiveram sucesso, 
estendendo seu alcance.

Por todas as razões, essa surpreendente e importantíssima 
iniciativa do Disque Tecnologia vem oferecer a evidência objetiva 
da informação útil e vem materializar na forma de livro todo 
um esforço dirigido à capacitação tecnológica da empresa e do 
empreendedor brasileiro. Foi com alegria e emoção que percorri as 
respostas procurando imaginar desde o demandante  formulando 
a pergunta, passando pela complexa construção da resposta, até a 
sua entrega, muitas vezes decisiva para a viabilização de negócios, 
para a criação de empregos e para a conquista de mercados. 

É, portanto, com um sentimento de gratidão que registro a 
preciosa inspiração dos dirigentes da agência USP de inovação ao 
oferecer esse magnífico incentivo ao desenvolvimento científico e 
tecnológico do Brasil.

reinaldo dias Ferraz de souza
Coordenador - Geral de Serviços Tecnológicos
Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e inovação
Ministério da Ciência e Tecnologia
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ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL 
DE ESTERCO DE BOI

PALAVRAS-CHAVE
Aproveitamento de esterco de boi; construção de uma esterqueira; 
biodigestor; impacto ambiental; negativo; resíduos; tratamentos de 
resíduos; adubo orgânico e compostagem

ASSuNTO
Meio ambiente, reciclagem e tratamento de resíduos

DEMANDA
Como se pode aproveitar o esterco de boi, quais são seus usos e 
como deve proceder na construção de uma esterqueira.

SOLuÇÃO APRESENTADA

usos do esterco bovino
O esterco bovino é usado principalmente para a produção de adubo, 
destinado a plantações baseadas nos preceitos da agricultura orgâni-
ca e também pode ser utilizado para a produção de energia.

Esterco bovino como adubo
Antes de ser utilizado no solo como adubo, o esterco bovino deve 
passar por um processo de compostagem, onde suas substâncias 
mais complexas são degradadas e transformadas em substâncias 
menores pela ação de bactérias aeróbias (as bactérias aeróbias uti-
lizam-se do Oxigênio para obter energia através de sua reação com 
um composto orgânico complexo).

Após ter passado por esta fase o esterco de boi curtido enriquece o 
solo com proteínas específicas, contribuindo assim para a recompo-
sição de Nitrogênio no solo (as proteínas contêm grande quantidade 
de Nitrogênio e quando degradas liberam este elemento).
O teor de húmus no solo também aumenta, pois o esterco enriquece 
o solo de matéria orgânica morta.

A partir do esterco de boi é possível fazer o composto conhecido 



1�

como “bokashi”. Este último é constituído de matéria orgânica passa-
da por processo de fermentação controlada.A umidade, temperatu-
ra, tipo e estado das matérias-primas, além da proporção de carbono 
e nitrogênio que há no composto, definem se a fermentação da ma-
téria orgânica será de boa ou má qualidade.

O uso do bokashi é, geralmente mais recomendado que o uso do es-
terco de boi puro no solo, pois o último pode causar danos à cultura. 
Pode ser produzido por fermentação aeróbica ou anaeróbica (sem 
necessidade de Oxigênio), sendo que na primeira é necessário o re-
volvimento das leiras ou composteira, de modo que se possa aerar o 
composto e permitir a decomposição completa e na segunda não há 
necessidade do revolvimento do composto.

O Bokashi, além de fornecer nutrientes ao solo, carreia o mesmo com 
microorganismos, que atuam na fermentação do solo, permitindo 
que outros microorganismos, benéficos ao solo e às plantas, atuem 
(como micorrizas, fungos, fixadores de nitrogênio etc).

Problemas ambientais relacionados ao despejo indevido de 
esterco de animais
Os dejetos animais, constituídos principalmente de esterco e urina 
começam a constituir um problema ambiental quando o solo da 
propriedade não consegue absorver suficientemente quantidade de 
dejetos produzida pela criação.

Quando o volume de dejetos produzido se adequa à capacidade de 
absorção do solo, ele pode inclusive ser utilizado para a produção de 
adubo orgânico. Porém quando a produção de dejetos excede a taxa 
de absorção dos solos, os primeiros passam a causar sérios proble-
mas de poluição, principalmente relacionados aos recursos hídricos 
e às áreas de manaciais, sendo que as águas poluídas por esterco de 
animais de criação possuem uma taxa de oxigenação menor do que 
as poluídas por esgoto doméstico. Sem oxigênio, as águas perdem 
rapidamente a capacidade de manutenção da fauna e da flora que 
abrigam, processo conhecido como eutrofização.

No caso dos suinocultores, um levantamento do Serviço de Exten-
são Rural do Paraná, mostra que apenas 10 a 1�% dos produtores 
paranaenses possuem algum tipo de sistema para o tratamento ou 
aproveitamento do esterco suíno e que cerca de ��% das fontes de 
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água do meio rural estão contaminadas por coliformes fecais oriundos 
do despejo de dejetos suínos em rios ou mananciais (nascentes).

A emissão de dejetos animais e humanos compromete a qualidade 
de vida das populações rurais, urbanas e a sobrevivência da fauna e 
flora alocadas próximo dos cursos d’água e mananciais.
Pode-se dizer que uma das alternativas para a diminuição da emissão 
de dejetos animais nos cursos d’água é a racionalização da alimenta-
ção desses animais. Uma alimentação adequada poderia diminuir o 
potencial poluidor das fezes destes, assim como o volume produzido.

Uma alternativa é remanejar o esterco como biofertilizante. Os deje-
tos podem ser usados na fertilização de lavouras, trazendo ganhos 
econômicos ao produtor, além de manter a qualidade dos solos e 
não comprometer o meio-ambiente.

Para isso, é de fundamental importância a elaboração de um plano 
técnico de manejo e adubação, que considere a composição química 
dos dejetos, a área a ser utilizada, a fertilidade e tipo de solo e as exi-
gências da cultura a ser implantada. 

Apesar destas medidas auxiliarem na diminuição da contaminação 
das águas dos rios por dejetos animais, elas acabam sendo restriti-
vas, pois a utilização de dejetos puros como adubo (sem sofrer trans-
formação aeróbica ou anaeróbica) não pode ultrapassar o limite de 
absorção do solo da propriedade rural. Por outro lado, a racionali-
zação da alimentação dos animais, pode representar um aumento 
nos custos da cultura, tornando a produção inviável, pois envolve a 
contratação de nutricionista, que elabore a quantidade adequada de 
nutrientes da dieta dos animais.

Uma medida viável, para a reutilização do esterco animal seria a im-
plantação de biodigestores na propriedade rural.

O biodigestor é formado basicamente de uma câmara fechada, onde 
o esterco (ou qualquer outro tipo de biomassa) será fermentado por 
bactérias anaeróbias, produzindo biogás e biofertilizante. O biodi-
gestor não cria o biogás, mas cria condições para que as bactérias 
anaeróbias possam fazer reações químicas, a partir da matéria orgâ-
nica, resultando em biogás.
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As principais bactérias presentes no processo de fermentação ana-
eróbica são as metanogênicas, que ao degradar a matéria orgânica 
produzem metano.

Sabendo-se que hoje a energia elétrica utilizada por quase toda a 
população brasileira e assim também pelos pequenos produtores, 
produzida por meio de hidrelétricas, o biodigestor, atualmente, po-
deria funcionar como uma fonte alternativa de energia, até porque o 
impacto ambiental e social da produção de energia a partir de hidre-
létricas é muito alto – alagamento de grandes áreas de mata nativa e 
de propriedades de pequenos produtores rurais, realocação dos ha-
bitantes que moravam nestas áreas alagadas, transformação de áreas 
produtivas em improdutivas e afetação da fauna e flora local. 
Neste sentido a utilização de biodigestor para a o tratamento dos 
dejetos animais vem como uma alternativa de aquisição de energia 
elétrica para o produtor, além de alternativa de fonte de adubo para 
qualquer cultivo que se faça.

Evidentemente, a energia obtida pelo biodigestor é bem menor que 
a energia obtida a partir de hidroelétricas, sabendo-se que o porte 
destas é bem maior que o número de biodigestores existentes hoje 
no país, entretanto a produção de energia pelo biodigestor quase 
não causa impactos ambientais negativos, sendo que a produção 
de energia é barata, não há deslocamento de populações nem 
destruição de biomas e terras propiciamente férteis, nem emissão 
de nenhum poluente ou resíduo (como no caso das termelétricas 
e usinas nucleares). Além disso, a produção de energia se dá pela 
reutilização de um composto originariamente tido como “lixo” ou 
resíduo: o esterco.

Construção de uma esterqueira – utilização do esterco 
como adubo
Como abordado anteriormente, o despejo do esterco no ambiente 
pode trazer sérios danos a este e a sociedade. Além disso, mesmo 
quando se trata de uma pequena propriedade que acumula o ester-
co para secagem, este pode atrair vetores de doenças, além de per-
der o valor como adubo orgânico.

O esterco bovino, no caso, funciona como um ótimo adubo e possui 
o equivalente 1�� quilos de sulfato de amônia, 100 quilos de fosfato 
natural e �0 quilos de cloreto de potássio.
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A esterqueira permite a fermentação do esterco, diminuindo seu po-
der poluidor e possibilitando seu posterior aproveitamento como 
fertilizante em lavouras e pastagens. Além disso, uma vantagem des-
se sistema é que durante o processo de curtimento ou cura (tempo 
necessário para que a ação das bactérias se complete, transforman-
do o material em compostos inorgânicos) a elevada temperatura da 
fermentação destrói a maioria das sementes de pragas e os germes 
causadores de doenças.

Existem vários tipos de esterqueira, sendo que elas se diferem pelo 
tipo de dejeto utilizado – líquidos ou sólidos. Entretanto, indepen-
dente do modelo, ela deve ser construída, pelo menos a �0 metros 
do estábulo, onde estão abrigados os animais e a �00 metros da mo-
radia, evitando transtornos causados pela proliferação de moscas e 
mau cheiro.

Esterqueira para material líquido
Esse tipo de esterqueira, também conhecida  como chorumeira, é 
utilizada em propriedades que utilizem água em abundância, tanto 
para a lavagem dos currais e de carretas-tanque, como para irrigação 
de lavouras ou pastagens.

A lavagem diária do estábulo, muito comum nas propriedades com 
boas condições de higiene, é uma exigência na produção de leite de 
melhor qualidade. A água utilizada é encaminhada por tubos ou ca-
naletas, indo diretamente para a esterqueira - localizada num nível 
mais baixo que o estábulo - de modo a possibilitar o escoamento do 
material por gravidade. Também é conveniente a construção de uma 
caixa de passagem, para ajudar na retirada de materiais sólidos que 
possam entupir a tubulação.

A chorumeira nada mais é do que um reservatório onde a água, já 
usada, é armazenada por alguns dias. Pode ser construída enterrada, 
reduzindo custos e facilitando a execução.

O dimensionamento dessas esterqueiras é feito considerando um 
volume de 100 litros de água por animal por dia, incluindo dejetos e 
a água de limpeza. Por exemplo, para �0 vacas entabuladas, a produ-
ção diária é de �.000 litros (� metros cúbicos). Portanto, para � dias de 
armazenamento, a chorumeira deve ter um volume total mínimo de 
1� metros cúbicos (�,�m X �,�m X 1,�m).



1�

A água servida deve ficar por, no máximo, três dias dentro da choru-
meira. Por isso, periodicamente ela deve ser retirada por sucção, com 
a utilização de uma bomba acoplada à tomada de força de um trator 
(Figura 1). 

Figura 1: retirada da água da chorumeira por sucção.
Disponível em:<http://www.banet.com.br/construcoes/bovinocultura/esterquei-
ras/esterqueiras.htm >. Acesso em: 07 de jun. 2006

Em locais inclinados, a carreta-tanque pode ser carregada por gravi-
dade (Figura �).

Figura 2: retirada de água da chorumeira por gravidade.
Disponível em: <http://www.banet.com.br/construcoes/bovinocultura/esterquei-
ras/esterqueiras.htm >. Acesso em: 07 de jun. 2006.

O fundo da chorumeira deve ter um rebaixo no piso, para facilitar a 
descarga. Também deve ser feita uma tampa de �0cm  X  �0cm, para 
permitir o emprego de mangotes de sucção dos tanques coletores 
ou a execução de vistorias.

A construção da chorumeira começa pela escavação do buraco onde 
ela vai ficar.

O fundo do buraco deve ser bem compactado, nivelado e coberto 
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com uma camada de �cm de concreto magro, sobre a qual deve ser 
feita uma laje de concreto armado de 10cm de espessura.

Uma maneira fácil e econômica de construir as paredes desse tipo de es-
terqueira é usar blocos de concreto de �0cm de largura, reforçados com 
pilaretes e cintas, na base e no topo, previamente definidos no projeto.

Se a parede tiver mais de 1,�m de altura, também é preciso fazer uma 
cinta intermediária à meia altura. A cinta de amarração no topo da 
parede é feita com blocos canaleta (da mesma largura dos blocos da 
parede), amarrados com dois vergalhões de �mm de bitola. As pare-
des internas da esterqueira devem ser revestidas com argamassa de 
impermeabilização, para evitar infiltrações. O fechamento superior 
da chorumeira é recomendável, para evitar proliferação de moscas e 
acidentes ou quedas de animais no seu interior. Pode ser usada uma 
laje maciça ou uma pré-moldada.

Construção de esterqueira para material sólido
Apesar de o sistema de compostagem ( ou seja, o curtimento do es-
terco com restos orgânicos em camadas sobre o solo) estar sendo 
muito utilizado hoje em dia, as esterqueiras para material sólido  ain-
da são bem aceitas pelos produtores que possuam limitação de água 
e de equipamentos.

Os locais mais adequados para a construção de esterqueiras para 
materiais sólidos são os terrenos inclinados, onde seja possível exe-
cutá-las de forma semi-enterrada, reduzindo custos de construção e 
facilitando a carga e descarga do esterco (Figura �).

Figura 3: Modelo de esterqueira semi-enterrada.
Disponível em: <http://www.banet.com.br/construcoes/bovinocultura/esterquei-
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ras/esterqueiras.htm >. Acesso em: 07 de jun. 2006.

O tempo necessário à fermentação completa do material é de �0 a 
�0 dias, dependendo da temperatura média da região onde vai ser 
construída a esterqueira. Em regiões mais quentes, a fermentação é 
mais rápida.

O tamanho das esterqueiras para material sólido deve considerar a 
produção de esterco que varia de acordo com as condições de cria-
ção (tabela 1).

Tabela 1: dimensionemento da esterqueira, 
considerando a quantidade de esterco produzida

dimensionamento da esterqueira para material sólido 

Condições de criação Quantidade diária de dejetos 
produzidos por animal

Confinamento �0kg
Semiconfinamento 1�kg

Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos

Por exemplo, �� vacas criadas em sistema de confinamento produ-
zem 1.000 kg de esterco por dia (�0 kg por vaca por dia X �� vacas). 
Considerando que o esterco tem densidade �00kg por metro cúbico, 
a quantidade produzida ocupará um volume aproximado de 1,� me-
tros cúbicos por dia (1000 kg dividido por �00kg   por metro cúbico). 
Para �0 dias de coleta de esterco, será, portanto, necessário um com-
partimento com �� metros cúbicos ( �0 dias X 1,� metros cúbicos por 
dia), ou seja, com �,�m de altura, �,�m de largura e �,��m de compri-
mento. Assim, nesse caso, para um período mínimo de curtimento 
de �0 dias, a esterqueira pode ter três compartimentos, cada um dos 
quais será preenchido a cada �0 dias.

O esterco, depois de raspado, pode ser transportado por veículo, car-
roça ou reboque de trator e despejado pela parte de trás (lado mais 
alto) da esterqueira. A retirada é feita pelo lado mais baixo (figura �).
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Figura 4: retirada do biofertilizante da esterqueira, após reação química entre 
bactérias com o esterco na mesma.
Disponível em: <http://www.banet.com.br/construcoes/bovinocultura/esterquei-
ras/esterqueiras.htm >. Acesso em: 07 de jun. 2006.

As paredes frontais devem ser executadas com materiais que facili-
tem a descarga do esterco já curtido. O uso de sistemas de pilaretes 
pré-moldados de concreto é mais prático. Neles são encaixadas pran-
chas de madeira, retiradas à medida que o esterco vai sendo descar-
regado. A área deve ser coberta com telhas de fibrocimento, para 
proteger o material contra a incidência do sol e da água da chuva.

O líquido que escorre (chorume) deve ser encaminhado para um 
tanque, também conhecido como “tanque de chorume” - evita o seu 
escorrimento pelo terreno e a ploriferação de moscas. Para isso, o 
fundo da esterqueira deve ser construído com um caimento de �% 
(�cm por metro) em direção a uma canaleta, que levará o líquido es-
corrido até o tanque. Esse pode ser feito com tubos pré-moldados de 
concreto, assentados sobre uma base de concreto.

O tamanho desse tanque pode ser calculado com base na produção 
de um volume de �0 litros de chorume por metro quadrado de área 
de compartimento carregado. Por exemplo, uma esterqueira com 
três compartimentos a ser utilizada no cálculo será de � unidades x 
�,�m x �,�m ou seja, aproximadamente �0 metros quadrados. O volu-
me do tanque será de �0 litros x �0 metros quadrados, ou seja, cerca 
de 1.�00 litros. Um tubo de 1,�m de diâmetro e 1m de comprimento 
será suficiente. O chorume coletado no tanque deve ser bombeado 
periodicamente sobre o esterco que está sendo curtido, e o excesso, 
lançado diretamente nas lavouras.

A esterqueira para material sólido pode ser feita com concreto arma-
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do ou bloco de concreto. A sua construção começa pela escavação do 
local onde ela vai ficar, sendo que o fundo do local deve ser bem com-
pactado e nivelado. A seguir, devem ser feitas as fundações. Na maioria 
dos casos é usado o baldrame, com �0cm de largura e �0cm de altura e 
para facilitar, a fundação pode ser feita com blocos-canaletas.

As paredes da esterqueira são feitas com blocos de concreto de �0cm 
de largura. Os pilares pré-moldados das divisórias frontais podem ser 
semelhantes àqueles usados nos muros de placas de concreto. Por 
fim, as rachaduras laterais servem para encaixar as tábuas de fecha-
mento.

Também é conveniente construir uma cinta de amarração no topo da 
parede. Ela pode ser feita com bloco-canaleta da mesma largura do 
bloco da parede. Depois de amarrada com dois vergalhões de �,�mm 
de bitola, ela deve ser preenchida com concreto.

Para terminar, as paredes internas da esterqueira devem ser revesti-
das com argamassa de impermeabilização, para evitar infiltrações. O 
piso de concreto, com 10cm de espessura, deve ser feito sobre uma 
camada de �cm de concreto magro e a cobertura pode ser feita com 
telhas de fibrocimento: ela evita a perda das características fertilizan-
tes do esterco pela ação do sol, e o encharcamento do mesmo no 
período das chuvas.

uso de esterco para a produção de energia, 
a partir da construção de um biodigestor
O uso do esterco bovino como biofertilizante pode impedir que se dê 
a contaminação dos lençóis freáticos e das áreas de mananciais, en-
tretanto esta prática apresenta alguns fatores restritivos. Assim, a utili-
zação do esterco bovino puro, sem passagem por reação anaeróbica, 
não pode ultrapassar o limite máximo de absorção do solo da proprie-
dade rural. Por outro lado, a racionalização da ração animal aumenta 
os custos da criação, pois envolve a contratação de um nutricionista.

Apesar disso, a implementação de biodigestores nas propriedades 
rurais pode se transformar numa das medidas mais eficazes no com-
bate à poluição dos recursos hídricos. 

O biodigestor consiste, basicamente, numa câmara fechada, onde a 
biomassa – o volume de esterco bovino produzido – é fermentada 
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anaeróbicamente, sem a presença de gás oxigênio atmosférico, de 
modo que se produza biogás e biofertilizante. É importante lembrar 
que o biodigestor não produz o biogás, ele é apenas um aparelho 
destinado a conter a biomassa (que pode ser tanto esterco, como o 
lixo orgânico produzido na moradia) e o produto de sua fermentação 
pelas bactérias anaeróbicas. A fermentação da biomassa numa es-
terqueira comum também produz biogás, mas este escapa, por não 
existir nenhuma barreira que impeça a sua fuga.
O biodigestor produz as condições ideais para que as bactérias meta-
nogênicas – que produzem o gás metano, a partir da degradação da 
matéria orgânica – produzam o combustível, que poderá ser usado 
na produção de energia.

O principal método de produção de energia hoje utilizado pela maio-
ria dos brasileiros consiste no uso das hidrelétricas. Apesar desta ser 
considerada um método limpo, comparado com as termelétricas e 
usinas nucleares, ela ainda gera grandes impactos negativos sócio-
ambientais, haja vista a necessidade de se alagarem grandes exten-
sões de terra, para a formação das represas e da retirada de algumas 
populações humanas que habitavam a região. Com o alagamento 
destrói-se grande quantidade de fauna e flora, que muitas vezes nem 
chegaram a serem conhecidas e tornam terras antes produtivas, to-
talmente inviáveis.

É neste sentido que o biodigestor vem como uma forma alternativa 
de produção e geração de energia. Fica claro que a quantidade de 
energia produzida pelo biodigestor é bem menor que a produzida 
pelas hidrelétricas, principalmente devido ao porte das hidrelétricas 
existentes, comparada a quantidade de biodigestores. Em compen-
sação, os impactos sociais e ambientais causados pelo biodigestor 
chegam próximos de zero, pois a produção de energia é barata, di-
minui-se a produção de lixo doméstico produzido e evita-se que o 
esterco de animais seja despejado em lugares inapropriados. Além 
disso, os resíduos da reação anaeróbica da matéria orgânica com as 
bactérias metanogênicas pode ser usado como biofertilizante.

Biodigestores
Os biodigestores são compostos basicamente de duas partes: um re-
cipiente (tanque) para abrigar a biomassa e permitir a sua “digestão” 
e o gasômetro (campânula), que armazena o biogás. Apesar de serem 
compostos das mesmas partes, existem vários tipos de biodigestor, em 
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relação ao seu abastecimento: ele pode ser contínuo, com um abaste-
cimento diário de biomassa e com descarga proporcional à entrada 
de biomassa, ou intermitente, quando utiliza a capacidade máxima de 
armazenamento de biomassa, retendo-a até a digestão completa.

O modelo de abastecimento intermitente é mais indicado quando o 
material que compõem a biomassa é composto de materiais orgâni-
cos de decomposição lenta e com longo período de produção, como 
a palha ou forragem misturada com dejetos animais.

Existem dois modelos principais de biodigestores: o chinês e o india-
no. A partir destes foram feitas adaptações, de acordo com as carac-
terísticas das regiões brasileiras a serem construídos.

Recomenda-se a leitura da tese de doutorado sobre a utilização de 
biodigestores em pequenas e médias propriedades rurais, de Gaspar 
Leme Bedran Rita Maria. Disponível em: <http://teses.eps.ufsc.br/defesa/
pdf/7626.pdf >. Acesso em: 0� de jul �00�. As informações referentes a 
construção de biodigestores estão concentradas principalmente en-
tre as páginas �� a ��.

CONCLuSõES E RECOMENDAÇõES
O destino inadequado de biomassa, tanto referente ao lixo orgânico 
produzido nas residências urbanas e rurais, como ao esterco produ-
zido pela criação animal pode vir a comprometer a qualidade dos re-
cursos hídricos que se encontram próximos da região, onde se instala 
a propriedade. Estes recursos podem estar dispostos tanto na forma 
de rios e lagos, como em áreas de manaciais ou lençóis freáticos. É 
por isso que o destino correto da biomassa produzida deve se dar 
pela produção de uma composteira, esterqueira ou mesmo de um 
biodigestor, que além de produzir o biofertilizante, armazena o gás 
metano produzido, permitindo que o produtor possa obter energia 
para outros fins.

Recomenda-se:

A leitura da tese de doutorado de Gaspar Leme Bedran Maria Rita, so-
bre a utilização de biodigestores em pequenas e médias proprieda-
des rurais, para a condução correta do esterco produzido por suínos 
na região de Toledo, no Paraná. Apesar da tese se referir a criação de 
suínos, as informações contidas nesta, podem ser facilmente utiliza-
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das pelo criador de bovinos. Disponível em: < http://teses.eps.ufsc.br/de-
fesa/pdf/7626.pdf >. Acesso em: 0� de jul. �00�.

O acesso ao sítio da ASBRAER (Associação Brasileira das Entidades Es-
taduais de Assistência Técnica e Extensão Rural) sociedade civil que 
congrega as instituições públicas estaduais responsáveis pela exten-
são rural no Brasil (sua criação se deu após a extinção da EMATER). 
A ASBRAER pode dar assistência técnica para a construção de uma 
esterqueira e de um biodigestor. Disponível em: < http://www.emater.
com.br/estatais.htm > .Acesso em: 0� de jul. �00�.

Endereço da ASBRAER em São Paulo: Av. Brasil, ���0 - Jardim Guana-
bara / CEP: 1�0��-001  Campinas - SP. Disponível em: < http://www.cati.
sp.gov.br >. Acesso em: 0� de jul. �00�.

O acesso ao sítio “Lixo orgânico”, que contém informações sobre a 
produção de lixo rural. Disponível em: < http://www.planetaorganico.
com.br/trabdarlixo.htm >. Acesso em: 0� de jul. �00�.

Consulta ao site do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas que pos-
sui respostas sobre compostagem e adubo orgânico. Ao efetuar a 
busca utilizar as palavras-chave compostagem e adubo orgânico.
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AGLOMERANTE PARA CARVÃO

PALAVRAS-CHAVE
Carvão; resíduo do carvão; reciclagem do carvão; briquetes; aglome-
rante para resíduo de carvão

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Gostaria de saber sobre reciclagem do carvão, se há algum aglomertan-
te com o qual possa trabalhar o resíduo para o mercado doméstico.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Segundo o Prof. Hélio Wiebeck, do Departamento de Engenharia dos 
Materiais, o melaço da cana de açúcar pode atuar como aglomerante 
do carvão vegetal. Este melaço também é indicado num estudo sobre 
a possibilidade de briquetagem do carvão vegetal desenvolvido pelo 
IBAMA, cujo objetivo era responder a crescente demanda de resídu-
os produzidos pelas siderúrgicas. Pois a preocupação com reutiliza-
ção de resíduos produzidos numa industria demonstra, não somente 
a escassez do produto e a economia dos custos de produção, mas  
também a forçagem de uma consciência ecológica vinda de diversos 
setores da sociedade. Contudo, os baixos preços obtidos com a ma-
deira destinada para queima no Brasil, faz com que a reciclagem do 
carvão não seja tão viável como nos Estados Unidos e na Europa Oci-
dental. Dependendo do aglomerante utilizado, o briquete pode ter 
um custo mais elevado que o carvão; razão pela qual deve-se fazer 
um estudo prévio, analisando a capacidade de produção de resíduos 
com a manutenção de equipamentos e materiais para reciclagem. 
Ademais, o mercado brasileiro quase desconhece o uso doméstico 
do briquete, ainda que as possibilidades e vantagens de exportação 
do produto devam ser levadas em conta num inicio de negócio.

Nesse sentido o SEBRAE pode estar prestando apoio sobre a viabili-
dade de negócios para empresas que estejam interessadas em diver-
sificar sua produção a partir dos resíduos produzidos. Também via 
SEBRAE é possível obter ajuda tecnológica, caso haja interesse em 
desenvolver um processo de reciclagem da madeira, no caso, a viabi-
lidade de reuso do carvão.  Trata-se do projeto PRUMO desenvolvido 
pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas – que, com o apoio de 
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técnicos gabaritados e laboratórios móveis, presta ajuda ao pequeno 
empresário na solução de problemas tecnológicos e de produção.  O 
custo deste serviço é financiado quase totalmente pelo SEBRAE, ca-
bendo ao empreendedor um custo muito acessível. 

Deve-se também voltar a atenção para produtos com potencialida-
des para aglomerantes e , que são resíduos de áreas produtivas pró-
ximas a empresa que deseja reciclar o carvão. Por exemplo, bagaços 
de cana de açúcar podem ser prensados juntos as cinzas em regiões 
produtoras de cana ou resíduos de celulose rica em amido e lignina 
podem ser uma boa opção para aglomerantes dos resíduos do car-
vão em régios produtoras de papel.

Abaixo, introduzimos o texto sobre o estudo elaborado pelo IBAMA.

INTRODuÇÃO
O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de carvão vege-
tal, produzindo, segundo o Balanço Energético Nacional/��, �,� mi-
lhões de toneladas/ano. Este insumo energético é em grande parte 
utilizado pelo setor industrial brasileiro, principalmente o segmento 
siderúrgico com ��,0% do consumo nacional. O segmento cimen-
teiro, que vem substituindo de modo crescente o óleo combustível 
nos últimos anos, passou de �,0% em 1��0 para 11,0% do consumo 
nacional em 1��� e os setores residencial, comercial e público corres-
ponderam a �,0% do consumo em 1���. Apesar de ser um excelente 
combustível e de sua larga aplicação, algumas de suas características 
e propriedades são desfavoráveis, como a baixa densidade, friabili-
dade, desuniformidade granulométrica, restringindo sua utilização 
em certos casos. A fonte de matéria-prima para o carvão fica cada 
vez mais distante dos centros de consumo, em função do avanço 
das fronteiras de desenvolvimento agropecuário, desmatamentos 
e elevação do custo da terra para reflorestamento, fazendo da sua 
baixa densidade um fator limitante, em face do custo de transporte. 
O carvão vegetal gera nas fases de produção, transporte, manuseio 
e peneiramento nas usinas siderúrgicas uma quantidade elevada de 
finos, poden-do chegar a ��% do total produzido e, em alguns casos, 
apresentando dificuldades e/ou inviabilidade para o seu aproveita-
mento. Estes finos representam, hoje, cerca de �,0 mi-lhões de tone-
ladas/ano, correspondendo a 1,� milhão de tEP. Através do processo 
de briquetagem do carvão vegetal, com uso de aglutinantes, ou seja, 
técnica que envolve balanceamento granulométrico, mistura pro-
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porcional de agluti-nante, compactação e secagem, consegue-se o 
aproveitamento dos finos de carvão na forma de um combustível de 
melhor densidade, mais homogêneo, granulometria uniforme, maior 
resistência mecânica e baixa geração de finos, mantendo-se as ca-
racterísticas energéticas do carvão, facilitando o manuseio, a estoca-
gem, a utilização do mesmo e permitindo o seu transporte a maiores 
distâncias. Este trabalho objetiva apresentar um breve histórico das 
experiências de briqueta-gem do carvão vegetal no Brasil e os resul-
tados alcançados até o momento, com a pesquisa que vem desen-
volvendo o Laboratório de Produtos Florestais – Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Diretoria de 
Incentivos à Pesquisa e Divul-gação – no estudo de um processo de 
briquetagem do carvão com prensa extrusora, com o apoio de em-
presas como Themag Engenharia, Acesita Energética S.A. e Máquinas 
Moran-do S.A. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
A briquetagem do carvão vegetal é hoje um processo já bastante 
conhecido no exte-rior, com inúmeras indústrias operando, princi-
palmente nos EUA e Europa. Apesar de ser o maior produtor e con-
sumidor de carvão vegetal do mundo, o Brasil não possui tradição 
industrial na produção de briquetes de carvão. A escassa bibliografia 
existente sobre o assunto registra experiências desenvolvidas no país, 
tanto em escala de laboratório quanto em escala piloto, por algumas 
siderúrgicas e instituições de pesquisa, visando à aglomeração dos 
finos de carvão vegetal para uso industrial. A Companhia Siderúrgica 
Belgo Mineira (�) realizou, em 1���, estudos em labora-tório objeti-
vando a aglomeração de finos de carvão vegetal para uso em alto 
forno. O carvão utilizado provinha da sobra de moinha, estimada em 
1�0t/dia. Foram usados dois tipos de aglomerantes, inicialmente o al-
catrão vegetal, obtido na carbonização da madeira de eucalipto, sem 
tratamento especial, a não ser a sua desidratação e desacidificação. 
Posteriormente utilizou-se um alcatrão parcialmente destilado cha-
mado de BOP (Breu e Óleos Pesados). Segundo OLIVEIRA (�), para a 
obtenção de aglomerados de boa qualida-de deve-se ter particular 
atenção quanto à granulometria e umidade da moinha, qualidade, 
proporção do ligante, temperatura do carvão e da pasta. Os estudos 
da Belgo Mineira concluíram que a aglomeração dos finos de carvão 
vegetal com o aglomerante BOP oferece vantagens técnicas, supri-
mindo o estufamento e a destilação de aglomerados, mas é neces-
sário tratar o alcatrão. Apesar de terem concluído que a briquetagem 
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dos finos de carvão vegetal era, na época, uma de suas melhores uti-
lizações, os trabalhos, no entanto, não foram adiante.

BROSCH e FURUNO (�), da Divisão de Metalurgia do IPT, realizaram, 
em 1���, uma pesquisa sobre a aglomeração de moinha de carvão 
vegetal. Dentre os parâmetros estudados estão: análise granulomé-
trica dos finos de carvão vegetal, separação hidrogravi-métrica des-
ses finos, composição de misturas de carvão vegetal com melaço e 
carvão mineral nas proporções de 10 a 1�% de melaço e �� a �0% 
de carvão mineral, pressão de briquetagem variando de ��,�0 e 
��kg/cm�, secagem dos briquetes com posterior determi-nação da 
resistência à compressão e comportamento dos briquetes a tempe-
raturas elevadas quando em combustão e sujeitas à carga de com-
pressão. Concluíram que a separação hidrogravimétrica da moinha 
permite enriquecimento da mesma, reduzindo a percentagem de 
cinzas e impurezas. Em relação ao briquete, afirmaram que o carvão 
metalúrgico nacio-nal, em conjunto com o carvão vegetal, produz 
briquetes de boa resistência mecânica e tem bom comportamento 
durante a queima. Em 1���, SILVEIRA e CAMPOS (�), da Acesita, apre-
sentaram uma série de alternativas para o uso dos finos de carvão 
vegetal, considerando que a única utilização que vinha sendo dada 
a esta matéria-prima, à época, era sinterização de minérios de fer-
ro. Uma destas alternativas era a briquetagem dos finos e sua utili-
zação no alto-forno. Entre as características que o briquete deveria 
apresentar constavam: a uniformidade granulométrica para permitir 
uma distribuição mais homogênea do fluxo gasoso através da carga; 
maior densidade que o carvão, conduzindo a um menor consumo 
específico de carbono e resistên-cia mecânica suficiente, tanto a frio 
como quando aquecido sob pressão nas condições de reação do pro-
cesso no alto-forno. 

Em estudos e pesquisas desenvolvidas pela Mannesmann S.A., em 
1���, MOTTER, ARFELD e RODRIGUEZ (�) realizaram experiências, ini-
cialmente em escala de laborató-rio, utilizando prensa de cilindro ro-
tativo Komarek, concluindo que o briquete de melhor qualidade foi 
obtido tendo como aglomerante o melaço de cana. Posteriormente, 
construiu-se uma prensa maior de cilindros rotativos, rolo de ���mm 
de diâmetro e largura de ��0mm, com capacidade de produção es-
timada em 1,�t/hora de briquete. Com o uso do melaço in natura, 
os briquetes apresentavam alta higroscopicidade, sendo também 
requeri-da uma grande quantidade de melaço, cerca de �0%. Estu-
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dou-se, portanto, um tratamento térmico para o aglomerado, visan-
do a diminuir sua participação na mistura e, conseqüente-mente, 
minimizar a higroscopia do briquete. A moinha utilizada foi também 
parcialmente desvolatilizada em forno rotativo a �00oC. Após inú-
meros ensaios, estabeleceu-se que os briquetes para uso siderúrgico 
deveriam satisfazer os seguintes requisitos: teor de cinzas abaixo de 
1�%, materiais voláteis abaixo de 1�%, carbono fixo acima de ��%, 
enxofre de 0,�% e resistência mecânica na compressão maior que 
�0kg/cm�.

Foram testadas em fornos de redução da Mannesmann S.A. ��0 to-
neladas de diferentes tipos de briquetes, conseguindo-se substituir 
até 10% do carbono fixo provenien-te do carvão vegetal, sem alterar 
muito a marcha do forno. No forno elétrico de redução, substituiu-
se até �0% do carbono fixo, tendo o forno aceitado bem a alteração 
de carga, com marcha bastante regular. Em recente visita à empresa, 
informaram-nos que os resulta-dos técnicos do programa de brique-
tagem foram satisfatórios, mas economicamente desin-teressantes, 
uma vez que os custos incorporados a estes finos tornariam o brique-
te mais caro que o carvão, e as vantagens operacionais não justifica-
vam a elevação do custo, havendo mercado para a moinha. 
As pesquisas com carvão vegetal de babaçu, desenvolvidas no Cen-
tro de Pesquisas da Usiminas, foram iniciadas em 1���, objetivando o 
emprego deste combustível na sinterização, em substituição parcial 
ou total ao coque fino. Segundo ASSI et alii (1), a partir de 1��� co-
meçou a ser estudada a briquetagem de carvão de babaçu, visando à 
obtenção de briquete com resistência a quente compatível com seu 
uso em cubilôs e altos-fornos de pequeno porte. Como aglomerante 
utilizaram-se dextrina de milho (produto intermediário formado na 
hidrólise do amido), piche com baixo ponto de amolecimento, entre 
�� e �0oC, melaço e emulsão asfáltica. Estas experiências permitiram 
concluir que é possível empregar o carvão vegetal de babaçu na for-
ma de briquete, com boa resistência mecânica a frio e a temperaturas 
elevadas, desde que se usem como aglomerante o piche de carvão 
mineral e a dextrina de milho. Pode-se também substituir o coque 
em fornos cubilôs, com �00mm de diâmetro, por briquetes, acarre-
tando aumento no consumo de combustível e queda da produção 
horária de ferro fundido. 

Segundo BORBA (�), a Usiminas realizou experiências com brique-
tes de carvão vegetal em escala industrial, em 1���, com resultados 
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satisfatórios. Relatórios internos mostraram que na coqueria no 01 
poderiam ser consumidos até �00 mil toneladas/ano de moinha de 
carvão vegetal, via briquete. 

Em toda a usina o consumo de carvão vegetal poderia ultrapassar 
�00 mil toneladas/ano. Os estudos visando a implantar o processo 
de briquetagem nas coquerias da empresa foram interrompidos no 
final da década de �0, em virtude das dificuldades econômicas que 
o pais atravessava. 

Em relação à produção de briquetes de carvão vegetal para uso do-
méstico, tanto em escala de laboratório como em escalas piloto ou 
industrial, pouco se tem desenvolvido no país. Não obstante, é esta a 
principal utilização dos briquetes de carvão produzidos no exterior, 
com mercado mundial estimado em 1,� milhão de toneladas/ano. A 
produção brasileira resume-se, hoje, a atividades pioneiras e isoladas 
de pequenos produtores, que apesar de possuírem mérito em geral 
não conseguem obter as qualidades exigidas pelo mercado consu-
midor, não atingindo também os níveis de produção e comercializa-
ção encontrados em outros paises. 

O processo utilizado atualmente no exterior para a produção de bri-
quetes de uso doméstico divide-se em: moagem e classificação do 
carvão, mistura do aglutinante e água, prensagem, secagem, emba-
lagem e estocagem. Os equipamentos básicos são constituídos de: 
moinho de martelo, misturador com eixos de pás horizontais, pren-
sa de rolos cilíndricos giratórios com capacidade variando de 0,� a 
� toneladas/hora, forno de secagem contínua, silos de estocagem e 
empacotador/dosador automático. O aglutinante mais usado na pro-
du-ção destes briquetes é o amido industrial de milho não-refinado, 
sendo que o briquete contém normalmente ��% de carvão, � a 10% 
de aglutinante (amido) e � a �% de umidade. Os briquetes apresen-
tam, geralmente, uma forma quadrada com os cantos arredondados 
(tipo almofada), volume de aproximadamente �0 cm� e densidade 
na faixa de 0,� a 0,�g/cm�. 

Existe urna série de fatores que impediu o desenvolvimento desta 
atividade em nosso país, dentre eles pode-se citar: o consumo de car-
vão vegetal ser quase que exclusivo na siderurgia e a falta de experi-
ência em larga escala, bem como o desinteresse econômico do uso 
do carvão briquetado neste setor; o elevado custo das matérias-pri-
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mas utilizadas como aglomerantes; o baixo preço pago pelo carvão 
vegetal a granel, tornando economi-camente inviável qualquer in-
vestimento em briquetagem e, em conseqüência, a falta de mercado 
interno para este produto. 

Pela inexistência de um mercado interno atraente, o país ainda não 
dispõe de nenhuma indústria que produza equipamentos para bri-
quetar o carvão vegetal. Existem tentativas experimentais e isoladas 
de projetos deste tipo de equipamento, mas ainda com caracterís-
ticas bastante diferenciadas, baixa capacidade de produção e defi-
ciente em engenharia de processo, pensando-se em unidade de 
briquetagem industrial. Entretanto, acredita-se que o carvão vegetal 
briquetado pode atender tanto ao mercado externo como ao futuro 
mercado interno, a preços competitivos, desde que se desenvolva o 
processo de briquetagem com equipamentos nacionais, matéria-pri-
ma e aglutinantes economicamente viáveis, sendo estes dois últimos 
os principais responsáveis pelo custo de produção do briquete do-
méstico. 

ESTuDO DE PROCESSO EXTRuSIVO PARA BRIQuETAR 
O CARVÃO VEGETAL 
Em se tratando de briquetagem do carvão vegetal no Brasil, fica bem 
caracterizada uma lacuna existente entre as experiências desenvol-
vidas até agora e a caracterização de uma unidade de produção in-
dustrial. Dentro desta lacuna insere-se a iniciativa do Laborató-rio de 
Produtos Florestais/LPF, do IBAMA, que, desde 1���, vem pesquisan-
do na área de briquetagem do carvão e resíduos ligno-celulósicos, 
objetivando levantar parâmetros técnicos e econômicos, com o in-
tuito de definir um sistema de produção de briquetes, com tecnolo-
gia simples e compatível com a realidade brasileira. 

O LPF iniciou suas pesquisas dando ênfase aos fatores que influen-
ciam a briqueta-gem do carvão vegetal, tais como: granulometria, 
temperatura, pressão e proporção do aglutinante. Dentre os agluti-
nantes estudados destacam-se: amido de milho, fécula de mandioca, 
breu, resina sintética, alcatrão vegetal, cola de tanino, óleo de caju e 
melaço de cana. 

Atualmente, vem-se obtendo excelentes resultados com o estudo 
de adaptação de um processo extrusivo, amplamente utilizado nas 
indústrias cerâmicas, para briquetar o carvão vegetal. Este processo 
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difere dos demais processos que utilizam prensas cilíndricas girató-
rias, pelo fato de se usar uma prensa extrusora com alta capacidade 
de produção, tecnologia simples e com a vantagem de ter um custo 
correspondente a �0% do valor da prensa importada. 

Este trabalho retrata os primeiros resultados obtidos com os ensaios 
realiza-dos, objetivando aglomeração dos finos de carvão vegetal 
com aglutinantes amiláceos de milho e mandioca, através de proces-
so extrusivo – a maromba – tanto em escala de labora-tório quanto 
industrial. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Os ensaios foram executados no laboratório e protótipo industrial 
da empresa Máquinas Cerâmicas Morando S.A., Jundiaí-SP, sendo as 
análises físico-químicas das moinhas e carvão vegetal, bem como 
dos briquetes produzidos, realizados pelo Laboratório Produtos Flo-
restais, Brasília-DF. 

Materiais e Equipamentos

Os materiais utilizados nos ensaios foram:
 l Moinha de carvão vegetal suja (com alta porcentagem de cinzas) 

fornecida pela Acesita Energética;
l  Moinha de carvão vegetal limpa (com baixa porcentagem de cin-

zas) fornecida pela Acesita Energética;
l  Carvão vegetal moído, fornecido pela Morando S.A.; 
l Collamil (amido regular de milho tipo Waxy) Refinações de Milho 

Brasil;
l  Mogul (farinha de milho pré-gelatinizada) Refinações de Milho 

Brasil; e 
l  Fécula de mandioca – Companhia Lorenz. 

Equipamentos utilizados em laboratório: 
l  Maromba M-1 (prensa extrusora sem misturador); 
l  Maromba M-� (prensa extrusora com misturador); 
l  Estufa de secagem com circulação de ar – ��0°C; 
l  Sistema de secagem com soprador de ar quente; 
l  Forno mufla – 1.�00° C; 
l  Batedeira de argamassa/cimento;
l  Triturador/agitador mecânico; 
l  Bomba calorimétrica; e 
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l  Densímetro e demais equipamentos usuais de laboratório. 
Equipamentos utilizados em escala industrial: 
l  Protótipo industrial constituído de Maromba MVP-� (prensa ex-

trusora com vácuo, capacidade de produção quatro toneladas/
hora, �0HP), misturador Morando LA� (capacidade 1�/�0m� /
hora, �0/�0HP);

l  Moinho de martelo Tigre E-1� (capacidade duas toneladas/hora, 
1�HP); 

l  Betoneiras comuns para concreto (capacidade 1�0 e ��0 litros); 
l  Balança tipo plataforma; e
l  Túnel de secagem com esteira e circulação forçada de ar quente 

em contracorrente dotada de temporizador. 

Procedimento 
Inicialmente foram preparados três tipos de moinha de carvão vege-
tal, todos apresentando granulometria abaixo de �,0mm. Posterior-
mente realizou-se uma série de moagens e quebra do carvão vegetal 
de eucalipto, nos equipamentos: moinho de martelo, desintegrador 
de rolos-DAFI e laminador-LA�, para se observar o desempenho des-
tes equipamentos no preparo de carvão para briquetagem na ma-
romba. Pelo fato de as moinhas fornecidas pela Acesita Energética 
apresentarem uma concentração muito alta na faixa granulométrica, 
entre �,��mm e 0,��mm, as mesmas foram trituradas em laboratório, 
objetivando melhor distribuição granulométrica, bem como maior 
porcentagem de finos abaixo de 0,��mm. Adotaram-se as seguintes 
simbologias para identificação das moinhas e carvão vegetal moído:

l  AEL – Moinha Acesita Limpa; 
l  AES – Moinha Acesita Suja; . M – Moinha Morando; 
l  AELT – Moinha Acesita Limpa Triturada; 
l  AEST – Moinha Acesita Suja Triturada 1; 
l  CVM ≠ 1 – Carvão Vegetal obtido do Moinho de Martelo com pe-

neira 01; 
l  CVM ≠ � – Idem com peneira 0�; 
l  CVM ≠ � – Idem com peneira 0�; 
l  CVL – carvão Vegetal Moído no Laminador; 
l  CVD – carvão Vegetal Moído no Desintegrador. 

Certos aglutinantes, como Collamil e fécula de mandioca, requerem 
um tratamento prévio de pré-gelatinização, o qual pode ser obtido 
por introdução de álcalis ou aquecimento. O gel obtido por aqueci-
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mento foi misturado ao pó de carvão vegetal, numa temperatura não 
inferior a �0°C. No caso do aglutinante pré-gelatinizado, como o Mo-
gul, a mistura é direta ao pó de carvão vegetal, adicionando-se água. 

Nos testes laboratoriais, a mistura do pó de carvão vegetal, aglutinante 
e água foi feita manualmente com auxílio de uma espátula. Em segui-
da, a mistura foi submetida a um processo mecânico, que consistia na 
passagem da massa pela maromba (sem a boquilha), a fim de se ob-
ter a plasticidade e a consistência necessária. Ao atingir este estágio, 
conecta-va-se a boquiiha na extremidade da maromba, extrudando a 
massa na forma de briquetes retangulares (filetes), que foram cortados 
em seções menores, submetidos a diversas formas de secagem. 

Nos testes realizados no protótipo industrial, a mistura prévia dos 
componentes (carvão, aglutinante e água) foi feita na betoneira. Para 
atingir a plasticidade e a consistên-cia desejada, repetia-se todo o proce-
dimento efetuado na prensa de laboratório. As etapas de briquetagem 
na maromba MVP-� iniciam-se no sistema de alimentação da mesma e, 
posteriormente, ocorre a condução da massa através de eixo helicoidal 
até a matriz de extrusão, obtendo-se os briquetes extrusados pela bo-
quilha da prensa, cortados em dimen-sões menores e submetidos aos 
processos de secagem. Esta secagem correspondia a um ou mais dos 
tratamentos descritos a seguir, até atingir �% do conteúdo de umidade:

l  Secagem branda em estufa a �0°C por � horas; 
l  Secagem inicial rápida em estufa e a partir de �0°C com incremen-

to de 1°C/min, até atingir 110°C, permanecendo por 1� minutos; 
l  Secagem forçada através de um soprador de ar quente, com gra-

diente de temperatura variando de �0°C até �0°C, num período 
de tempo suficiente pa-ra atingir a umidade supracitada; 

l  Secagem em forno tipo túnel com esteira e injeção de ar quente, 
com gradiente de temperatura de �0°C até �0° C e tempo de se-
cagem de � horas, na taxa de aquecimento de 0,�1°C/minuto. 

O Quadro 01 apresenta �� dos �� ensaios realizados, onde estão 
especificados por-centagem de água e aglutinantes, chamados de 
“tratamentos”, tipos de aglutinante, moinha e carvão vegetal moído, 
além dos comentários a respeito de cada ensaio. 

RESuLTADOS E DISCuSSÃO 
Os primeiros resultados obtidos neste trabalho são apresentados no 
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quadro 01. Apesar de não ter sido feito um planejamento estatísti-
co, objetivando avaliar e comprovar estatisticamente a influencia ou 
não de certos fatores, estas informações são importantes no estudo 
global para a definição de um processo extrusivo na briquetagem 
do carvão vegetal. Os resultados apresentados neste quadro corres-
pondem às respostas de cada ensaio realizado, dando uma boa idéia 
da influência de alguns parâmetros, tais como: distribuição granulo-
métrica da moinha e carvão moído, qualidade da moinha, dosagem 
dos aglutinantes com adição de água na mistura e performance dos 
equipamentos testados. 
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O Quadro 0� apresenta a análise granulométrica da moinha e do car-
vão vegetal moído utilizados nos ensaios de laboratório e protótipo 
industrial. As granulometrias das moinhas fornecidas pela Acesita 
Energética, tipo AES e AEL, estão concentradas na faixa de �,��mm e 
0,��mm. Os ensaios realizados no protótipo industrial com estas moi-
nhas não apresentaram resultados satisfatórios, sendo que as tentati-
vas de correção da granulometria, acrescentando a moinha Morando 
(M), não tiveram êxito. Optou-se para a modificação granulométrica 
da moinha pela passagem em triturador mecânico de laboratório e 
tamisadas na peneira de 0,��mm. As novas moinhas, identificadas 
como AEST e AELT, apresen-taram uma maior porcentagem de finos 
abaixo de 0,��mm, semelhante à moinha tipo M, tornando possível a 
produção de briquetes, com maior consumo de água. 
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As moinhas apresentaram, no geral, alto teor de cinzas, baixo teor de 
carbono fixo e conseqüentemente baixo poder calorífico, em compa-
ração com o carvão vegetal moído utilizado nos ensaios, conforme 
demonstra o Quadro 0�. Os resultados da análise química imediata e 
do poder calorífico desses materiais indicam que há forte correlação 
entre o poder energético dos briquetes e a qualidade das moinhas 
utilizadas.

O Quadro 0� apresenta os resultados da análise química imediata e 
da densidade aparente das amostras de briquetes produzidos em 
equipamentos de laboratório e protótipo industrial. Observa-se que 
os briquetes fabricados, a partir das moinhas, apresentam alto teor 
de cinzas, exceto aqueles obtidos a partir do carvão vegetal moído. 
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A densidade aparente média dos briquetes produzidos no laborató-
rio foi de 0,�0 g/cm³, correspondendo a aproximadamente � vezes a 
densidade do carvão vegetal. Para os briquetes produzidos no pro-
tótipo industrial, a densidade média foi de 0,�� g/cm³, equivalente a 
aproximadamente � vezes a do carvão vegetal. O poder calorífico dos 
briquetes não foi determinado devido aos problemas apresen-tados 
no calorímetro. Realizou-se a determinação apenas para o briquete 
de carvão vegetal, com �% de fécula de mandioca e extrusado na 
maromba industrial, com os seguintes resultados: PCI de �.��0 kcal/
kg e PCS de �.��� kcal/kg, em base seca. A análise de friabilidade (tes-
te de tamboramento) foi parcialmente realizada, pelo fato de não se 
ter normas especificas para briquetes, estabelecendo a forma e o ta-
manho. Porém, foram realizados testes com briquetes de dimensões 
aproximadas de �,0cm de diâmetro e �,0cm de comprimento, alguns 
apresentando um furo interno, com aproxima-damente �,0cm de di-
âmetro. Os resultados do teste de tamboramento desses briquetes 
estão apresentados no quadro 0�.

Realizou-se também um teste de queima dos briquetes, objetivado-
se avaliar o comportamento dos mesmos, quando submetidos � cha-
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ma oxidante de um bico de Bunsen em laboratório. Observou-se que, 
durante a combustão, os briquetes mostram uma boa resistência me-
cânica a quente, visto que não desagregaram nem mesmo racharam, 
quei-mando todo o material de forma uniforme e contínua.

CONCLuSÃO 

Alguns estudos para produção de briquetes de carvão vegetal no 
Brasil com importação desta tecnologia concluíram pela inviabili-
dade econômica. Portanto, é necessário o desenvolvimento des-
ta tecnologia no Brasil, com equipamentos e instrumentação aqui 
produzidos, porquanto o país já atingiu um bom nível tecnológico, 
até exportando produtos de elevada sofisticação. Existem indústrias 
capazes e técnicos competentes para isso. Neste contexto insere-se 
a iniciativa do IBAMA em incentivar a adaptação de equipamentos 
e difundir a tecnologia da briquetagem, que poderá e deverá trazer 
benefícios aos pais, em face da sua grande vocação florestal e exube-
rante potencial de biomassa. 

Apesar de os técnicos do setor siderúrgico não verem a possibilidade 
de substituição do carvão vegetal por briquetes num prazo inferior 
a cinco ou oito anos, a disponibilidade de carvão produzido próxi-
mo às siderúrgicas é cada vez menor, além do que, no processo de 
briquetagem, existe a possibilidade de se adequar o produto dentro 
das necessidades e especificações da siderurgia, aproveitando não 
só a lenha dos desmatamentos, como, também, os resíduos agroin-
dustriais em geral. 

Pode-se ainda afirmar que um período de cinco a oito anos é quase 
insignificante para o desenvolvimento e a implantação de uma tec-
nologia ou alteração de um processo industrial como o siderúrgico. 
Considerando-se também que a maior parte das florestas desmata-
das no norte do país não está sendo aproveitada economicamente, 
a opção de aproveitamento energético através da briquetagem seria 
uma importante perspectiva, principalmente pensando-se em mer-
cado externo. 

Quanto aos testes para adaptação de uma prensa extrusora, usada 
na indústria cerâmica – a maromba –, apontaram bons resultados, 
sendo esta possivelmente a solução, dada a inexistência no país de 
equipamentos industriais para briquetagem do carvão vege-tal. 
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As observações e as análises de laboratório das moinhas utilizadas 
nestes ensaios mostraram uma inferioridade deste material em rela-
ção ao carvão vegetal, tanto pela quantidade de impurezas contidas, 
quanto pela própria natureza de origem, muitas vezes proveniente 
de carvões frágeis, cascas e finos. Portanto, ressalta-se que o aprovei-
tamento da moinha através da briquetagem, mesmo que esta passe 
por um processo algumas restri-ções quanto ao aspecto qualitativo 
do energético produzido, pensando-se no seu uso industrial. 

Outro aspecto importante é a distribuição granulométrica das par-
tículas finas. A granulometria influi diretamente na quantidade do 
aglutinante e da água, na resistência mecânica e decisivamente na 
qualidade do briquete, podendo em alguns casos, como apresenta-
do nestes ensaios, impedir a extensão. 

O equipamento testado, um conjunto industrial de extensão a vácuo, 
para � tonela-das/hora, teve excelente performance, indicando, no 
entanto, que alguns componentes devem ser adaptados à briqueta-
gem do carvão. O ponto crítico no processo é a mistura, já que a ex-
trusora exige uma plasticidade especifica da pasta. Os misturadores 
originais do processo cerâmico e betoneiras comuns não atenderam 
bem durante os testes. 

Em vista dos resultados obtidos, justificam-se a maior e a melhor in-
vestigação deste processo, testando-se outros equipamentos como 
moinhos, misturadores/dosadores e sistema de secagem, a fim de se 
definir um processo integrado e contínuo, visando a otimização da 
atual linha de produção industrial de briquetes sugerida.  
(Texto acessado em �� de ago.�00� e pode ser acessado através do 
linK  http://www.funtecg.org.br/arquivos/aspectos.pdf#search=%22mela%C3
%A7o%20%20aglomerante%22 )

CONCLuSõES E RECOMENDAÇõES

Sugerimos a leitura de outras demandas do SBRT sobre o assunto 
briquete
http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt3042.pdf 
http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt1613.pdf 
http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt1367.pdf 
http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt671.pdf 
http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt588.pdf 
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ÁGuA DE REuSO

PALAVRAS-CHAVE
Água de reuso, reutilização de água em edificações, legislação.

ASSuNTO
Meio-ambiente, reciclagem e tratamento de resíduos.

DEMANDA
Detalhes sobre projeto de implantação de sistema de tratamento de 
água em edificações para reutilização da mesma. Legislação sobre 
critérios de tratamento de água.

SOLuÇÃO APRESENTADA

Escassez de água potável
O volume total de água no Globo terrestre chaga a aproximadamen-
te 1,� Bilhões de km³, entretanto a quantidade disponível de água 
potável para uso direto não chega a 0,01�% do total - localizada em 
rios, lagos e subsolo – (gráfico 1).

Distribuição da Água no Mundo

Disponível em: < http://www.crq4.org.br/informativo/abril_2004/pagina09.php 
>. Acesso em: 07 de jul. 2006.
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O principal problema está em que com a expansão crescente do con-
sumo nos grandes centros urbanos, o volume de água requisitado 
por estes também aumenta, já que para qualquer atividade é neces-
sária quantidade de água para refrigeração, lavagem, reação química 
ou, para todos os casos, de energia, que se faz de uma maneira ou de 
outra, através do uso da água.

Apesar de se afirmar nos meios científicos, que a demanda por água 
potável e a sua futura escassez, poderá ser solucionada pelas novas 
tecnologias que um dia existirão – permitindo que a mais poluída 
das águas ou as águas salgadas dos oceanos sejam transformada em 
água potável – a demanda destas mesmas tecnologias por energia 
será tanta que a demanda por água aumentará ainda mais, fazendo 
com que a escassez permaneça.

Ademais, ainda existe a questão da degradação dos ecossistemas 
existentes nas áreas de mananciais, que se vêem ameaçados pela 
exploração incontida deste recurso, afetando o equilíbrio ecológico 
das espécies aquáticas e conseqüentemente todo o ecossistema do 
entrono.

Dentro disso, a reutilização da água vem como uma solução, aumen-
tando o número de estudos sobre tratamento de efluentes domésti-
cos e industriais, brutos ou tratados. A técnica de reuso de água já era 
aplicada nos países localizados em regiões áridas e semi-áridas do 
Globo, mas vem se aumentando nos países preocupados com uma 
futura crise de água potável no planeta.

No Brasil, o reuso de água vem ganhando adeptos – apesar da apa-
rente abundância de recursos hídricos em seu território – principal-
mente nos centros urbanos, onde o custo operacional de captação e 
adução a grandes distâncias vem se tornando inviável. 

A política Nacional de Recursos Hídricos, aumenta ainda mais a de-
manda pela água de reuso, pois afirma que, quando houver escassez, o 
uso da água deverá ser de prioridade para o abastecimento humano e 
dessentação animal, o que incentiva o desenvolvimento de estratégias 
alternativas para o abastecimento dos diversos outros fins.

Água de reuso
A água de reuso é chamada assim, pois esta é o produto do trata-
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mento de uma água utilizada anteriormente. O reuso planejado da 
água faz parte de um programa encabeçado pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) e pela OMS (Organização Mundial de Saúde), que 
pretende alcançar, principalmente três metas: proteção da saúde pú-
blica, manutenção da integridade dos ecossistemas e uso sustentá-
vel da água.

A reutilização pode ser feita com a água tratada ou não e tudo de-
pende de uma ação planejada. Na Índia, por exemplo, alguns pré-
dios utilizam água de reuso (tratada e sem cheiro) em sistemas de 
ar condicionado, enquanto que na Califórnia existem estações de 
tratamento de esgoto para água de reuso, com o fim de diminuir a 
retirada de água dos lençóis freáticos, que tinha o seu volume dimi-
nuído pela agricultura.

No Brasil, o assunto começou a ser discutido pela Sabesp, que reutili-
za a água desde a década de �0. Com seu projeto são reaproveitados 
��0 milhões de litros de água por mês, volume suficiente para abas-
tecer um município do tamanho de Taubaté.

Hoje, a água de reuso armazenada pela Sabesp, em excedente, abas-
tece algumas indústrias e Prefeituras do Estado de São Paulo, a qual 
utiliza esta água principalmente, para a limpeza das vias após as fei-
ras públicas. Além do oferecimento do excedente de água de reuso 
produzida pela Sabesp, existe também um Centro de reservação de 
água de reuso, com capacidade de �0 mil litros e que contém dois 
reservatórios, onde se faz as leituras diárias da água, de modo que se 
possa saber se a água está contaminada ou não.

Atualmente, os principais usos que se dão para a água de reuso são 
para os fins de irrigação de lavouras, parques e campos, recarga de 
aqüíferos, para fins potáveis e industriais, água de resfriamento, de 
caldeiras e de processo, sendo que para todos estes usos é necessá-
ria a avaliação dos sistemas de tratamento, a avaliação dos mesmos 
- garantindo a qualidade da água -, a definição dos critérios de uso e 
os impactos negativos e positivos, envolvidos no processo.

Quanto à aplicação de água de reuso em processos industriais, deve-
se dar atenção redobrada à qualidade das águas em questão e aos 
potenciais efeitos que esta terá na saúde humana, bem como às 
instalações da indústria – corrosão, incrustações e deposição de ma-
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teriais sólidos nas tubulações, tanques e equipamentos. Além disso, 
deve-se tomar especial cuidado com possíveis alterações na solubi-
lidade de reagentes nas etapas de processamento e alterações das 
características físicas e químicas dos elementos.

Tipos de reuso de água
O reuso pode ser classificado da seguinte maneira:

A)  reuso indireto não planejado – ocorre quando a água utilizada 
em alguma atividade é descarregada no meio-ambiente e nova-
mente utilizada a jusante, de maneira não intencional e não con-
trolada.

B)  reuso indireto planejado – há tratamento dos efluentes, que são 
descarregados de forma planejada em corpos de água superfi-
ciais ou subterrâneas para serem utilizados a jusante, de maneira 
controlada.

C)  reuso planejado ou reuso intencional – o reuso da água passa a 
ser resultado de uma ação humana consciente, a partir de uma 
descarga de efluentes, indireta ou diretamente. Pressupõe-se 
a existência de uma estação de tratamento, que atenda aos pa-
drões de qualidade requeridos pelo uso desejado.

D)  reciclagem de água – reuso da água para o mesmo fim que tivera 
quando potável, antes de sua descarga em sistema geral de trata-
mento ou outro local de disposição.

Obtenção de água de reuso
Para a obtenção de água de reuso, provinda de efluente doméstico 
ou industrial, são necessários processos de tratamento específicos 
para cada composição de efluente. 

Dependendo das características dos efluentes e dejetos líquidos e 
da eficiência de remoção dos poluentes, os tratamentos podem ser 
classificados em: 

A) Preliminar – emprega principalmente o processo físico, com o 
objetivo de remover sólidos grosseiros em suspensão – com gra-
nulometria superior a 0,��mm – e remoção de material insolúvel, 
como óleos, graxas, gorduras e solventes.
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B) Primário – empregado para a remoção de sólidos em suspensão, 
assim como parte da matéria inorgânica e orgânica, empregan-
do-se, para isso, decantadores, filtros, centrífugas, flotadores e 
precipitação química.

C) Secundário – empregado na remoção de sólidos dissolvidos, 
como carboidratos, proteínas e lipídios (matéria orgânica) e sóli-
dos suspensos finos. Para este tipo de tratamento são utilizados 
alguns processos como: 

C1 utilização de bactérias anaeróbias e aeróbias facultativas em rea-
tores, como biodigestores de lodo, lagoas anaeróbias, fossa sépti-
ca, reatores de fluxo ascendente (RAFA) etc.

C� utilização de bactérias aeróbias, com necessidade constante de 
fornecimento de oxigênio para o líquido em questão. Os reatores 
mais usados são as lagoas de estabilização, fotossintéticas, lagoas 
aeradas, lodos ativados, biodisco e filtros biológicos.

D)  Tratamento avançado ou terciário – a partir desta etapa, obtém-se 
uma água de qualidade superior, com a remoção total da matéria 
orgânica e de nutrientes - como o nitrogênio, o fósforo e o sódio 
- e a remoção de bactérias patogênicas. A remoção do nitrogênio 
pode ser obtida por nitrificação biológica (NH�OH + �O� >  HNO� 
+ �H�0) e desnitrificação em meio anóxico, por meio de bactérias 
facultativas heterotróficas (�NO�  >  �0�  +  N� ).

No Brasil, o novo sistema composto por um reator anaeróbico de flu-
xo ascendente (RAFA), seguido de um reator anóxico – sistema aeró-
bico com três fases de aeração: com biodisco, decantador secundário 
com remoção de fósforo e desinfecção final (Figura 1).

Figura 1 - Sistema misto Anaeróbio / Anóxico / 3 estágios de aeração / decantador
Disponível em: < http://www.crq4.org.br/informativo/abril_2004/pagina09.php 
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>. Acesso em: 07 de jul. 2006.

Em casos em que se requer uma alta qualidade da água de reuso, 
pode ser empregada a filtração por membranas. A porosidade da 
membrana vai depender da qualidade da água que se deseja obter. 
O uso destas vem se tornando mais popularizado, em vista da redu-
ção dos custos do material e do desenvolvimento de novas tecnolo-
gias. Em alguns casos, grandes instalações convencionais são equi-
padas com unidades de membrana, sendo substituídas por sistemas 
mais compactos.

Por fim, deve-se lembrar que dependendo do uso que se quer dar à 
água de reuso, deve-se escolher um tipo ou outro tratamento que 
convém. Em alguns casos, é necessário se fazer uma análise laborato-
rial da água, evitando a contaminação dos funcionários que entrarão 
em contato com esta.

utilização de água de reuso para fins urbanos
Na área urbana, a água de reuso pode ser utilizada para irrigação de 
campos de golfe e quadras esportivas, faixas verdes decorativas ao 
longo das ruas e estradas, torres de resfriamento, parques e cemi-
térios, descarga em banheiros, lavagem de veículos, reserva de in-
cêndio, recreação, limpeza de tubulações e sistemas decorativos e 
construção civil (compactação do solo, controle da poeira, lavagem 
de agregados, produção de argamassa e concreto).

A água de reuso não deve ser utilizada para se beber e somente o 
contato humano acidental é permitido, pois pode conter coliformes 
fecais. Dependendo do tipo de uso que se quer dar a água, o trata-
mento deve ser mais ou menos rigoroso.

A água de reuso pode se tornar potável?
O reuso potável direto, isto é, mandar a água diretamente para uma 
estação de tratamento de esgoto e torná-la potável, é condenado 
por muitos especialistas, porque ainda não se sabe quais são os riscos 
que esta água pode trazer à saúde. Assim, a possível contração de do-
enças pela ingestão desta água de reuso ainda está pouco clara, pois 
ainda não há estudos que indiquem se após o tratamento haverá ou 
não patógenos. 

Já o reuso indireto, que consiste em jogar o esgoto em um rio ou lago 
e depois passar esta água poluída por tratamento de depuração, já é 
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utilizado em muitas estações de tratamento da Sabesp.

A represa de Guarapiranga, em São Paulo, é um dos exemplos de reu-
so para fins potáveis, pois a água poluída da represa (recebe grandes 
quantidades de esgoto doméstico) é tratada nas estações de trata-
mento de água. Estas estações já não usam tecnologia convencional, 
mas usam carvão ativado e permanganato de potássio, processos 
característicos de reuso.

É importante lembrar que apesar da água distribuída pela Sabesp 
provir de reuso indireto, ela ainda sim é totalmente potável e não 
apresenta riscos a saúde. 

Normas e padrões de potabilidade da água
Os critérios concernentes a potabilidade da água podem ser encon-
trados nos seguintes atalhos do sítio da Sabesp:

l  Portaria MN – �1�/�00�; normas e padrões de potabilidade da 
água. Disponível em:

 <http://www.sabesp.com.br/legislacao/Pdf/518_04.pdf>. Acesso em: 0� 
de jul. �00�.

l  Portaria MS – 1.���/�000; normas e padrões de potabilidade da 
água. Disponível em: 

 <http://www.sabesp.com.br/legislacao/PDF/PMS1469.pdf>. Acesso em: 
0� de jul. �00�.

l  Portaria MS – ��GM/�0; normas e padrões de potabilidade da 
água. Disponível em:

 <htp://www.sabesp.com.br/legislacao/PDF/PMS36GM.pdf>. Acesso em: 
0� de jul. �00�.

l  Resolução SS���/��; qualidade da água. Disponível em: 
 <http://www.sabesp.com.br/legislacao/PDF/RSS29396.pdf> . Acesso em: 

0� de jul. �00�.

Para mais informações, acessar o atalho da sabesp que contém todas 
as resoluções a respeito de potabilidade de água. Disponível em: 
< http://www.sabesp.com.br/legislacao/agua/qualidade_agua.htm >. Aces-
so em: 0� de jul. �00�.



M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
, R

EC
IC

LA
G

EM
 E

 T
R

AT
A

M
EN

TO
 D

E 
R

ES
ÍD

U
O

S

��

CIRRA – Centro Internacional de referência de reuso em água
O CIRRA é uma entidade localizada no setor da engenharia Hidráuli-
ca, dentro da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo) e 
vinculada a primeira e à Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. 
Tem como funções básicas, o desenvolvimento de pesquisas e tecno-
logias adequadas, proporcionar treinamento e divulgar informações 
visando à promoção, a institucionalização e a regulamentação da 
prática de água de REUSO no Brasil.

Poli quer ser referência mundial 
Dá assessoria técnica para o setor público e privado, estabelecendo 
com o último, programas de conservação, suporte técnico para de-
senvolver projetos e estudos e propostas de correção e alternativas 
na área de reuso de água, minimização da demanda e da geração de 
efluentes. Todos pagos.

Para a obtenção de suporte técnico do CIRRA, de modo que se dê a 
realização de projetos envolvendo água de reuso, pode-se contactar 
por telefone ou e-mail:
Tel: (11) �0��-���� / e-mail:  < cirra@usp.br >.
Endereço : Centro Internacional de Referência em Reuso e Água 
– CIRRA/IRCWR, CTH, Rua Prof. Lúcio Martins Rodrigues 1�0, Cidade 
Universitária, USP, São Paulo.

No sítio do CIRRA também é possível encontrar informações a res-
peito de água de reuso, na forma de artigos científicos, até atalhos 
que envolvem sítios ligados a Legislação, concernente à água e seu 
tratamento. Disponível em: < http://www.usp.br/cirra/ >. Acesso em: 0� 
de jul. �00�.

CONCLuSõES E RECOMENDAÇõES

A crescente ameaça de escassez de água potável no planeta vem au-
mentando a demanda do setor publico e privado para o desenvol-
vimento de tecnologias que economizem este importante recurso. 
Uma das técnicas mais utilizadas neste momento é a reutilização da 
água, que pode ser feita através de um tratamento anterior ou não. 
Dependendo do uso, entretanto, a água de reuso deve ter passado 
por um processo de tratamento mais rigoroso que em outros casos.

Recomenda-se o acesso ao sítio da Sabesp, que contém uma série de 
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informações sobre o tratamento de água e esgoto, além de projetos 
envolvendo água de reuso. Disponível em: 
< http://www.sabesp.com.br/ >. Acesso em: 0� de jul. �00�.

Recomenda-se a leitura de:

HESPANHOL, i.; Esgotos Domésticos como Recursos Hídricos – Parte I 
– Dimensões Políticas, Institucionais, Legais, Econômico-financeiras e 
sócio-culturais. Revista Engenharia, São Paulo, n°���, p. ��-��, 1���.

LAVRADOR, J; Contribuição para Entendimento do Reuso Planejado 
da Água e Algumas Considerações sobre Possibilidades de uso no 
Brasil.  São Paulo, 1���. 1��p . Dissertação de Mestrado. Escola Poli-
técnica da Universidade de São Paulo. 

Todos estão disponíveis na Biblioteca da Escola Politécnica da USP.
Recomenda-se o acesso a alguns sítios que abordam a problemática da 
escassez da água potável no mundo e o grande disperdício existente.

 Recicloteca / água. Disponível em: 
<http://www.recicloteca.org.br/agua/aguamepoupe.htm>. Acesso em: 0� 
de jul. �00�.

Artigos de Washington Novaes sobre água. Disponível em: 
<http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=22012>. Acesso em: 0� 
de jul. �00�.

<http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=34861>. Acesso em: 0� 
de jul. �00�.

<http://www.valeverde.org.br/html/entrevis2.php?id=23>. Acesso em: 0� 
de jul. �00�.
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Sabesp. Disponível em: <http://www.sabesp.com.br/>. Acesso em: 0� 
de jul. �00�.

Sabesp / água de reuso. Disponível em: 
<http://www.sabesp.com.br/a_sabesp/tecnologia/reuso_aguas.htm>. Aces-
so em: 0� de jul. de �00�.
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Vitorrato E., Silva Paludetto O. J.; Reuso de água na indústria. Dispo-
nível em: 
<http://www.crq4.org.br/informativo/abril_2004/pagina09.php>. Acesso 
em: 0� de jul. �00�.

Espaço Aberto / Reuso: mais que uma opção, uma necessidade. 
Disponível em: 
<http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2003/espaco32jun/0capa.htm>. 
Acesso em: 0� de jul. �00�.

CIRRA. Disponível em: <http://www.usp.br/cirra/>. Acesso em: 0� de jul. 
�00�.

Jornal da ciência / Os rios dão resposta. Disponível em: <http://www.
jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=22012>. Acesso em: 0� de jul. �00�.

Vale Verde / Washington fala da Rio + 10 em Johannesburgo.  Dispo-
nível em: 
<http://www.valeverde.org.br/html/entrevis2.php?id=23>. Acesso em: 0� 
de jul. �00�.

Jornal da ciência / que pensar da China?. Disponível em: <http://www.
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NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Camila Gomes Victorino.

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� de jul. �00�
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ALuMÍNIO DE LATINHAS A 
ESQuADRIAS DE uSO NA 
CONSTRuÇÃO CIVIL

PALAVRAS-CHAVE
Reciclagem de alumínio, lingotes de alumínio, esquadria de alumí-
nio, norma técnicas relativa a alumínio

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Informações sobre reciclagem de alumínio: da manipulação da lati-
nha até a produção de esquadrias de alumínio.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Inicialmente na reciclagem de latinhas de alumínio deve se proceder 
à limpeza, com posteriormente separação das latinhas em relação 
a rejeitos (exemplo: plásticos) que possam estar misturados a elas. 
Nessa primeira fase deve-se proceder também à trituração e a pren-
sagem das latas. 

Esses procedimentos iniciais, segundo o documentos: “Equipamen-
tos para Alumínio”, podem ser feitos por dois processos diferentes, 
os quais devem ser escolhidos segundo o volume de latinhas a ser 
reciclado e segundo as condições das latinhas. Os processos são:

1. A Mini-usina de Latas que se destina a centros de processamentoA Mini-usina de Latas que se destina a centros de processamento 
de pequeno porte com capacidade máxima de �00Kg/h. Seu 
ciclo de operações é semi-automático ou totalmente automático 
(opcional). Esse processo e composto pelas máquinas: Esteira 
com Rolo de Tração Magnetizado, Peneira Giratória, RA-�00 V, 
sendo que a seqüência que essas máquinas estão enunciadas é a 
seqüência que será usada no referido processo. 

�. O Sistema L.A.V. que se destina a centros de processamento de 
médio e grande porte com capacidade mínima de �00 Kg/h, che-
gando até ao máximo de �000 Kg/h. Sendo o ciclo de operação é 
totalmente automático. Esse processo é composto pelas máqui-
nas: Esteira com Rolo de Tração Magnetizado, Peneira Giratória, 
Esteira Plana de Inspeção Visual, Triturador de Latas, Transporta-
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dor Pneumático, Silo de Armazenamento, Cabine Acústica do Tri-
turador, Prensa de latas. Sendo que a seqüência que essa máqui-
nas estão enunciadas é a seqüência que serão usadas no referido 
processo.

Obs: para se obter mais informações sobre esses processos devem-se 
consultar o referido documento na página da Recipress, cujas refe-
rências se encontram abaixo. 

Após a limpeza e prensagem das latas deve-se proceder ao processo 
de produção dos lingotes, processo este que exige grande investi-
mento financeiro, além de bom conhecimento técnico. No sentido 
de fornecer o conhecimento técnico; o processo produtivo e a indi-
cação do local onde se encontram as normas relativas às referências 
de qualidade do alumínio, além de outras informações, podem ser 
encontrados na tese de livre docência do Professor Doutor Jorge Al-
berto Soares Tenório “Aspectos Fundamentais e Tecnológicos do Pro-
cesso de Reciclagem de Latas de Alumínio”, cujas indicações gerais 
podem ser encontradas abaixo. 

Já o maquinário utilizado é um forno rotativo, que pode ser adquiri-
do junto às seguintes empresas:

Combustol Indústria e Comércio LTDA
Rua Coronel José Rufino Freire, ���
CEP: 0�1��-�00 - São Paulo-SP
Tel: (11)��0�-�1��- Fax: (11)��0�-����
E-mail: rlino@combustol.com.br
Site: http://www.combustol.com.br 

Engefor Engenharia Indústria LTDA
Estrada Sítio do Cachoeira, 1�0
CEP: 0���0-0�0   São Paulo-SP
Tel: (11)���1-1�1� - Fax: (11)����-�0��
E-mail: contratos@engefor.com.br
Site: http://www.engefor.com.br

Metaltrend Equipamentos Indústrias LTDA
Avenida das Nações Unidas, �1���, Pred. �a
CEP: 0����-�1� - São Paulo-SP
Tel: (11)����-���� - Fax: (11)����-����
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E-mail: ufer@metaltrend.com.br
Site: http://www.metaltrend.com.br 

Vale ressaltar que o referido forno deve ser feito sob encomenda e 
uma vez posto funcionamento deve estar permanentemente ligado.
Segundo o professor Jorge Alberto Soares Tenório, algumas empre-
sas compradoras de lingote podem ser:

l  Alcan-Alumínio, disponível em http://www.alcan.com.br/Brazil/alcan/
Corporate/SiteBrasil.nsf/home?openform

l  LATASA, Latas de Alumínio S.A, disponível em http://www.latasa.
com.br

l  Rexam Beverage Can Americas, disponível em http://www.rexam-
can.com.br/,

Mais informações sobre esses processos iniciais de reciclagem de alu-
mínio deve-se consultar a Resposta Técnica �1�, presente no endere-
ço: http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt416.pdf.

Nessa resposta encontram-se mais detalhes sobre reciclagem de alu-
mínio, indicações de instituições que podem ser consultadas caso 
tenha maiores dúvidas e principalmente fornecedores de máquinas 
usadas nesse processo de reciclagem desde a limpeza das sucatas 
até a produção dos lingotes.  

Sobre o processo de produção da esquadria a partir do lingote, na 
Resposta Técnica ���, presente no endereço: http://www.sbrt.ibict.br/
upload/sbrt626.pdf, podem-se encontrar informações sobre maquiná-
rio usado no processo de produção da esquadrias,  sobre mercado e 
suas perspectivas, sobre fornecedores de maquinários e referências 
de Normas Técnicas, as quais a produção de esquadrias está subme-
tida.  

A AFEAL, Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de Alu-
mínio, faz teste para verificar a conformidade da esquadria com a 
Norma Técnica da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
NBR 10��1:�000. Para maiores detalhe deve-se consultar o site da 
AFEAL: http://www.afeal.com.br.

Segundo Antônio B. Cardoso, em Publicação na FINESTRA BRASIL na 
edição de �0 de dezembro de �00�, para ligas de alumínio, no Brasil 
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existe a norma NBR ����, que é oficialmente utilizada pelos extruso-
res. A base dessa norma é a chamada de quatro dígitos, desenvolvida 
nos EUA pela Aluminum Association e  utilizada como parâmetro em 
outros países.

Também o princípio básico de uma liga de alumínio é: alumínio puro 
+ quantidade pequena de outros elementos = ligas de alumínio. Em 
geral, referindo-se à construção civil, as ligas mais utilizadas são da 
família �000, cuja composição é alumínio + magnésio-silício (Al-Mg-
Si). A capacidade de extrusão dessa família é muito boa, as proprie-
dades mecânicas são médias e o acabamento superficial, quando 
anodizado, é excelente. 

Mas os perfis em geral para esquadrias utilizam a liga �0�0; a liga 
�0�1, à qual são agregados um pouco mais de Mg e Si, é usada em 
perfis para ancoragens e outros componentes estruturais, pois ela 
tem propriedades mecânicas mais elevadas. (A liga �0�1- T� tem pra-
ticamente o dobro das propriedades mecânicas da liga �0�0-T�.) 
Para que todos os elementos que compõem a liga estejam unifor-
memente distribuídos, o tarugo que dará origem à extrusão passa 
por um processo de aquecimento que homogeneiza os compostos 
intermetálicos (elementos componentes da liga). 

Isso é extremamente importante para garantir que as propriedades 
mecânicas de um perfil não fiquem comprometidas, que o acaba-
mento superficial do produto seja adequado e que a performance 
do processo de extrusão seja boa. Após ser extrudado, o material é 
temperado. 

Em geral, nas esquadrias é usada à têmpera T�, que submete o ma-
terial extrudado a um tratamento de solubilização (resfriamento 
acelerado, com utilização de ventiladores ou aspersão de água) e 
envelhecimento artificial (a liga �0�0-T� passa por um aquecimento 
de 1�� graus Celsius por aproximadamente � horas). Na liga �0�1, a 
nomenclatura da têmpera utilizada é T�, que passa pelos mesmos 
processos.

Nesse sentido é fundamental analisar o lingote obtido com a recicla-
gem para verificar se ele pode ser usado no feitio de esquadrias, essa 
análise pode ser feita junto a AFEAL.
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Finalmente o processo detalhado de produção de esquadria pode 
ser obtido junto aos fornecedores de maquinários.

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES

Informações sobre mercado, processo, maquinário, layout, infra-es-
trutura,  e planejamento econômico relativos a fundição de alumí-
nios, além de referências de instituições ligadas ao assunto, deve-se 
consultar a Resposta Técnica 1���, presente no endereço: http://www.
sbrt.ibict.br/upload/sbrt1638.pdf, cujas referências completas encon-
tram-se abaixo. 

Também na Resposta Técnica �0�, presente no endereço: http://www.
sbrt.ibict.br/upload/sbrt609.pdf, encontram-se mais informações sobre o 
mercado de reciclagem de alumínio, além de referências de outras 
instituições.  

REFERÊNCIAS

ABIMAQ Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. Dispo-
nível em: <http://www.abimaq.com.br/ >. Acesso em �1 de dez. �00�.

AFEAL Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de Alumí-
nio. Disponível em: <http://www.afeal.com.br>. Acesso em �1 de dez. 
�00�.

BENDAZZOLI, Caio.  Resposta Técnica ���. Disponível em: <http://
www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt626.pdf>. Acesso em �1 de dez. �00�.

BOTELHO, Carlos A. V. de Arruda. Resposta Técnica 1���. Disponível 
em: <http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt1638.pdf>. Acesso em �1 de dez. 
�00�.

OLIVEIRA, Rogério Moreira de.  Resposta Técnica �1�. Disponível 
em: <http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt416.pdf>. Acesso em �1 de dez. 
�00�.

RECIPRESS Equipamento para Reciclagem Ltda. Equipamentos para 
Alumínio. Disponível em:
 <http://www.recipress.ind.br/indexprt.html>. Acesso em �1 de dez. �00�.
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TENÓRIO, Jorge Alberto Soares. Aspectos Fundamentais e Tecnológi-
cos do Processo de Reciclagem de Latas de Alumínio. São Paulo, 1���. 
11�p. Tese de livre docência. Escola Politécnica,, Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 1���. Disponível em: <http://dedalus.usp.br:4500/ALE-
PH/POR/USP/USP/TES/FULL/0747384?>. Acesso em �1 de dez. �00�.

TOLERÂNCIA, Liga e Têmperas no Processo da Extrusão de Perfis. Dis-
ponível em: 
<http://www.arcoweb.com.br/tecnologia/tecnologia29.asp>. Acesso em �1 
de dez. �00�.

VALLEJO, Sérgio.  Resposta Técnica �0�. Disponível em: <http://www.
sbrt.ibict.br/upload/sbrt609.pdf>. Acesso em �1 de dez. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Paulo Cézar de Oliveira

DATA DE FINALIZAÇÃO
�1 de dez. �00�
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ANÁLISE DE ÓLEOS E GRAXAS

PALAVRAS-CHAVE
Efluente, análise de efluente, óleo, graxa, método analítico, óleo mi-
neral, óleo vegetal, gordura animal, Cromatógrafo Gasoso Acoplado 
ao Espectômetro de Massa, GC-MS

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Necessita de método analítico de determinação de óleos e graxas, 
em efluente de indústria alimentícia, que se enquadre nos parâme-
tros da resolução CONAMA ���, que determina um percentual de �0 
mg/L de óleo mineral e �0 mg/L de óleo vegetal e gordura animal. 

SOLuÇÃO APRESENTADA
A análise de resíduos contidos em efluente, para atender a legisla-
ção ���/0� do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, no 
que se refere à porcentagem de óleos minerais, vegetais e gorduras 
animais, ainda está sob discussão. A Câmara Técnica do CONAMA in-
formou que apenas regulamenta o setor, cabendo aos órgãos esta-
duais estabelecer os procedimentos necessários para que a lei seja 
cumprida.

O CONAMA prorrogou em � de abril de �00�, de acordo com a resolu-
ção ��0/0�, o prazo para “complementação das condições e padrões 
de lançamento de efluentes” até 1� de março de �00�.
Contudo, o Prof. Roque Pivelli, do Departamento de Engenharia Hi-
dráulica e Sanitária, da Escola Politécnica e do Depto. de Saúde Am-
biental da Faculdade de Saúde Pública, ambos da USP, sugere algu-
mas possibilidades.

Na primeira, ele indica a consulta ao “Standard Methods for Examina-
tion of Water and Wastewater”, da American Water Works Association. 
Trata-se de documento que relaciona e disponibiliza os mais variados 
métodos de análises no setor da engenharia de águas. 
O professor Pivelli também sugere a análise, para a quantificação e 
qualificação dos óleos e da gordura, através do processo de Espectro-
fotometria. Segundo Márcio Nardelli, da Central Analítica do Instituto 
de Química da USP, é possível essa análise através do processo deno-
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minado Cromatógrafo Gasoso Acoplado ao Espectômetro de Massa 
(GC-MS). No entanto, ele nos informa que para isso é necessário pri-
meiramente tratar o efluente para que se tenha um extrato, que seja 
capaz de ser analisado pelo GC-MS.
Ainda segundo o Prof. Roque, uma maneira segura de se ater a nova 
legislação, que dispensaria outros métodos de análise, seria a garan-
tia, por parte do emissor do efluente, de que não existiria em sua 
composição óleo mineral. De modo que, através da extração por He-
xano, a somatória de óleos vegetais e gordura animal não ultrapasse 
�0 mg/L.

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Como se trata de legislação recente, recomenda-se que se acompa-
nhe o andamento legal do assunto, bem como a atuação dos órgãos 
estaduais responsáveis, que podem estabelecer algum procedimen-
to na área. 

Recomenda-se também que se tome contato com a fonte indicada 
pelo Prof. Pivelli, como também com a Central Analítica, do Instituto 
de Química da USP, que pode trazer mais especificações sobre o mé-
todo analítico indicado.
Disponível em: <http://ca.iq.usp.br>. Acesso em 11 de maio �00�.

REFERÊNCIAS

PIVELLI, Roque, Professor do Departamento de Engenharia Hidráuli-
ca e Sanitária, da Escola Politécnica e  Depto. de Saúde Ambiental da 
Faculdade de Saúde Pública, USP.

NARDELLI, Márcio, Central Analítica, Instituto de Química, USP

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/conama/index.cfm>. Acesso em 
11 de maio �00�. 

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Guilherme Leite Cunha

DATA DE FINALIZAÇÃO
11 de maio �00�
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APROVEITAMENTO DE 
POLIuRETANO DE FORMA 
ARTESANAL

PALAVRAS-CHAVE
Poliuretano, aproveitamento, resíduo

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Gostaria de obter informações sobre o aproveitamento de poliure-
tano

SOLuÇÃO APRESENTADA
Os poliuretanos (PU’s) foram desenvolvidos por Otto Bayer, em 1���, 
tornando-se uma fantástica história de sucesso e um negócio de 
muitos bilhões de dólares no mundo atual. São produzidos pela re-
ação de poliadição de um isocianato (di ou polifuncional) com um 
poliol e outros reagentes como: agentes de cura ou extensores de 
cadeia, contendo dois ou mais grupos reativos; catalisadores; agen-
tes de expansão; surfactantes; cargas; agentes antienvelhecimento, 
corantes & pigmentos, retardantes de chama, desmoldantes, etc. Os 
isocianatos podem ser aromáticos ou alifáticos. Os compostos hidro-
xilados podem variar quanto ao peso molecular, natureza química 
e funcionalidade. Os polióis podem ser poliéteres, poliésteres, ou 
possuir estrutura hidrocarbônica. A natureza química bem como a 
funcionalidade dos reagentes deve ser escolhida de acordo com as 
propriedades finais desejadas. Esta flexibilidade possibilita a obten-
ção de materiais com diferentes propriedades físicas e químicas, e faz 
com que os PU’s ocupem posição importante no mercado mundial 
de polímeros sintéticos de alto desempenho (Vilar, 1���).

Existem algumas formas de reaproveitamento do poliuretano, seja 
como destino final ou como matéria-prima para retorno ao processo:

1. Reciclagem de material
Incorporação de retrituração: resíduos de espuma de PU são transfor-
mados em pó fino e podem ser adicionados ao sistema original como 
espessante em quantidades de até 10%.
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2. Reciclagem de matéria-primas
As matérias-primas para a produção de plásticos podem ser recupe-
radas a partir de resíduos plásticos através da decomposição química 
da cadeia de polímeros.
Além dos processos hidrolíticos e aminolíticos, esforços têm se con-
centrado principalmente na glicólise, na qual os grupos de uretanos 
são quebrados parcialmente. Dependendo da aplicação específica, 
o produto resultante pode ser adicionado ao componente de poliol 
em quantidades de até �0%. A BASF licenciou sua tecnologia proprie-
tária de glicólise para vários clientes europeus e, em conjunto com a 
Philip Enviromental de Ontário, no Canadá, inaugurou recentemente 
a primeira fábrica na região do NAFTA (Detroit, Michigan).

3. Recuperação de energia
Todos os materiais de PU podem ser eliminados em modernas fá-
bricas de incineração sem quaisquer problemas. Já que a energia 
gerada pela sua incineração pode ser recuperada, eles podem nova-
mente ter um papel importante na preservação dos nossos recursos 
naturais no fim da sua vida útil.

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
A reciclagem ou reaproveitamento se torna viável dependendo da 
quantidade de material, caso seja pouca essa quantidade, recomen-
da-se que o consulente, para não descartar o resíduo simplesmente 
como lixo sanitário, busque uma empresa que faça a incineração des-
te material.

METODOLOGIA DO ATENDIMENTO/FONTES 
DE INFORMAÇÃO CONSuLTADAS/ BIBLIOGRAFIA
Vilar, Walter Dias. Quimica e tecnologia dos poliuretanos. �.ed. Rio de 
Janeiro: Vilar Consultoria, 1���.

Vilar Poliuretanos
Av. Epitácio Pessoa, ���0/��0 – Lagoa
Rio de Janeiro – RJ - CEP: ����1-000
Tel: (�1) ����-��0�
e-mail: vilar@poliuretanos.com.br
home page: http://www.poliuretanos.com.br 

BASF Poliuretanos Ltda.
Fábrica- Sistemas de Poliuretanos
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Av. Papa João XXIII, ��00 - 0���0-�0�
Fone: (11) ����-��00 - Fax: (11) ����-����
home page: http://www.basf.com.br 

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Kleberson Ricardo de Oliveira Pereira

DATA DE FINALIZAÇÃO
�� de mar. �00�
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APROVEITAMENTO DE 
SOBRAS DE GESSO

PALAVRAS-CHAVE
Gesso, aproveitamento de gesso, reciclagem

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Obter sugestões de aproveitamento de sobras gesso.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Há várias formas de aproveitamento do gesso. Algumas possibilida-
des estão na construção civil, na correção de solos para agricultura e 
na industria cerâmica. O problema principal para o aproveitamento 
deste material é que ele depende de uma estrutura logística que es-
capa ao âmbito de apenas um setor empresarial. Por exemplo, o ges-
so pode ser adicionado ao cimento portland, entretanto, o custo de 
uma mudança operacional na industria do cimento seria justificado 
se, as sobras de gesso (gesso puro – e neste caso o gesso acartonado, 
que é o mais comum, teria que passar por processos de purificação; o 
que aumentaria seu preço) equivalessem à alta demanda requerida 
deste material. Outro exemplo de contraponto seria destinar toda as 
sobras à moagem a fim do uso de gesso em pó na correção de solos 
ou, até mesmo, em casos específicos como a demarcação de pistas 
de atletismo. Porem nestes casos, a demanda das sobras poderá ser 
maior que a demanda requerida para estes fins. 

Sanado tal descompasso logístico o gesso possui um grande poten-
cial para a reciclagem. Algumas sugestões, caminhos e instituições 
que trabalham com esta questão estão disponíveis em algumas res-
postas do SBRT.

Uma tentativa de se criar uma logística para a viabilidade da recicla-
gem do gesso tem sido empreendida pelo Instituto de Tecnologia 
de Pernambuco -ITEP junto a usinas de cana-de-açúcar reciclando o 
gesso oriundo da construção civil em gesso agrícola. Disponível em: 
<http://www.itep.br/gesso/projetos_execucao.asp>. Acesso em: 1� de jul. 
�00�
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CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
O gesso, como já foi dito acima, possui um grande potencial na in-
dustria da reciclagem, entretanto falta arranjo logístico de explora-
ção deste potencial. O melhor procedimento por parte do empreen-
dedor será obter informações junto aos laboratórios de pesquisa e, 
até mesmo, de se montar parcerias com e através deles. Veja alguns 
caminhos já dados na resposta do SBRT. Disponível em: <http://www.
sbrt.ibict.br/upload/sbrt470.html>.

REFERÊNCIAS

SBRT Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. Forma de reaproveita-
mento dos resíduos que sobram da produção de gesso branco. Dis-
ponível em: <http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt470.pdf>. Acesso em: 1� 
de jul. �00�. 

TEP Instituto de Tecnologia de Pernambuco. Disponível em: <http://
www.itep.br>. Acesso em: 1� de jul. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Wladimir Barbieri Junior

DATA DE FINALIZAÇÃO
1� de jul. �00�



M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
, R

EC
IC

LA
G

EM
 E

 T
R

AT
A

M
EN

TO
 D

E 
R

ES
ÍD

U
O

S

��

APROVEITAMENTO DO PÓ DE CAFÉ 
NA CONSTRuÇÃO CIVIL

PALAVRAS-CHAVE
Ecologia, energia, reciclagem, café.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Deseja saber como e em qual finalidade pode empregar o pó de café, 
pois constatou que tal resíduo é eliminado em grandes quantidades 
por máquinas de café expresso e também no consumo doméstico. A 
sua utilização eliminaria uma grande quantidade de lixo.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Toda a preocupação ecológica acerca dos resíduos que eliminamos 
na Natureza é digna, e todo o indivíduo a tem em menor ou maior 
intensidade. Contudo, a inquietação diferencial é justamente aquela 
que se ergue em relação ao senso comum e aponta uma saída até 
então impensável, uma solução e, por que não, uma nova realidade 
para os resíduos que lançamos na natureza. 

Pressupõe-se que o empreendedor ecológico faça essa ponte entre 
o fato e o futuro: saindo da mera constatação de uma situação para 
dignificá-la sempre num melhor desfecho. Portanto, se a percepção 
e o senso crítico são necessários à sociedade no que diga respeito às 
questões do meio ambiente, uma nova idéia, atada a um bom proje-
to para a sua concretização, é fundamental para o empreendedor.
A primeira questão que deve ser colocada pelo empreendedor a si 
mesmo é a finalidade para a qual irá destinar o material – aqui no 
caso, um resíduo orgânico. Uma possibilidade é a compostagem e a 
transformação de tal resíduo em adubo, mas este processo emprega 
todo o lixo orgânico (ou seja, além do pó de café outros resíduos). Um 
outro viés que encontramos é o do uso do pó de café como substitu-
to do carvão em pilhas, mas tal projeto se encontra em fase de testes. 
Há ainda um terceiro e mais recente: a possibilidade de utilização do 
café em grãos para a obtenção de biodiesel. 

Num primeiro momento, recomendamos que seja reconhecida uma 
finalidade através de informações sobre o assunto. Olhando por este 
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ângulo, a análise de tais informações surge como outro ponto impor-
tante para a concretude de uma idéia: elas devem ser refinadas, suas 
fontes serem checadas e de preferência partirem de centros de pes-
quisa e tecnologia. Serão eles que garantirão a atualização do conhe-
cimento e ressonância com uma idéia inovadora. Também ajudam o 
empreendedor no desenvolvimento de uma boa base para a argu-
mentação e defesa de um projeto e sua viabilidade junto a órgãos de 
fomento à pesquisa.  

Em vista destas prerrogativas, elencamos dois textos que seguem 
abaixo. Cada um aponta um possível caminho para a utilização do 
pó de café: o primeiro de uma forma direta e o segundo como uma 
potencialidade a ser analisada. 

Café usado pode fazer baterias mais “limpas”
O pó de café já utilizado na cozinha é uma nova matéria-prima para 
baterias de lítio, compondo a parte do eletrodo negativo, que pode 
baratear em mais de metade o custo dos materiais e de �% a 10% o 
custo de produção de baterias feitas atualmente. Hoje a maioria de-
las são feitas com grafite. A novidade está sendo estudada pela Sony 
e foi apresentada na última semana do ano passado como parte de 
um relatório ambiental da empresa, um documento que reúne diver-
sas iniciativas para a produção de equipamentos não-poluentes.

Segundo a empresa, poderiam ser recicladas, só no Japão, cerca de 
��0 mil toneladas de café utilizado para a produção da bebida em 
cozinhas industriais ou não. A eficiência do novo tipo de bateria seria 
similar a das que são atualmente comercializadas. A grande novidade 
está no processo de desidratação para aproveitamento do material, 
que após o uso fica muito umedecido. A empresa utiliza uma fermen-
tação natural em altas temperaturas. A grande vantagem ambiental 
do novo processo é que ele envolve uma carbonização “limpa” do 
material utilizado na bateria e utiliza um tratamento para remoção 
de impurezas que requer menos ácidos.

O relatório ambiental da empresa também inclui aparatos como 
equipamentos internos de computadores sem halogênio e um apa-
rato que reconhece a qualidade de plásticos. Este equipamento pode 
se tornar muito útil na reciclagem de plásticos pretos, já que estes 
refletem pouca luz e por isso oferecem menor identificação pelos 
métodos convencionais. (Fonte: Agência de Notícias Prometeu)
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Café é matéria-prima para obtenção do biodiesel
Novo destino está sendo traçado, na UFMG, para os grãos de café 
classificados como defeituosos, e que não ganham o mercado exter-
no. Por sugestão do Sindicato das Indústrias do Café de Minas Gerais 
(Sindcafé), professores da Escola de Engenharia iniciaram pesquisa 
sobre a viabilidade de seu aproveitamento para a produção de bio-
diesel. Os estudos são financiados pela FAPEMIG, que aprovou, em 
�00�, a liberação de R$ �0 mil.

O valor destina-se ao custeio de pequena escala de trabalho em la-
boratório, informa uma das coordenadoras da pesquisa, a professora 
Adriana Silva França, do departamento de Engenharia Química. O 
trabalho consiste em realizar a extração do óleo, isolar impurezas e 
verificar a viabilidade de seu uso para a produção do biodiesel. O mé-
todo vale-se de solventes, indicado para sementes de baixo teor de 
óleo, como as do café.

Estima-se que, de cada 100 quilogramas de café, é possível obter 1� 
quilogramas de óleo. Apesar de produzir pouco óleo - a soja fornece 
�0% e o babaçu �0% de sua massa -, o café possui vantagens em 
relação a outras oleaginosas, sobretudo devido ao volume de sua 
produção e ao custo reduzido do processo de aproveitamento dos 
grãos defeituosos, cuja separação já ocorre no beneficiamento con-
vencional.

Rede organizada
O fato do café ser uma cultura consolidada, que conta com ampla 
rede de agricultores e empresários organizados, é outro fator impor-
tante para o aproveitamento dos grãos como combustível biodegra-
dável. Diversificar o destino dos grãos também interessa aos cafei-
cultores devido à queda sistemática dos preços do café no mercado 
internacional nas últimas décadas.

A utilização de grãos de culturas regionais poderia ser o caminho 
mais adequado para o Brasil obter sucesso na produção de matérias-
primas para a biodiesel, avalia o professor Leandro Soares de Oliveira, 
do departamento de Engenharia Química que, junto a Adriana França, 
coordena a pesquisa na área. Ele observa que a instalação de unida-
des regionais de produção de biodiesel utilizando oleaginosas locais, 
além de reduzir custos, permitiria gerar novos empregos e facilitaria 
o escoamento do produto para a própria comunidade. Minas Gerais 
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responde por quase metade da produção nacional de café, e o Brasil 
é o líder mundial. Só em �00�, o país colheu cerca de �,� milhões de 
toneladas de grãos – estima-se que ��0 mil serão defeituosos, o que 
daria para extrair �1,�� mil toneladas de óleo para biodesel.

O consumo de diesel no Brasil chega a R$ �0 bilhões de litros ao ano. 
“Com a nova regulamentação, que autoriza a mistura de �% do bio-
combustível ao diesel, o mercado precisará produzir �00 milhões de 
litros de biodiesel ao ano”, estima o professor Inácio Loiola Campos, 
do departamento de Engenharia Nuclear da Escola de Engenharia. 
De acordo com Leandro de Oliveira, o aproveitamento de grãos de 
culturas regionais como matéria-prima de combustíveis pode aju-
dar a fortalecer uma mentalidade de pesquisa em biodiesel no país. 
Além dos centros de pesquisa da Petrobrás e do CETEC, que desen-
volveram tecnologia na área, há, segundo o professor, dois grandes 
grupos – sediados na USP e UFRJ -, que estudam biocombustíveis a 
partir de diversas fontes.

“As competências estão sendo formadas”, analisa Oliveira, que par-
ticipa da estruturação do laboratório de biodiesel na Escola de En-
genharia e de novo grupo de pesquisa na UFMG sobre biocombus-
tível, ao lado de Adriana França, Inácio Loiola e Ramón Molina, este 
do departamento de Engenharia Mecânica. O objetivo é expandir a 
pesquisa com diversas matérias-primas e desenvolver projeto para 
implantação, na Universidade, de unidade de produção de biocom-
bustíveis.

Sobre a importância da pesquisa na área, Inácio Loiola lembra que o 
peso do petróleo e da eletricidade de origem hidráulica é muito alto 
na matriz energética do Brasil. “Se houver nova crise, o país poderá 
amargar graves conseqüências”, prevê o professor. Loiola desenvolve 
tese de doutorado em que compara o diesel ao biodiesel feito a partir 
de várias oleaginosas. Os itens analisados são emissão de poluentes, 
desempenho do motor e oxidação do biodiesel, freqüente �0 dias 
após de sua produção. Quando isso ocorre, ele tem suas característi-
cas alteradas e pode causar danos ao motor e ao meio ambiente.

Biodiesel
Derivado de óleos vegetais ou de gorduras animais, é um combustí-
vel para motores a combustão interna com ignição por compressão, 
renovável e biodegradável, capaz de substituir parcial ou totalmente 
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o óleo diesel de origem fóssil. Ele permite reduzir, drasticamente, a 
emissão de poluentes na atmosfera. A indústria automobilística já 
possui cronograma para converter motores de carro de passeio para 
diesel, o que aumentará sua vida útil e o consumo de biodiesel no 
país. (Fonte: Centro de Comunicação da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais).

INDICAÇõES
Sobre compostagem do lixo veja:

Compostagem: a arte de transformar o lixo em adubo orgânico http://
www.planetaorganico.com.br/composto.htm 
http://www.planetaorganico.com.br/composto2.htm 

Fazenda Guirra: compostagem
http://www.guirra.com.br/guirranet/oqecomposto.htm 

Unidade de Reciclagem e Compostagem
http://www.ufv.br/lesa/urc.htm 

Processo de Compostagem a Partir de Lixo Orgânico
http://www.cpatu.embrapa.br/online/Circ.tec.29.pdf 

Compostagem - como fazer
http://www.setorreciclagem.com.br/modules.php?name=News&file=article&si
d=185 

Sobre o biodiesel a partir do café
http://www.agrisustentavel.com/san/ciencafe.htm 

METODOLOGIA DO ATENDIMENTO/FONTES 
DE INFORMAÇÃO CONSuLTADAS/ BIBLIOGRAFIA

Agência de Notícias Prometeu. Café usado pode fazer baterias mais 
“limpas”. Disponível em: 
<http://www.prometeu.com.br/noticia.asp?cod=330>. Acesso em �� de 
abr. �00�.

Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Café é matéria-prima para obtenção do biodiesel. Disponível em: 
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<http://www.ufmg.br/online/arquivos/001287.shtml>. Acesso em �� de 
abr. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Wladimir Barbieri Junior

DATA DE FINALIZAÇÃO 
�� de abr. �00�
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AVALIAÇÃO DE PROJETOS 
AMBIENTAIS

PALAVRAS-CHAVE
Avaliação de projetos ambientais, bacias hidrográficas, micro-bacias 
hidrográficas, comitês de bacia, recursos hídricos, Comitê de bacia 
urbana. Alto Tietê, Capacidade governativa de comitê, Avaliação de 
políticas públicas, Convergência, Política estadual e metropolitana 
de recursos hídricos, Saneamento ambiental 

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Saber se existe uma ferramenta de gestão para membros de comitês 
de bacia conduzirem a seleção-acompanhamento-avaliação dos re-
sultados de cada projeto realizado com recursos de comitê no terri-
tório da respectiva bacia.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Para a compreensão desta consulta segue o trabalho gentilmente ce-
dido do Professor Ricardo Toledo Neder da UNESP - Universidade do 
Estado de São Paulo/ Campus Rio Claro.
 
Ficha catalográfica: NEDER, R.T. (coord.) Metodologia Multicriterial 
para decisão e avaliação de projetos em comitês de bacia hidrográfi-
ca urbana. Instituto de Economia – UNICAMP, Instituto de Economia 
– Núcleo de Estudos Agrários – NEA; e Universidade Estadual Paulista. 
UNESP – IGCE. Departamento de Planejamento Territorial e Geopro-
cessamento – DEPLAN – Rio Claro São Paulo. Outubro �00�.  �� págs

METODOLOGIA MuLTICRITERIAL PARA DECISÃO E AVALIAÇÃO 
DE PROJETOS EM COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA uRBANA
RICARDO TOLEDO NEDER (coord.)

INTRODuÇÃO 

(1)  Características dos financiamentos a projetos do Fehidro no Co-
mitê do Alto Tietê

(�)  Cinco recomendações para uma metodologia de avaliação multi-
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critérios para projetos em comitê de bacia urbana em são paulo 

�.1. Fomento às redes técnicas e sociais na gestão integrada de re-
cursos hídricos

�.�. Fomento ao consórcio de Prefeituras e órgãos estaduais 
�.�. Fomento ao trabalho em rede entre órgãos e entidades de pre-

feituras 
�.�. Fomento ao consórcio público entre municípios
�.�. Fomento aos trabalhos em rede de entidades civis universidades 

e empresas inovadoras
 
(�)  O processo de chamada do edital anual de financiamento a proje-

tos em comitê de bacia urbana
(�)  Conclusões  
(�)  Referências bibliográficas

Introdução
Os resultados aqui apresentados não teriam sido possíveis sem o 
apoio das seguintes instituições: ao CBH-AT-Fehidro Comitê da Ba-
cia do Alto Tietê, que apostou com a universidade no desenvolvi-
mento de uma metodologia pioneira multi-critérios para avaliação 
dos impactos de seus projetos financiados com recursos públicos; à 
UNICAMP, Instituto de Economia/Núcleo de Economia Agrária NEA, 
que realizou o convênio com o Comitê e sistema FEHIDRO  para de-
senvolvimento da base técnica da metodologia aplicada de avalia-
ção projetos apoiados e financiados pelo Comitê do Alto Tietê. [1i] à 
FAPESP - Programa  Políticas Públicas através do projeto “Capacidade 
Governativa de Comitê Metropolitano na Bacia do Alto Tietê’  voltado 
para pesquisa e extensão envolvendo representantes da sociedade 
civil e prefeituras;  à UNESP, Departamento de Planejamento Territo-
rial - DEPLAN, Rio Claro, e o CEA - Centro de Estudos Ambientais, que 
apoiaram a coordenação do projeto FAPESP no âmbito do qual foram 
extraídos os fundamentos teóricos dessa metodologia. 

O objetivo maior da proposta aqui discutida é sensibilizar dirigen-
tes do CBH-AT e de seus  colegiados regionais, quanto ao potencial  
tanto para acompanhamento quanto para avaliação de resultados. 

1 i Financiamentos Programa Políticas Públicas/FaPESP 98/13979-3 (que abran-
geu amplo programa de capacitação dos membros do comitê)  e proc.036-01 
– CBH-aT-Fehidro.(que envolveu a pesquisa sobre metodologia multicritérios 
aplicada a Comitê de bacia).
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Ainda é insuficiente a gestão dos projetos atualmente (identificar os 
retornos ou impactos negativos e positivos) para comitês de bacia 
no estado de São Paulo. A fase de 1���-�00� no tocante ao fundo 
de fomento aos seus projetos, é marcada, sobretudo pelo esforço de 
controle administrativo dos financiamentos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos. A fase que se abre a partir de �00� será a de iden-
tificar os retornos dos projetos financiados em diversos campos de 
aplicação ou impactos. 

Nesse sentido, a adoção de uma metodologia multi-critérios é de 
suma  importância para Comitês de bacia. Sobretudo em bacias ur-
banas e agro-industriais, a avaliação deve ter caráter multidisciplinar. 
Não é por acaso que a sociedade brasileira adotou na Constituição de 
1���, por meio dos dispositivos de política urbana (artigos 1��-1��) 
e do abrangente artigo ��� do meio ambiente, o princípio da gestão 
integrada de recursos hídricos nas cidades. Ou seja, trata-se de con-
vergir essa gestão com outras políticas.  

Isso é duplo desafio à gestão de políticas públicas no sentido de superar 
bloqueios tanto para implementar ações entre setores vizinhos quanto às 
modalidades de ação integrada mais importantes e prioritárias. 

Daí a necessidade de planos e projetos em recursos hídricos – conside-
rando ser a produção da água tanto uma questão de infra-estrutura am-
biental e econômica, quanto investimento de política social - enfrentar 
os abusos ou mau uso e ocupação do solo urbano, destruição de bacias 
e microbacias pela urbanização desenfreada, a política de oferta da água 
dissociada de sua gestão entre múltiplos usuários, ao seu abastecimento 
racionado ou caro para uso humano, ou ainda ao crescente desperdício 
sob a forma da ausência de políticas de saneamento ambiental com gra-
ves conseqüências para a poluição das águas, (entre outros).

Diante dessas dificuldades, indicadores de eficiência econômica, seja pri-
vada, seja governamental, são insuficientes para selecionar projetos de-
correntes de políticas públicas [�ii] com impacto comunitário e regional. 

2 ii a noção de política pública aqui adotada corresponde à ação do estado e da 
sociedade civil orientada por uma lei específica (regulamentação) tendo como 
suporte uma vinculação explícita ao orçamento público (isto é, que obtém seus 
recursos de uma fonte pública de arrecadação, seja ela impostos, taxas, contri-
buições e demais mecanismos tributários do Estado, sob autorização da socie-
dade civil organizada politicamente, ou seja, pelo Legislativo).
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Essas dificuldades têm levado os pesquisadores desde os anos �0 a 
busca de novas metodologias alternativas de avaliação. [�iii] A litera-
tura no quadro internacional e brasileiro, a partir dos anos �0, aponta 
com recorrência uma dessas metodologias: a avaliação de projetos 
públicos por múltiplos critérios, avaliação multicriterial ou ainda, 
simplesmente, avaliação por multicritérios. [�iv]

Tanto os representantes institucionais (governo estadual e munici-
pal) quanto usuários econômicos (consuntivos e não-consuntivos) 
associações de usuários unifamiliares e entidades civis em comitê 
de bacia, agem como tomadores de decisão diante de escolhas de 
investimento. 

Daí a importância de tratar o projeto apoiado por Comitê de bacia, 
como resultado do arranjo institucional que lhe dá sustentação. A es-
colha de investimento está subordinada ao arranjo. 

Essa subordinação implica em levarmos em conta a ação social da 
representação social e dos agentes políticos de prefeituras e órgãos 
estaduais. 

Ela é distinta da racionalidade técnica ou para fins tecnológicos e es-
tritamento econômico-produtivo no mercado. 
Afirma-se, com freqüência, que “a água é um bem público de natu-

3 iii no quadro internacional, os primeiros trabalhos de crítica aos métodos tradi-
cionais de avaliação de eficiência econômica, e eficiência social tiveram duas 
origens: uma no âmbito latino-americano, com Carlos Matus, para quem a 
racionalidade do planejamento tradicional é determinística – isto é, seleciona 
problemas bem-estruturados que podem ser resolvidos com precisão para dar 
utilidade a ferramentas já disponíveis. (Carlos Matus, Planificación y gobierno.(Carlos Matus, Planificación y gobierno. 
Santiago do Chile.revista de la CEPaL no. 31, 1987, e “Entrevistas com Matus 
– O método PÉS”, op. cit. (p.60).  Outra corrente é dos organismos multilate-Outra corrente é dos organismos multilate-
rais de crédito e assistência técnica (v. por exemplo, C. Tobal “Multi-objetivity in 
project evaluation – a critical review. iDB/UniDO Simposium on the Use of So-iDB/UniDO Simposium on the Use of So-
cioeconomic investiment criteria in project avaluation. Washigton. Dc. March. 
1973. Para uma resenha desse quadro, V. Lenina Pomeranz – avaliação de Pro-
jetos Públicos – metodologia alternativa (São Paulo: iPÊ/USP, série relatório de 
pesquisas rP-48, 1992 (137 pp.)

4 iv Há “outros objetivos explícitos a atingir com o projeto (...) porque o mercado 
e a soberania do consumidor, mesmo nas condições de segundo ótimo, não 
parecem apropriados para direcionar as decisões de investimento no setor pú-
blico”. Lenina Pomeranz. Op. cit. 1992:89.



M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
, R

EC
IC

LA
G

EM
 E

 T
R

AT
A

M
EN

TO
 D

E 
R

ES
ÍD

U
O

S

��

reza econômica, finito, de escassez comprovadamente crescente no 
mundo inteiro e, conseqüentemente, sua utilização racional é um 
imperativo disciplinar da sociedade” [�v]. Não é perspectiva aqui ex-
plorar essa correlação entre um bem público (qual deles não tem im-
plicação econômica?) e escassez econômica. 

Embora o caráter finito dos recursos hídricos seja inquestionável, o 
tratamento da crise da gestão socioambiental da água tem origem 
noutro campo científico, o da escassez ecológica. A escassez ecoló-
gica, entretanto, não é correlata à noção de escassez econômica de 
um bem no mercado. [�vi] É equivocado, portanto, transpor de forma 
mecânica tal noção para o campo das ciências sociais econômicas, e 
daí para a gestão pública e privada. 

A utilização de instrumento econômico é comum na gestão de recur-
sos hídricos, e tem sido feita em vários países pela cobrança do uso da 
água quando aplicado o consumo consuntivo ou econômico-produ-
tivo dos agentes econômicos. Caso da aplicação do princípio polui-
dor-pagador no caso, no qual é a descarga de efluentes cobrada pelo 
dano que provoca nos cursos d´água.  Trata-se de uma política cujos 
resultados são parciais ou reduzidos em casos de mananciais urbanos 
já poluídos. A literatura mais recente de avaliação de projetos (anos 
�0), por isso mesmo, tem advertido para o risco da superestimação 
da racionalidade técnica dos instrumentos de cobrança. Na realidade 
mais complexa, a ação antrópica do homem sobre meio ambiente não 
pode ser entendida apenas do ponto de vista ambiental [�vii]. 

Dessa forma, o que é racionalidade técnica não se converte em re-
sultados sociais. Os dois podem ser divergentes entre si. Justamente 

5 v Belmiro Valverde Jobim Castor, “alguns aspectos político-institucionais de 
um mercado de água no Brasil”. Conclusões e perspectivas do i Congresso Es-
tadual de Comitês de bacia no Estado de São Paulo. Águas de São Pedro. 10-10-
14/12/2002.

6 vi Essa visão vem sendo discutida, por exemplo na teoria econômica neoclás-
sica, segundo a qual bens escassos são os que encontram preço no mercado. 
Seu raciocínio é o seguinte: um bem que não tem preço no mercado não pode 
ser considerado escasso. Ora, se do ponto de vista ecológico a água é tida como 
um bem escasso, é porque sua falta o torna mais valioso, logo há necessidade 
de aplicar a sua exploração técnicas de formação de preço para corrigir supos-
tas externalidades na sua utilização.

7 vii in nilson Maia, H. Martos & W. Barella -  Indicadores ambientais: conceitos e 
aplicações. São Paulo: Educ/Comped/inep 2001 (pp. 15-46).
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por isso os projetos apoiados em Comitês de bacia refletem a difícil 
convergência. Daí exigirem uma prática específica de planejamento, 
que é a base da avaliação multi-critérios:

Projetos decorrentes desse tipo de planejamento processual, não 
impositiva, negociada, mesmo que restrito inicialmente aos quadros 
técnicos setoriais do governo e conselhos de representantes sociais, 
devem incorporar os direitos de participação, a fim de aproximar mais 
a avaliação de projetos do processo real de tomada de decisões [�viii]

Desde 1��� a discussão, concepção e implantação de sistemas inte-
grados de recursos hídricos no Brasil, e particularmente no estado 
de São Paulo, vem sendo influenciados pela necessidade de superar 
os planos e programas setoriais do tipo planejamento normativo e 
descendente tanto do gênero determinístico [�ix ] quanto do gênero 
estocástico [10x]. Essas duas modalidades fazem parte do planeja-
mento tradicional do setor energético e hidráulico no Brasil:

Unidimensional (só recurso econômico)
Planos eram determinísticos que levam a um resultado previsto no 
instrumental de trabalho:
A ------------> B
Não havia atores sociais
Dimensões-chave: os atores chaves são a esfera governante e um sis-

8 viii V. Carlos Matus. O método PES. Op. cit.O método PES. Op. cit.

9 ix O planejamento tradicional em geral segue o modelo determinístico, qual 
seja, supõe uma intervenção do sistema a partir de fora, ou a partir de cima, (...) 
as metas do plano dependem de variáveis predizíveis mediante projeções ou 
de agregados econômicos que expressam o comportamento determinista dos 
agentes (...) ; o governo é o único estrategista, e nesse medida a predição e a 
decisão pública complementam-se e permitem conhecer com certeza o futuro 
e expressá-lo em metas únicas e precisas. Essa ruptura entre o passado (ou pre-
sente) e o futuroé alcançada, contudo, à custa de uma grande falta de rigor (são 
exemplos de modelo determinista os Planos nacionais de Desenvolvimento i e 
ii nas ´decada de 60 e 70, o  Plano de abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário do alto Tietê, de 1984) . Carlos Matus, O método PÉS. São Paulo: ed. 
Fundap, 1996:53

10 x O planejamento tradicional do tipo estocástico é utilizado para o desenvolvi-
mento futuro de eventos ou processos com base numa seqüência probabilística 
cujo universo de possibilidades futuras é completamente enumerável – caso das 
rotinas de manutenção de máquinas e equipamentos, herança genética (Män-
del), e nos sistemas de previsões hidrodinâmicas e pesquisas hidrológicas.
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tema governado
Planejava a área de planejamento

O outro tipo de prática de planejamento – denominado planejamen-
to estratégico situacional toma o plano como plataforma de con-
certação que se concebe como condicional. Emana de uma políti-
ca-processo e assume o caráter incrementalista, no sentido da busca 
de compromissos. Planos e projetos são recursos de concertação ou 
mecanismo de confrontação de interesses e estratégias. 

Ao mesmo tempo cria-se uma instância para traduzir essa confron-
tação em um compromisso entre as partes. O planejamento como 
plataforma de concertação consiste em ordenar os comportamentos 
dos agentes sociais com o objetivo de otimizar o resultado conjunto 
e reduzir o grau de incerteza em relação ao futuro [11xi].

Dimensões do planejamento estratégico situacional
É multidimensional (político, econômico, técnico-administrativo, etc)
O plano é probabilístico
Pressupõe os atores sociais num jogo
Planeja quem governa

Aqui o problema central é: como o planejamento vai atingir esse re-
sultado de ordenar os comportamentos dos atores para obter alinha-
mentos? Um dos principais objetivos de um Comitê de bacia envolve 
a coordenação de um conjunto de atores:
De interesses e posições dos agentes públicos tomadores de decisão 
pública [1�xii], 
Dos usuários organizados em grupos de interesses [1�xiii]
Da representação social de grupos de moradores, movimentos so-

11 xi Lenina Pomeranz, op. cit. (pp.10-11)

12 xii Correspondem,  em orgãos estaduais, municipais ou federais a gestores, diri-
gentes, administração e burocracia em geral – tomadores de decisão atuam em 
contextos de distribuição de recursos autoritativos - isto é (passiva e ativamen-
te) compartilham direitos administrativos, recursos públicos e político-econô-
micos para tornar a decisão aceita e cumprida.

13 xiii São grupos de interesses os que têm capacidade de veto a decisões públicas 
(e que afetam diretamente tomadores de decisão) seja por meio do boicote aos 
investimentos, seja pela greve trabalhista – ou seja, grupos que têm vinculação 
a interesses econômicos.
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ciais e entidades civis [1�xiv] diante das ações dos governos;
Entre todos os atores acima, e a gestão de projetos.
Entendemos assim, que um projeto do comitê é, na prática:
Unidade de controle técnico-administrativo (peça de cobrança de 
eficiência e eficácia) do investimento público realizado,
Unidade de gestão política (o projeto é uma fração dos interesses e 
da representação social e de setores Estado).
Nesse sentido, os projetos de um comitê urbano – tais como os do 
Alto Tietê aqui focalizados – podem ser inicialmente separados em 
0� grandes grupos de finalidades. Eles visam a:

(A) INCREMENTAR A GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 
(educação ambiental, capacitação técnica desenvolvimento ins-
titucional, planejamento de recursos hídricos; gerenciamento de 
recursos hídricos; bases técnicas para o gerenciamento; proteção, 
fiscalização e conservação ambiental) e

(B) REALIZAR INVESTIMENTOS na infra-estrutura física em serviços e 
obras (estudos, projetos e programas; serviços e obras de recur-
sos hídricos; serviços e obras em setores correlatos ou vizinhos).

SEÇÃO (I) 
CARACTERÍSTICAS DOS FINANCIAMENTOS A PROJETOS DO FEHIDRO 
NO COMITÊ DO ALTO TIETÊ

O FEHIDRO NA PRÁTICA
Além da limitação dos recursos disponível, dada a lentidão do pro-
cesso de implantação da cobrança, a última pesquisa de avaliação 
do SIGRH realizada junto a 1� comitês no estado de São Paulo, sob 
coordenação da SMA levantou aspectos importantes sobre o funcio-
namento do FEHIDRO.

Nesse levantamento, um dos pontos levantados com destaque diz 
respeito aos procedimentos burocráticos estabelecidos na regula-
mentação do fundo. Outro ponto refere-se às regras gerais do sistema 
financeiro, para as quais prefeituras menores e os Comitês de Bacia 

14 xiv Correspondem a associações entidades e Ongs, sindicatos e representação 
social de técnicos e pesquisadores, universidade pública e entidades de defesa 
dos direitos humanos sociais e de gênero, etnia e consumidores no que se con-
vencionou chamar de direito dos interesses difusos, em oposição aos represen-
tantes de direitos econômicos.
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mais novos não estão preparados para cumprir. Segundo a mesma 
fonte, as exigências e regras próprias do FEHIDRO são consideradas 
muito complexas e detalhistas.

A definição de distribuição dos recursos do FEHIDRO está baseada 
em critérios que levam em conta a dimensões da bacia, população e 
criticidade de seus recursos hídricos, os quais devem ser ratificados 
pelo Conselho gestor do Fundo, COFEHIDRO e homologados pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH. 

Dados elaborados por este estudo, apontam que entre 1���-�001 
foram disponibilizados recursos totais da ordem de R$ 1�� milhões 
para a implementação da política de recursos hídricos através da atu-
ação dos Comitês de bacia. 

A destinação dos recursos FEHIDRO para a execução de projetos con-
tratados pelos comitês estaduais (��� projetos) atingiu a cifra total 
de aproximadamente R$ �� milhões, ao longo deste período, repre-
sentando cerca de �0% do recurso total.

��% do total dos recursos do FEHIDRO financiaram empreendimen-
tos aprovados pelos comitês para execução de obras, estudos, etc. 
O restante (�%) é verba destinada ao custeio dos comitês e demais 
órgãos estaduais. (BRANCO, �00�).  

Entre 1���-�000, tais montantes foram destinados prioritariamente 
para os municípios (��%) ficando o estado com outros 1�%. Os demais 
10% foram destinados à sociedade civil (ibid). Segundo constatação 
geral dos integrantes desse novo arranjo institucional, há dificuldades 
para liberação da verba necessária ao custeio dos Comitês de Bacia e 
do conjunto do SIGRH (até 10% dos recursos do FEHIDRO). 

Sendo recursos indispensáveis para a elaboração dos Planos de Bacia 
e para a obtenção de financiamento junto ao fundo, observa-se com 
freqüência que tais recursos  são efetivamente destinados aos CBHs, 
sem que estes consigam utilizá-los por dificuldade na prestação de 
contas. Assim, certos Comitês de Bacia têm sido obrigados a contar 
com o apoio de prefeituras ou de órgãos estaduais para assegurar as 
despesas básicas de custeio de sua Secretaria Executiva.
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Dentre o total de projetos contratados com o financiamento do 
FEHIDRO, entre 1���-�000, distribuídos por tipo de projeto, encon-
tramos:

Tratamento de esgoto representa quase ��% do número total de 
projetos (��% da verba do período, ou cerca de R$ �� milhões). 

Os projetos de Resíduos Sólidos Domiciliares representam ��% do 
número de projetos (1�% do total disponibilizado). 

Esses dois componentes somam �0% do total de projetos nos Comi-
tê do interior do estado

A SITuAÇÃO DO CBH-AT
A fim de compor um quadro representativo de opiniões e posições, 
esta pesquisa levou em conta dados secundários originados de fó-
runs de discussão sobre o funcionamento do sistema, assim como 
dados primários com entrevistas entre grupos focais (membros da 
sociedade civil, da área técnica, do planejamento e ação municipal, da 
gestão pública, e dos agentes gestores dos projetos no FEHIDRO).
Para complementar esta análise, foi elaborado questionário enviado 
a todos os tomadores com aspectos abrangentes (institucional, tipo 
de projeto propriamente dito e do processo de elaboração, execução 
e finalização).

Além disso, a pesquisa realizou avaliação do fluxo de apresentação, 
análise, homologação, admissão no sistema, e execução dos proje-
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tos, assim como tempo de retorno dos resultados.

A destinação de recursos
A destinação do recurso FEHIDRO para a execução de projetos con-
tratados pelos subcomitês no Alto Tietê e no Comitê (projetos de 
abrangência metropolitana) tem algumas características distintas 
dos demais comitês.   

Gráfico e Tabela 01

Fonte: FEHIDRO e Branco, 2002.

O tipo de projeto mais financiado (numericamente e em valor) per-
tence a educação ambiental, representando �0% do número total de 
projetos (cerca de ��% da verba). 
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Projetos classificados como “produção de mudas” e “reflorestamen-
to”, além de Planejamento Ambiental - abarcam cerca de ��% dos 
recursos.

Ou seja, estes três tipos de projetos representam aproximadamente 
�0% do número de projetos e de recurso do FEHIDRO. Foram anali-
sados os projetos apresentados por sub-comitês, resultando na se-
guinte distribuição:

Como pode ser observado, há uma distribuição eqüitativa entre os 
sub-comitês Tietê-Cabeceiras, Billings-Tamanduateí e Cotia-Guara-
piranga, e certa discrepância com relação ao sub-comitês Juqueri-
Cantareira e Pinheiros-Pirapora. Como proposta metodológica para 
avaliação dos projetos, agrupamos os mesmos em três linhas princi-
pais, quais sejam: educação ambiental, estudos e projetos, e obras e 
serviços. Com base nestes agrupamento fez-se então a avaliação da 
distribuição de projetos por sub-comitês, (gráfico 0� a seguir). 

Projetos de educação ambiental se destacam nos sub-comitês Ju-
queri-Cantareira e Cotia-Guarapiranga. 

No sub-comitê Pinheiros-Pirapora há equilíbrio entre os três tipos de 
projetos, enquanto nos demais ou projetos de obras e serviços são 
reduzidos ou inexistem. 
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Em termos gerais, os projetos distribuídos por tipo de tomador apontam.
��% para a sociedade civil,
��% para o Estado e
��% para Municípios;

Em termos de recurso (montante financeiro distribuído) esses valores 
se apresentam quase invertidos entre os dois primeiros:
��% Estado,
��% Sociedade Civil e
��% Municípios. 

Observou-se que os valores médios dos projetos do Estado estão em 
torno de R$ 1�� mil, enquanto para os Municípios o valor médio é de 
R$ 100 mil e para a Sociedade Civil em torno de R$ �0 mil. 

O Processo de Aprovação de Projetos no CBH-AT
Considerando o universo dos projetos (�0 casos) aprovados e implan-
tados pelo CBH-AT (acima descritos) a análise mais direcionada para os 
andamentos do processo de implantação dos mesmos, revela que:
Tempo médio de enquadramento do projeto tem sido de 10,� meses, 
sendo que a maior freqüência se dava em torno de � meses. 

Tempo médio de enquadramento 10,� meses

Mediana da distribuição �,� meses

Projetos com dados para o cálculo 11

Número total de projetos �0
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Emissão de parecer técnico demanda tempo médio de aproximada-
mente de �,� até � meses.

Tempo médio de parecer técnico �,� meses

Mediana da distribuição �,� meses

Projetos com dados para o cálculo ��

Número total de projetos �0

Tempo médio de assinatura do contrato era de cerca de 1� meses e 
meio, (maior freqüência em torno de 1� meses).

Tempo médio - assinatura dos contratos 1�,� meses

Mediana da distribuição 1�,� meses

Projetos com informação ��

Número total de projetos �0

Tempo médio requerido desde o enquadramento do projeto até a 
assinatura do contrato tem sido de �� meses, ou seja, cerca de � anos 
e 10 meses.

Tempo médio para enquadramento 10,� meses

Tempo médio do Parecer Técnico �,0 meses

Tempo médio de assinatura do contrato 1�,� meses

Tempo médio Total ��,�0 meses
(� anos e dez meses)

Os resultados indicam um tempo médio de execução dos projetos 
de aproximadamente 1� meses e meio (em média foram dimensio-
nados para durar um ano).

Tempo médio para execução dos projetos 1�,�� meses

Mediana da distribuição �,� meses

Projetos com dados ��

Número total de projetos �0

A AVALIAÇÃO DOS TOMADORES
Da sondagem por questionário [1�xv] encaminhado aos tomadores 
para que se manifestassem sobre os diversos aspectos de sua expe-

15 xv O instrumental teve dois objetivos diretos. 1o) identificação do projeto ora 
em análise; 2o) obtenção sistematizada das opiniões do tomadores quanto ao 
papel desse instrumento de gestão dos recursos hídricos.
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riência como coordenadores de projeto do Comitê financiado pelo 
FEHIDRO, resultou as seguintes avaliações:

O manual do FEHIDRO -- para �1% dos entrevistados é de difícil com-
preensão;  para outros �1% não é muito claro e para ��% é incom-
preensível. Em geral, ��% dos entrevistados acham que o manual 
necessita de alguma modificação para suprir ou a falta de clareza ou 
algum lapso de informação.

l �0% dos entrevistados relataram dificuldade na elaboração da 
proposta por desconhecer o funcionamento do sistema e outros 
��% por dificuldade na obtenção de informações do sistema.

l �0% alegaram não ter dificuldade no enquadramento da propos-
ta para obter o recurso

l ��% tiveram que complementar a proposta inicial para adequá-
las às exigências técnicas de uma a cinco vezes em sua maioria 
(��%). 

l ��% recordam-se de levar muito tempo (meses) para se ter pare-
cer técnico favorável,

l ��% recordam de ter levado muito tempo (meses) até à assinatu-
ra do contrato. 

Durante a execução do projeto, as maiores dificuldades apontadas fo-
ram referentes à execução do relatório físico-financeiro (�0%) e no des-
conhecimento prévio das exigências com relação aos relatórios (�0%).

Com relação ao tempo dispendido na adminstração/coordenação do 
projeto, �0% dos entrevistados alegou ter gastado de 10% a �0%. 
Há caso de tomador que declarou ter consumido ��% do tempo do 
projeto.

Quando questionados sobre os motivos que restringiriam a apresen-
tação de novos projetos para serem financiados pelo FEHIDRO apa-
rece com freqüência:
l o tempo e dedicação à burocracia não são cobertos em todos os 

custos admitidos, há dificuldades na elaboração nos relatórios fí-
sico-financeiros 

l falta de transparência nos critérios de seleção de projetos.

Dentre as variáveis mais relevantes para ser incluídas na metodolo-
gia de avaliação dos projetos, do ponto de vista dos entrevistados, 
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destacam-se:
l a clara delimitação do público-alvo (��%) 
l clara delimitação do benefício final para melhoria do meio am-

biente (��%).

a avaliação Por GrUPos FoCais
Foram realizadas diversas reuniões com membros do Comitê do Alto 
Tietê, com a Secretaria Executiva , com agentes técnicos do FEHIDRO, 
e com a sociedade civil visando levantar avaliações de seus membros 
sobre o sistema e o papel do Fundo, bem como sugestões para a me-
lhoria do sistema. Os pontos relevantes são destacados, permitindo 
uma visão abrangente do sistema com sugestões para o melhor fun-
cionamento dos mesmo.

oPeraCionalidade diFiCil - de forma geral os entrevistados des-
tacaram problemas na operacionalidade do sistema, associados ao 
financiamento a partir de um quadro de referência (seleção) “enges-
sado”, com “pouca clareza”  “sem definição de metas” e “regras pouco 
claras que possibilitem jogo político”, refletindo assimetrias entre to-
madores.

Planos de dUração - Os planos de duração continuada (PDCs) 
possuem formulações genéricas, podendo abarcar diversos tipos de 
projetos muitas vezes sem corresponder a prioridades emergentes 
da região de origem. Como conseqüência os projetos selecionados 
podem conter pelo menos dois tipos de vícios: ou possuem um cará-
ter genérico que reflete as características dos PDCs ou a formulação 
é genérica por refletir a dificuldade na elaboração do projeto em si. 
Outro indicador importante para os projetos - o plano de bacia - não 
reflete a dinâmica do sistema e as relações entre comitê e subcomi-
tês, diante dos desafios das ações dos municípios. Em ambas situ-
ações, o que decorre deste fato é, em última instância, uma sobre-
carga e uma extrapolação da atividade pré-estabelecida para todo o 
sistema e também para os agentes técnicos, em sua função de avaliar 
os projetos.

MeTodoloGia Para CHaMada e Para avaliação Final - Foi men-
cionado que seria de grande valia desenvolvimento de metodologia 
de avaliação de projetos que auxiliasse na gestão dos mesmos, desde o 
momento da chamada de projetos, ou edital, até a divulgação dos resul-
tados com indicação clara dos critérios sob os quais são selecionados. 
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CriTÉrios de avaliação - Foram sugeridos, ainda, critérios para a 
avaliação de projeto, tais como: capilaridade (com o sistema inte-
grando a outros atores/parceiros/projetos) da organização e/ou do 
projeto, abrangência, auto-avaliação, geração de emprego e renda, 
sustentabilidade, temporalidade, inovação (em termos de boas prá-
ticas), replicabilidade, ou capacidade de desenvolver ações multipli-
cadoras, efeitos institucionais entre outros.

SEÇÃO (II)
CINCO RECOMENDAÇÕES PARA A ADOÇÃO DE UMA METODOLOGIA 
DE AVALIAÇÃO MULTI-CRITÉRIOS PARA PROJETOS EM COMITÊ DE BA-
CIA URBANA EM SÃO PAULO

A partir de depoimentos dos entrevistados, dados primários e de ma-
teriais de fonte secundária sobre avaliação de resultados de projetos 
financiados pelo Comitê do Alto Tietê e sistema FEHIDRO, esse estu-
do elaborou um conjunto de recomendações. 

A seguir constam cinco grandes recomendações e respectivas variá-
veis (doze) correspondentes. Seu objetivo é contribuir para avaliar re-
sultados (impactos) de projetos financiados pelo Comitê/FEHIDRO.  

2.1. RECOMENDAÇÃO I
(I) Fomento às redes técnicas e sociais na gestão integrada de recur-
sos hídricos

Essa primeira recomendação enfatiza que os gestores e políticas se-
toriais responsáveis pela disponibilidade e qualidade da água, saú-
de e saneamento ambiental, aspectos urbanos (habitação e uso do 
solo) tornam-se decisivos para o sucesso dos resultados. A seguir são 
apresentados seis casos de redes técnicas de gestão (planejamento 
e projetos) envolvidas na implementação e efetividade dos objetivos 
de um Comitê urbano como o  do Alto Tietê. 

Todas as 0� redes técnicas são importantes para a tornar os resulta-
dos de projetos CBH-AT – FEHIDRO importantes para as comunida-
des, seja como agentes tomadores, seja como agentes implementa-
dores de ações. 

Variável 1 – Integração das redes técnicas e sociais da oferta de 
recursos hídricos na bacia  
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Um ‘projeto’ é entendido pelos técnicos dos setores responsáveis por 
obras e serviços de engenharia hidráulica envolvidos nos setores de 
recursos hídricos e saneamento (DAEE e SABESP, empresas munici-
pais de água e esgoto) como um processo que envolve (i) elaboração 
do projeto básico (ii) geração do projeto executivo com explosão de 
custos correspondentes e orçamentação físico-financeiro (iii) implan-
tação do empreendimento conforme as regras da licitação pública 
da legislação ���� federal, e (iv) monitoramento com fiscalização das 
etapas e indicadores de obras e demais intervenções físicas tomando 
por base de comparação o que foi determinado no cronograma de 
desembolso do físico-financeiro.

A adoção da avaliação multicriterial permitirá, por exemplo, em ca-
sos de obras estruturais visando a aumentar a oferta de recursos hí-
dricos na Bacia (novas barragens, ampliação de represas, adução e 
transporte, estações de captação e tratamento de água, estações de 
tratamento de esgoto...) que se torne possível associar a concepção 
do projeto a outras recomendações variáveis relativas ao desenvolvi-
mento institucional de prefeituras e entidades civis (ação consorcia-
da de prefeituras) articulação com programas setoriais de capacita-
ção técnica e educação ambiental.

Variável 02 – Interação de redes técnicas e sociais do controle 
tecnológico ambiental
Essa rede técnica, concentrada, sobretudo na CETESB, está vinculada 
às orientações do controle ambiental enquanto monitoramento tec-
nológico e de gestão técnica em empresas e projetos de estações de 
tratamento de esgoto e aterros sanitários nas prefeituras. Está muito 
próxima da rede técnica (vista anteriormente) que opera com projetos 
tecnológicos e empreendimentos para aumentar a oferta da água. 

Seus projetos consideram procedimento normal aplicar o princípio 
de que a ação antrópica dos agentes sociais e econômicos sobre o 
meio ambiente pode ser qualificada e quantificada pelos impactos 
que provoca.  

Transcorre então a construção de variáveis ambientais para monito-
ramento e avaliação. Uma vez processadas e analisadas tais variáveis 
são comparadas com os parâmetros fixados pelas legislações seto-
riais de monitoramento e controle ambientais, sendo consideradas 
as conformidades e desconformidades aos padrões permitidos pela 
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legislação de comando e controle. 

Feito esse balanço, são realizadas gestões para – em caso de descon-
formidades – iniciar uma ação pública na rotina burocrática visan-
do ao controle político-administrativo pelos técnicos das áreas de 
controle e fiscalização, controle e adequação de conduta (termos de 
ajustamento de conduta, por exemplo). 

Os métodos de avaliação e controle ambiental têm sido predominan-
te nas áreas de monitoramento de qualidade físico-química e toxoló-
gica, oxigênio dissolvido, resíduos sólidos e poluição do ar. Tal meto-
dologia está focalizada sobretudo para realizar a gestão de qualidade 
de um recurso específico (a água). 

Tal metodologia, contudo, não permite que sejas analisadas, avalia-
das e dimensionadas necessidades de outros recursos ambientais e 
processos econômico-ecológicos estratégicos para os recursos hídri-
cos (hidroflorestais, hidrogeológicos, econômico-ecológico; urbani-
zação e solo urbano).  

Variável 03 – Integração das redes técnicas e sociais dos planos 
de proteção ambiental e desenvolvimento e planejamento am-
biental por bacia hidrográfica 
A prática de planejamento ambiental integrada com a dos planos de 
bacia foi responsável pela concepção das grandes linhas teórico-me-
todológicas dos Relatórios Zero ou de Situação das bacias hidrográfi-
cas e das propostas de planos de bacia nos anos �0. 

Tal esforço envolveu a formulação, implantação de diretrizes meto-
dológicas e orientações técnicas sobre produção de dados, informa-
ções e, sobretudo sistematização desses relatórios pelos Comitês de 
Bacia. Permanecem válidas essas diretrizes metodológicas comuns 
[1�xvi]. 

Tais diretrizes foram decisivas para formular orientações da rede téc-

16 xvi São Paulo governo do Estado de. Secretaria de Meio ambiente. Diretrizes 
metodológicas para a elaboração de relatórios de situação ou zero e planos de 
bacia. Coordenadoria de Planejamento ambiental. Divisão de Bacias Hidrográ-
ficas. 1994-96 (Documento de trabalho técnico; mimeo) e depoimentos de téc-
nicos então dirigentes desses setores na CPLa/SMa (Documentação do projeto 
Capacidade governativa de Comitê de Bacia: interlocução com João roberto 
rodrigues, rosa Maria S. Mancini e Paulo ganzelli da CPLa entre 1996-2000).
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nica de planejamento de gestão integrada e multiusuária de recursos 
hídricos. Tal visão, desde o início, colocou em evidência temas para os 
planos de bacia, indicadores econômicos e sociais, correlacionando 
isso com as questões socioambientais regionais vividas pelos atores 
sociais e econômicos. Dessa forma, seu objetivo era a construção de 
cenários sobre o desenvolvimento territorial da bacia, a partir dos 
quais agentes públicos poderiam trabalhar a resolução de conflitos 
gerados pela expansão de interesses econômicos na base local e 
regional[1�xvii]. 

Esse é o caso de estudo de plano de bacia  desenvolvido com essa 
metodologia inovadora (Macrozoneamento das bacias dos rios 
Mogi-guaçu, Pardo e Médio-Grande), a qual levou à identificação dos 
processos econômico-social de utilização dos recursos ambientais e 
ecológicos na bacia. Este trabalho tomou como referência demandas 
presentes e projeção futura dos diversos usuários da água, segun-
do a cadeia produtiva dos principais ramos industriais (1���) [1�xviii] 
Desde �000, contudo, esse tipo de sub-cultura de planejamento teve 
participação reduzida no âmbito da gestão intergovernamental e fo-
ram prejudicados seus desdobramentos junto aos comitês (com solu-
ção de continuidade dos projetos sob a ótica de gestão integrada am-
biental e de recursos hídricos). Tais descontinuidades não permitiram 
que essa rede técnica consolidasse a aceitação ou assimilação de sua 
metodologia entre quadros técnicos e sociais nos Comitês de bacia.

Variável 04 – Integração de redes técnicas e sociais vinculadas à 
gestão da demanda de água
A gestão integrada da demanda tem o sentido geral de reduzir o 
comportamento consumista de múltiplos usuários e segundo seu 
tipo diferenciado de consumo. Tem ainda o objetivo de introduzir 
novas ações relacionadas à racionalização em vários setores econô-
micos, para alterar o consumo global da água tratada.  

A variável aqui proposta tem como objetivo estabelecer parâmetros 
para que o Comitê se engaje na busca de alteração do comportamen-
to econômico-produtivo dos grandes usuários de águas (indústria, 

17 xvii ib. id.

18 xviii SãO PaULO, governo do Estado de. Secretaria do Meio ambiente, Secretaria 
da agricultura e abastecimento, Secretaria de Economia e Planejamento. “Ma-
crozonamento das bacias dos rios Mogi-guaçu, Pardo e Médio grande. Ques-
tões socioambientais e regionais”.São Paulo, 1995 (volumes i e ii, 278 pags.).
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comércio, serviços, saneamento básico, agricultura urbana e peri-ur-
bana) no tocante a melhor compreensão de sua cultura de consumo 
d´água, e por conseguinte, de seus hábitos de demanda pública dos 
recursos envolvidos. 

variável 05 - Rede de projetos vinculados à habitação social 
e popular, saúde pública e saneamento ambiental em escala 
comunitária nas áreas de mananciais
Essa variável têm por base o fomento à integração de redes técnicas 
e sociais que realizam projetos de habitação social e popular, saúde 
pública e saneamento ambiental. Projetos financiados pelo Comitê 
têm o potencial de fomentar ações em escala local (caso por exem-
plo, de ligações das residências com grandes coletores tronco, reo-
rientação adequada às prefeituras com ou sem serviços autônomos 
de água e esgotamento sanitário próprio. São exemplos de projetos 
conduzidos por essas redes técnicas e sociais os de desenvolvimento 
social e urbanização em comunidades de favelas nos municípios de 
Diadema, Santo André, São Paulo, e com diferentes ênfases, o Pro-
grama de Saneamento Ambiental da Guarapiranga (1���-�000), e o 
Programa de Saneamento Ambiental Pro-Saneamento da Caixa Eco-
nômica Federal (PROSANEAR). 

variável 06 – Integração de redes técnicas e sociais relacionadas 
aos componentes do sistema de gerenciamento de recursos 
hídricos para outorga e cobrança. 
O atual modelo de outorga pelo uso de recursos hídricos no âmbito 
do governo estadual, encontra-se em mutação para adaptar-se ao de 
gestão da cobrança por bacia. O novo modelo deverá futuramente 
ter um banco de dados com cadastros de outorgas de usuários de 
águas superficiais e subterrâneas. O cadastramento vai prever igual-
mente os valores a serem cobrados por tipo de usuário e modalidade 
de uso dos recursos hídricos. Deverá, assim, alcançar detalhamento 
por micro-bacias.   

Projetos apoiados por Comitês urbanos, caso do Alto Tietê, tendo 
prefeituras como tomadoras, poderão ser orientados na sua avalia-
ção para realizar acompanhamento das outorgas e cadastros mu-
nicipais ou intermunicipais)  além do monitoramento e fiscalização 
sob as condições da legislação vigente de licenciamento ambiental e 
outorgas de recursos hídricos. 
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2.2. RECOMENDAÇÃO II
FOMENTO AO CONSÓRCIO DE PREFEITURAS E ORGÃOS ESTADUAIS

As formas de nucleação de algumas  políticas setoriais altamente 
convergentes com a gestão das águas --  saneamento ambiental, ge-
ração de ocupação e renda vinculada a alternativas socioambientais 
de conservação e proteção de mananciais entre outras – são viáveis 
como articulações entre modos de operação setoriais de prefeituras 
e órgãos estaduais (fiscalização e monitoramento na ocupação do 
solo, política para infância e juventude; agricultura urbana, etc.). 

Depoimentos de entrevistados da pesquisa que deu origem a esse do-
cumento -- apontam que essas articulações não têm sido claramente 
aproveitadas enquanto parte da política de avaliação de resultados 
dos projetos do Comitê. A variável aqui proposta visa a estimular a 
criação de uma rede de informações coerentes com metodologia de 
plano local e regional, entre médias e pequenas prefeituras. O obje-
tivo é fomentar projetos demonstrativos de políticas e operações de 
base regional (mananciais transportes e recursos hídricos, moradia 
popular e saneamento ambiental, aspectos fundiários, imobiliários e 
outros assuntos intermunicipais).

variável 07 - Fomento à nucleação de prefeituras e órgãos estad-
uais em torno de projetos específicos para ação  regional.
O objetivo nesse caso é valorar (atribuir peso) a projetos que se pro-
ponham a realizar a nucleação de prefeituras e órgãos estaduais, para 
conduzir competências e responsabilidades administrativas, institu-
cionais, executivas, financeiras e legislativas compartilhadas entre os 
municípios. O planejamento como plataforma de concertação é um  
mecanismo de confrontação de interesses e estratégias a fim de esti-
mular a nucleação de órgãos estaduais, prefeituras e entidades civis. 
(Exemplo: o ABC têm melhor articulação intermunicipal e regional 
do que o sub-comite Juqueri-Cantareira; a metodologia de avaliação 
dos projetos desse último colegiado deve incorporar peso mais signi-
ficativo ou relevante, até decisivo, para metas de trabalho em proje-
tos de fomento a consorciação ou nucleação intermunicipal). 

Como regra geral, os sub-comitês com maiores problemas para rea-
lizar nucleação intermunicipal são também os que têm limitações na 
mobilização da capacidade associativa da representação social. 
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variável 08 - Fomento ao planejamento habitacional e por mi-
cro-bacias integrado entre órgãos estaduais e prefeituras. 
Objetivo central nesse caso é o fomento ao planejamento articulado 
dos trabalhos municipais de gestão nas áreas de recursos hídricos, 
moradia, regularização fundiária e meio ambiente com políticas de 
proteção de mananciais em seu território. 

O objetivo é integrar ações intra-urbanas com iniciativas de nuclea-
ção intermunicipal. O estímulo aos planos de ação por bairro e mi-
cro-bacias pode induzir programas de habitação social e popular a 
adotar prioridade em torno de problemas fundiários e de proteção 
a mananciais. 

Tal escala de ação é freqüentemente precedente a qualquer plano 
ou programação de ações na área de recursos hídricos. Modalidades 
potenciais:

l Indicadores de nucleação em torno de planos de ação para indu-
zir soluções habitacionais e gestão por micro-bacias;

l Indicadores relacionados a temática que vincule a ação de entida-
des do governo municipal e política estadual (com ou sem enti-
dades civis) ao planejamento intermediário do tipo zoneamento, 
plano de bairro ou plano de ação por microbacias, envolvendo 
proteção de recursos hídricos e uso e ocupação do solo;

l Indicadores de fomento à capacitação intramunicipal diante de 
planos de bacia. 

2.3. RECOMENDAÇÃO III
FOMENTO AO TRABALHO EM REDE ENTRE ORGÃOS E ENTIDADES DE 
PREFEITURAS

Projetos aprovados pelos colegiados regionais que interessam dire-
tamente às prefeituras da região não conseguem ainda sensibilizar 
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ou fortalecer programas e ações continuadas nos municípios [1�xix]. 
Contudo, não há coordenação tão refinada capaz de integrar resulta-
dos de projetos financiados pelo Comitê e o sistema de planejamen-
to, representação e avaliação de benefícios das prefeituras. 

É necessária metodologia de avaliação que qualifique – de tempos 
em tempos – como diferentes tipos de projeto vêm se comportan-
do em relação aos objetivos dos colegiados regionais e do Comitê, 
diante do desempenho por grandes usuários. Casos de avaliação sis-
temática:
l projetos para incrementar a gestão integrada de recursos hídricos 

por meio da mobilização comunitária e civil na educação ambien-
tal;

l capacitação técnica e desenvolvimento institucional;
l ação municipal para fiscalização e conservação para a qualidade 

ambiental das águas;
l fomento a atividades agroecológicas [�0xx] nas áreas de proteção 

ou adjacente a sub-Bacias que alimentam mananciais, apontando 
alternativas de desenvolvimento territorial sem ameaça aos ma-
nanciais;

l fomento a projetos de bairros rurais (habitação, serviços públicos) 
para evitar invasões das áreas de mananciais por favelas e lotea-
mentos ilegais. 

variável 09 - Projetos indutores da criação de leis municipais 
para destinação ad hoc de transferências de ICMS pela proteção 
de unidades de conservação (uCs).

19 xix Empiricamente é o caso do projeto apoiado pelo CBH-aT em Mairiporã: foi 
desenvolvido um plano diretor de ecoturismo da prefeitura de MairiPOrã cujo 
objetivo estratégico era obter aprovação da assembléia Legislativa e do Execu-
tivo estadual para converter o município em estância hidromineral. Fracassou 
devido ao baixo desenvolvimento político municipal (esquemas clientelítiscos 
que geram a descontinuidade de políticas públicas, caso da empresa munici-
pal encarregada de tocar negociações para implantar o projeto da estância. as 
negociações com a SaBESP também não avançarama favoravelmente. Outro 
projeto, contudo,  teve relativo sucesso na prefeitura de Embu das artes, envol-
vendo usina e cooperativa de reciclagem de lixo: ficou a usina de reciclagem 
embora tenha sido descontinuado a política de  desenvolvimento social da co-
operativa .

20 xx Somente na cidade de São Paulo 300 produtores rurais ocupam 2% da área 
total da cidade, gerando cerca de 1300 empregos diretos (KOSTMan, 2000).
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Políticas pró-ativas de prefeituras na conservação de áreas produto-
ras de águas (mananciais urbanos) e a qualidade de suas águas exi-
gem planejamento e ação regionais (várias políticas como as de uso 
e ocupação do solo, habitação, infra-estrutura, planejamento territo-
rial urbano). A utilização de recursos para implementar instrumentos 
específicos (por exemplo, plano de bacia e leis de proteção de ma-
nanciais urbanos) depende da compensação financeira aos municí-
pios (lei n° �.1��/��), da Lei de Diretrizes orçamentárias do Estado, 
Imposto sobre mercadorias e serviços ecológicos (lei n° �.�10) e os 
recursos do FEHIDRO [�1xxi]. 

Esses instrumentos não estão articulados na atual lei dos mananciais, 
para destinação dos recursos a  programas de desenvolvimento. 

2.4. RECOMENDAÇÃO IV
FOMENTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE MUNICIPIOS

variável 10 - Fomento a projetos com capacidade agregativa de 
órgãos e políticas intermunicipais.  
Consórcios intermunicipais para os municípios da bacia do Alto Tie-
tê (além dos já existente em Guarulhos, ABC e Itapecerica da Serra) 
poderão ser fomentados como caminho convergente com o Comi-
tê da Bacia. Nesse caso os projetos apoiados pelo Comitê e pelo(s) 
Consórcio(s) poderão se converter em fundamento para ações arti-
culadas com rebatimentos mutuamente atraentes. 

Indicadores a serem detalhados no caso de consorciação intermuni-
cipal têm relação com três situações típicas de prefeituras da bacia: 

21 xxi Tanto o artigo 211 da Constituição Paulista, quanto o parágrafo 2° do artigo 
n° 5 da lei 7663/91, sugerem que o produto da participação ou compensação 
financeira do Estado no resultado da exploração de potenciais hidroelétricos 
em seu território deva ser empregado prioritariamente em serviços e obras de 
interesse comum, juntamente com programas de desenvolvimento regional 
dos municípios afetados por reservatórios e leis de proteção dos mananciais. 
Trata-se de montantes significativos, que constituem hoje praticamente a to-
talidade dos recursos do FEHiDrO (FUSP, 2001). Os recursos do FEHiDrO estão 
vinculados, por lei, as políticas de Comando e Controle, na medida que existe a 
vinculação do acesso a estes  recursos financeiros à conformidade da conduta 
do agente público. Em outras palavras, a   imposição de penalidades por infra-
ções pela não obediência da  lei atual dos mananciais e das leis específicas das 
bacias hidrográficas, é justamente a não vinculação dos recursos do FEHiDrO 
aos poderes públicos.
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1)  prefeituras sem desenvolvimento político de participação em 

consórcio, mas aberta à integração intermunicipal; 
�)  prefeituras que já integram consórcio operante; e 
�)  prefeituras sem atuação direta em consórcios mas possuem qua-

dros com experiência nesse campo. 

Sugestões de entrevistados e depoentes desse estudo aprontam que 
a variável 10 deve ter especial ponderação ou peso na avaliação dos 
resultados de projetos do CBH-AT.

2.5. RECOMENDAÇÃO V
FOMENTO AO TRABALHO EM REDE DE ENTIDADES CIVIS, UNIVERSI-
DADES E EMPRESAS INOVADORAS 

Projetos conduzidos meados dos anos 1��0 pelo estado e gover-
nos municipais na Grande São Paulo relacionados com mananciais 
e desenvolvimento urbano não tornaram os demais municípios da 
Grande São Paulo, co-autores ativos do arranjo institucional Comitê 
de Bacia. Essas dificuldades têm origem seja nos programas coman-
dados pelo nível superior de governo orientados por concepção ina-
dequada para os municípios (casos de projetos concebidos no pas-
sado e  realizados hoje do tipo Rodoanel, ou como no passado, de 
saneamento do tipo SANEGRAN) seja porque havia centralização da 
gestão política dos recursos financeiros. 

Os colegiados regionais têm feito o esforço de financiar (pequenos) 
projetos direcionados para atingir públicos-chave (formadores de 
opinião, mídia, políticos e lideranças comunitárias nos sub-comitês). 
Contudo, é diferente influenciar uma parcela de lideranças locais, e 
efetivamente assegurar que as camadas mais amplas desses públicos 
reconheçam o Comitê como fonte importante de decisões. 

A universidade pública cumpre, nesse sentido, um papel indispen-
sável. Sua presença mais direta se dá sob a forma de capacitação e 
mobilização de docentes e pesquisadores capazes de desempenhar 
papel de aglutinadores dos atores em diferentes segmentos sociais. 
Processos assim implantados como iniciação científica, poderão ser 
conduzidos mais tarde pelas lideranças dos interesses mobilizados. 

Modalidade inteiramente diversa, contudo, é a dos projetos mais 
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específicos que possam induzir à incubação de consórcios públicos, 
parcerias públicas e empresas inovadoras no campo das políticas de 
competência do Comitê. Tais oportunidades representam patamar 
avançado de envolvimento e desdobramento para ação dos atores 
na região. 

Correlata a essa importância consta à dimensão de desenvolvimento 
institucional (das políticas públicas entre prefeituras e Estado, traços 
culturais e históricos de diferentes grupos sociais nas macro-regiões 
da área metropolitana) diante de estruturas físicas e ambientais. 

A pesquisa na universidade está apenas começando para identificar 
as correlações entre essas últimas dimensões e os indicadores de sus-
tentabilidade capazes de influir tanto nos processos setoriais especí-
ficos (relacionados a gestão pública de recursos ambientais) quanto 
nos processos mais amplos de caráter econômico, político e social. 

Dimensões legais e jurídicas para uma futura gestão metropolitana 
(hoje inexistente) também se inscrevem como potenciais objetos de 
preocupação de especialistas e público nos municípios do aglomera-
do urbano do Alto Tietê. 

variável 11 – Fomento ao treinamento e capacitação para o 
ecomercado de trabalho local de trabalho vinculado a recursos 
hídricos, saneamento e serviços ambientais.  
Experiências inovadoras de formação de jovens em atividades típi-
cas de ecomercado de trabalho abrangem atualmente na Grande 
São Paulo, um imenso campo de atividades: paisagismo, viveiros de 
mudas nativas e de reflorestamento, flores exóticas e nativas, ervas 
medicinais e aromáticas ou culinárias, produção de mudas em geral, 
serviços de parques e jardins como atividade combinada de educa-
ção ambiental, reflorestamento nativo e exótico, agricultura urbana, 
saneamento ambiental vinculado a reciclagem de resíduos urbanos 
e industriais; conservação e proteção da flora e da fauna em parques, 
jardins e unidades de conservação; ecoturismo, atividades de gestão 
urbana local e comunitária vinculadas a urbanização de favelas e de-
mais formas de educação ambiental em geral. 

Aproveitar esse potencial multiplicador presente nessas atividades 
não é somente uma questão pragmática que entidades como o Co-
mitê de Bacia e as prefeituras não podem desconhecer. Trata-se tam-
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bém de uma operacionalização de política de inclusão social e am-
biental combinadas já em curso por políticas municipais na bacia. 
Aproveitar essa tendência para somá-la aos projetos de educação 
ambiental apoiados e financiado pelo comitê e demais colegiados 
regionais, torna-se assim critério de avaliação por essa variável (in-
clusão socioambiental).     

variável 12 – Educação, capacitação e treinamento técnico para 
projetos consorciados. 
Essa variável tem como escopo central aproximar os segmentos das 
entidades não-governamentais socioambientalistas em torno do 
desenvolvimento sustentável da Bacia hidrográfica, da comunida-
de técnico-profissional de prefeituras e órgãos estaduais no Comitê, 
com a participação da universidade.  

Propõe incorporar indicadores com critérios técnico-científico, a fim 
de estimular futuras parcerias entre pesquisa e extensão do sistema 
universitário público (operado com dotações e verbas próprias sem 
onerar o FEHIDRO) e projetos apoiados e financiados pelo Comitê 
sob o regime de contrapartidas, mutuamente interessantes. 

Os indicadores devem ser elaborados para estimular a formação de 
parcerias entre entidades civis universidades públicas e universida-
des privadas com estrutura de carreira para pesquisadores/docentes, 
e o Comitê; o mesmo se aplica à atração de prefeituras, entidades 
civis e Comitê, mediados pela universidade; ou ainda somente o Co-
mitê e as universidades (o que já é corrente desde o início do novo 
arranjo institucional). 

(3) O PROCESSO DE CHAMADA DO EDITAL ANuAL DE 
FINANCIAMENTO A PROJETOS EM COMITÊ DE BACIA 
uRBANA
A metodologia multi-critérios apresentada na seção anterior pede 
-- como primeira fase de sua adoção -- o desenvolvimento de uma 
nova modalidade de chamada (ou edital) de projetos para o Comi-
tê de bacia urbana com a complexidade do Alto Tietê. Sua principal 
vantagem é auxiliar na criação de uma demanda de propostas, sina-
lizando que os proponentes acompanhem alguns temas e questões 
pertinentes, além de formatos e métodos de tratamento, assim como 
de precondições importantes para a integração entre ações presen-
tes e avaliações futuras. 
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FASE 1 – SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
Trata-se do momento de chamada dos projetos do Comitê, no qual 
podem ser observados alguns passos facilitadores para avaliação fu-
tura dos trabalhos: 

l unificação de data para entrega da proposta a cada ano;
l utilização de formulário-padrão de apresentação sob a forma de 

carta-consulta (espelho-proposta) ou anteprojeto (até três pági-
nas).

l Utilização de formulário-padrão de proposta de projeto em ver-
são eletrônica na Internet, em sítio específico do Comitê, diferen-
ciada para três públicos: a) entidades civis e usuários econômicos; 
b) prefeituras e c) órgãos estaduais (até 1� páginas)

l Metodologia de avaliação clara: especificação de impactos (efe-
tividade), resultados atingidos diante da proposta original (eficá-
cia) e indicadores de andamento (eficiência).

FASE 2 – AVALIAÇÃO
l Seleção primária: realizada com base no documento-resumo (es-

pelho do projeto)
l Seleção avançada: realizada com base nos documentos do proje-

to expandido

FASE 3 – PROVA DE ELEGIBILIDADE
Seleção realizada com base na apresentação de documentos exigi-
dos oficialmente pelo sistema FEHIDRO. Exclusão sumária de casos 
sem documentação apresentada em tempo hábil.

(4) CONCLuSõES

Entende-se por metodologia multi-critérios de avaliação de resulta-
dos de projetos um conjunto de atividades destinadas a acompanhar 
a sua execução e estabelecer critérios para avaliação de seus resulta-
dos. Tem como finalidade identificar eventuais estrangulamentos e 
sugerir ações que permitam restabelecer os resultados originalmente 
previstos. Nesse sentido, trata-se de uma metodologia auxiliar que se 
ocupa dos resultados prometidos pelo projeto como um todo, enquan-
to durar sua execução. O modelo de avaliação aqui proposto define o 
conjunto sistemático de informações que permitem esse acompanha-
mento, assim como os procedimentos para sua obtenção. 
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Tal modelo de avaliação destina-se a fomentar procedimentos de 
quantificação e de qualificação das relações sistemáticas entre o 
conjunto de resultados observados (esperados ou não) e as conse-
qüências de sua execução segundo 0� macroindicadores. O modelo 
de avaliação aqui proposto define o conjunto de informações e indi-
cadores a serem apresentados para atingir esses objetivos. 

A implantação dessa metodologia de avaliação pressupõe a apresen-
tação de um capítulo do relatório final do projeto ocupado em des-
crever (analisar) os resultados com base em três eixos distintos: 

eiXo a) construção de um cenário original do contexto no qual se 
move o projeto proposto.
eiXo B) avaliação periódica a cada seis meses;
eiXo C) avaliação ex-post, ou após a conclusão do projeto.

Eixo do cenário -  trata-se de um conjunto de dados que descreve a 
situação ou objeto da intervenção do projeto antes da intervenção 
do mesmo. É cenário de referência para aferição dos efeitos e impac-
tos que decorrem de sua execução. Registra, comparativamente, a 
situação sem o projeto.

Eixo de monitoramento  – deve aferir os efeitos e impactos do con-
junto de metas do Comitê para cada tipo de projeto (Programa oficial 
de metas do Comitê ou sub-comitê). 

Eixo de avaliação ex-post – deverá ser realizada imediatamente após 
a conclusão do projeto e para comparar os efeitos e impactos conso-
lidados das duas avaliações parciais (semestre) com o eixo do cená-
rio, dando ênfase à duração dos resultados obtidos, e estima que tipo 
de mudança é necessária e passível de ser identificada. Uma ficha de 
avaliação individual de cada projeto poderá prover o seguinte perfil 
de resultados:

indiCadores de reFerênCia soBre o CenÁrio - Considerando que 
todo projeto ocorre em meio a condições externas que são relevan-
tes para seus resultados, embora não possam ser alteradas por ele – o 
que mudou com a implantação do projeto Y?; 

indiCadores de reFerênCia soBre  avaliação de resUlTados 
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do ProJeTo Y – Quais os efeitos e impactos observados e realizados 
considerando que o projeto  tem um impacto claramente mensurá-
vel ou qualificável?.

indiCadores de aCoMPanHaMenTo das PoPUlaçÕes – Conside-
rando que todo projeto tem uma população interessada no mesmo 
– sejam como alvo (co-participantes) seja como beneficiária final 
(usuários domésticos da água, por exemplo) - informar alguma di-
mensão mensurável ou qualificável de ambas.   
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BENEFICIAMENTO DA 
CASCA DO COCO

PALAVRAS-CHAVE
Coco, casca do coco, beneficiamento da casca do coco, fibra do coco

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Informação sobre tecnologia de beneficiamento da casca do coco

SOLuÇÃO APRESENTADA
Uma das formas de beneficiamento da casca do coco é com a retirada 
das fibras que pode ser utilizada para confecção de cordas, capachos 
e vassouras. Para a preparação das fibras é utilizada a parte do coco 
chamado de mesocarpo. Ainda hoje as técnicas para transformação 
das fibras são feitas de modo artesanal. Basicamente o método de 
transformação das fibras é o seguinte: 

1º Passo. Separar a casca do fruto, este processo é realizado através 
do uso de uma ferramenta, espécie de cunha que fará a retirada da 
polpa. Em processo industrial esta etapa é feita em autoclave que 
separa a casca do fruto em cerca de � a 10 minutos;

2º Passo. As cascas deverão ser maceradas (amolecidas), e terão que 
passar de � a � meses em tanques de água com cal;

3º Passo. Depois que as cascas forem maceradas, será feito o desfibra-
mento, as cascas são batidas com pedaços de pau cintar cepos afixados 
no solo, separando a parte celulósica (fibra) da semicelulósica (pó);

4º Passo. As fibras deverão ser lavadas em água corrente para a retira-
da parcial da lignina (substância que constitui tecidos lenhosos);

5º Passo. A secagem pode ser feita ao sol ou através de estufas (que 
acelerará o processo);

6º Passo. A peneiração, as fibras são separadas e classificas (longas ou 
curtas), com o auxilío de peneiras de aço inoxidável;
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A partir daí o processo será específico de acordo com o produto final 
desejado.

Produtos Manufaturados
As fibras de coco podem ser usadas para a fabricação de cordas, ca-
pachos, vassouras e até nos estofamentos de carros populares.
vassouras e Cordas. Vassouras e cordas são obtidas a partir de mea-
das de fibras, que podem ser as fibras mais curtas que não precisam 
ser do mesmo tamanho. O processo produtivo é simples e não exige 
pessoal muito especializado. 

O processo de fabricação de vassoura
Segue as seguintes etapas:

1.  A fibra é molhada para amolecer e evitar que se desfie na opera-
ção de corte; 

�.  Corta-se a fibra no comprimento de aproximadamente �� cm;
�.  Passa-se a fibra no pente de ferro, para desembaraçá-la e retirar 

pedaços soltos; 
�.  Separam-se os molhos de fibra (�� gramas cada) que são fixados 

com arame; 
�.  Prega-se o cepo (suporte) na lata litografada;
�.  Os molhos de fibra são dobrados na amarra e colocados na parte 

aberta da lata litografada. O arame fica apoiado no cepo (suporte);
�.  Coloca-se outro cepo, prensando-o para fixar a fibra ao fundo da 

peça;
�.  Prega-se o cepo;
�.  Apara-se a fibra para dar um tamanho uniforme;
10. A peça já preparada é repassada no pente de ferro para desem-

baraçar;
11. Coloca-se o cabo, fixando-o com prego.

Capachos
Capachos de fibra de coco com plastificação nas bordas para não des-
fiar e assegurar a duração, com gravação de letras ou logotipos em 
corante especial e com recorte em baixo relevo para dar destaque.

Podem ser cortados em qualquer tamanho com o máximo de � me-
tros de largura e �0 m de comprimento. Os acabamentos são varia-
dos: cordão, kilim, gogin, etc. 
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Estofamentos
A indústria automobilística sempre usou a fibra de coco na forração 
de bancos. Recentemente, a fibra vem substituindo a espuma injeta-
da usada no estofamento, apresentando vantagens como não defor-
mar e não esquentar, sendo excelente isolante térmico. 

Vantagens
A fibra de coco apresenta como vantagem o fato de ser biodegradá-
vel e reciclável, além de ser considerada ecologicamente correta.

Começando o negócio
Uma vez colocado em funcionamento o novo negócio, estabelece-
se um novo desafio: a sua gestão competitiva, capaz de oferecer ao 
mercado os melhores produtos e serviços e assegurar o melhor re-
torno do capital empregado. Gerenciar o negócio significa colocar à 
prova o talento, o conhecimento e a experiência do empreendedor, 
dentro do mais elevado grau de profissionalismo.

Administrar é o processo de planejamento, organização, liderança e 
controle do trabalho de todos que fazem parte direta ou indiretamen-
te da empresa e o uso de todos os recursos organizacionais para que 
se atinjam os objetivos estabelecidos. Tais informações e formações 
podem ser adquiridas através de treinamentos, cursos e palestras 
tipo: Administração Básica para Pequenas Empresas, Técnicas para 
Negociações, Lucratividade – Crescer – Sobreviver ou Morrer, Análise 
e Planejamento Financeiro, Controles Financeiros, Desenvolvimento 
Das habilidades Gerenciais, Gestão de pessoas, entre outros.

Divulgação
O ditado popular diz que “a propaganda é a alma do negócio”, mas 
a gente pode continuar dizendo que os “músculos” também são im-
portantes. Assim, entendemos que dotar os clientes internos (os fun-
cionários, os “músculos” do negócio) de informações sobre os produ-
tos oferecidos é tão ou mais importante que, efetivamente, vendê-lo 
ao cliente externo.

Voltando à “alma do negócio”, concluímos que para atingir o consu-
midor e garantir as vendas, você deve planejar o seu marketing. E 
como fazer isso? Bem, a primeira sugestão é partir para uma análi-
se da sua realidade: Identifique quais são os custos de seus serviços, 
adapte-os e busque a otimização de sua alocação. Mantenha seus 
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consumidores motivados partindo para uma revisão da sua estrutura 
de comercialização avaliando, paralelamente, se essa estrutura atin-
ge seu mercado-alvo com sucesso. Não perca de vista que o marke-
ting deve ser contínuo e sistemático.

Considere ainda que num plano de marketing é importante o conhe-
cimento de elementos como preço, produto (serviço), ponto (locali-
zação) e promoção. Avaliar os desejos e necessidades de seus clien-
tes ou usuários em relação a funções, finanças, facilidade, “feeling” 
(sensibilidade) e futuro.

Lembretes
Numa economia que tende à estabilização, saber definir o preço 
certo dos serviços oferecidos é uma das decisões mais importantes 
na sua futura empresa. Harmonizar o desejo do consumidor e a ex-
pectativa de ganho do proprietário é o grande desafio. Enquanto o 
consumidor sempre deseja pagar menos e ter mercadorias de quali-
dade, o sonho do empresário é obter o melhor retorno, com o menor 
risco. Uma sugestão é buscar inspiração para essa “arte” em cursos 
que orientem o empreendedor a equacionar essa questão, como por 
exemplo, aqueles que ensinam a “Formação de preços”. 

Legislação Específica
Torna-se necessário tomar algumas providências, para a abertura do 
empreendimento, tais como:
l Registro na Junta Comercial;
l Registro na Secretária da Receita Federal;
l Registro na Secretária da Fazenda;
l Registro na Prefeitura do Município;
l Registro no INSS; (Somente quando não tem o CNPJ – Pessoa au-

tônoma – Receita Federal)
l Registro no Sindicato Patronal;

O novo empresário deve procurar a prefeitura da cidade onde pre-
tende montar seu empreendimento para obter informações quanto 
às instalações físicas da empresa (com relação à localização), e tam-
bém o Alvará de Funcionamento.

Além disso, deve consultar o PROCON para adequar seus produtos 
às especificações do Código de Defesa do Consumidor (LEI Nº �.0�� 
DE 11.0�.1��0).
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Se faz necessário que o futuro empreendedor tenha conhecimento 
sobre algumas leis que regulam determinada atividade, tais como:

Lei nº �.�0�/��. Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção 
e do comércio de sementes e mudas e dá outras providências.

Lei nº �.�0�/�� (Lei de Crimes Ambientais). Dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente.

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
O aproveitamento da casca de coco verde vem sendo estudado há 
seis anos pela Embrapa Agroindústria Tropical podendo se tornar 
uma prática ambientalmente sustentável. A Embrapa está desenvol-
vendo alguns seminários sobre o tema como o evento: Seminário 
“Casca de coco: alternativa de agregação de valor e desenvolvimento 
sustentável” nos dias �0 e �1 de julho de �00� em Fortaleza. Informa-
ções e inscrições: (��) ����.1��� (Coordenação de eventos). 

A Embrapa poderá ser consultada sobre o assunto através da Área de 
Negócios Tecnológicos - Embrapa agroindústria Tropical - Contatos:
E-mail: tiagobraga9@yahoo.com.br 
Tel: (��) ����.1�0�

Foi inaugurado em julho de �00�, em Fortaleza a primeira unidade de 
beneficiamento de casca de coco verde do Nordeste. No link abaixo, 
que trata dessa inauguração, poderão ser encontradas informações 
úteis sobre o tema. Disponível em:
http://www21.sede.embrapa.br/noticias/banco_de_noticias/2005/folder.2005-
06-01.2796884275/foldernoticia.2005-06-27.6015569284/noticia.2005-06-
30.3886363794/mostra_noticia .

REFERÊNCIAS

SBRT - Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. Disponível em:
http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt817.html. Acesso em 1� de jul. �00�.

EMBRAPA AgroIndústria Tropical - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária. Disponível em: <http://www.cnpat.embrapa.br/>. Acesso 
em 1� de jul. �00�.
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EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Fortale-
za ganha primeira unidade de beneficiamento de casca de coco 
verde do Nordeste. <http://www21.sede.embrapa.br/noticias/ban-
co_de_noticias/2005/folder.2005-06-01.2796884275/foldernoticia.2005-06-
27.6015569284/noticia.2005-06-30.3886363794/mostra_noticia>. Acesso 
em 1� de jul. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Karin Araújo

DATA DE FINALIZAÇÃO
1� de jul. �00�
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BENTONITA – DESTINAÇÃO DE 
RESIDuOS

PALAVRAS-CHAVE
Bentonita, argila, perfuração, destinação de resíduos

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Quais os tipos de “destinação final” ou “descarte” de Bentonita utili-
zada como lama de perfuração que produzam o menor impacto am-
biental?

SOLuÇÃO APRESENTADA
Segundo Patrícia Dias, coordenadora do Centro de Pesquisa e Tecno-
logia da empresa BENTONIT UNIÃO NORDESTE (BUN), deve-se levar 
em conta o tipo de perfuração que está sendo feita (para poços arte-
sianos, petróleo, etc...), e principalmente a composição do solo que 
está se perfurando. 

Se a Bentonita for utilizada em solo sem nenhum tipo de contamina-
ção, os resíduos podem ser classificados, conforme a RESOLUÇÃO No. 
�0�, de � de julho de �00� do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
– CONAMA, como de Classe A. Segundo a resolução, resíduos dessa 
classe tem como destinação a reutilização ou reciclagem na forma de 
agregados, ou o encaminhamento à áreas de aterro de resíduos da 
construção civil. Conforme o Prof. Uriel Duarte, do Depto. de Geolo-
gia Sedimentar e Ambiental, essa Bentonita muitas vezes é reutiliza-
da pela própria empresa de perfuração.

Ainda segundo Patrícia, existem também outros dois tipos de desti-
nação, caso o solo, onde a Bentonita foi utilizada, esteja contaminado. 
Ambas as destinações são para para resíduos que se pode enquadrar, 
conforme a resolução do CONAMA, como Classe D.

A Bentonita contaminada pode ser encaminhada para um forno, 
onde será secada e transformada em blocos. Segundo o Prof. Duarte, 
essa Bentonita seca no forno, pode também ser utilizada como solo 
para aterro. 
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No caso da argila estar contaminada com metais pesados, a desti-
nação a ser dada deverá ser a completa incineração do material, em 
fornos especializados. Em São Paulo a BASF Química, divisão de Gua-
ratinguetá, realiza esse serviço.

O Laboratório de Caracterização Tecnológica (LCT), do Depto. de Mi-
nas e Petróleo da Poli da USP, pode realizar os testes e a análise quími-
ca para verificar se existe e qual tipo de contaminação está presente 
na Bentonita.

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Recomenda-se o estrito cumprimento das normas legais, não obs-
tante os custos de cada operação de destinação dos resíduos. Caso se 
tenha dúvida de uma possível contaminação, deve se fazer a análise 
da Bentonita utilizada, de modo a garantir se ela realmente está con-
taminada, e com qual componente químico, para que se utilize assim 
o modo mais adequado para tratar esse resíduo.

REFERÊNCIAS

DIAS, Patrícia, Coordenadora do Centro de Pesquisa e Tecnologia da 
BENTONIT UNIÃO NORDESTE (BUN);
Site: http://www.bentonit.com.br.

DUARTE, Uriel, Professor de Depto. de Geologia Sedimentar e Am-
biental, do Instituto de Geociências da USP;

Laboratório de Caracterização Tecnológica (LCT), Depto. de Minas e 
Petróleo, Escola Politécnica da USP.
Telefone: (11) �0�1-���1

BASF S/A Complexo Químico de Guaratinguetá
Av. Brasil, ��1 Guaratinguetá
CEP: 1���1-�00
Telefone da área de Incineração: (1�) �1��-1��1
Email: suleima.santos@basf.com

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, Ministério do 
Meio Ambiente.
Site: http://www.mma.gov.br/conama
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NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Guilherme Leite Cunha

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� de fev. �00�
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CHAPA DE RAIO X

PALAVRAS-CHAVE
Chapa de raio-x, prata, recuperação de prata, recuperação da prata 
da chapa de raio-x, líquido fixador da prata, recuperar a prata do lí-
quido fixador.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Como extrair a prata da chapa de raio-x.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Segundo a professora, Leny Borghesan Alberguini, no processo de 
recuperação da prata da chapa do raio x, inicialmente mergulha-se a 
placa numa solução de hipoclorito, sendo este de concentração igual 
a do hipoclorito usado na limpeza de banheiros, por um tempo de 
mais ou menos um minuto (vale ressaltar que perceber-se quanto 
tiver sido retirado toda a prata da chapa). Também com um pouco de 
hipoclorito pode-se retirar prata de várias chapas, isso até quando se 
perceber saturada o hipoclorito de prata.

A partir do momento que a prata tiver sido retirada pelo hipoclorito, 
deve-se proceder à separação da prata dessa solução. Essa separa-
ção se assemelha com a que ocorre com líquido fixador. Nesse sen-
tido, informações sobre essa separação pode se obtidas na Resposta 
Técnica ���1, Disponível em: http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt2591.pdf 
acesso em 0� de maio de �00�, cujas maiores referências se encon-
tram abaixo.     

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Caso tenha maiores dúvidas, na Resposta técnica indicada, existe 
uma série de documentos que podem ser consultados para se obter 
maiores informações. 
REFERÊNCIAS

ALBERGUINI, Leny Borghesan A., Professora responsável pelo Labo-
ratório de Resíduos Químicos, Escola de Engenharia de São Carlos/
USP, universidade de São Paulo A professora Laboratório de Resíduos 
Químicos Telefone: (1�) ����-�1�� Site: http://www.sc.usp.br/residuos E-
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mail: resíduos@sc.usp.br ;

CUNHA, Guilherme Leite. Resposta Técnica ���1. Disque-Tecnologia/
CECAE-USP. SBRT, Serviço Brasileira de Resposta Técnica. Disponível 
em: http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt2591.pdf acesso em 0� de maio de 
�00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Paulo Cézar de Oliveira

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� de maio de �00�.
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CISTERNAS

PALAVRAS-CHAVE
Cisternas, reuso da água, reservatório de água.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Deseja obter informações sobre cisternas. Qual é o dimensionamen-
to ideal e os custos implicados em sua construção?

SOLuÇÃO APRESENTADA
O dimensionamento de uma cisterna depende de vários fatores, 
entre eles, que tipo de cisterna será adotada, para que finalidade 
e qual é a origem da água. Por exemplo, uma cisterna de reuso da 
água e diferente de outra que se destine à captação da água plu-
vial. O dimensionamento dependerá da quantidade de pessoas que 
consumirão sua água e a capacidade de abastecimento de sua fonte. 
Neste sentido, uma cisterna cujo objetivo seja a captação da água 
pluvial dependerá do tamanho do telhado da casa e do pluviosidade 
do local. Por sua vez, os custos dependerão do dimensionamento e 
do material empregado na construção. A localização da cisterna, ou 
seja, se projetada a céu aberto ou aterrada, também influenciará no 
custo final. 

Abaixo segue um texto explicativo sobre a construção de um tipo de 
cisterna difundido pelo programa FOME ZERO do Governo Federal 
(http://www.fomezero.gov.br/ContentPage.aspx?filename=pfz_234089.xml) .

As cisternas de placas são reservatórios com capacidade para 1� mil 
litros de água construídos junto aos domicílios das famílias de baixa 
renda da área rural do semi-árido. Após a construção da cisterna são 
instaladas calhas nos telhados e a partir de canos de PVC a água da 
chuva é direcionada ao reservatório, onde fica armazenada. A estru-
tura da cisterna é construída com a utilização de placas de cimento, 
que são feitas no próprio local da obra. 

Com baixo custo de instalação, as cisternas são construídas com a uti-
lização de mão-de-obra local e com materiais adquiridos na própria 
região de construção. As famílias beneficiárias participam de capaci-
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tação em Gerenciamento de Recursos Hídricos (GRH). Nas capacita-
ções são repassadas as técnicas de utilização e manutenção da cister-
na e metodologias visando o uso racional da água, além de noções 
básicas de cidadania. 

Uma cisterna de 1� mil litros permite que uma família de cinco pes-
soas tenha água para beber, cozinhar e escovar os dentes durante o 
período de seca, que chega a durar até oito meses no ano.

Construção
A cisterna fica enterrada no chão até mais ou menos dois terços da 
sua altura. Consiste em placas de concreto com tamanho de �0 por 
�0 cm e com � cm de espessura, que estão curvadas de acordo com 
o raio projetado da parede da cisterna, dependendo da capacidade 
prevista. Há variantes onde, por exemplo, as placas de concreto são 
menores e mais grossas, e feitas de um traço de cimento mais ma-
gro. Estas placas são fabricadas no local de construção em moldes 
de madeira. A parede da cisterna é levantada com essas placas finas, 
a partir do chão já cimentado. Para evitar que a parede venha a cair 
durante a construção, ela é sustentada com varas até que a argamas-
sa esteja seca.

Depois disso, um arame de aço galvanizado é enrolado no lado exter-
no da parede e essa é rebocada. Num segundo momento, constrói-se a 
cobertura com outras placas pré-moldadas em formato triangular, co-
locadas em cima de vigas de concreto armado, e rebocadas por fora.

O processo de construção da cisterna ocorre a partir de � etapas prin-
cipais. Abaixo são apresentadas as etapas, com informações e reco-
mendações técnicas relativas ao processo de construção:

1.  escavação do buraco
l A construção deve ser próxima a casa;
l O tipo de terreno influi a profundidade da escavação e na estabi-

lidade da cisterna;
l Não construir próximo a árvores, currais e fossa (distância de 10 a 

1� metros);

2.  Fabricação das Placas
l Areia média (nem grossa nem fina) lavada e peneirada;
l Proporção: �,0 latas de areia por 1 lata de cimento;
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3.  Fabricação dos caibros
l A fabricação dos caibros é feita com massa de concreto com ver-

galhão retorcido; 
l Material: � latas de areia, � de brita e 1 de cimento (areia grossa); 
l � tábuas com 1,�0m comprimento, �cm de largura, � a � cm de 

espessura; 
l 1� varas de vergalhão ¼ de polegadas, fazer um gancho na extre-

midade de cada vara de vergalhão nos 10cm finais;

4.  levantamento das paredes
a) Fabricação de laje do fundo
l Traço de concreto com � latas de areia grossa, � de brita e 1 de 

cimento; 
l Espessura de � a � cm; 
l Riscar 1,��m do centro até as bordas (Raio);

b)  Assentamento das placas
l Material: � latas de areia por 1 lata de cimento; 
l 10� varas finas de madeira para escorar as placas; 
l A distancia de uma placa para a outra é de �cm;

c)  Amarração das paredes
l Arame galvanizado Nº 1�; 
l A amarração pode ser feita 1 hora após o levantamento das placas; 
l Iniciar pela base, todas as voltas de arame deverão ser bem distri-

buídas na parede da cisterna;

d)  Reboco das paredes
l Areia fina: traço � latas de areia para 1 de cimento. (Interno); 
l Areia fina: traço � latas de areia para 1 lata de cimento (Externo); 
l Obs.: Iniciar primeiro o reboco de fora, depois o reboco de dentro;

e)  Reboco do fundo da cisterna
l A mesma massa do reboco da parede de dentro;

f )  Aplicação do impermeabilizante
l Deve ser feita 1 ou � dias, após a construção da cisterna na parte 

de dentro; 
l Misturar o impermeabilizante com cimento, passar até três de-

mãos; 
l Obs: colocar água na cisterna depois de pronta para não ressecar;
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5.  Cobertura
a) Colocação do Pilar Central; 
b) Posicionamento dos caibros; 
c) Colocação das placas do teto; 
d) Reboco do teto - � latas de areia para 1 de cimento; 
e) Acabamento - Pintura com cal;

6.  Colocação do sistema de Captação
l É feita por meio de calhas de bica, que são presas aos caibros do 

telhado da casa e canos que ficam entre as calhas e a cisterna. Na 
entrada da cisterna deve-se colocar um coador para não passar 
sujeira para dentro da cisterna;

7. retoques e acabamentos
l Esta fase consiste em fazer uma cinta de argamassa para juntar os 

caibros com a parede da cisterna; 
l Material: Areia fina e cimento: traço � latas de areia para 1 lata de 

cimento;
l Fixação de Placa de Identificação (conforme modelo padrão).

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Sugerimos para mais esclarecimentos 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
http://www.mds.gov.br/ascom/revistas/cisternas/cisternas.htm 
Empresas que trabalham com o reuso da água
Sergam:http://www.sergam.com.br/v2 
Sansuy: http://www.sansuy.com.br

REFERÊNCIAS
Banco do Brasil. <http://www.bb.com.br/appbb/portal/bb/rsa/index.jsp>. 
Acesso em: 0� de mar.�00�.

Associação Brasileira de Captação e Manejo de Água de Chuva 
<http://www.abcmac.org.br/>. Acesso em: 0� de mar.�00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Wladimir Barbieri Junior

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� de mar. �00�
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DESCONTAMINAÇÃO DE 
LÂMPADAS DE MERCÚRCIO

PALAVRAS-CHAVE
Descontaminação, lâmpada de mercúrio.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Gostaria de implantar uma empresa de descontaminação de lâmpa-
das de mercúrio em Fortaleza-CE. Gostaria de saber o processo, cus-
tos e equipamentos e onde encontrá-los.

SOLuÇÃO APRESENTADA

1. INTRODuÇÃO

1.1. Por que descontaminar lâmpadas fluorescentes (1)?

Países do Primeiro Mundo incluem as 
lâmpadas fluorescentes usadas na lista 
de resíduos nocivos ao meio ambiente, 
pois essas lâmpadas contêm substân-
cias químicas que afetam o ser huma-
no, como o Mercúrio, um metal pesado 
que uma vez ingerido ou inalado, causa 
efeitos desastrosos ao sistema nervoso.

Ao romper-se, uma lâmpada fluorescente emite vapores de mercú-
rio que são absorvidos pelos organismos vivos, contaminando-os; se 
forem lançadas em aterro as lâmpadas contaminam o solo e, mais 
tarde, os cursos d’água, chegando à cadeia alimentar.

No Brasil, muitos usuários dessas lâmpadas, conscientes do fato e já 
alertados pela norma brasileira NBR 1000� que impõe limites rigo-
rosos à presença de mercúrio nos resíduos sólidos, já estão evitando 
mais essa contaminação do meio ambiente. A descontaminação das 
lâmpadas descartadas pode ser feita por uma empresa especializada 
em tratamento de resíduos mercuriais.
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2. TIPOS DE LÂMPADAS CONTENDO MERCÚRIO

Fonte: Apliquim (3)

3. MERCÚRIO
O mercúrio é um elemento químico que ocorre na natureza e pode 
ser encontrado em baixas concentrações no ar, na água e no solo. 
Conseqüentemente o mercúrio pode estar presente, em algum grau, 
nas plantas, animais e tecidos humanos (�). 

Quando as concentrações do mercúrio excedem os valores normal-
mente presentes na natureza, entretanto, surge o risco de contami-
nação do meio ambiente e dos seres vivos, inclusive o homem. 

Os valores admissíveis de presença do mercúrio no ambiente e nos 
organismos vivos são estabelecidos por normas. No Brasil os níveis 
de referência para a contaminação com mercúrio são definidos pelas 
normas NBR1000� - da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, e NR1� – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.

O mercúrio é facilmente absorvido pelas vias respiratórias quando 
está sob a forma de vapor ou em poeira em suspensão e também 
é absorvido pela pele, podendo causar no ser humano pneumonia, 
dores no peito, dispnéia e tosse, gengivite e salivação. A ingestão 
ocasional do mercúrio metálico na forma líquida não é considerada 
grave, porém quando inalado sob a forma de vapores aquecidos é 
muito perigoso. 
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4. Manejo e Disposição de lâmpadas contendo mercúrio

As lâmpadas de descarga contêm o 
mercúrio metálico, substância tóxica 
nociva ao ser humano e ao meio am-
biente. Ainda que o impacto sobre 
o meio ambiente causado por uma 
única lâmpada seja desprezível, o so-
matório das lâmpadas descartadas 
anualmente (cerca de �0 milhões só 
no Brasil) terá efeito sensível sobre os 

locais onde são dispostas (1). 

Enquanto intacta a lâmpada não oferece risco. Entretanto ao ser rom-
pida liberará vapor de mercúrio que será aspirado por quem a manu-
seia. A contaminação do organismo se dá principalmente através dos 
pulmões. Quando se rompe uma lâmpada fluorescente o mercúrio 
existente em seu interior (da ordem de �0mg) se libera sob a forma 
de vapor, por um período de tempo variável em função da tempera-
tura e que pode se estender por várias semanas. Além das lâmpadas 
fluorescentes também contêm mercúrio as lâmpadas de vapor de 
mercúrio propriamente ditas, as de vapor de sódio e as de luz mista.
A legislação brasileira através das Normas Regulamentadoras (NRs) 
do Ministério do Trabalho e a Organização Mundial de Saúde esta-
belecem igualmente, como limite de tolerância biológica para o ser 
humano, a taxa de �� microgramas de mercúrio por grama de creati-
nina urinária e 0,0� miligramas por metro cúbico de ar no ambiente 
de trabalho. 

No contato com lâmpadas quebradas é necessário o uso de aven-
tal, luvas e botas plásticas (EPIs). Quando houver quebra acidental 
de uma lâmpada o local deve ser bem limpo por aspiração. Os cacos 
devem ser coletados de forma a não ferir quem os manipula e coloca-
dos em embalagem estanque, com possibilidade de ser lacrada, a fim 
de evitar a contínua evaporação do mercúrio liberado. 

5. Como destinar corretamente lâmpadas descartadas no seu 
Município?
No Brasil a norma que trata dos resíduos sólidos, a ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) NBR 1000�, define a periculosidade 
de diversos elementos e substâncias químicas e estabelece os limi-
tes admissíveis para esses contaminantes serem dispostos no meio 
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ambiente. O mercúrio ocupa lugar de destaque entre as substâncias 
mais perigosas relacionadas nessa norma. Por sua vez a norma regula-
mentadora NR1�, do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e 
operações em locais insalubres, também lista o mercúrio como um dos 
principais agentes nocivos que afetam a saúde do trabalhador (1).

Embora uma lâmpada encerre apenas uma pequena quantidade de 
mercúrio, o efeito acumulativo e persistente do mercúrio provenien-
te de muitas lâmpadas, quando descartadas em um mesmo aterro 
ao longo dos anos, por exemplo, será sensível. Por esse motivo as 
lâmpadas que contêm mercúrio já devem ser separadas, na origem, 
do lixo orgânico e dos materiais tradicionalmente recicláveis, como 
vidro, papel e plásticos.

Essa prática já é adotada em diversos países e no Brasil muitas indús-
trias, universidades, órgãos públicos e empresas concessionárias de 
energia elétrica já proíbem a disposição de suas lâmpadas no lixo. 
Por outro lado diversos municípios nos estados de São Paulo, Santa 
Catarina e Minas Gerais já gozam do benefício da coleta segregada 
e da destinação adequada de suas lâmpadas de iluminação pública, 
evitando assim que as mesmas tenham como destinação os aterros 
municipais. Graças a essa atitude pró-ativa, identificada nesse grupo 
selecionado de instituições, foi possível criar e manter um projeto de 
descontaminação de lâmpadas concebido e desenvolvido por uma 
empresa especializada na solução de problemas ambientais.

O mercúrio extraído das lâmpadas, uma vez purificado e sob a forma 
de metal, é encaminhado, com autorização do IBAMA, para empresas 
que o utilizam em seus processos ou produtos, tais como as fabrican-
tes das próprias lâmpadas.

O conceito adotado de recuperar e reciclar todos os materiais que 
constituem a lâmpada, em vez de simplesmente descartá-los, é mui-
to importante, pois protege os aterros (e lixões), evitando a formação 
de passivos ambientais que poderão, um dia, recair sobre a munici-
palidade local.

Outro aspecto importante nesse Programa de Descontaminação de 
lâmpadas que contêm Mercúrio é a saúde ocupacional e a segurança 
no trabalho daqueles que manipulam as lâmpadas. Não se recomen-
da, portanto quebrar as lâmpadas sob nenhuma hipótese antes de 
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confiá-las para tratamento. Sua guarda, até que sejam tratadas, deve 
ser feita sempre que possível nas próprias embalagens originais, que 
constituem a melhor maneira de preservá-las de quebras acidentais.

6. Processo de tratamento de lâmpadas *

O fluxograma do processo de tratamento de lâmpadas está descrito 
na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma do processo de tratamento de lâmpadas utilizado pela 
Apliquim na sua unidade industrial (5)

As lâmpadas fluorescentes são transportadas nas caixas de papelão 
de embalagens originais, acomodadas, de preferência, dentro de um 
conteiner metálico ou caixa de papelão. Essa providência reduz o 
risco de quebra de lâmpadas (�).
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Fonte: Apliquim (6)

Ao chegarem à planta, as lâmpadas são desembaladas e contadas, 
e armazenadas em pallets especiais antes de serem processadas. No 
processo, as lâmpadas são quebradas, com exaustão e captura do 
mercúrio metálico emitido, e separação dos componentes metálicos. 
Todos os componentes passam, então, por processo de destilação à 
vácuo, garantido a total remoção do mercúrio.

Fonte: Apliquim (6)

O vidro, depois de totalmente descontaminado, pode ser utilizado 
na fabricação de novas lâmpadas ou na produção de esmalte para 
vitrificação de lajotas cerâmicas; o alumínio é refundido como metal 
secundário; o mercúrio recuperado é reutilizado por fabricantes de 
lâmpadas e outras indústrias. 

7. Legislação aplicável
Existem alguns requisitos legais que devem ser cumpridos por em-
presas e instituições que busquem realizar atividades de recuperação 
de mercúrio a partir de resíduos. Além do licenciamento ambiental, 
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obtido junto às agências de controle dos respectivos estados, há dois 
outros requisitos legais importantes a serem considerados (�):

1. a empresa que faça a recuperação de mercúrio deve possuir o 
“Cadastro Técnico Federal - Atividades Potencialmente Poluido-
ras”, emitido anualmente pelo IBAMA, conforme estipulado pela 
Lei nº �.���, de �1 de agosto de 1��1, alterada pela Lei nº 10.1��, 
de �� de dezembro de �000. Usualmente, todas as empresas que 
realizam tratamento de lâmpadas possuem tal documento. 

�. as empresas que fazem o tratamento das lâmpadas com recupe-
ração de mercúrio estão sujeitas a outro dispositivo legal, o De-
creto Federal ��.���, de 10 de abril de 1���, bem como a PORTA-
RIA IBAMA Nº ��, de 1� de maio de 1���, e PORTARIA IBAMA Nº 
��, de 0� de maio de 1���. Esta legislação dispõe sobre o controle 
da produção e da comercialização de substância que comporta 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (especi-
ficamente Mercúrio Metálico) e dá outras providências. 

O controle é efetuado mediante um Cadastro específico junto ao 
IBAMA (totalmente independente do Cadastro Técnico Federal - Ati-
vidades Potencialmente Poluidoras), bem como o recolhimento de 
taxas anuais referentes à produção e a comercialização de mercúrio, 
e apresentação trimestral ao IBAMA de relatório referente à comer-
cialização de mercúrio realizada, em formulário próprio (“Documen-
to de Operação com Mercúrio Metálico – DOMM”). 

INSTITuIÇõES
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
Rua Minas Gerais, 1�0 – Higienópolis
CEP: 01���-010 - São Paulo – SP
Fone: (11) �01�-��00
Site: http://www.abnt.org.br 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA)
Ed. Sede - Cx. Postal nº 0���0
CEP �0�1�-�00 - Brasília-DF
Fone: 0�00-�1-�0�0 - Fax: (�1) ��1-��1� 
E-mail: linhaverde.sede@ibama.gov.br 
Site: http://www.ibama.gov.br/ 
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CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES

Qualquer empresa que efetue a recuperação de mercúrio a partir de 
lâmpadas, nos termos da legislação vigente, é obrigada a possuir não 
só o Cadastro Técnico Federal, mas também a “Autorização para pro-
dução e Comercialização de Mercúrio Metálico”, emitida pelo IBAMA, 
bem como realizar o recolhimento de todas as taxas pertinentes.  

REFERÊNCIAS

1. Ambiente Brasil. Lâmpadas Fluorescentes Disponível em: 
<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=residuos/index.
php3&conteudo=./residuos/artigos/lampadas.html>. Acesso em: �� de 
jun. �00�.

�. Apliquim Tecnologia Ambiental. Lâmpadas. Disponível em <http://
www.apliquim.com.br/modules/content/index.php?id=2>. Acesso em: �� 
de jun. �00�.

�. Apliquim Tecnologia Ambiental. Tipos de Lâmpadas Contendo 
Mercúrio. Disponível em: 
<http://www.apliquim.com.br/modules/content/index.php?id=2>. Acesso 
em: �� de jun. �00�.

�. Apliquim Tecnologia Ambiental. Mercúrio Metálico. Disponível 
em: <http://www.apliquim.com.br/modules/content/index.php?id=6>. Aces-
so em: �� de jun. �00�.

�. Apliquim Tecnologia Ambiental. Fluxograma do Processo APLI-
QUIM de Descontaminação de Lâmpadas. Disponível em <http://
www.apliquim.com.br/modules/content/index.php?id=13>. Acesso em: �� 
de jun. �00�.

�. Apliquim Tecnologia Ambiental. Processo Apliquim. Disponível 
em: <http://www.apliquim.com.br/modules/content/index.php?id=12>. 
Acesso em: �� de jun. �00�.

�. Apliquim Tecnologia Ambiental. Legislação Aplicável. Disponível em: 
<http://www.apliquim.com.br/modules/content/index.php?id=18>. Acesso 
em: �� de jun. �00�.
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Ambiente Brasil
Fone: (�1) ����-1100
Site: http://www.ambientebrasil.com.br/

Apliquim Tecnologia Ambiental
Fone: (1�) ����-�1��
Fax: (1�) ����-����
Site: http://www.apliquim.com.br/
* A Apliquim também oferece cursos.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Kleberson Ricardo de Oliveira Pereira

DATA DE FINALIZAÇÃO
�� de jun. �00�
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EFLuENTE INORGÂNICO

PALAVRAS-CHAVE
Tratamento, efluente, inorgânico, tratamento de efluente

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Saber como é feito o tratamento de efluente inorgânico.

SOLuÇÃO APRESENTADA

Poluição
Poluição é a contaminação com substâncias que interferem na saúde 
das pessoas e animais, na qualidade de vida e no funcionamento 
dos ecossistemas. Alguns tipos de poluição têm causas naturais - 
erupções vulcânicas, por exemplo - mas a maioria é causada pelas 
atividades humanas. À medida que a tecnologia foi se sofisticando, o 
risco de contaminação tornou-se maior (1). 

Poluentes
Dentre os diversos tipos de poluentes existentes, temos os resíduos 
químicos, que se caracterizam da seguinte forma:

“Geralmente descartados por indústrias e pela mineração são difíceis 
de degradar. Por isso, podem ficar boiando na água ou se deposi-
tar no fundo de rios, lagos e mares, onde permanecem inalterados 
por muitos anos. Dentre os mais nocivos estão os chamados metais 
pesados - chumbo, mercúrio, cádmio, cromo e níquel. Se ingeridos, 
podem causar diversas disfunções pulmonares, cardíacas, renais e do 
sistema nervoso central, entre outras. Um dos mais tóxicos é o mer-
cúrio, comumente descartado por garimpeiros após ser empregado 
na separação do ouro”.

Contaminantes de efluentes
Os contaminantes presentes em uma determinada corrente de 
efluente, na maioria dos casos, não são destruídos, ocorrendo ape-
nas a transferência de um meio para outro meio. Os contaminantes 
que normalmente ocorrem na fase líquida podem passar para uma 
fase sólida, gasosa, ou ainda, para uma fase líquida mais concentra-
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da, que geralmente dispensa maiores cuidados para ser convenien-
temente disposta (�).

De um modo geral, todos os contaminantes existentes podem ser 
agrupados em seis classes distintas (Tabela 1).

Tabela 1. Agrupamento por classes dos possíveis contaminantes presentes nos 
efluentes (2)

Em função destas classes de contaminantes devem ser adotadas téc-
nicas de tratamento específicas sendo, na maioria dos casos, necessá-
rio fazer uma combinação entre duas ou mais técnicas de tratamen-
to, para que se possa atingir os objetivos de remoção estabelecidos. 
A opção por determinada técnica de tratamento ou pela combinação 
entre duas, deve ser baseada no conhecimento do potencial de cada 
técnica, assim como dos mecanismos envolvidos na redução do con-
taminante de interesse.

Tratamento de efluentes
No fluxograma apresentado a seguir (Figura 1), tem-se uma visão ge-
ral de um esquema de tratamento de efluentes.



1�0

Figura 1. Esquema geral de tratamento de efluentes (3)

Técnicas de tratamento de efluentes
As principais técnicas utilizadas no tratamento de efluentes são:
l Neutralização
l Filtração e centrifugação
l Precipitação química
l Oxidação ou redução química
l Coagulação/floculação e sedimentação
l Tratamento biológico
l Adsorção em carvão ativado
l Processo de separação por membranas
l Troca iônica
l Processos de separação térmica

Dentre estas, serão relatadas as técnicas de Neutralização, Filtração e 
Centrifugação e Precipitação Química.
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Neutralização
É utilizada para ajustar o pH dos efluentes para um valor aceitável, 
geralmente entre �,0 e �,0, conforme padrão estabelecido em norma 
pela Cetesb 1���, quando este for liberado para o meio ambiente. 
Este procedimento é adotado para reduzir ou eliminar a reatividade 
e a corrosividade do efluente, fazendo-se o uso de ácido ou álcali, 
conforme o caso.

Os equipamentos utilizados para o desenvolvimento do processo de 
neutralização são bastante simples: bombas, tanques, misturadores 
e medidores de pH, para o controle do processo. Em muitos casos o 
processo de neutralização é utilizado como uma operação interme-
diária, dentro de um outro processo de tratamento.

Filtração e Centrifugação
É o processo pelo qual as substâncias insolúveis são separadas de 
uma corrente líquida, quando esta passa por um meio ou barreira 
permeável, que é denominado de meio filtrante. O processo de sepa-
ração ocorre devido à interceptação das partículas no meio filtrante, 
sendo necessário que todo o efluente passe através do meio poroso 
para que ocorra a separação.

Atualmente, podem ser encontrados disponíveis no mercado, vários 
tipos de sistemas de filtração, que utilizam meios filtrantes descartá-
veis ou reutilizáveis, como:
l  Filtros tipo cartucho
l Filtros com meio granular
l Filtros a vácuo
l Filtros prensa
l Prensas desaguadoras

A opção por um deles deve levar em consideração a concentração de 
sólidos presentes, diâmetro da menor partícula que se deseja remo-
ver e quantidade de efluente a ser filtrado.

Precipitação química
Consiste em converter, algumas ou todas, as substâncias dissolvidas 
em uma corrente líquida em substâncias insolúveis, por meio da al-
teração do equilíbrio químico, de formar a alterar a solubilidade das 
mesmas.
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Na Tabela � é possível verificar os processos, de precipitação química, 
amplamente utilizados.

Tabela 2. Processos usuais de precipitação química (2)

Empresas de assessoria em meio ambiente

Grieco Engenharia e Consultoria Ambiental
Av. Irai, �� - CJ 1�A  - Moema - São Paulo - SP
Telefone: (11) ����-����
Fax: (11) ����-�1�1
Site: http://www.grieco.com.br/grieco/index.htm

ECO-BIO Produtos Profissionais, Automotivos e de Higienização Ltda
Av. �� de Maio, ��� - Jd. Antares - São Bernardo do Campo – SPJd. Antares - São Bernardo do Campo – SPSão Bernardo do Campo – SP
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Telefone: (11) �1��-1�1�
Site: http://www.ecobioambiental.com.br/

Bioma Consultoria Ambiental
End.: Rua Capitão Avelino Bastos, ��� Centro
Cep - 1�.�01-��0 - Cruzeiro - SP
Telefones: Cruzeiro - (1�) �1��-��0� / São Paulo - (11) ����-�1��
Site: http://www.biomaambiental.com.br

Caram Gerenciamento Ambiental
Telefone: (11) ����-����
e-mail: caram@caramambiental.com.br
Site: http://www.caramambiental.com.br/

Enfil S.A. - Controle Ambiental
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.�1� - 1�º andar
Pinheiros - 01���-��� - São Paulo - SP
Telefone: (11) �0��-����
Fax: (11) �0��-���� / �0��-����
E-mail: enfil@enfil.com.br
Site: http://www.enfil.com.br/

Aquamec Equipamentos Ltda
Av. Antartica, �� - �º e �º andares
Barra Funda - 011�1-0�0 - São Paulo - SP
Telefone: (11) ���0-1�00 - Fax: (11) ��11-����
E-mail: aquamec@aquamec-filsan.com.br
Site: www.aquamec-filsan.com.br 

Arcadis Hidro Ambiente S.A.
Rua Dom Joaquim, 11�� - Cotia/SP
Telefone: (11) ��1�-���� - Fax: (11) ��0�-����
E-mail: hidroamb@hidroambiente.com.br 
Site: http://www.hidroambiente.com.br/

Puriquima Análises Químicas e Ambientais
Rua: Aldeia Vinte de Setembro, 1�
0��0�-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) ����-���� - Fax: (11) ����-����
E-mail: puriquima@puriquima.com.br
Site: http://www.puriquima.com.br/
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Opersan - Tratamento de Efluentes Industriais
Alameda Madeira, ��� - 11° andar
Alphaville - Barueri - 0����-010
Telefone: (11) �1��-����
E-mail: tratamento@opersan.com.br
Site: http://www.opersan.com.br/

Geoplan
Av. Eng° Luis Carlos Berrini, 1�00 - �°andar, Conj:�0�/�0�
Brooklin - 0���1-000 - São Paulo – SP
Tel: (11) �1��-�100 - Fax: (�1) �1��-�10�
Email: geoplan@geoplan.com.br
Site: http://www.geoplan.com.br/

Lurgi Bamag do Brasil Ltda
Rua Carmo do Rio Verde, ���
0����-010 - São Paulo - SP
Telefone: (11) ���1-�1�� - FAX: (11) ���1-����
E-mail: lurgi@lurgibamag.com.br
Site: http://www.lurgibamag.com.br/

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Evitar a poluição industrial é tecnicamente fácil. As indústrias devem 
construir estações de tratamento de efluentes que reduzam seus te-
ores de contaminação aos limites permitidos por lei. Essas estações 
podem utilizar métodos físicos, químicos e biológicos de tratamento, 
conforme o tipo e o grau de contaminação. 

Indicamos que o cliente entre em contato com as empresas citadas 
para esclarecer melhor suas dúvidas e obter informações mais deta-
lhadas sobre os processos e técnicas que se adaptam melhor a sua 
empresa ou tipo de efluente gerado. 

REFERÊNCIAS

1. Ambiente Brasil. Poluição da água. Disponível em: <http://
www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./agua/doce/index.
html&conteudo=./agua/doce/artigos/poluicao_agua.html>. Acesso em: �� 
de jan. �00�.

�. MIERZWA, J. C.; HESPANHOL, I. Caderno de efluentes – procedimen-
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tos e técnicas de tratamento de efluentes para eliminar o potencial de ris-
cos. Gerenciamento ambiental, São Paulo, Ano �, nº 1�, p. ��-��, �000.

�. Lurgi Bagmag. Tratamento de Efluentes: Esgoto Sanitário e Despe-
jos Industriais. Disponível em: <http://www.lurgibamag.com.br/efluentes.
htm>. Acesso em: �0 de jan. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Kleberson Ricardo de Oliveira Pereira

DATA DE FINALIZAÇÃO
�0 de jan. �00�
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FABRICAÇÃO DE ADuBOS E VASOS 
uTILIZANDO A FIBRA DE COCO

PALAVRAS-CHAVE
Fibra de coco, fabricação de adubos e vasos

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Informações sobre fabricação de vasos e adubos com fibra de coco, 
como se faz, quais os equipamentos necessários, procedimentos bá-
sicos. 

SOLuÇÃO APRESENTADA
O aproveitamento do coco é quase que completo, sendo comerciali-
zado desde a tradicional água de coco até mesmo suas cascas secas 
para arejar o solo. 

Substrato de fibra de coco
O que de fato é comercializado não é adubo e sim substrato que não 
tem a função primária de alimentar a planta. Assim, as duas principais 
qualidades do substrato de coco são a descompactação do solo, per-
mitindo maior circulação do ar e permitindo maior penetração de nu-
trientes no solo; bem como tem a característica de reter água no solo. 

A seguir, dois exemplos nos quais o substrato proveniente do coco 
pode ser útil para plantios diversos:

Primeiro, em um solo argiloso e compactado passa a ser um solo des-
compactado e leve. É uma ação prolongada, o coco não se decom-
põe com facilidade. Existem estudos que comprovam sua duração 
em mais de 10 anos. 

Segundo, terrenos arenosos com pouca retenção de água têm me-
lhora significativa pois, além das fibras, o processo de aproveita-
mento de casca de coco seca produz também um pó, este que tem 
a capacidade de reter até � vezes seu peso seco em água. Além de 
ser rico em potássio, que acaba contribuindo para produção de pro-
dutos com mais sabor e resistentes a conservação. 
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No processo para a obtenção de fibra de coco que se dá a partir da 
casca seca do coco, este é umedecido por um período aproximado 
de �0 horas, logo após, é colocado em um desfibrador mecânico que 
trabalha com injeção de água durante o desfibramento.

O produto final desse processo é uma fibra longa, a chamada fibrila, e 
um pó (citado no exemplo acima) com alto teor de tanino. 

A fim de e obter uma fibra melhor tratada, e separada dos grandes 
pedaços de casca remanescentes, a outra etapa do processo é o uso 
da peneira rotativa, que separa a fibra longa após secagem da mes-
ma ao sol.

Após todo esse processo se obtêm o pó de coco e o substrato, usado 
no solo para torná-lo mais propício a plantios diversos.

Coxim
Coxim é um substrato produzido com o tecido esponjoso (parênqui-
ma) que fica entre as fibras da casca de coco. É nesse tecido que as 
plantas buscam seu alimento, e não nas fibras do coco, como muitos 
costumam se equivocar.

Ele substitui com vantagem o xaxim e a terra no cultivo de plantas 
ornamentais como samambaias, bromélias, orquídeas, peperômias, 
coluneas, antúrios, macarrão, pata de siri, carnívoras, avencas, begô-
nias, imbés, lírios, dracenas, espada de São Jorge, entre outras.

A vantagem do Coxim em relação ao xaxim e outros substratos uti-
lizados no cultivo de orquídeas epífitas foi comprovada em estudos 
comparativos desenvolvidos durante três anos na Faculdade de Ci-
ências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista. 

O coxim tem sua produção iniciada pela quebra da casca seca do 
coco e desfibrada, para depois ser esterilizada e pasteurizada, aque-
cendo lentamente – � horas – a uma temperatura de �0º C e manten-
do a esta temperatura por mais � horas.

Após isso, esse substrato é processado numa prensa briquetadora, à 
qual originará um cilindro dessa matéria, para depois ser cortado no 
formato desejado, obtendo-se o produto final.
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Tal produto é comercializado na forma de granulados e em sólidos 
geométricos. O Coxim granulado (pó de casca de coco) serve para 
ser misturado à terra no plantio ou replantio.Também é usado para 
completar o substrato já existente em vasos e canteiros.

Já Coxim em cubos é produzido em diversos tamanhos, dependendo 
da finalidade e tamanho do vaso. 

Exemplo de Coxim granulado 
produto produzido pela Artcoco
http://www.artcoco.com.br 

Exemplo de Coxim granulado 
produto produzido pela Artcoco
http://www.artcoco.com.br/

Vasos de fibra de coco
Os vasos de fibra de coco vieram para substituir os antigos e tradicio-
nais vasos de Xaxim, estes que eram feitos a partir do tronco de uma 
planta chamada samambaia-açu. 

Tal comércio predatório fez com essa planta, que demora cerca de 
100 anos para atingir o porte adulto, entrar em extinção. 

Por esta razão, existem hoje leis que protegem e proíbem o uso e 
comercialização do xaxim, fato que levou este a ser substituído pela 
fibra de coco seco.

O processo (Fig. 1) de produção desses vasos tem início colocando 
as cascas de coco seco em uma batedeira de porte industrial para ser 
obtida a fibra, estas que são enfardadas logo após. 

Esse fardo vai para um misturador de alta potência, no qual as fibras 
são “penteadas”, ou seja, melhor separadas, resultando em um manto 
de fibra de coco.

Essa manta é pulverizada com cola – natural e biodegradável, prove-
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niente do látex da seringueira e água – para dar consistência.

E por fim, após secagem esse produto se torna numa espécie de pla-
ca que poderá ser moldada ou recortadas a fim de se obter diversas 
produtos e modelos de vasos.

Figura 1
Fonte: http://www.cocoverderj.com.br/latex/img/zImgJorge1.gif



1�0

INDICAÇõES

MATÉRIAS-PRIMAS (INSuMOS):
Casca de Coco seco

MÁQuINAS E EQuIPAMENTOS:
Ambas máquinas podem ser adquiridas na Tecnint:

1. Desfibrador: potência 10 cv, produção horária de 1,� m³ de maté-
ria prima  valor: R$ 1� 000,00

�. Peneira rotativa

FORNECEDORES
Estes são dois fornecedores de maquinário necessário para extração 
da fibra do coco:

1. Fabricante de Máquima para extração de Fibra de Coco
Indústria Tecnint de Equipamentos Ltda.
Rodovia BR-��� Km ��
Congonhal – MG- CEP: �����-000
Tel: (��) ����-11�� - Fax: (��) ����-11��
e-mail: tecnintmg@overnet.com.br

�. Fabricante de prensa Briquetadora:
Bio-Max indústria de Máquinas Ltda.
Rua Constelação �� CP �1�
São Leopoldo – RS - CEP: ��0��-0�0
Tel: (�1) ���-���� - Fax: (�1) ���-����
e-mail: biomax@sinos.net
site: http://www.biomaxnd.com.br 

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Entrar em contato com essas empresas, mesmo que elas não sejam 
da sua região, para maiores informações de quais máquinas e de qual 
porte é o ideal para o seu tipo de negócio. 

Visitar o site da Art Coco também é interessante devido a grande 
quantidade de detalhes e especificações sobre as características nu-
tritivas do Coxim, bem como onde utilizar o mesmo.
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Entrar em contato com pessoas ou empresas que já trabalhem com 
esse tipo de matéria-prima também é recomendado, podendo ob-
ter-se boas dicas de como começar seu negócio.

METODOLOGIA DO ATENDIMENTO/FONTES 
DE INFORMAÇÃO CONSuLTADAS / BIBLIOGRAFIA

Coco Verde. O adubo de coco é bom pra usar em horta? Disponível 
em: http://www.cocoverderj.com.br/faq/faq_reciclados.htm#BB03>. Acesso 
em: 0� de maio �00�.

Coco Verde. Substrato de Fibra de Coco. Disponível em: <http://www.
cocoverderj.com.br/substratos/quintadolago.htm>. Acesso em: 0� de maio 
�00�.

Coco Verde. Disponível em: <http://www.cocoverderj.com.br/latex/img/zI-
mgJorge1.gif>. Acesso em: 0� de maio �00�.

União Democrática Ruralista. Coco. Disponível em: <http://www.udr.
org.br/frutas11.htm>. Acesso em: 0� de maio �00�.

Artcoco. O que é substrato de coxim? Disponível em: <http://www.ar-
tcoco.com.br/curiosidades.htm>. Acesso em: 0� de maio �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Rodrigo Ravani Gurgel

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� de maio �00�
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FuMOS DE SOLDA

PALAVRAS-CHAVE
Fumos de solda, vapor, tratamento

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Informações sobre o procedimento correto para tratar os fumos da 
solda [Eletrodo Revestido, MIG (Metal Inert Gás), MAG (Metal Active 
Gás)].

SOLuÇÃO APRESENTADA

INTRODuÇÃO:

Eletrodo Revestido:
A soldagem com eletrodos revestidos é um processo de soldagem 
com arco, em que a união é produzida pelo calor do arco criado entre 
um eletrodo revestido e a peça a soldar. 

É considerado um processo extremamente versátil, pois se tem a 
possibilidade se soldar diversos tipos de matérias devido às inúmeras 
formulações diferentes na fabricação dos eletrodos. Por conta desta 
versatilidade, associada com o baixo custo do equipamento, é extre-
mamente utilizado na industria. No Brasil ��% de todo o volume de 
solda comercializada  são eletrodos revestidos. 

MIG e MAG:
Trata-se de um processo que utiliza como ferramenta um arco elé-
trico, suprido por uma fonte de energia, que arde entre a peça a ser 
trabalhada e um eletrodo consumível, o qual pode ser maciço ou tu-
bular, protegido ou por um gás, que também tem a função de formar 
o arco. É chamado semi-automático por dispor de um mecanismo 
motorizado que direciona o arame continuamente até a peça, esta-
belecendo o circuito de soldagem, no qual, usualmente, o arame ele-
trodo é o pólo positivo e a peça, o negativo, alcançando densidades 
de corrente de até �00 A/mm², o que resulta em elevadas velocida-
des de fusão.
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FuMOS DA SOLDA: 
São aerosóis sólidos formados por condensação de vapores geral-
mente metálicos. Tendo as partículas geradas, em geral, mais de um 
mícron.

Fumos metálicos:
A composição dos fumos metálicos depende do metal que está sen-
do empregado, se o metal é aço há grande quantidade de ferro e 
menor dos outros componentes da liga. Dependem do tipo de aço: 
manganês, cromo, níquel, zinco (em altas concentrações em chapas 
galvanizadas).

Fumos provenientes do eletrodo:
Há maior quantidade de fumos se há consumo do eletrodo (MAG, 
MIG e comum) e menor se não há consumo do eletrodo (TIG) os ele-
trodos tem composição variável.
Em eletrodos podem ainda existir: carbono, níquel, silício, molibdê-
nio, zircônio, alumínio, cálcio, sódio, potássio, magnésio, cobre, cád-
mio, fluoretos.

TRATAMENTO DOS FuMOS DA SOLDA 
(ELETRODO REVESTIDO, MIG E MAG)

Filtro Eletrostático:
Para tratar tais fumos da solda já existem no mercado filtros espe-
ciais, Filtros Eletrostáticos, que tem a função de purificar o ar. Basi-
camente, é o filtro responsável por atrair (como um imã) a poeira e 
as micro-partículas suspensas no ar. Seu funcionamento acontece 
da seguinte forma: Quando o ar passa pelos condutores carregados 
com voltagens opostas ele é ionizado. Cerca de �0% das partículas 
em suspensão no ar, que passam pelo campo ionizador, adquirem 
carga positiva, e �0% carga negativa.

Da unidade ionizadora as partículas passam para a unidade de cole-
ção, formada por placas metálicas verticais. As partículas negativas são 
atraídas pelas placas positivas do filtro e as positivas, pelas placas negati-
vas, filtrando, assim, o ar. Remove partículas de até 0,00000� milímetros, 
sendo este número comparável somente aos Filtros Absolutos.

Apesar da alta tensão nas placas coletoras, sua corrente elétrica é 
muito baixa, não oferecendo nenhum risco. 
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Principais vantagens: 
- Pode ser Fornecido em Simples, Duplo ou Triplo estágio de filtra-

gem
- Modelos compactos e com baixíssimo consumo de energia e per-

da de carga
- A Manutenção dos Filtros Eletrostáticos é Extremamente Simples 

e Barata, pois os filtros são executados em Alumínio ou Aço Inoxi-
dável portanto 100% Laváveis em água + detergente

- Modelos Padronizados com peças totalmente intercambiáveis 
entre si.

Filtro cartucho descartável MF:
Filtro para instalação em parede e aplicação em fumos de solda ou 
particulado fino em baixas concentrações. Seu conceito modular ofe-
rece várias possibilidades tanto em termos de vazão como em recur-
sos de filtragem.

Opcionalmente pode ser equipado com cartucho de carvão ativado 
para filtragem de gases e odores

Para maiores informações técnicas o fornecedor Atsource Exaustão 
Localizada disponibiliza um Catálogo Técnico no link: <http://www.at-
source.com.br/paginas/pdf/cat_filtros%20fixos%20MF.pdf > 

Filtro Cartucho Auto-Limpante SmartOne – S-1:
Para aplicações em soldagem de produção e despoeiramento, possui 
um exclusivo sistema de auto-limpeza por jato de ar reverso, Ram-
Air™, que limpa automaticamente o cartucho filtrante.

Opera com exaustor acoplado diretamente, ocupando uma área de 
piso muito reduzida. O S-1 é a opção mais indicada para vazões ao 
redor de 1.�00 m³/h.

Para mais informações técnicas o fornecedor Atsource Exaustão Lo-
calizada disponibiliza um Catálogo Técnico no link: <http://www.at-
source.com.br/paginas/pdf/cat_filtros%20fixos%20SMARTONE.pdf >

Filtro Cartucho Auto-Limpante Modular MultiDust Bank:
Este filtro cartucho auto-limpante de conceito modular é a melhor 
opção para aplicações pesadas em soldagem e despoeiramento.  Seu 
sistema de limpeza exclusivo Ram-Air™ proporciona uma longa vida 
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útil dos elementos filtrantes aliada a uma alta eficiência de filtragem. 
Devido ao seu conceito modular, o MultiDust Bank pode atender va-
zões de �.000 a �0.000m³/h. 

Para mais informações técnicas o fornecedor Atsource Exaustão Lo-
calizada disponibiliza um Catálogo Técnico no link: <http://www.at-
source.com.br/paginas/pdf/cat_filtros%20fixos%20MULTDUST.pdf >

EQuIPAMENTOS DE SEGuRANÇA PARA O SOLDADOR
O material de segurança a ser utilizado pelo soldador basicamente 
consiste em: óculos de segurança e máscara de solda; luvas de ras-
pa; avental de raspa; perneiras de raspa; botas de segurança; touca 
de soldador (essencial quando a solda for na posição sobre a cabe-
ça). Aqui cabe uma explicação: a máscara neste processo de solda é 
indispensável, pois usando-se somente os óculos de segurança (que 
também são indispensáveis por conta da escória a ser retirada), o 
soldador poderá ficar ‘marcado’ pela radiação que o processo gera. 

O posto de solda também deve ser protegido por cortinas plásticas 
que impeçam a passagem dessa radiação, em algumas indústrias os 
‘controladores’ podem ter problemas sérios na vista por não observar 
este detalhe, isto é, a exposição contínua à radiação de solda (prin-
cipalmente quando se comprem altas correntes de soldagem). Uma 
atenção especial se deve ter quando o soldador for trabalhar confina-
do, é imprescindível ter exaustão dos fumos de solda e um filtro para 
respiração também é desejável.

FORNECEDORES

Filtro Eletrostático:
Tuma Industrial
Revendedor: Apoio Projetos Representações
Contato: Vicente / Marcus
End: Av. Kennedy, ��� - cj �/� - Jardim do Mar
Cep: 0����-��1 - São Bernardo - SP
Tel: (11) ���0-����
E-mail: apoioprojetos@hotmail.com 
Site: <http://www.empresastuma.com.br >

AtSource Exaustão Localizada
End: Rua Américo Brasiliense, �1�1 – Cjtos. 101/10� - Chácara Santo 
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Antonio - Cep: 0��1�-00� - São Paulo – SP
Tel/Fax: (11) �1����1� / (11) �1������
E-mail: atsource@atsource.com.br
Site: <http://www.atsource.com.br >

INSTITuIÇõES
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Osasco):
End: Rua Ari Barroso, �0� Pres. Altino – Cep: 0��1� – �01 – Osasco - SP
Tel: (11) ����-���� / Fax: (11) ����-����
Email: <sac119@sp.senai.br >   
Site: < http://www.sp.senai.br> 

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Recomenda-se que o cliente entre em contato com os fornecedores 
de filtros acima citados para maiores informações.
Sugere-se também entrar em contato com o SENAI de Osasco espe-
cialista em solda para maiores informações sobre o assunto, no con-
tato acima especificado.

REFERÊNCIAS

ATSOURCE. Exaustão Localizada. Disponível em: < http://www.atsource.
com.br >. Acesso em: 10 de abr. �00�.

SBRT: Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. Disponível em: <http://
www.sbrt.ibict.br>. Acesso em: 10 de abr. �00�.

SILVA, Régis Henrique Gonçalves. Engenheiro Mecânico.Desenvolvi-
mento da soldagem mig/mag em transferência metálica porcurto-
circuito com controle de corrente para aplicação em passes de raiz. 
Disponível em: <http://labsolda.ufsc.br/projetos/projetos_atuais/mig_mag_
cc.htm >. Acesso em: 10 de abr. �00�.

TUMA. IndustriaL. Disponível em: <http://www.empresastuma.com.br >. 
Acesso em: 10 de abr. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Annelise Gomes de Carvalho

DATA DE FINALIZAÇÃO
10 de abr. �00�
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PALAVRAS-CHAVE
Licenciamento ambiental

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Obter informações sobre licenciamento ambiental. Saber como po-
derá atender as especificações da Resolução CONANA Nº ��� e os 
requisitos da Lei Estadual Nº ���� bem como o Decreto Lei Nº ���� 
utilizadas como referência pela CETESB.

SOLuÇÃO APRESENTADA
O Licenciamento Ambiental é um procedimento pelo qual o órgão 
ambiental competente permite a localização, instalação, ampliação e 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, e que possam ser consideradas efetiva ou potencialmen-
te poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental. (1)

Com este instrumento busca-se garantir que as medidas preventivas 
e de controle adotadas nos empreendimentos sejam compatíveis 
com o desenvolvimento sustentável.

Enquanto instrumento de caráter preventivo, o Licenciamento é es-
sencial para garantir a preservação da qualidade ambiental, conceito 
amplo que abrange aspectos que vão desde questões de saúde pú-
blica até, por exemplo, a preservação da biodiversidade, com o de-
senvolvimento econômico. 

Existe uma preocupação crescente em conciliar um desenvolvimento 
adequado com questões relacionadas à saúde pública, de tal forma a 
promover condições ambientais básicas que não agridam a comuni-
dade e o local onde os empreendimentos serão instalados. Assim, os 
esforços feitos para promover a melhoria dos níveis de poluição, seja 
em termos do ar, água, solo, ruído, etc. tornam-se fundamentais. Os 
empreendedores, cada vez mais, devem ter consciência das necessi-
dades locais e responder às suas prioridades e preocupações.
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A preocupação com a saúde pública deve ser de todos, e tem de evo-
luir no sentido de lidar com novos desafios e com circunstâncias que 
mudam rapidamente. Para tanto é necessário que os empreende-
dores estejam a par das novidades tecnológicas envolvidas em seus 
empreendimentos, que visam a prevenção da poluição, e que não 
necessariamente envolvem custos elevados.

Assim, o Licenciamento Ambiental é uma ferramenta de fundamen-
tal importância, pois permite ao empreendedor identificar os efeitos 
ambientais do seu negócio, e de que forma esses efeitos podem ser 
gerenciados. A Política Nacional de Meio Ambiente, que foi instituída 
por meio da Lei Federal nº �.���/�1 estabeleceu mecanismos de pre-
servação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente 
visando assegurar em nosso país o desenvolvimento socioeconômi-
co e o respeito à dignidade humana. O Licenciamento é um desses 
mecanismos; ele promove a interface entre o empreendedor, cuja 
atividade pode vir a interferir na estrutura do meio ambiente, e o 
Estado, que garante a conformidade com os objetivos dispostos na 
política estabelecida.

O Licenciamento Ambiental da CETESB está dividido em:

Licença Prévia
O planejamento preliminar de um empreendimento/atividade, de-
penderá de licença prévia, que deverá conter os requisitos básicos a 
serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação

Licença de Instalação
Permite a instalação de uma determinada fonte de poluição em um 
local específico, quando esta atende às disposições legais. Por meio 
da LI, a CETESB analisa a adequação ambiental do empreendimento 
ao local escolhido pelo empreendedor. Caso haja alguma exigência 
técnica a ser cumprida antes do início das operações do empreendi-
mento, ela estará especificada na Licença de Instalação. As exigências 
devem ser cumpridas pelo empreendedor para que então, ele possa 
dar seqüência ao processo do Licenciamento Ambiental.

Licença de Operação
Deve ser requerida após a obtenção da Licença de Instalação autori-
zando a implantação do empreendimento, para que a empresa pos-
sa dar início às suas atividades.
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Órgãos responsáveis pelo licenciamento

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Empresa de economia mista, vinculada à SMA (Secretaria do Meio 
Ambiente), que realiza o controle das fontes de poluição em suas �� 
Agências Ambientais distribuídas pelo Estado. 

Atendimento - Sede 
Av. Professor Frederico Hermann Jr., ���
Alto de Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 0����-�00
Telefone: (11) �0�0-����
Fax: (11) �0�0-����
http://www.cetesb.sp.gov.br 

Agências
No município de São Paulo e no Estado de São Paulo

CPRN - Coordenadoria de Licenciamento Ambiental e Proteção de 
Recursos Naturais
Órgão da administração direta do Estado, subordinada à SMA (Se-
cretaria do Meio Ambiente), a quem compete o controle das ativida-
des/empreendimentos efetiva ou potencialmente degradadores dos 
recursos naturais.

Seus Departamentos (DAIA, DEPRN, DUSM e GTR) emitem pareceres 
técnicos e licenças ambientais (compreendidas em: Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, Autorização para Su-
pressão de Vegetação e Alvará de Licença Metropolitana), de acordo 
com critérios próprios.

A CPRN fiscaliza e monitora os recursos naturais em parceira com a 
Polícia Ambiental - PAmb, subordinada à Secretaria de Segurança 
Pública, e tem por atribuição, a prevenção e repressão das infrações 
cometidas contra o meio ambiente. A PFM efetua o policiamento ati-
nente à proteção dos recursos florestais e faunísticos, impedindo a 
supressão, a exploração, o transporte e o consumo ilegais de produ-
tos e subprodutos desses recursos.

DAIA  - Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental
Analisa os Estudos Ambientais de empreendimentos potencialmen-
te impactantes, sujeitos ao licenciamento com Avaliação de Impacto 
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Ambiental, e os PRAD’s, apresentados para empreendimentos mine-
rários. O DAIA está sediado na Capital e atua em todo o Estado.

Atendimento
Av. Professor Frederico Hermann Jr., ���
Alto de Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 0����-�00
Telefone (11) �0�0-�000 - Fax (11) �0�0-��0�
http://www.ambiente.sp.gov.br/cprn/daia.htm

DUSM  - Departamento de Uso do Solo Metropolitano
Analisa os pedidos de licenças de obras ou atividades nas Áreas de 
Proteção aos Mananciais de Interesse da Região Metropolitana de 
São Paulo (cerca de �0 % do território da Região Metropolitana, que 
engloba �� municípios). Não é descentralizado, atua somente na Re-
gião Metropolitana de São Paulo e tem sede na Capital.

Atendimento
Av. Professor Frederico Hermann Jr., ���
Alto de Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 0����-�00
Telefone (11) �0�0-�000 - Fax (11) �0�0-��0�
http://www.ambiente.sp.gov.br/cprn/dusm.htm 

DEPRN - Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais
Analisa os pedidos de autorização de supressão ou manejo de vege-
tação natural e as intervenções em áreas de preservação permanen-
te, e atua de forma descentralizada em todo Estado de São Paulo.

Outros órgãos governamentais envolvidos 

Balcão Único
Av. Professor Frederico Hermann Jr., ���
Alto de Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 0����-�00
Telefone: (11) �0�0-���� - Fax: (11) �0�0-����
http://www.cetesb.sp.gov.br
 
DAEE
Rua Butantã, ���, �º andar
Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 0����-1�0 
Telefones: (11) ��1�-�011 ��1�-�0��  - FAX: (11) ��1�-���� 
http://www.daee.sp.gov.br
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GRAPROHAB
Av. � de Julho,����/�� - 1ºandar Bloco B
Jd. Paulistano - São Paulo - SP - CEP 01�0�-�00
Telefone: (11) �0��-��11 - Fax: (11) �0��-��00
http://www.cdhu.sp.gov.br
 
IBAMA
Al. Tietê, ���
Jd. Cerqueria Cesar - São Paulo - SP - CEP 01�1�0-0�0
Telefones: (11) �0��-1�00 �0�1-����  - FAX: (11) �0�1-����
http://www.ibama.gov.br 

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Para obter informações sobre Licenciamento ambiental, sugerimos 
acessar as indicações acima. Para testes de eficiência o Laboratório 
do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas ,poderá obter informa-
ções pelo telefone (11) ����-�1��

A Resolução CONAMA  Nº ��� está disponível em: http://www.mma.
gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html

O Decreto Lei Nº ���� está disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/
Institucional/lei_decreto.htm

REFERÊNCIAS

1. CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 
Licenciamento Ambiental. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.
br/licenciamentoo/onde_fazer/define_licenciamento.asp>. Acesso em: 1� 
de ago. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Sérgio Vallejo

DATA DE FINALIZAÇÃO
1� de ago. �00�
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LIMPEZA DE CHIFRE BOVINO NO 
FEITIO DE ARTESANATO

PALAVRAS-CHAVE
Chifre bovino; artesanato de chifre bovino; limpeza de chifre bovino; 
beneficiamento de chifre bovino; artesanato 

ASSuNTO
Meio ambiente, reciclagem e tratamento de resíduos

IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDA
Limpeza de chifre bovino para feitio de artesanato.

SOLuÇÃO APRESENTADA

Segundo a tese: O Processo de Adaptação Estratégica da CIA. Hansen 
Industrial, de 1��1 a 1��1, a limpeza e beneficiamento do chifre bovi-
no para feitio de artigos, como pentes, é da seguinte maneira: 

Primeiro a ponta do chifre é cortada, em seguida ele vai ao forno para 
amolecer. Posteriormante num cavalete especial, funcionários treina-
dos abriem-o com faca na longitudinal para assim voltá-lo ao forno, 
e depois levá-lo à prensa, onde se molda numa placa gerando vários 
pentes. Esfriado, vai-se para a serra, destacando-se assim vários mo-
delos: de alisar, de bigode, de barbeiro, pente fino etc. Depois, os pe-
daços são submetidos a uma espécie de molho, sendo amolecidos na 
superfície, para, então, ir à sepilhadeira, ficando bem lisos. Só então 
chegavam à máquina de cortar os pentes.”

Já com relação ao feitio de artesanato a partir de chifre, segundo Nel-
ma Camêlo de Araújo bolsista do CETEC, a limpeza é feita  com vidro, 
ou seja, raspando várias vezes o chifre com um pedaço de vidro de 
garrafa, pois assim consegue-se limpar o chifre sem quebras a estru-
tura,  também essa limpeza é contínua. 
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CONCLuSõES E RECOMENDAÇõES

No endereço: 
<http://www.senarmt.org.br/index.php?pg=cursos&tipo=1#> acesso em: �0 
de jul. de �00�, tem-se referência de curso de produção de artesana-
to a partir de chifre de bovino.

Também no endereço: <http://www.artesanatonarede.com.br/> acesso 
em: �0 de jul. de �00� encontra-se o Artesanato na Rede, no qual 
pode-se encontrar informaçãos sobre artesanato,  postar dúvidas, 
entre outros. Nesse sentido esse site é um caminho para obter mais 
informações.

Finalmente tem-se a SUTACO, Superintendência do Trabalho Artesa-
nal nas Comunidades, disponível em: <http://www.sutaco.com.br/home.
htm> acesso em: �0 de jul. de �00�, a qual pode ser consultado para 
obter maiores informações.

FONTES CONSuLTADAS

VIEIRA, Adalberto José Tavares, O Processo de Adaptação Estratégica 
da CIA. Hansen Industrial, de 1��1 a 1��1. Dissertação de mestrado. 
Universidade Federal de Santa Catarina Centro Tecnológico Pós-Gra-
duação em Engenharia de Produção. Florianópolis, �000. 1��p. Dis-
ponível em: <http://teses.eps.ufsc.br/defesas/pdf/3112.pdf> acesso em: �0 
de jul. de �00�;

ARAUJO, Nelma Camêlo de. Bolsista  do CETEC, Fundação Centro Tec-
nológico de Minas Gerais. SBRT, Serviço Brasileiro de Resposta Téc-
nica. 

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Paulo Cézar de Oliveira

DATA DE FINALIZAÇÃO
�0 de jul. de �00�
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PRODuÇÃO DE BRIQuETES

PALAVRAS-CHAVE
Briquetes

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Deseja fabricar briquetes a partir de bagaço de cana, serragem ou 
restos de cortes de madeira. Quais equipamentos? Custos? Mercado? 
Legislação? Incentivos?

SOLuÇÃO APRESENTADA

INTRODuÇÃO
O briquete é uma lenha ecológica, que substitui com grande eficiên-
cia a lenha comum o óleo bpf, o gás, a energia e outros. Serve para 
fornos de pizzas padarias, indústrias, lareiras,lavanderias,fogão a le-
nha e outros. Alternativa atual de energia, com os altos preços dos 
combustíveis, e a preocupação com o meio ambiente, o briquete se 
tornou uma solução pratica e viável com um ótimo custo-beneficio, 
trazendo uma ótima economia, rentabilidade e garantia no forneci-
mento.

EQuIPAMENTOS
No equipamento do tipo Prensa Briquetadeira de Pistão, a compac-
tação acontece por meio de golpes produzidos sobre os resíduos por 
um pistão acionado através de dois volantes. Do silo de armazena-
gem (aéreo ou subterrâneo) os resíduos são transferidos para um do-
sador e briquetados em seguida (forma cilíndrica). O briquete deste 
processo tem as seguintes características:

Densidade: 1.000 kg/m� a 1.�00 kg/m�
Consumo: �0 a �0 kWh/t
Produção: �00 a 1.�00 kg/h
P.C.I: �.�00 kcal/kg (�0,1 MJ/kg)
Voláteis: �1%(base seca)
Cinzas: 1,�% (base seca)

Na Briquetadeira por Extrusão o produto é obtido com �% de umi-
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dade, ou menos. Quando a matéria prima é conduzida para a par-
te central do equipamento, chamada matriz, a mesma sofre intenso 
atrito e forte pressão, o que eleva a temperatura acima de ��0 ºC, 
fluidificando-a. Posteriormente, o material é submetido a altas pres-
sões, tornando-se mais compacto. No final do processo, o material 
é naturalmente resfriado, solidificando-se e resultando um briquete 
com elevada resistência mecânica. A lignina solidificada na superfí-
cie do briquete o torna também resistente à umidade natural. Nesse 
caso o briquete apresenta as seguintes propriedades:

Densidade: 1.�00 a 1.�00 kg/m�
Consumo: �0 a �� kWh/t
Produção: �00 a 1.��0 kg/h
P.C.I.: �.�00 kcal/kg (�0,� MJ/kg)
Voláteis: ��%
Cinzas: < 1%

“As prensas briquetadeiras BIOMAX são robustas e bem dimensiona-
das, próprias para um trabalho pesado e contínuo.
Construídas em chapa de aço soldado, possuem mancais de bronze 
de liga especial, lubrificados por bomba de óleo.
O volante, acoplado ao motor, armazena a energia necessária ao mo-
vimento contínuo do sistema biela-manivela, que efetua a compac-
tação dos resíduos.
A BIOMAX além da prensa briquetadeira pode fornecer os demais 
equipamentos complementares para usina de briquetagem: siloc, 
picadores, transportadores, secadores, etc.”  

Extraído de http://www.biomax.com.br/. Segue foto
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Alguns equipamentos e preços da empresa Hengenharia - Equipa-
mentos e Projetos Industriais. Contatos: Telefone (1�) ���� – 01�� - 
Limeira São Paulo

PICADOR de lenha, Marca SUMMER, alta produtividade 1� 
a �0 m�/hora, ( para motor eletrico de 100cv ) boca de en-
trada 0.�0 x 0.�0cm, Equipamento NOVO sem uso.

��.�00,00 

REPICADOR - Capacidade de produção de � a � m�/h para 
granulometria ideal para briquetamento e  motor principal 
de �0 cv.

�0.000,00 

PICADOR - Capacidade de produção de �.000 kgs/hora com 
granulometria do cavaco a �� a �� mm e motor principal 
de 100 cv

��.000,00 

SECADOR - Capacidade de produção de �00 kgs/h com 
matéria prima baseada em peso especifico de 1�0 kgs/m� 
e com umidade de entrada de �0% e de saída até 1�%.- 
Potência Motor �� CV - Dimensões  Altura - 1�00 mm - 
Compr.- �000 mm - Diâmetro - 1�00 mm - Potência dosador 
� CV

��.000,00 
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BRIQUETADEIRA  �� mm - Capacidade de produção de 
�00 kgs/h, matéria prima baseada em peso especifico de 
1�0 kgs/m� e com grau de umidade de até 1�% - Com-
primento briquete 1�/�00 mm - Diâmetro briquete �� mm  
- Potência Motor  �0 CV ( principal ) - RPM 1.�00 - Potencia 
Alimentador  �/�.� CV  - Dimensões : - Altura �000 mm 
- Comprimento ��00 mm - Largura  �00 mm - Peso Liquido 
�.�00 kg - Volume frete � m�

��.000,00 

Conjuntos de Briquetagem NOVOS e SEMI-NOVOS - Diver-
sas capacidades e Marcas / de acordo com cada tipo de ma-
terial a ser compactado ( SOB CONSULTA )

MERCADO
Os consumidores finais ocupam um lugar de destaque na comerciali-
zação do briquete. Além da melhoria da qualidade de vida, produto-
res e consumidores, o briquete está associado a 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Nos grandes centros, Capitais e grandes cidades, o briquete tem seu 
papel destacado, competindo diretamente com a lenha e o carvão 
vegetal. Na cidade de São Paulo, onde existem �.000 pizzarias e �.000 
padarias, das quais, �0% utilizam fornos a lenha, hoje, os Fabricantes 
de Briquetes não conseguem atender este mercado, em sua totalida-
de, pela ausência do produto. 

Cada Pizzaria utiliza em média � ton./ briquete/mês. Cada Padaria uti-
liza em média � ton./briquete/mês.

Para abastecer apenas a cidade de São Paulo, região metropolitana, 
necessita-se de ��.�00 toneladas por mês de briquetes. O equivalen-
te a ���.�00 metros cúbicos de lenha por mês.(1 ton /briquete=rv� 
mst� lenha)

LEGISLAÇÃO
Produto que dispensa guia e reposição florestal junto ao órgão fisca-
lizador e é liberado pelo meio ambiente.  (http://www.briquete.com.br/)

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Recomendamos que procure o SEBRAE da sua região para elabora-
ção de plano de negócio para calcular custos de implantação e veri-
ficar incentivos fiscais:
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Itanhaém
Associação Comercial de Itanhaém
Endereço: Av. Presidente Vargas, ���
Bairro: Centro
Telefone (1�) ���� 1�10
Observação: entrar em contato para agendar atendimento.

METODOLOGIA DO ATENDIMENTO/FONTES DE INFOR-
MAÇÃO CONSuLTADAS/ BIBLIOGRAFIA

Aproveitamento Energético de Resíduos de madeira e florestais na 
forma de briquetes. Disponível em: <http://infoener.iee.usp.br/scripts/bio-
massa/br_briquete.asp>. Acesso em 1� de abr. �00�.

Biomax. Disponível em: <http://www.biomax.com.br/>. Acesso em 1� de 
abr. �00�.

Briquetes. Disponível em: 
<http://www.nacbriquetes.hpg.ig.com.br/>. Acesso em 1� de abr. �00�.

Briquetes Pontinho. Disponível em: <http://www.briquete.com.br/>. 
Acesso em 1� de abr. �00�.

Postos de atendimento do ER Baixada Santista. Disponível em: <http://
www.sebraesp.com.br/principal/sebrae%20no%20estado/BaixadaSantista/
postodeatendimento.aspx>. Acesso em 1� de abr. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Karin Araújo

DATA DE FINALIZAÇÃO
1� de abr. �00�
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REAPROVEITAMENTO DA 
BORRACHA

PALAVRAS-CHAVE
Borracha, reaproveitamento da borracha, reciclagem da borracha

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Saber como pode reutilizar (reaproveitar) restos de borracha produ-
zidos por prensas e injetoras de borracha.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Toda indústria, por mais eficiente que seja, tem sempre durante o 
processo uma certa porcentagem de desperdício. Na indústria da 
borracha devido ao alto preço da matéria-prima grande são os preju-
ízos ocasionados por uma porcentagem elevada desse desperdício. O 
reaproveitamento dos artefatos de borracha usados ou parcialmente 
gastos e sem mais serventia, e dos retalhos, aparas e rebarbas como 
sobras normais da fabricação desses artefatos, aumentou gradativa-
mente de importância bastando confrontar os preços da borracha 
natural. A reciclagem da borracha devolve ao processo de produção 
o insumo regenerado por um preço menor que a metade do cus-
to da borracha natural ou sintética O seu aproveitamento também 
economiza energia e petróleo utilizado como matéria-prima virgem, 
além de melhorar as propriedades de materiais feitos com o material 
borracha.

Os resíduos de borracha são empregados após serem transformados 
em duas espécies distintas de ingredientes chamados de recupera-
dos e regenerados.

A borracha recuperada é produzida pela simples moagem dos resí-
duos a pó fino. Tal material contido nos resíduos não sofre alteração, 
não sendo separadas dos outros ingredientes.

O regenerado é obtido por vários processos nos quais os resíduos e 
artefatos usados passam por modificações que os tornam mais plásti-
cos e aptos a receber nova vulcanização. Cabe ressaltar, no entanto, que 
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o regenerado não tem as mesmas propriedades da borracha crua.

O processo básico para a reciclagem da borracha consiste em:
l Moagem;
l Transformação em pó;
l Separação por tamanho de pó;

Após esse processo inicial o material está pronto para ser utilizado 
como carga inerte em produtos a base de borracha. Podendo ser 
usada na produção dos mais diversos produtos, tais como: tapetes 
de automóveis, solado de sapato, pisos industriais e borrachas de ve-
dação, e mais recentemente, aplicada na composição de asfalto de 
maior elasticidade e durabilidade.

Algumas técnicas para a recuperação da borracha:
l reciclagem dando material de baixo valor: borracha vulcanizada 

exposta por a temperatura acima e ��0ºC. Temos a reversão em 
um material com propriedades plásticas.  

l utilização em asfalto: borracha triturada em partículas que são 
incorporadas ao asfalto, com intuito de aplicação em pavimenta-
ção.

l moagem: resultando em partículas de 1 a � mm. Possibilidade de 
ser utilizada em fabricas de cimento como combustível e gases 
que podem ser incorporados ao cimento.

Reciclagem da borracha de pneus:
l corte/trituração. O pneu velho é cortado em lascas e transforma-

do em pó de borracha, purificado por um sistema de peneiras. O 
pó é moído até atingir a granulação desejada e, em seguida, pas-
sa por um tratamento químico para possibilitar a desvulcanização 
da borracha.

l desvulcanilização. Em autoclaves giratórios, o material recebe 
calor, oxigênio e forte pressão, que provocam o rompimento de 
sua cadeia molecular. Assim, a borracha é passível de novas for-
mulações, geralmente são usados como desvulcanizantes, óleos 
minerais (como vaselina);

Alguns requisitos devem ser atendidos em relação a um procedimen-
to para aproveitamento dos resíduos de borracha, entre eles:
a)  Os processos de disposição não devem causar efeitos adversos ao 

meio ambiente;
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b)  Os processos devem conservar os recursos naturais através da re-
cuperação ou reciclagem de matérias-primas;

c)  Os processos devem minimizar os impactos adversos nas indus-
trias e devem ser consistentes com os objetivos de conservação e 
reciclagem;

d)  Os processos devem ser adaptáveis ao uso comum e os produtos 
devem ter valor comercial;

e)  É necessário um custo mínimo com um lucro ou proveito razoável 
para ser competitivo no atual sistema economicamente competi-
tivo.

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Sugere-se a leitura do artigo técnico: “Borracha – Recuperação e 
Regeneração”, dentro do item: “Matérias Técnicas. Disponível em: 
<http://www.borrachaatual.com.br/> Acesso em: 1� de ago. �000�.

Sugere-se também, para dúvidas, informações e/ou idéias sobre o re-
aproveitamento da borracha, procurar pela seguinte associação:
Associação Brasileira de Tecnologia da Borracha.
Rua Peixoto Gomide, ��� - 1º andar - cj. 1�0 Cep: 01�0�-�00 - São 
Paulo - SP – Brasil
Fone: (11) ����-���� - Fax: (11) ����-����
E-mail: abtb@abtb.com.br
Site: http://www.abtb.com.br/html/index.html

REFERÊNCIAS

Borracha Atual. Disponível em:
 <http://www.borrachaatual.com.br/>. Acesso em: 1� de ago. �000�.

Instituto Brasileiro de Produção Sustentável e Direito Ambiental. Dis-
ponível em: <http://www.ibps.com.br>. Acesso em: 1� de ago. �000�.

Acervo documental do Disque Tecnologia. Artigo: “Recuperação e re-
generação da borracha vulcanizada”

-Idéias e Negócios: Reciclagem de sobras de pneus. Site do SEBRAE 
–ES. Disponível em: 
<http://www.sebraees.com.br/IdeiasNegocios/pag_mos_ide_neg.asp?tipoobje
to=3&objeto=462&botao=0>. Acesso em: 1� de ago. �000�.
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NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Fabiana Rocha

DATA DE FINALIZAÇÃO
1� de ago. �00�
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REAPROVEITAMENTO DE CAL

PALAVRAS-CHAVE
Cal, reaproveitamento da cal.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Saber como aproveitar a cal, deixado pela indústria sem afetar o meio 
ambiente.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Informações gerais sobre o assunto:

A Cal é um produto que encontra largo emprego nos dias atuais. É 
utilizada na siderurgia e na metalurgia, na indústria de celulose, na 
fabricação de vidros, de açúcar, de tintas, de graxas, entre outros.
Empregada no tratamento de água e efluentes industriais encontra 
ainda, aplicações medicinais, botânicas e veterinárias.

A cal residual da produção de acetileno pode ser utilizada como ma-
terial de construção civil, porém, ressalta-se que há perda da reativi-
dade ao longo do tempo, daí a recomendação de emprego logo após 
a produção, evitando-se armazenamento prolongado.

Argamassas
As propriedades desejadas para a argamassa podem ser conseguidas 
com aglomerantes de boa qualidade, mas, principalmente, com uma 
proporção aglomerante de agregado adequada.
O aproveitamento da cal residual como aglomerante vai depender 
das suas características a serem determinadas em laboratório, to-
mando-se como referência os requisitos e critérios da especificação 
para a cal industrial. No entanto, o melhor é estudar as propriedades 
da cal em argamassa comparando as suas propriedades com as da 
cal industrial para melhor julgar da sua aplicabilidade.

Solo – cal
A tecnologia de estabilização de solos, processo no qual o solo é me-
lhorado, adquirindo as propriedades necessárias para o fim a que se 
destina, começou a ser desenvolvido na engenharia rodoviária e vem 
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sendo também utilizado na produção de componentes para alvena-
ria – tijolos, blocos ou paredes monolíticas. O uso deste material tem-
se difundido, mostrando-se interessante principalmente em projetos 
de construção em mutirão, por auto-ajuda ou ajuda mútua, e em 
regiões agrícolas. Na estabilização do solo, em função de suas carac-
terísticas, pode-se empregar cal carbeto, ainda com adição de mate-
riais pozolânicos. Os resultados dos ensaios realizados indicaram que 
é um bom critério selecionar previamente o solo em campo. Todos os 
solos mostraram-se viáveis ao aproveitamento para a estabilização 
com a cal. Ressalta-se que todos apresentaram como constituinte co-
mum, na fração argila, a caulinita.

No emprego de tijolos estabilizados com cal em habitação, existem 
várias experiências positivas registradas.

Tijolos
Ensaios em longo prazo revelaram não haver deterioração do tijolo, 
ao contrário, foi observado um significativo crescimento da resistên-
cia mecânica. Há restrições quanto ao efeito de molhagens constan-
tes, por provocar lixiviação superficial. Por esta razão, se protegidos 
da ação freqüente da água, constituem-se em um material de dura-
bilidade similar ao tijolo tradicional.

Leis Ambientais do Estado do Rio de Janeiro
As indicações abaixo são referentes a algumas leis ambientais do Es-
tado do Rio de Janeiro.

LEI N° 1.476, de 23/10/67 Dispõe sobre o despejo de óleo e lixo da Baía 
de Guanabara

LEI N° 1.675, de 11/07/68 Estabelece a obrigatoriedade da limpeza e hi-
gienização dos depósitos de água, nas condições que menciona

LEI Nº 466, de 21/10/81 Dispõe sobre o Zoneamento Industrial na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro

LEI N° 484, de 18/11/81 Acrescenta o § �º ao art. 11 do Decreto-Lei nº ��, 
de ��/�/��

LEI Nº 650, de 11/01/83 Dispõe sobre a política estadual de defesa e pro-
teção das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro 

LEI N° 690, de 01/12/83 Dispõe sobre a proteção às florestas e demais 
formas de vegetação natural, e dá outras providências
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LEI Nº 716, de 27/12/83 Dispõe sobre medidas de proteção ao solo agrí-
cola 

LEI Nº 784, de 05/10/84 Estabelece normas para a concessão da anuên-
cia prévia do Estado aos projetos de parcelamento do solo para fins 
urbanos nas áreas declaradas de interesse especial à proteção am-
biental 

LEI Nº 801, de 20/11/84 Dispõe sobre o controle no uso de defensivos 
agrícolas a nível estadual 

LEI Nº  855, de 17/06/85 Dispõe sobre a divulgação, pelo poder executi-
vo, dos dados relativos ao controle da poluição

LEI N° 1.027, de 06/08/86 Dispõe sobre o controle a informação à popu-
lação referente a presença de resíduos de agrotóxicos nos produtos 
hortifrutigranjeiros consumidos no Estado

LEI N° 1.060, de 10/11/86 Institui o Fundo Estadual de Conservação Am-
biental - FECAM, e dá outras providências

LEI N° 1.071, de 18/11/86 Cria o Instituto Estadual de Florestas

LEI Nº 1.130, de 12/02/87 Define as áreas de interesse especial do Estado 
e dispõe sobre os imóveis de área superior a 1.000.000m� (hum mi-
lhão de metros quadrados) e imóveis localizados em áreas limítrofes 
de municípios, para efeito do exame e anuência prévia a projeto de 
parcelamento do solo para fins urbanos, a que se refere o artigo 1� 
da Lei nº �.���/��

LEI Nº 1204, de 07/10/87  Institui o Comitê de Defesa do Litoral do Estado 
do Rio de Janeiro - CODEL

LEI N° 1.315, de 07/07/88 Institui a Política Florestal do Estado do Rio de 
Janeiro e dá outras providências

LEI Nº 1.356, de 03/10/88 Dispõe sobre os procedimentos vinculados à 
elaboração, análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental

LEI Nº 1.361, de 06/10/88 Regula a estocagem, o processamento e a dis-
posição final de resíduos industriais tóxicos

LEI N° 1.377, de 03/11/88 Altera a Lei nº 1.01�, de 1� de julho de 1���

LEI N° 1.681, de 19/07/90 Dispõe sobre a elaboração do Plano Diretor das 
áreas de proteção ambiental criadas no Estado, e dá outras providên-
cias

LEI Nº 1.700, de 29/08/90 Estabelece medidas de proteção ambiental da 
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Baía de Guanabara

LEI Nº 1804, de 26/03/91 Determina que as indústrias sediadas no Estado 
do Rio de Janeiro, afixem, em locais visíveis, placas que indiquem a 
natureza dos produtos ali produzidos e dá outras providências

LEI N° 1.844, de 21/07/91 Institui o selo verde em todo o território do Es-
tado do Rio de Janeiro, com o fim de identificar produtos fabricados 
e comercializados que não causem danos ao meio ambiente

LEI N° 1.855, de 02/09/91 Regula a atividade de organizações não gover-
namentais ambientalistas como cooperativas ecológicas no Estado 
do Rio de Janeiro

LEI Nº 1925, de 26/12/91 Altera Dispositivo da Lei no 1.�0�, de �� de mar-
ço de 1��1, que determina que as Industrias sediadas no Estado do 
Rio de Janeiro afixem, em locais visíveis, placas que indiquem a natu-
reza dos produtos ali produzidos, e dá outras providências 

LEI Nº 2.011, de 10/06/9292 Dispõe sobre a obrigatoriedade da imple-
mentação de Programa de Redução de Resíduos

LEI N° 2.195, de 17/12/93 Institui a Área de Proteção Ambiental - APA - 
da Ilha do Camembê, na Baía de Guanabara, no Município do Rio de 
Janeiro

LEI N° 2.702, de 25/03/97 Estabelece a política estadual de qualidade am-
biental ocupacional e de proteção da saúde do trabalhador

LEI Nº 2.854, de 04/12/97 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o 
Fundo Estadual de Preservação 

LEI Nº 3.029, de 27/08/98 Regulamenta os incisos IX e XI do art. ��1 da 
Constituição Estadual, e autoriza o Poder Executivo a elaborar o ma-
peamento de risco e medidas preventivas para a população

LEI Nº 3.032, de 02/09/98 Dispõe sobre a Fabricação, Comercialização e 
Utilização do Adesivo Químico de Contato à base de Borracha Sinté-
tica e Natural, bem como os Solventes Aromáticos no Estado do Rio 
de Janeiro

LEI Nº 3.110, de 18/11/98 Cria o Conselho Estadual de Política Agrária 
- CEPA, de acordo com o parágrafo único do artigo ���, capítulo V, 
título VII e inciso VI do artigo �� das disposições transitórias da Cons-
tituição do Estado do Rio de Janeiro

LEI Nº 3.111, de 18/11/98 Complementa a Lei nº 1.���, de 0� de outubro 
de 1���, estabelecendo o princípio de análise coletiva de EIA/RIMA, 
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quando numa mesma Bacia Hidrográfica

LEI Nº 3.122, de 30/11/98 Autoriza o Poder Executivo a implantar Progra-
ma Permanente de Inspeção sanitária em banheiros públicos

LEI Nº 3.131, de 10/12/98 Dispõe sobre a criação de Núcleos Comunitá-
rios de Defesa Civil em todo o Estado e dá outras providências

LEI Nº 3.187, de 13/02/99 Cria a Taxa Florestal para viabilizar a política flo-
restal no Estado do Rio de Janeiro

LEI Nº 3239, de 02/08/99 Institui a política estadual de Recursos Hídricos; 
cria o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos; re-
gulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo ��1, parágrafo 1º, 
inciso VII; e dá outras providências 

LEI Nº 3242, de 06/09/99 Considera de Utilidade Pública o Conselho Co-
munitário da Região Oceânica - Niterói - CCRON

LEI Nº 3316, de 09/12/99 Autoriza o Poder executivo a implantar sistema 
de tratamento de resíduos sólidos dos serviços de saúde e dá outras 
providências 

LEI Nº 3325, de 17/12/99 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
política estadual de educação ambiental, cria o Programa estadual 
de Educação Ambiental e complementa a Lei Federal Nº �.���/�� no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro 

LEI Nº 3341, de 29/12/99 Altera o artigo 10 da LEI Nº 1���, de �� de no-
vembro de 1��1, que “Dispõe sobre a realização de Auditorias Am-
bientais” 

LEI Nº 3345, de 29/12/99 Dispõe sobre a defesa agropecuária, cria o fun-
do estadual que especifica e dá outras providências 

LEI Nº 3346, de 29/12/99 Autoriza o Poder Executivo a criar o Banco de 
Dados Ambientais - BDA 

LEI Nº 3392, de 03/05/00 Autoriza a TURIS - RIO a realizar projeto de Eco-
turismo na Serra da Bela Joana, em São Fidélis 

LEI Nº 3398, de 08/05/00 Autoriza o Poder Executivo a instituir o Dia Co-
memorativo das Águas do Estado do Rio de Janeiro - Dia Estadual da 
Água 

LEI Nº 3406, de 15/05/00 Estabelece penalidades aos estabelecimentos 
que discriminem pessoas em virtude de sua orientação sexual, e dá 
outras providências 
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LEI Nº 3415, de 29/05/00 Dispõe sobre a coleta de baterias de telefones 
celulares e de veículos automotores e dá outras providências.

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES

Sugere-se entrar em contato com a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, do Rio de Janeiro, para a verificação da legislação. Dispo-
nível em: http://www.rio.rj.gov.br/smac . 

REFERÊNCIAS

IPT. Relatório No 1�.11� - Natureza do trabalho: Estudo de Aproveita-
mento da Cal Residual da Produção de Acetileno. 

IPT. Relatório No��.1�� - Natureza do trabalho: Tijolos preparados 
com solo estabilizado por resíduo de carbureto – Fase III.

Cal Carbureto. Disponível em: 
<http://www.reciclagem.pcc.usp.br/cal_carbureto.htm>. Acesso em 0� de 
ago. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Sérgio Vallejo

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� de ago. �00�
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REAPROVEITAMENTO DE ENTuLHO 
NA CONSTRuÇÃO CIVIL

PALAVRAS-CHAVE 
Reciclagem, demolição, construção civil, habitação

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 
Como aproveitar o entulho de demolição como matéria-prima para a 
construção de moradias de padrão médio em área urbana. Obs: visa 
o reaproveitamento do material de paredes e pisos.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Os resíduos encontrados predominantemente no entulho, que são 
recicláveis para a produção de agregados, pertencem a dois grupos:

Grupo i - materiais compostos de cimento, cal, areia e brita: concre-
tos, argamassa, blocos de concreto. 

Grupo ii - materiais cerâmicos: telhas, manilhas, tijolos, azulejos. 

Grupo iii - materiais não-recicláveis: solo, gesso, metal, madeira, pa-
pel, plástico, matéria orgânica, vidro e isopor. Desses materiais, al-
guns são passíveis de serem selecionados e encaminhados para ou-
tros usos. Assim, embalagens de papel e papelão, madeira e mesmo 
vidro e metal podem ser recolhidos para reutilização ou reciclagem.

No Brasil estima-se que �0% de todo o resíduo de demolição e cons-
trução (RDC) provenha dos grupos I e II, ou seja, a maior parte são resí-
duos minerais que podem se tornar agregados na mistura de concreto. 
Ainda são poucos os estudos relativos a este setor de reciclagem tanto 
em nosso país quanto no exterior. Mas podemos dizer que o setor é 
promissor e depende de pesquisas para ser alavancado.

O maior problema é a diversidade de materiais que são empregados 
para uma mesma finalidade. Por exemplo, vários materiais são moí-
dos e transformados em agregado para argamassa ou concreto, po-
rem tais materiais podem apresentar características que se diferem 
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na granulometria, absorção de umidade, condutibilidade, resistên-
cia entre outros parâmetros que, analisados, visam observar o grau 
de uniformidade e estabilidade do agregado. Quanto mais estável 
e uniforme for o agregado, maior será a precisão do traço e, conse-
qüentemente a dosagem de concreto e cal a ser empregada. Tal pro-
cedimento garante uma “boa parede” diminuindo a possibilidade de 
futuras fissuras e indesejáveis absorções de umidade. 

A separação dos materiais provenientes do RDC pode garantir maior 
valor agregado a estes e um uso mais especifico e refinado na cons-
trução civil beneficiando as habitações populares e de custo médio. 
Abordemos mais um exemplo: o pó de granito possui altas concen-
trações de ferro e pode futuramente ter grande importância junto a 
industria cerâmica, pois o ferro confere uma cor avermelhada à mas-
sa cerâmica para pisos e tijolos.

Sem tecnologia e processos que separem estes materiais, o melhor 
uso para o RDC tem sido o voltado para a fabricação de blocos de 
concreto para vedação que não exigem uma grande resistência dos 
materiais empregados.

Abaixo estamos disponibilizando um texto sobre este assunto - o de 
reciclagem para blocos de concreto – que se encontra no site da Es-
cola Politécnica da USP sobre reciclagem dos materiais. Para quem se 
interessa por este o assunto, o site é uma excelente opção de pesqui-
sa e apresenta as inovações do setor pautadas em pesquisas acadê-
micas e congressos sobre este tema. Uma outra fonte de informação 
que fomenta pesquisas na área de reciclagem e separação de mate-
rial é o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) situado no campus 
universitário da USP- São Paulo.

RESÍDuO DE CONSTRuÇÃO E DEMOLIÇÃO
A reciclagem do entulho como agregado para a confecção de blocos 
de concreto utilizados em vedação, tem se mostrado uma alternativa 
altamente adequada e promissora, sendo sua utilização já adotada 
em algumas prefeituras de cidades brasileiras. Esta aplicação apre-
senta inúmeras vantagens, entre elas:

l os blocos de vedação não exigem grandes resistências mecânicas, 
uma vez que sua principal função é vedar; tendo este agregado 
(entulho) baixa resistência mecânica, o índice de aproveitamento 
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do material pode ser bastante alto;
l do ponto de vista de resistência à compressão para blocos, são 

mais críticos os fatores como compactação e curvas granulomé-
tricas; as curvas granulométricas de agregados reciclados não são 
tão diferentes quando comparadas as curvas dos agregados na-
turais;

l em casos, onde baixos consumos de cimento são exigidos, a di-
ferença de resistência à compressão dos concretos plásticos reci-
clados é igual quando comparada com concretos de agregados 
naturais;

l blocos com estes agregados apresentam custos relativamente 
baixos; benefício este, que pode contribuir com soluções tecno-
lógicas mais baratas, já que os traços exigem grande quantidade 
de agregados;

l a regularidade de dimensões dos blocos produzidos pode forne-
cer um material modular, que se adapte as necessidades atuais de 
menores índices e desperdício na construção.

Apesar dos blocos de concreto com entulho apresentarem proprie-
dades como maior porosidade e permeabilidade, os mecanismos de 
deterioração do concreto  comum não afetam a sua durabilidade, 
devido a ausência de aço, permitindo carbonatações sem a deterio-
ração dos blocos, até aumentando sua resistência mecânica. Ainda, 
no Brasil não ocorrem ciclos de gelo e degelo com freqüência, o que 
não acarretaria deterioração dos blocos pela estrutura de poros do 
material .

BIBLIOGRAFIA

ANGULO, S.C. Produção de concretos com agregados reciclados. Tra-
balho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil). Departamento de 
Construção Civil. Universidade Estadual de Londrina. 1���.

PIMIENTA, P. et all. Utilisation de granulats recycles pour la fabrication 
de blocos de construction. CSTB magazine. Setembro 1���. ��p.

HANSEN, T.C. ; NARUD, H. Recycled concrete and silica fume make 
calcium silicate bricks. Cement and Concrete Research. 1���, v.1�, 
nº�,p.���-��0.

LEVY,S.M.;HELENE,P.R.L. Reciclagem do entulho da Construção Civil, 
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para utilização com agregados para argamassas e concretos. São 
Paulo, 1���. Tese (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de 
São Paulo.p.�.

ZORDAN, S. E., PAULON, V. A. A Utilização do Entulho como Agregado 
na Confecção do Concreto. Campinas: Departamento de Saneamen-
to e Meio Ambiente da Faculdade de Engenharia Civil, Universidade 
Estadual de Campinas. Dissertação (Mestrado), 1���.

INDICAÇõES

O endereço do grupo de pesquisa da Poli é:
http://www.reciclagem.pcc.usp.br

Vale a pena também pesquisar junto a ANTAC (Associação Nacional 
de Tecnologia do Ambiente Construído),
http://www.antac.org.br

Esta associação é organizadora dos ENTACs (Encontro Nacional de 
Tecnologia do Ambiente Construído),o último ENTAC foi realizado 
em São Paulo e os anais se encontram disponíveis na biblioteca da 
Escola Politécnica da USP- Campus São Paulo.

METODOLOGIA DO ATENDIMENTO/FONTES 
DE INFORMAÇÃO CONSuLTADAS/ BIBLIOGRAFIA

Resíduo de construção e demolição, Disponível em: <http://www.re-
ciclagem.pcc.usp.br/entulho/reciclagem/Blocos%20de%20Concreto.htm>. 
Acesso em: 1� de abr. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Wladimir Barbieri Junior

DATA DE FINALIZAÇÃO 
1� de abr. �00�
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REAPROVEITAMENTO PLÁSTICO

PALAVRAS-CHAVE
Reaproveitamento de plástico, rebarbas de plástico reforçado.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Quais são os equipamentos e processo de moagem existentes para 
moagem de plástico reforçado com fibra de vidro?

SOLuÇÃO APRESENTADA
Segundo o professor Hélio Wiebeck, do departamento de Engenha-
ria de Materiais da Escola Politécnica / USP, é possível reaproveitar 
as rebarbas e peças refugadas, mas tem que ser bem controlada a 
sua moagem e incorporação em peças que não sejam de altíssimo 
desempenho.

O material deve ser aquecido para a eliminação de peróxidos para 
evitar aglomeração do pó moído e o pó deve ser incorporado na re-
sina liquida e evidentemente a quantidade de fibra a ser colocada no 
compósito pode ser reduzida.

O equipamento recomendado é o moinho martelo ou faca.

FORNECEDORES

Máquinas Tigre S/A.               
Rua Joaquim Manuel de Macedo �� 
CEP 011��-010 São Paulo SP
Telefone: (11)����-�0�� (11)����-����
tigre@moinhostigre.com.br
http://www.moinhostigre.com.br

Pallmann do Brasil Indústria e Comércio Ltda.               
Avenida Presidente Juscelino 11��
CEP  0���0-��0 DIADEMA SP 
Telefone:(11)�0��-�0�� (11)�0��-���� 
robert@pallmann.com.br
http://www.pallmann.com.br
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Primotécnica Mecânica e Eletricidade Ltda.               
Estrada do Guaraciaba ��� 
CEP 0���0-��0 MAUA SP 
Telefone: (11)����-���� (11)����-����
primotecnica@primotecnica.com.br
http://www.primotecnica.com.br

Rax Service Ltda.               
Rua Oneda ���
CEP  0����-��0 São Bernardo do Campo SP 
Telefone: (11)���0-���� (11)���0-����
service@rax.com.br
http://www.rax.com.br

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
A recomendação é fazer teste em pequenas amostras, verificando o 
comportamento das peças produzidas quanto à resistência e acaba-
mento.

É importante ressaltar a observação do professor Hélio, no tocante à 
produção de peças de alto desempenho, pois esse reaproveitamento 
pode comprometer a sua qualidade.

Outra observação importante é fazer uma reflexão sobre os des-
gastes do equipamento, tanto faca como peneiras, pela presença 
da fibra de vidro e o pó produzido, que irão requerer a utilização de 
equipamentos para retenção, como também a utilização de EPI pelos 
operadores. O que provocará uma despesa adicional, a qual precisa 
ser avaliada na relação custo x benefício, se o processo de reutiliza-
ção das aparas será economicamente viável. 

REFERÊNCIAS
WIEBECK, H. Professor do departamento de Engenharia de Materiais 
da Escola Politécnica / USP.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Sérgio Vallejo.

DATA DE FINALIZAÇÃO
�� de abr. �00�.
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RECICLAGEM APLICAÇÃO DE 
PRODuTOS RECICLÁVEIS

PALAVRAS-CHAVE
Reciclagem, coleta seletiva

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Necessita de informações técnicas sobre reciclagem para desenvol-
ver uma rede de pequenas empresas que irão atuar na agregação de 
valor aos materiais oriundos da coleta seletiva.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Segundo o CEMPRE, a reciclagem, além de ser uma atividade de res-
ponsabilidade e respeito para com o meio ambiente, tem agora mais 
um motivo para ser incentivada e praticada por todos os cidadãos 
brasileiros: ela tem se demonstrado uma excelente oportunidade 
para a alavancagem de novos empreendimentos, carregando con-
sigo um grande potencial na geração de emprego e renda para os 
diversos níveis da pirâmide social.

O mercado de materiais recicláveis e reciclados é um mercado que 
encontra-se ao alcance do micro e pequeno empresário. Com inves-
timentos da ordem de R$ 1�0 mil reais é possível montar uma reci-
cladora de plásticos diversos. Com R$ �0 mil inicia-se um pequeno 
negócio no mercado de PET reciclável (ex. garrafas de refrigerantes, 
óleo comestível, etc), que se tem mostrado promissor. Para um pe-
queno negócio de reciclagem de papel, visando a fabricação de arte-
fatos de polpa moldada (ex. bandejas para ovos e frutas, calços para 
componentes eletrônicos, entre outros) o aporte é da ordem de R$ 
1�0 mil. Até o coco pode ser reciclado. Um pequeno negócio para 
transformação de fibras de coco em bancos para a indústria auto-
motiva ou em carpetes de grande aceitação no mercado, requer um 
total de aproximadamente R$ �0 mil de investimento inicial.

Não podemos ainda esquecer das cooperativas de catadores, alter-
nativa de emprego e renda para grande parte da população brasilei-
ra. Os catadores, aliás, são os maiores responsáveis pelos altos índices 
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de reciclagem de alguns materiais, tais como latas de alumínio (��%) 
e papelão (�1%). Em ambos os casos o Brasil situa-se em posição de 
destaque no cenário mundial. Tais cooperativas têm se transformado 
em empreendimentos cada vez mais rentáveis.

Segue-se abaixo uma série de informações a respeito da reciclagem 
de alguns produtos,mais comuns. Estas informações incluem dados 
quantitativos, descrição dos processos de reciclagem e especifica-
ções de matéria prima a serem respeitadas.

PAPEL DE ESCRITÓRIO
No Brasil, a disponibilidade de aparas de papel é grande. Mesmo 
assim, as indústrias precisam periodicamente fazer importações de 
aparas para abastecer o mercado. Quando há escassez da celulose e 
o conseqüente aumento dos preços do reciclado, as indústrias recor-
rem à importação de aparas em busca de melhores preços. No entan-
to, quando há maior oferta de celulose no mercado, a demanda por 
aparas diminui, abalando fortemente a estrutura de coleta, que só 
volta a se normalizar vagarosamente. No Brasil, há pouco incentivo 
para a reciclagem de papel.

Nos Estados Unidos, mais da metade do papel de escritório coletado 
pelas campanhas de reciclagem é exportada. É crescente o núme-
ro de indústrias americanas que reutilizam papel de escritório como 
matéria-prima, barateando o custo da produção. Em muitos casos, 
porém, o custo da fabricação de papel reciclado pode ser maior do 
que a produção a partir da celulose virgem. O maior mercado é o de 
embalagens.

Quanto é reciclado 
��% do papel que circulou no País em �00� retornou à produção 
através da reciclagem. Esse índice corresponde à 1 milhão de tone-
ladas.

A maior parte do papel destinado à reciclagem, cerca de ��%, é gera-
do por atividades comerciais e industriais.

No Brasil, existem �� categorias de aparas - o nome genérico dado 
aos resíduos de papel, industriais ou domésticos - classificados pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo e pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose.As aparas mais nobres 
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são as “brancas de primeira”, que não têm impressão ou qualquer 
tipo de revestimento. As aparas mistas são formadas pela mistura de 
vários tipos de papéis. No Brasil as indústrias consumem cerca de �,� 
milhões de toneladas de papel reciclado por ano.

A intensidade do processo de reciclagem de papel é acentuadamen-
te diferente, de acordo com as regiões brasileiras onde se realiza. Nas 
regiões Sul e Sudeste, onde se concentram as principais indústrias 
do País, as taxas de recuperação são altas, da ordem de ��% e ��%, 
respectivamente; e nas demais regiões, de 1�%.

Conhecendo o material  
Papel de escritório é o nome genérico dado a uma variedade de pro-
dutos usados em escritórios, incluindo papéis de carta, blocos de 
anotações, copiadoras, impressoras, revistas e folhetos. A qualidade 
é medida pelas características de suas fibras. Papéis de carta e de 
copiadoras são normalmente brancos, mas podem ter várias cores. 
A maioria dos papéis de escritório é fabricada a partir de processos 
químicos que tratam a polpa da celulose, retirada das árvores. Entre-
tanto, papel jornal é feito com menos celulose e mais fibras de ma-
deira, obtidas na primeira etapa da fabricação do papel, e por isso é 
de menor qualidade.

No Brasil, o consumo de papel gira em torno de � milhões de tone-
ladas por ano.

Diversidades de classes de papel
O lixo derivado do papel de escritório é formado por diferentes tipos 
de papéis, forçando os programas de reciclagem a priorizar a coleta 
de algumas categorias mais valiosas, como o papel branco de com-
putador. Embora tenha menor valor, os papéis mesclados, contendo 
diferentes fibras e cores, são também coletados para reciclagem. Os 
papéis para fins sanitários (toalhas e higiênicos) não são encaminha-
dos para reciclagem. O mesmo ocorre com papéis vegetais, parafina-
dos, carbono, plastificados e metalizados.

Rígidas Especificações da Matéria-prima
O produto com maior valor no mercado é aquele que segue rígida es-
pecificação de matéria-prima. Eles excluem ou limitam a presença de 
fibra de madeira e papel colorido. Não podem conter metais, vidros, 
cordas, pedras, areia, clips, elástico e outros materiais que dificultam 
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o reprocessamento do papel usado. Mas as tecnologias de limpeza 
do papel para reciclagem estão minimizando o impacto dessas im-
purezas. A umidade do papel não pode ser muito alta.

O ciclo da reciclagem
O papel é separado do lixo e vendido para sucateiros que enviam o 
material para depósitos. Ali, o papel é enfardado em prensas e depois 
encaminhado aos aparistas, que classificam as aparas e revendem 
para as fábricas de papel como matéria-prima. Ao chegar à fábrica, o 
papel entra em uma espécie de grande liquidificador, chamado “Hi-
drapulper”, que tem a forma de um tanque cilíndrico e um rotor gi-
ratório ao fundo. O equipamento desagrega o papel, misturado com 
água, formando uma pasta de celulose. Uma peneira abaixo do rotor 
deixa passar impurezas, como fibras, pedaços de papel não desagre-
gado, arames e plástico. Em seguida, são aplicados compostos quími-
cos - água e soda cáustica - para retirar tintas. Uma depuração mais 
fina, feita pelo equipamento “Centre-cleaners”, separa as areias exis-
tentes na pasta. Discos refinadores abrem um pouco mais as fibras 
de celulose, melhorando a ligação entre elas. Finalmente, a pasta é 
branqueada com compostos de cloro ou peróxido, seguindo para as 
máquinas de fabricar papel.

PAPEL ONDuLADO (PAPELÃO)
As caixas feitas em papel ondulado são facilmente recicláveis, con-
sumidas principalmente pelas indústrias de embalagens, responsá-
veis pela utilização de ��,�% das aparas recicladas no Brasil. Em �00�, 
��,��% das aparas foram consumidas para fabricação de embalagens 
de alimentos e 1�,��(1�,��)% destinados a chapas de papel ondula-
do. O papel ondulado é o material que atualmente mais usa material 
reciclado no País.

No Brasil, os índices de produção de aparas de papel por estados são: 
Amazonas (��,� mil toneladas), Bahia (��1,� mil toneladas), Minas 
Gerais (��� mil toneladas), Paraíba (� mil toneladas), Rio de Janeiro 
(1�� mil toneladas), Rio Grande do Sul (1�� mil toneladas) e São Pau-
lo (�,� milhão toneladas). No mundo, os Estados Unidos são os que 
mais consomem aparas, somando ��,� milhões de toneladas. O Brasil 
participa com 1,�% do mercado mundial de aparas.

O papel ondulado é classificado em três categorias, conforme sua re-
sistência e teor de mistura com outros tipos de papel.



M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
, R

EC
IC

LA
G

EM
 E

 T
R

AT
A

M
EN

TO
 D

E 
R

ES
ÍD

U
O

S

1��

Quanto é reciclado
��,�% do volume total de papel ondulado consumido no Brasil é 
reciclado. Nos EUA a recuperação de embalagens de Papelão On-
dulado atingiu em �00� ��,�%, com ��.1�� mil toneladas de aparas 
recuperadas.

No mercado americano, as caixas onduladas têm �1% de sua com-
posição proveniente de papel reciclado. Muitas caixas têm coloração 
marrom em suas camadas. Algumas, contudo, usam uma camada 
branca, conhecida como “mottled white”, composta por papel branco 
de escritório reciclado.

Valor
O valor do papel ondulado varia muito conforme a região e o preparo 
do material após a separação do lixo.

Muitos países estimulam a reciclagem do papel, incentivando a ins-
talação de usinas depuradoras capazes de iniciar o processamento e 
fornecer fardos de celulose secundária para serem usados em qual-
quer fábrica de papel, sem que estas necessitem de equipamentos 
para preparação da polpa de aparas.

O material é de fácil coleta em grandes volumes comerciais, sendo 
facilmente identificadas quando misturadas com outros tipos de pa-
pel. Por isso seu custo de processamento é relativamente baixo.

Conhecendo o material
O papel ondulado, também conhecido como corrugado, é usado 
basicamente em caixas para transporte de produtos para fábricas, 
depósitos, escritórios e residências. Normalmente chamado de pa-
pelão, embora o termo não seja tecnicamente correto, este material 
tem uma camada intermediária de papel entre suas partes exteriores, 
disposta em ondulações, na forma de uma sanfona.

O Brasil tem reciclado 1.�� milhão de toneladas de papel ondulado 
por ano. A produção nacional de papel ondulado em �00� foi de �,1 
milhão de toneladas por ano.

Contaminação
Os produtos que contaminam o papel ondulado são cera, plástico, 
manchas de óleo, terra, pedaços de madeira, barbantes, cordas, me-
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tais, vidros, entre outros. Fator igualmente limitante é a mistura com 
a chamada caixa ondulada amarela, composta por fibras recicladas 
que perderam a resistência original. Materiais contaminantes não po-
dem exceder 1% do volume e a perda total no reprocessamento não 
deve passar de �%. A umidade em excesso altera as condições do 
papel, dificultando sua reciclagem.

Rígidas Especificações da Matéria-prima
As tintas usadas na fabricação do papelão podem inviabilizar tecni-
camente sua reciclagem. O mesmo ocorre se o papel ondulado tiver 
recebido tratamento anti-umidificação com resinas insolúveis em 
água. O rendimento do processo de reciclagem depende do pré-
processamento do material - seleção, limpeza, prensagem - realizado 
pelo aparista.

O ciclo da reciclagem
Encaminhado pelos aparistas às indústrias papeleiras, o material é 
desagregado no “hidrapulper”, uma espécie de liquidificador gigante 
que separa as fibras, transformando-as em uma mistura homogênea. 
Em seguida, por meio de peneiras, retira-se as impurezas, como fitas 
adesivas e metais.No caso do papel ondulado, ao contrário do papel 
de escritório, não é preciso aplicar técnicas de limpeza fina, retirada 
de tintas, branqueamento do material e lavagens especiais. 

Com as fibras de melhor qualidade faz-se a capa de papel que é co-
locada na superfície externa da caixa de papelão. As de qualidade in-
ferior são usadas na fabricação do forro, que reveste a parte interior. 
E as de pior qualidade servem para produzir o miolo ondulado, por 
meio de uma máquina que se chama “corrugadeira”.

LATAS DE ALuMÍNIO

Em �00�, o Brasil reciclou mais de �,� bilhões de latas de alumínio, 
que representa 11� mil toneladas. A diminuição da quantidade de 
latas recicladas em �00� (� bilhões) para �00� se deu devido a uma 
queda de 10% no consumo das latas.

O material é recolhido e armazenado por uma rede de aproximada-
mente 1�0 mil sucateiros, responsáveis por �0% do suprimento de 
sucata de alumínio à indústria. Outra parte é recolhida por supermer-
cados, escolas, empresas e entidades filantrópicas.
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O mercado brasileiro de sucata de latas de alumínio movimentou, em 
�00�, cerca de R$1,1 bilhão. Nos EUA, o negócio envolve �.�00 postos 
de coleta e gira em torno de US$ 1.� bilhão.

Com liga metálica mais pura, essa sucata volta em forma de lâminas à 
produção de latas ou é repassada para fundição de autopeças.

Quanto é reciclado
��% da produção nacional de latas foi reciclada em �00�. Em �00�, o 
índice foi de ��%. Os números brasileiros superam países industria-
lizados como Inglaterra e EUA. Em �00�, os Estados Unidos recupe-
raram ��,�%, a Argentina ��%, a Europa �1% e o Japão reciclou ��% 
de suas latinhas.

Valor
A lata de alumínio é o material reciclável mais valioso. O preço pago 
por uma tonelada é, em média, de R$ �.�00 - o quilo equivale a �� 
latinhas. O consumidor recebe nos postos de troca (supermercados) 
um bônus para ser descontado nos estabelecimentos credenciados 
com valor correspondente ao número de latas entregue para recicla-
gem. Algumas campanhas promovem a troca de latas por equipa-
mentos úteis a escolas e entidades filantrópicas - �.��0 mil latas va-
lem um ventilador de parede, 1��,� mil uma fotocopiadora e �0,�mil 
um microcomputador.

Conhecendo o material
Um kilo de latas equivale a �� latinhas.
A lata de alumínio é usada basicamente como embalagem de bebi-
das. Cada brasileiro consome em média �� latinhas por ano, volume 
bem inferior ao norte-americano, que é de ���. Além de reduzir o 
lixo que vai para os aterros a reciclagem desse material proporciona 
significativo ganho energético. Para reciclar uma tonelada de latas 
gasta-se �% da energia necessária para produzir a mesma quantida-
de de alumínio pelo processo primário. Isso significa que cada latinha 
reciclada economiza energia elétrica equivalente ao consumo de um 
aparelho de TV durante três horas. A reciclagem evita a extração da 
bauxita, o mineral beneficiado para a fabricação da alumina, que é 
transformada em liga de alumínio. Cada tonelada do metal exige cin-
co de minério.
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Contaminação
As latas misturadas com o restante do lixo podem estar contamina-
das com matéria orgânica, excesso de umidade, plástico, vidro, areia 
e outros metais, dificultando sua recuperação para usos mais nobres. 
As tintas da estamparia da embalagem são destruídas nos fornos de 
fundição durante o reprocessamento do alumínio e por isso não atra-
palham sua reciclagem.

Rígidas Especificações de Matéria-prima
A sucata não pode conter ferro. O teste do ímã é a melhor técnica 
para certificar a ausência desse material. Também é possível fazer a 
identificação e a seleção mais segura por meio de parâmetros como 
cores, peso e testes químicos. Às vezes, comerciantes desonestos co-
locam outros metais dentro da lata de alumínio para aumentar seu 
peso e, conseqüentemente, o preço. Não é necessário separar os 
materiais por tamanho ou retirar a tampa, como ocorre em outras 
embalagens.

O ciclo da reciclagem
Depois de coletadas, as latas de alumínio vazias são amassadas por 
prensas especiais, algumas delas computadorizadas, que fornecem o 
ticket com o valor referente a quantidade entregue. O material é en-
fardado pelos sucateiros, cooperativas de catadores, supermercados 
e escolas e repassado para indústrias de fundição. Em seus fornos, 
as latinhas são derretidas e transformadas em lingotes de alumínio. 
Esses blocos são vendidos para os fabricantes de lâminas de alumínio 
que por sua vez comercializam as chapas para indústrias de lata. O 
material pode ser reciclado infinitas vezes sem perda de nenhuma de 
suas características.

Com a evolução desse processo já é possível que uma lata de bebida 
seja colocada na prateleira do supermercado, vendida, consumida, 
reciclada, transformada em nova lata, envasada, vendida e novamen-
te exposta na prateleira em apenas �� dias.

PLASTICO RÍGIDO
O principal mercado consumidor de plástico reciclado na forma de 
grânulos são as indústrias de artefatos plásticos, que utilizam o ma-
terial na produção de baldes, cabides, garrafas de água sanitária, 
conduítes e acessórios para automóveis, para citar alguns exemplos. 
Mas os avanços técnicos da identificação e separação das diversas 
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resinas, bem como equipamentos e tecnologias mais modernas de 
reprocessamento, vêm abrindo novos mercados para a reciclagem 
do plástico.

Atualmente são recicladas cerca de 1� mil toneladas de plásticos por 
mês, em toda Grande São Paulo. Os plásticos pós-consumo são res-
ponsáveis por ��% do total reciclado pelos 1�0 recicladores da Gran-
de São Paulo que reciclam 1�% do total produzido. No Rio de Janeiro 
são reciclados 1�,�% do total.

As resinas plásticas em �00� foram destinadas para: embalagens 
(��,��%), construção civil (1�,��%), descartáveis (11,��%), compo-
nentes técnicos (�,0�%), agrícola (�,��%), utilidades domésticas 
(�,��%), outros (1�,��%).

Quanto é reciclado
1�,�% dos plásticos rígidos e filme consumidos no Brasil retornam 
à produção como matéria-prima, o que equivale a cerca de �00 mil 
toneladas por ano.Deste total, �0% provêm de resíduos industriais e 
�0% do lixo urbano, segundo estimativa da ABREMPLAST (Associa-
ção Brasileira de Recicladores de Materiais Plásticos).

Conhecendo o material
Leve, resistente e prático, o plástico rígido é o material que compõe 
cerca de ��% das embalagens plásticas no Brasil, como garrafas de 
refrigerantes, recipientes para produtos de limpeza e higiene e potes 
de alimentos. É também matéria-prima básica de bombonas, fibras 
têxteis, tubos e conexões, calçados, eletrodomésticos, além de bal-
des, utensílios domésticos e outros produtos. O Brasil consome �,� 
milhões de toneladas de plástico por ano. Dessas, aproximadamente 
�0% é com vida útil curta. O plástico pode ser reprocessado, gerando 
novos artefatos plásticos e energia.

Diversidade de Resinas Plásticas
Existem sete diferentes famílias de plásticos, que muitas vezes não 
são compatíveis quimicamente entre si. Ou seja, a mistura de alguns 
tipos pode resultar em materiais defeituosos, de baixa qualidade, 
sem as especificações técnicas necessárias para retornar à produção 
como matéria-prima. São os seguintes os plásticos rígidos mais co-
muns no mercado brasileiro:
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a)  polietileno tereftalato (PET), usado em garrafas de refrigerantes.
b)  polietileno de alta densidade (PEAD), consumido por fabricantes 

de engradados de bebidas, baldes, tambores, autopeças e outros 
produtos.

c)  cloreto de polivinila (PVC), comum em tubos e conexões e garra-
fas para água mineral e detergentes líquidos.

d)  polipropileno (PP), que compõe embalagens de massas e biscoi-
tos, potes de margarina, utilidades domésticas, entre outros.

e)  poliestireno (PS), utilizado na fabricação de eletrodomésticos e 
copos descartáveis. O CEMPRE dispõe de publicações que facili-
tam a identificação de cada uma dessas resinas.

Rígidas Especificações do Material
Os vários tipos de polímeros precisam ser identificados e separados 
para reciclagem. Algumas resinas são de fácil identificação visual, 
mas na maioria das vezes a seleção de plásticos é feita pela obser-
vação da cor da chama, da fumaça e do odor do material durante a 
queima. Símbolos padronizados, adotados pelos fabricantes, facili-
tam a identificação das embalagens.

Contaminação
Os principais contaminantes do plástico rígido são gordura, restos 
orgânicos, alças metálicas, grampos e etiquetas. Impurezas deste 
tipo reduzem o preço de venda e exigem maior cuidado na lavagem 
antes do processamento. A qualidade do material depende da fonte 
de separação: o plástico que provém da coleta seletiva é mais limpo 
do que o separado nas usinas ou em lixões. Devido a essas barreiras, o 
plástico reciclado, normalmente não compõe embalagens que ficam 
em contato direto com alimentos ou remédios, nem brinquedos e pe-
ças de segurança que exigem determinadas especificações técnicas.

O ciclo da reciclagem
Depois de separado, enfardado e estocado, o plástico é moído por 
um moinho de facas e lavado para voltar ao processamento indus-
trial. Após secagem, o material é transferido para o aglutinador, que 
tem a forma de um cilindro, contendo hélices que giram em alta rota-
ção e aquecem o material por fricção, transformando-o numa pasta 
plástica. Em seguida, é aplicada água em pequena quantidade para 
provocar resfriamento repentino, que faz as moléculas dos polímeros 
se contraírem, aumentando sua densidade. Assim, o plástico adquire 
a forma de grânulos e entra na extrusora, máquina que funde e dá 
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aspecto homogêneo ao material, que é transformado em tiras (spa-
ghetti). Na última etapa, as tiras de material derretido passam por um 
banho de resfriamento, que as solidificam. Depois são picotadas em 
grãos, chamados “pellets”, vendidos para fábricas de artefatos plásti-
cos, que podem misturar o material reciclado com resina virgem para 
produzir novas embalagens, peças e utensílios. É possível usar 100% 
de material reciclado.

PET
O Brasil consumiu �00 mil toneladas de resina PET na fabricação de 
embalagens em �00�. A demanda mundial é de cerca de �,� milhões 
de toneladas por ano.

Atualmente, o maior mercado para o PET pós-consumo no Brasil é a 
produção de fibra de poliéster para indústria têxtil (multifilamento), 
onde será aplicada na fabricação de fios de costura, forrações, tape-
tes e carpetes, mantas de TNT (tecido não tecido), entre outras. Ou-
tra utilização muito freqüente é na a fabricação de cordas  e cerdas 
de vassouras e escovas (monofilamento). Outra parte é destinada à 
produção de filmes e chapas para boxes de banheiro, termo-forma-
dores, formadores a vácuo, placas de trânsito e sinalização em geral. 
Também é crescente o uso das embalagens pós-consumo recicladas 
na fabricação de novas garrafas para prodtos não alimentícios.É pos-
sível utilizar os flocos da garrafa na fabricação de resinas alquídicas, 
usadas na produção de tintas e também resinas insaturadas, para 
produção de adesivos e resinas poliéster. As aplicações mais recentes 
estão na extrusão de tubos para esgotamento predial e na injeção 
para fabricação de torneiras.

Nos EUA e Europa e na Austrália, os consumidores podem comprar 
refrigerantes envasados em garrafas de PET produzidas com percen-
tuais variados de material reciclado.

Essa aplicação poderá crescer com o avanço da reciclagem química 
deste material, processo no qual o PET pós-consumo é despolimeri-
zado, recuperando as matérias-primas básicas que lhe deram origem. 
Com essa matéria-prima recuperada é possível produzir a resina PET 
novamente.

Quanto é reciclado
No Brasil, �0% das embalagens pós-consumo foram efetivamente 
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recicladas em �00�, totalizando 1�0 mil toneladas. As garrafas são re-
cuperadas através de catadores, além de fábricas e da coleta seletiva 
operada por municípios.

Os programas oficiais de coleta seletiva, que existem em mais de 
�00 cidades do País, recuperam por volta de 1000 toneladas por ano. 
Além de garrafas descartáveis, existem no mercado nacional �0 mi-
lhões de garrafas de refrigerantes retornáveis, produzidas com este 
material.

Nos EUA, a taxa de reciclagem de PET vem caindo: ��% em 1��� para 
��% em 1���, ��,� % em 1���, ��,�% em �000, �1% em �001 e 1�% 
em �00�. No entanto a quantidade de garrafas recicladas aumentou 
de ��� mil toneladas em 1��� para ��0 mil em 1��� para ��0 mil em 
1��� e ��� mil em �000, enquanto no Brasil a taxa de reciclagem de 
resinas de PET apresenta crescimento anual da ordem de 1�%,tendo 
sido recicladas �� mil toneladas em �001 contra as 10� mil em �00�.

Conhecendo o material
A reciclagem das embalagens PET – Poli(Tereftalato de Etileno) - , 
como as garrafas de refrigerantes de 1l, 1,�l, �l, �,�l e 0,�l descartá-
veis, está em franca ascensão no Brasil. O material, que é um poliés-
ter termoplástico, tem como características a leveza, a resistência e a 
transparência, ideais para satisfazer a demanda do uso doméstico de 
embalagens de refrigerantes e de outros produtos, como artigos de 
limpeza e comestíveis em geral. A evolução do mercado e os avanços 
tecnológicos têm impulsionado novas aplicações para o PET recicla-
do, das cordas e fios de costura, aos carpetes, bandejas de ovos e 
frutas e até mesmo novas garrafas para produtos não alimentícios, 
já que esta aplicação ainda não é permitida pela ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Sua reciclagem, além de desviar lixo 
plástico dos aterros, utiliza apenas 0.�% da energia total necessária 
para a produção da resina virgem. E tem a vantagem de poder ser 
reciclado várias vezes sem prejudicar a qualidade do produto final.

Contaminação
Os principais contaminantes do PET reciclado de garrafas de refrige-
rantes são os adesivos (cola) usados no rótulo e outros plásticos da 
mesma densidade, como o PVC, por exemplo. A maioria dos proces-
sos de lavagem não impede que traços destes produtos indesejáveis 
permaneçam no floco de PET. A cola age como catalisador da degra-
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dação hidrolítica quando o material é submetido à alta temperatura 
no processo de extrusão, além de escurecer e endurecer o reciclado. O 
mesmo pode ocorrer com o cloreto de polivinila (PVC), que compõe ou-
tros tipos de garrafas e não pode misturar-se com a sucata de PET. É pre-
ciso atenção especial para os rótulos produzidos com o PVC termoenco-
lhível, material que, graças à sua versatilidade e apelo visual, vem sendo 
utilizado com freqüência. O alumínio existente em algumas tampas só é 
tolerado com teor de até �0 partes por milhão no reciclado.

Rígidas Especificações de Matéria-prima
A seleção e pré-processamento da sucata são muito importantes para 
a garantia de qualidade do reciclado. A seleção pode ser feita pelo 
símbolo que identifica o material ou pelo produto que a embalagem 
continha. Por exemplo, 100% das garrafas plásticas para refrigerantes 
são de PET. A separação pode seguir processos manuais ou mecâni-
cos, como sensores óticos. Na revalorização, após a prensagem, será 
preciso retirar os contaminantes, separando-os por diferença de den-
sidade em fluxo de água ou ar. Além do rótulo (polietileno ou papel), 
tampa (polipropileno, polietileno de alta densidade ou alumínio) 
devem ser retirados da sucata os resíduos de refrigerantes e demais 
detritos, por meio de processos de lavagem.

O ciclo da reciclagem

RECUPERAÇÃO: Nesta fase, as embalagens que seriam atiradas no 
lixo comum ganham o status de matéria-prima. As embalagens recu-
peradas serão separadas por cor e prensadas. A separação por cor é 
necessária para que os produtos que resultarão do processo tenham 
uniformidade de cor, facilitando assim, sua aplicação no mercado. A 
prensagem, por outro lado, é importante para que o transporte das 
embalagens seja viabilizado. Como já sabemos, o PET é muito leve. 

EVALORIZAÇÃO: As garrafas são moídas (flake), ganhando valor no 
mercado. O produto que resulta desta fase é o floco da garrafa. Pode 
ser produzido de maneiras diferentes e, os flocos mais refinados, po-
dem ser utilizados diretamente como matéria-prima para a fabrica-
ção dos diversos produtos que o PET reciclado dá origem na etapa 
de transformação. No entanto, há possibilidade de valorizar ainda 
mais o produto, produzindo os pellets. Desta forma o produto fica 
muito mais condensado, otimizando o transporte e o desempenho 
na transformação.
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TRANSFORMAÇÃO: Fase em que os flocos, ou o granulado será trans-
formado num novo produto, fechando o ciclo. Os transformadores 
utilizam PET reciclado para fabricação de diversos produtos, inclusive 
novas garrafas para produtos não alimentícios.

VIDRO 
O Brasil produz em média ��0 mil toneladas de embalagens de vidro 
por ano, usando cerca de ��% de matéria-prima reciclada na forma 
de cacos. Parte deles foi gerado como refugo nas fábricas e parte re-
tornou por meio da coleta.

Os Estados Unidos produziram 10,� milhões de toneladas em �000 
sendo o segundo material em massa mais reciclado, perdendo ape-
nas para os jornais.

O principal mercado para recipientes de vidros usados é formado 
pelas vidrarias, que compram o material de sucateiros na forma de 
cacos ou recebem diretamente de suas campanhas de reciclagem. 
Além de voltar à produção de embalagens, a sucata pode ser aplica-
da na composição de asfalto e pavimentação de estradas, construção 
de sistemas de drenagem contra enchentes, produção de espuma e 
fibra de vidro, bijuterias e tintas reflexivas.

Quanto é reciclado
��% das embalagens de vidro são recicladas no Brasil, somando ��0 
mil ton/ano. Desse total, �0% é oriundo da indústria de envaze, �0% 
do mercado difuso, 10% do “canal frio” (bares, restaurantes, hotéis 
etc) e 10 % do refugo da indústria.

Nos EUA, o índice de reciclagem em �000 foi de �0%, corresponden-
do a �,� milhões de toneladas. Na Alemanha, o índice de reciclagem 
em �001 foi de ��%, correspondendo a �,� milhões de toneladas.Ín-
dices de reciclagem em outros países: Suíça (��%), Noruega (��%), 
Finlândia (�1%), Bélgica (��%).

Conhecendo o material
As embalagens de vidro são usadas para bebidas, produtos alimen-
tícios, medicamentos, perfumes, cosméticos e outros artigos. Gar-
rafas, potes e frascos superam a metade da produção de vidro do 
Brasil. Usando em sua formulação areia, calcário, barrilha e feldspa-
to, o vidro é durável, inerte e tem alta taxa de reaproveitamento nas 
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residências. A metade dos recipientes de vidro fabricados no País é 
retornável. Além disso, o material é de fácil reciclagem: pode voltar 
à produção de novas embalagens, substituindo totalmente o produ-
to virgem sem perda de qualidade. A inclusão de caco de vidro no 
processo normal de fabricação de vidro reduz o gasto com energia e 
água. Para cada 10% de caco de vidro na mistura economiza-se �% 
da energia necessária para a fusão nos fornos industriais e a redução 
de �,�% no consumo de água.

Contaminação
Em princípio, os cacos encaminhados para reciclagem não podem 
conter pedaços de cristais, espelhos, lâmpadas e vidro plano usado 
nos automóveis e na construção civil. Por terem composição química 
diferente, esses tipos de vidro causam trincas e defeitos nas emba-
lagens. No entanto, algumas indústrias de vidro já incorporam per-
centuais de vidro plano na produção. Os cacos não devem estar mis-
turados com terra, pedras, cerâmicas e louças: contaminantes que 
quando fundidos junto com o vidro, geram microparticulas que dei-
xam a embalagem com menor resistência. Plástico em excesso pode 
gerar bolhas e alterar a cor da embalagem. Igual problema se verifica 
quando há contaminação por metais, como as tampas de cerveja e 
refrigerante: além de bolhas e manchas, que danificam o forno.

Rígidas Especificações do Material
O vidro deve ser preferencialmente separado por cor para evitar al-
terações de padrão visual do produto final e agregar valor. Frascos 
de remédios só podem ser reciclados se coletados separadamente e 
estiverem descontaminados.

O ciclo da reciclagem
Nos sistemas de reciclagem mais completos, o vidro bruto estocado 
em tambores é submetido a um eletroímã para separação dos metais 
contaminantes.

O material é lavado em tanque com água, que após o processo pre-
cisa ser tratada e recuperada para evitar desperdício e contaminação 
de cursos d’água. Depois, o material passa por uma esteira ou mesa 
destinada à catação de impurezas, como restos de metais, pedras, 
plásticos e vidros indesejáveis que não tenham sido retidos. Um tri-
turador com motor de � HP transforma as embalagens em cacos de 
tamanho homogêneo que são encaminhados para uma peneira vi-
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bratória. Outra esteira leva o material para um segundo eletroímã, 
que separa metais ainda existentes nos cacos. O vidro é armazenado 
em silo ou tambores para abastecimento da vidraria, que usa o mate-
rial na composição de novas embalagens.

PNEuS
A trituração dos pneus para uso na regeneração da borracha, median-
te a adição de óleos aromáticos e produtos químicos desvulcanizan-
tes é um dos principais mercados para a reciclagem desse material. 
Com a pasta resultante deste processo, as indústrias produzem ta-
petes de automóveis, solado de sapato, pisos industriais e borrachas 
de vedação, entre outros. No Brasil já há tecnologia em escala indus-
trial que regenera borracha por processo a frio, obtendo um produto 
reciclado com elasticidade e resistência semelhantes ao do material 
virgem. Além disso, essa técnica usa solventes capazes de separar o 
tecido e o aço dos pneus, permitindo seu reaproveitamento. 

O pó gerado na recauchutagem e os restos de pneus moídos podem 
ser aplicados na composição de asfalto de maior elasticidade e dura-
bilidade, além de atuarem como elemento aerador de solos compac-
tados e pilhas de composto orgânico.

Os pneus inteiros são reutilizados em pára-choque, drenagem de 
gases em aterros sanitários, contenção de encostas e produtos arte-
sanais. No Brasil, as carcaças são reaproveitadas como estrutura de 
recifes artificiais no mar, visando o aumento da produção pesqueira. 
É possível recuperar energia com a queima de pneus velhos em for-
nos controlados - cada pneu contém a energia de �,� litros de petró-
leo. No Brasil, calcula-se que existam �00 mil pneus disponíveis para 
utilização como combustível, proporcionando economia de 1� mil 
toneladas de óleo. A usina de São Mateus no Paraná incorpora no 
processo de extração de xisto betuminoso, pneus moídos que garan-
tem menor viscosidade ao mineral e uma otimização do processo.

Quanto é reciclado 
��% das ��0 mil toneladas de pneus inservíveis que, se estima, são 
descartadas por ano foram destinadas a fornos de cimento no Brasil.
Nos Estados Unidos, o percentual gira em torno de ��%, ou ��� mil 
das ��0 mil toneladas de carcaças jogadas fora por ano.

O Brasil produziu em �00�, �1 milhões de unidades de pneus e em 
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�00�, �� milhões.Os EUA, que geram ��� milhões de pneus velhos 
por ano, têm em estoque cerca de � bilhões de carcaças.

Não há dados no Brasil sobre taxas referentes às demais formas de re-
ciclagem de pneus. Contudo, os remoldadores (que reformam pneus 
velhos) também dizem ter recolhido em �00� quase �,� milhões de 
carcaças, que foram prioritariamente enviadas para a Usina de pro-
dução de gás da Petrobrás no Paraná.

Valor
Pneus com meia vida ou carcaças passíveis de recauchutagem têm 
“valor positivo”. Pneus não passíveis de recuperação têm “valor ne-
gativo”: os geradores da sucata normalmente pagam às empresas de 
limpeza urbana para o recebimento do material.

Conhecendo o material
O Brasil produz cerca de �� milhões de pneus por ano. Quase um 
terço disso é exportado para �� países e o restante roda nos veículos 
nacionais. Apesar do alto índice de recauchutagem no País, que pro-
longa a vida dos pneus em �0%, a maior parte deles, já desgastada 
pelo uso, acaba parando nos lixões, na beira de rios e estradas, e até 
no quintal das casas, onde acumulam água que atrai insetos trans-
missores de doenças. Os pneus e câmaras de ar consomem cerca de 
�0% da produção nacional de borracha e sua reciclagem é capaz de 
devolver ao processo produtivo um insumo regenerado por menos 
da metade do custo da borracha natural ou sintética. Além disso, eco-
nomiza energia e poupa petróleo usado como matéria-prima virgem 
e até melhora as propriedades de materiais feitos com borracha.

Poluição
A queima de pneus para aquecer caldeiras é regulamentada por lei. 
Ela determina que a fumaça emanada se enquadre no padrão I da 
escala de Reingelmann para a totalidade de fumaças. Os principais 
usuários de pneus em caldeiras são as indústrias de papel e celulose 
e as fábricas de cal e cimento, que usam a carcaça inteira e aprovei-
tam alguns óxidos contidos nos metais dos pneus radiais. A queima a 
céu aberto, que gera fumaça negra de forte odor (dióxido de enxofre) 
é proibida em vários países, inclusive no Brasil.

O ciclo da reciclagem
Cortados em lascas, os pneus velhos são transformados em pó de 
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borracha, purificado por um sistema de peneiras. O pó é moído até 
atingir a granulação desejada e, em seguida, passa por tratamento 
químico para possibilitar a desvulcanização da borracha. Em autocla-
ves giratórios, o material recebe o oxigênio, calor e forte pressão, que 
provocam o rompimento de sua cadeia molecular. Assim, a borracha 
é passível de novas formulações. Ela sofre um refino mecânico, ga-
nhando viscosidade, para depois ser prensada. No final do processo, 
o material ganha a forma de fardos de borracha regenerada. Eles são 
misturados com outros ingredientes químicos para formar uma mas-
sa de borracha que é moldada ao passar por uma calandra e um ga-
barito. Numa bateria de prensas, a borracha é vulcanizada, formando 
os produtos finais, como tapetes de carro e solas de sapato.

COMPOSTO uRBANO
Composto Urbano é a denominação que se dá para um processo de 
transformação de resíduos sólidos orgânicos não perigosos - restos 
vegetais e animais - em um adubo bom e barato. Os resíduos ur-
banos, ou seja, os restos de cozinha (vegetais e animais), de podas 
de jardins e de quintais, classificados como lixo domiciliar, dão por 
decomposição efetuada por microorganismos encontrados nesses 
mesmos materiais orgânicos, dois novos e importantes componen-
tes: sais minerais contendo nutrientes para as raízes das plantas e 
húmus, material de coloração escura, melhorador e condicionador 
do solo.

O composto é um fertilizante bom, pelas suas excelentes qualidades, 
melhorando as propriedades físicas, químicas e bioquímicas do solo. 
É barato por ser produzido a partir de matéria-prima praticamente 
sem valor, descartada como lixo. Pelo fato de se produzir composto 
com resíduos de baixo ou nenhum valor econômico, pode-se adubar 
as plantas com doses consideradas elevadas.

Quanto é reciclado
1,� % aproximadamente, do lixo sólido orgânico urbano gerado no 
Brasil é reciclado. (“compostado”). Em �00� no estado de São Paulo 
foram consumidos 1� mil toneladas por dia, sendo �% reciclado. Em 
Minas Gerais, considerando somente a área urbana, �% dos resíduos 
orgânicos gerados são reciclados.

Valor
O composto tem em média �,�% da soma dos nutrientes nitrogênio, 
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fósforo e potássio - NPK. Assim, aplicando-se dez toneladas por hec-
tare, doze vezes maior que a recomendada para um fertilizante mi-
neral, se estará levando para a planta, ��0 kg de NPK, mesma quan-
tidade de nutrientes essenciais encontrada no adubo “químico”, cujo 
preço é de R$ �00 a R$ �00 a tonelada. O valor do composto orgânico 
oscila entre R$�0,00 e R$1�0,00.

Conhecendo o material
Para compostagem, transformação dos resíduos sólidos orgânicos 
em um fertilizante denominado composto, podem ser utilizados o 
lixo domiciliar e o de limpeza em logradouros públicos.

Precauções
Para a produção de um composto de lixo com aspecto atraente, con-
vidativo, para o agricultor comprá-lo e aplicar em suas lavouras, é im-
portante evitar a presença de partículas grosseiras, de cacos de vidro, 
de louça, pedaços de plástico, pedrinhas e outros contaminantes que 
podem ser removidos com uma boa catação e um peneiramento fi-
nal do produto acabado. Fala-se que o lixo pode conter metais pesa-
dos, tóxicos para as plantas e para quem delas se alimentar. 

Os metais pesados são encontrados com freqüência em materiais 
coloridos presentes no lixo urbano, tais como revistas, etiquetas, 
borrachas, plásticos, tecidos, entre outros. Adotando-se o sistema de 
descarte seletivo domiciliar em lixo seco e lixo húmido, neste último 
recipiente estão incluídos os restos de cozinha, não será detectada 
quantidade significativa de metais pesados.

Especificações de Composto
A legislação brasileira determina que o fertilizante orgânico compos-
to para ser comercializado deve apresentar as seguintes garantias: 
matéria orgânica: mínimo de �0%; índice pH: mínimo �,0; teor de ni-
trogênio: 1,0% e relação carbono/nitrogênio: 1�/1; não deve conter 
patogênicos e metais pesados acima dos limites toleráveis.

O ciclo da reciclagem
Através da formação de pilhas/leiras, o composto é produzido a par-
tir da degradação biológica da matéria orgânica em presença de oxi-
gênio do ar. Os produtos gerados no processo de decomposição são: 
composto, gás carbônico, calor e água.
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A transformação da matéria orgânica em gás carbônico e vapor de 
água reduz o peso e o volume da pilha de material que está sendo 
compostado. Preparar o composto de forma correta significa propor-
cionar aos microorganismos responsáveis pela degradação, condi-
ções favoráveis de desenvolvimento e reprodução, ou seja, a pilha de 
composto deve possuir resíduos orgânicos, umidade e oxigênio em 
proporções adequadas.

Recomendações
O site do CEMPRE possui diversos artigos, livros, manuais, documen-
tos, e informações atualizadas sobre o tema reciclagem e afins, sendo 
recomendável visitá-lo para obter mais informações. O endereço é 
http://www.cempre.org.br/. Além disso também há um mecanismo de 
busca para localizar por região fornecedores de máquinas e equipa-
mentos utilizados na reciclagem. 

Um plano de negócios é ferramenta indispensável para o sucesso de 
qualquer empresa, seja ela pequena ou grande.

O SEBRAE, fornece alguns elementos básicos sobre como elaborar 
um plano de negócios através do endereço http://www.sebrae.com.br/
br/parasuaempresa/planodenegocio.asp .

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC disponibiliza  um 
modelo de plano de negócios em PowerPoint através do endereço 
http://www.inf.ufsc.br/~gauthier/PlanoNeg/Cap2.1.ppt 

REFERÊNCIAS
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RECICLAGEM DE ALuMINIO E PET

PALAVRAS-CHAVE
Reciclagem de alumínio e PET

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Saber como funciona o mercado e como poderá entrar para o ramo 
de sucata de alumínio e PET. Deseja fazer a coleta e repassar direta-
mente a industria (sem atravessadores) O preço médio pelo qual é 
comprado o material e quais as indústrias que compram o material 
com ou sem beneficiamento.

SOLuÇÃO APRESENTADA
O setor de reciclagem tem crescido muito nos últimos anos, no en-
tanto ainda há espaço para novos investidores conforme vem sendo 
noticiado. Importante se faz, no entanto, conhecer bem o mercado 
comprador de materiais recicláveis e suas propriedades, ter conheci-
mento técnico para garantir, aos recicladores produto final de quali-
dade e livre de impurezas, além de padronizado segundo as normas 
da ABNT.

Divisão dos Plásticos: 
Os plásticos são divididos em duas categorias importantes: termo-
fixos e termoplásticos.
l Os termofixos, que representam cerca de �0% do total consu-

mido no país, são plásticos que , uma vez moldados por um dos 
processos usuais de transformação, não podem mais sofrer mais 
novos ciclos de processamento pois não fundem novamente, o 
que impede nova moldagem.

l Os termoplásticos, mais largamente utilizados, são materiais que 
podem ser reprocessados várias vezes pelo mesmo ou por outro 
processo de transformação. Quando submetidos ao aquecimen-
to a temperaturas adequadas, esses plásticos amolecem, fundem 
e podem ser novamente moldados. Como exemplos, podem ser 
citados: polietileno de baixa densidade (PEBD); Polietileno de alta 
densidade (PEAD); poli(cloreto de vinila) (PVC); poliestireno (PS); 
polipropileno (PP); poli(tereftalato de etileno) (PET); poliamidas 
(náilon) e muitos outros.
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Identificação dos Tipos de Plásticos: 
Essa metodologia é baseada em algumas características físicas e de 
degradação térmica dos plásticos.

Polietilenos de baixa e de alta densidade:
l Baixa densidade (flutuam na água);
l Amolecem à baixa temperaturxa (PEBD = ��°C; PEAD = 1�0°C)
l Queimam como vela, liberando cheiro de parafina;
l Superfície lisa e “cerosa”.

Polipropileno:
l Baixa densidade (flutuam na água);
l Amolece à baixa temperatura (1�0°C);
l Queima como vela, liberando cheiro de parafina;
l Filmes, quando apertados nas mãos, fazem barulho semelhante 

ao celofane.

Poli(cloreto de vinila):
l Alta densidade (afunda na água);
l Amolece à baixa temperatura (�0°C);
l Queima com grande dificuldade, liberando um cheiro acre de clo-

ro;
l É solubilizado com solventes (cetonas).

Poliestireno:
l Alta densidade (afunda na água);
l Quebradiço;
l Amolece à baixa temperatura (�0 a 100°C);
l Queima relativamente fácil, liberando fumaça preta com cheiro 

de “estireno”;
l É afetado por muitos solventes.

Poli(tereftalato de etileno):
l Alta densidade (afunda na água);
l Muito resistente;
l Amolece à baixa temperatura (�0°C);
l Utilizado no Brasil em embalagens de refrigerantes gasosos, óle-

os vegetais, água mineral, etc.

RECICLAGEM PRIMÁRIA Ou PRÉ-CONSuMO
É a conversão de resíduos plásticos por tecnologia convencionais de 
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processamento em produtos com características de desempenho 
equivalentes às daqueles produtos fabricados a partir de resinas vir-
gens. A reciclagem pré-consumo é feita com os materiais termoplás-
ticos provenientes de resíduos industriais, os quais são limpos e de 
fácil identificação, não contaminados por partículas ou substâncias 
estranhas.

RECICLAGEM SECuNDÁRIA Ou PÓS-CONSuMO
É a conversão de resíduos plásticos de lixo por um processo ou por 
uma combinação de operações. Os materiais que se inserem nesta 
classe provêm de lixões, sistemas de coleta seletiva, sucatas, etc. são 
constituídos pelos mais diferentes tipos de material e resina, o que 
exige uma boa separação, para poderem ser aproveitados.

RECICLAGEM TERCIÁRIA
É a conversão de resíduos plásticos em produtos químicos e com-
bustíveis, por processos termoquímicos (pirólise, conversão catáli-
ca). Por esses processos, os materiais plásticos são convertidos em 
matérias-primas que podem originar novamente as resinas virgens 
ou outras substâncias interessantes para a indústria, como gases e 
óleos combustíveis.

RECICLAGEM DE GARRAFAS PET
No Brasil, �0% das embalagens pós-consumo foram efetivamente 
recicladas em �00�, totalizando 1�0 mil toneladas. As garrafas são re-
cuperadas através de catadores, além de fábricas e da coleta seletiva 
operada por municípios.

Os programas oficiais de coleta seletiva, que existem em mais de 
�00 cidades do País, recuperam por volta de 1000 toneladas por ano. 
Além de garrafas descartáveis, existem no mercado nacional �0 mi-
lhões de garrafas de refrigerantes retornáveis, produzidas com este 
material.

Nos EUA, a taxa de reciclagem de PET vem caindo: ��% em 1��� para 
��% em 1���, ��,� % em 1���, ��,�% em �000, �1% em �001 e 1�% 
em �00�. No entanto a quantidade de garrafas recicladas aumentou 
de ��� mil toneladas em 1��� para ��0 mil em 1��� para ��0 mil em 
1��� e ��� mil em �000, enquanto no Brasil a taxa de reciclagem de 
resinas de PET apresenta crescimento anual da ordem de 1�%,tendo 
sido recicladas �� mil toneladas em �001 contra as 10� mil em �00�.
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Um dos benefícios desse sistema de coleta é tirar os trabalhadores 
dos lixões, trazendo-os para cooperativas organizadas. - As indústrias 
devem investir em informação e tecnologia, levando ao grande pú-
blico o conhecimento sobre a reciclabilidade dos materiais, instruin-
do sobre como proceder para o correto descarte das embalagens. 
Devem ser desenvolvidas  tecnologias que permitam materiais mais 
fáceis de reciclar, inofensivos e inertes, para proteção do meio am-
biente, bem como, desenvolver os mercados para os produtos reci-
clados.

Como acontece a reciclagem do PET

RECUPERAÇÃO: Nesta fase, as embalagens que seriam atiradas no 
lixo comum ganham o status de matéria-prima, o que, de fato, são. 
As embalagens recuperadas serão separadas por cor e prensadas. A 
separação por cor é necessária para que os produtos que resultarão 
do processo tenham uniformidade de cor, facilitando, assim sua apli-
cação no mercado. A prensagem, por outro lado, é importante para 
que o transporte das embalagens seja viabilizado. Como já sabemos, 
o PET é muito leve.

REVALORIZAÇÃO: As garrafas são moídas, ganhando valor no mer-
cado. O produto que resulta desta fase é o floco da garrafa. Pode ser 
produzido de maneiras diferentes e, os flocos mais refinados, podem 
ser utilizados diretamente como matéria-prima para a fabricação dos 
diversos produtos que o PET reciclado dá origem na etapa de trans-
formação. No entanto, há possibilidade de valorizar ainda mais o pro-
duto, produzindo os grãos de PET reciclado. Desta forma o produto 
fica muito mais condensado, otimizando o transporte e o desempe-
nho na transformação.

TRANSFORMAÇÃO: Fase em que os flocos, ou o granulado será trans-
formado num novo produto, fechando o ciclo. Os transformadores 
utilizam PET reciclado para fabricação de diversos produtos, inclusive 
novas garrafas para produtos não alimentícios.
Desde que o conceito de reciclagem surgiu, décadas atrás, a preser-
vação do meio ambiente é seu principal mote. Entretanto, o progres-
so das técnicas viabilizou muitas atividades industriais, tornando a 
reciclagem também uma alternativa de investimento e geração de 
trabalho e renda. Temos portanto no Brasil um serviço social presta-
do pela reciclagem.
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RECICLAGEM DE ALuMÍNIO
Acredita-se que o alumínio tenha se formado através de sucessivas 
colisões dos átomos de hidrogênio em altas temperaturas e fortes 
pressões durante o nascimento do sistema solar.

As latas de alumínio surgiram no mercado norte-americano em 1���. 
Mas os programas de reciclagem começaram em 1��� nos Estados 
Unidos, fazendo retornar à produção meia tonelada de alumínio por 
ano. Quinze anos depois, esse mesmo volume era reciclado por dia. 
Os avanços tecnológicos ajudaram a desenvolver o mercado: há �� 
anos, com um quilo de alumínio reciclado era possível fazer �� latas 
de ��0 ml. Hoje, a indústria consegue produzir �� latas com a mesma 
quantidade de material, aumentando a produtividade em ��%. As 
campanhas de coleta se multiplicaram e, atualmente, 10 milhões de 
americanos participam ativamente dos programas de coleta. (1)

No Brasil, há muito tempo as latas vazias são misturadas com outras 
sucatas de alumínio e fundidas para a produção, por exemplo, de pa-
nelas e outros utensílios domésticos. Em 1��1, uma empresa lançou 
o primeiro programa brasileiro de reciclagem desse material. Em cin-
co anos, foram coletadas mais de �� mil toneladas (��0 toneladas 
mensais, em média) com a participação de 1,� milhão de pessoas, 
contribuindo para o total reciclado de �,� bilhões de latas por ano. 
No programa são usadas máquinas conhecidas como papa-latas , 
que prensam o metal, reduzindo seu tamanho para compor fardos 
encaminhados para a reciclagem.

Quando se fala em reciclagem do alumínio, a primeira coisa que vem 
à cabeça são as latas de alumínio. Também não é para menos. Hoje, 
duas de cada três latas de alumínio são recicladas. É mais do que 
qualquer outro recipiente de bebidas (plástico, vidro ou ferro). O ato 
de reciclar latas usadas começou em 1���, na Califórnia. Por volta 
do ano �000, as indústrias pretendem coletar ��% das �0 bilhões de 
latas jogadas fora por ano. Mas não só as latas são recicladas. Mais de 
��% do alumínio de automóveis é recuperado, e entre �0% e �0% do 
alumínio usado em novos veículos é feito de material reciclado.

Produtos de alumínio são ideais para reciclagem porque é muito 
mais barato reaproveitá-los do que fazer alumínio novo do minério 
de bauxita. A reciclagem requer menos de �% da energia usada para 
fazer alumínio. Reciclando uma lata de alumínio, economizamos 
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energia para manter uma lâmpada de 100 W acesa durante � horas 
e meia ou deixar a televisão ligada por três horas. Além disso, o pro-
cesso de reciclagem economiza etapas: a matéria é simplesmente 
derretida e moldada novamente, eliminando a extração, refino e re-
dução. A reciclagem também poupa tempo e dinheiro. Derreter latas 
usadas de alumínio demora metade do tempo e tem 1/10 dos custos 
de mineração e refino do minério, reduzindo a dependência de im-
portação de bauxita.

Fornecendo as latas para a reciclagem, a população ajuda a comple-
tar o ciclo do alumínio; uma lata reciclada volta aos supermercados 
em cerca de �0 dias.

A reciclagem de latas também tem um importante papel social. Cria 
novos empregos em centros de reciclagem, empresas de alumínio, 
transporte e empresas que dão suporte à indústria do alumínio.

Quais as vantagens de reciclar o alumínio?
A cada quilo de alumínio reciclado, cinco quilos de bauxita (minério 
de onde se produz o alumínio) são poupados. Para se reciclar uma to-
nelada de alumínio, gasta-se somente �% da energia que seria neces-
sária para se produzir a mesma quantidade de alumínio primário, ou 
seja, a reciclagem do alumínio proporciona uma economia de ��% 
de energia elétrica.

Para se ter uma idéia, a reciclagem de uma única latinha de alumínio 
economiza suficiente energia para manter um aparelho de TV ligado 
durante três horas.

Rígidas especificações da matéria-prima:
A sucata não pode conter ferro. O teste do ímã é a melhor técnica 
para certificar a ausência desse material. Também é possível fazer a 
identificação e a seleção mais segura por meio de parâmetros como 
cores, peso e testes químicos. Às vezes, comerciantes desonestos co-
locam outros metais dentro da lata de alumínio para aumentar seu 
peso e, conseqüentemente, o preço. Não é necessário separar os 
materiais por tamanho ou retirar a tampa, como ocorre em outras 
embalagens

Redução na fonte de geração
As latas de alumínio são recipientes de pouco peso.  Nos últimos 
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�0 anos, a espessura dos recipientes de alumínio diminuiu cerca de 
�0%.

Incineração
O alumínio se funde a ��0° C. De acordo com a temperatura, sua 
queima pode gerar compostos orgânicos voláteis provenientes de 
tintas ou vernizes e material particulado, ou transformar o material 
em liga ou óxido de alumínio.

O ciclo da reciclagem
Depois de coletadas, as latas de alumínio vazias são amassadas por 
prensas especiais, algumas delas computadorizadas, que fornecem o 
ticket com o valor referente a quantidade entregue. O material é en-
fardado pelos sucateiros, cooperativas de catadores, supermercados 
e escolas e repassado para indústrias de fundição. Em seus fornos, 
as latinhas são derretidas e transformadas em lingotes de alumínio. 
Esses blocos são vendidos para os fabricantes de lâminas de alumínio 
que por sua vez comercializam as chapas para indústrias de lata. O 
material pode ser reciclado infinitas vezes sem perda de nenhuma de 
suas características.

Com a evolução desse processo já é possível que uma lata de bebida 
seja colocada na prateleira do supermercado, vendida, consumida, 
reciclada, transformada em nova lata, embasada, vendida e nova-
mente exposta na prateleira em apenas �� dias.

O mercado para reciclagem de alumínio
Em �00�, o Brasil reciclou mais de �,� bilhões de latas de alumínio, 
que representa 11� mil toneladas. A diminuição da quantidade de 
latas recicladas em �00� (� bilhões) para �00� se deu devido a uma 
queda de 10% no consumo das latas.

O material é recolhido e armazenado por uma rede de aproximada-
mente 1�0 mil sucateiros, responsáveis por �0% do suprimento de 
sucata de alumínio à indústria. Outra parte é recolhida por supermer-
cados, escolas, empresas e entidades filantrópicas. 

O mercado brasileiro de sucata de latas de alumínio movimentou, em 
�00�, cerca de R$1,1 bilhão. Nos EUA, o negócio envolve �.�00 postos 
de coleta e gira em torno de US$ 1.� bilhão.
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Com liga metálica mais pura, essa sucata volta em forma de lâminas à 
produção de latas ou é repassada para fundição de autopeças.

Quanto é reciclado?
��% da produção nacional de latas foi reciclada em �00�. Em �00�, o 
índice foi de ��%. Os números brasileiros superam países industria-
lizados como Inglaterra e EUA. Em �00�, os Estados Unidos recupe-
raram ��,�%, a Argentina ��%, a Europa �1% e o Japão reciclou ��% 
de suas latinhas.

Valor
A lata de alumínio é o material reciclável mais valioso. O preço pago 
por uma tonelada é, em média, de R$ �.�00 - um quilo equivale a �� 
latinhas. O consumidor recebe nos postos de troca (supermercados) 
um bônus para ser descontado nos estabelecimentos credenciados 
com valor correspondente ao número de latas entregue para recicla-
gem. Algumas campanhas promovem a troca de latas por equipa-
mentos úteis a escolas e entidades filantrópicas - �.��0 mil latas va-
lem um ventilador de parede, 1��,� mil uma fotocopiadora e �0,�mil 
um microcomputador.

Conhecendo o material
Um quilo equivale a �� latinhas
A lata de alumínio é usada basicamente como embalagem de bebi-
das. Cada brasileiro consome em média �� latinhas por ano, volume 
bem inferior ao norte-americano, que é de ���. Além de reduzir o 
lixo que vai para os aterros a reciclagem desse material proporciona 
significativo ganho energético. Para reciclar uma tonelada de latas 
gasta-se �% da energia necessária para produzir a mesma quantida-
de de alumínio pelo processo primário. Isso significa que cada latinha 
reciclada economiza energia elétrica equivalente ao consumo de um 
aparelho de TV durante três horas. A reciclagem evita a extração da 
bauxita, o mineral beneficiado para a fabricação da alumina, que é 
transformada em liga de alumínio. Cada tonelada do metal exige cin-
co de minério.

Qual o peso desses resíduos no lixo?
No Brasil, a lata de alumínio corresponde a menos de 1% dos resídu-
os urbanos. Nos EUA, essas embalagens representam cerca de 1% do 
lixo - �00 mil toneladas por ano.
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A lata de alumínio é usada basicamente como embalagem de bebi-
das. Cada brasileiro consome em média �� latinhas por ano, volume 
bem inferior ao norte-americano, que é de ���. Além de reduzir o 
lixo que vai para os aterros a reciclagem desse material proporciona 
significativo ganho energético. Para reciclar uma tonelada de latas 
gasta-se �% da energia necessária para produzir a mesma quantida-
de de alumínio pelo processo primário. Isso significa que cada latinha 
reciclada economiza energia elétrica equivalente ao consumo de um 
aparelho de TV durante três horas. A reciclagem evita a extração da 
bauxita, o mineral beneficiado para a fabricação da alumina, que é 
transformada em liga de alumínio. Cada tonelada do metal exige cin-
co de minério.

Qual o peso desses resíduos no lixo?
No Brasil, a lata de alumínio corresponde a menos de 1% dos resídu-
os urbanos. Nos EUA, essas embalagens representam cerca de 1% do 
lixo - �00 mil toneladas por ano.

No Brasil, �0% das embalagens pós-consumo foram efetivamente 
recicladas em �00�, totalizando 1�0 mil toneladas. As garrafas são re-
cuperadas através de catadores, além de fábricas e da coleta seletiva 
operada por municípios.

Os programas oficiais de coleta seletiva, que existem em mais de 
�00 cidades do País, recuperam por volta de 1000 toneladas por ano. 
Além de garrafas descartáveis, existem no mercado nacional �0 mi-
lhões de garrafas de refrigerantes retornáveis, produzidas com este 
material.

Nos EUA, a taxa de reciclagem de PET vem caindo: ��% em 1��� para 
��% em 1���, ��,� % em 1���, ��,�% em �000, �1% em �001 e 1�% 
em �00�. No entanto a quantidade de garrafas recicladas aumentou 
de ��� mil toneladas em 1��� para ��0 mil em 1��� para ��0 mil em 
1��� e ��� mil em �000, enquanto no Brasil a taxa de reciclagem de 
resinas de PET apresenta crescimento anual da ordem de 1�%,tendo 
sido recicladas �� mil toneladas em �001 contra as 10� mil em �00�.

INDICAÇõES

ESPECIALISTAS / INSTITuIÇõES
ABIPET - Associação Brasileira da Indústria do PET
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Disponível em: <http://www.abipet.org.br>. Acesso em: 1� de mar 
�00�.

Ambiente Brasil - Disponível em: <http://www.ambientebrasil.com.br>. 
Acesso em: 1� de mar �00�.

CEMPRE - Compromisso Empresarial para Reciclagem
Disponível em: <http://www.cempre.org.br>. Acesso em: 1� de mar 
�00�.

Reciclagem. Net - Disponível em: <http://www.compam.com.br/oquere-
ciclagem.htm>. Acesso em: 1� de mar �00�.
Disponível em: <http://www.compam.com.br/oquereciclar.htm>. Acesso 
em: 1� de mar �00�.

Recicláveis
Disponível em:  <http://www.reciclaveis.com.br/cursos/reciclaveis/imr1.
htm>. Acesso em: 1� de mar �00�.

SEBRAE MS - Reciclagem de Plástico. Disponível em:
 <http://www.ms.sebrae.com.br/print.htm?ma_id=898>. Acesso em: 1� de 
mar �00�.

SEBRAE ES - Disponível em: 
<http://www.sebraees.com.br/IdeiasNegocios/pag_mos_ide_neg.asp?tipoobje
to=3&objeto=374&botao=0>. Acesso em: 1� de mar �00�.

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES

Como o mercado de recicláveis é muito grande e concorrido, a rea-
lização de uma pesquisa de mercado, para conhecer o publico alvo 
e os concorrentes é muito importante a elaboração de um plano de 
negócios para dimensionar os investimentos a serem aplicados.
Na questão de preço médio praticado a sugestão é que acesse o site 
http://www.cempre.org.br, clicando em serviços e depois mercado, onde 
encontrará preços mais atualizados.

Quem compra, a sugestão é acessar o site http://www.sucatas.com.br que  
encontrará empresas interessadas em comprar e vender sucatas. 
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METODOLOGIA DO ATENDIMENTO/FONTES DE INFOR-
MAÇÃO CONSuLTADAS/ BIBLIOGRAFIA

1. ALCOA. Reciclagem de alumínio. Disponível em: <http://www.alcoa.
com/brazil/pt/alcoa_brazil/recycling.asp>. Acesso em: 1� de abr. �00�.

�. CEMPRE - Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Disponível 
em: <http://www.cempre.org.br>. Acesso em: 1� de abr. �00�.
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RECICLAGEM DE ISOPOR

PALAVRAS-CHAVE
Reciclagem de isopor; reciclagem de poliestireno expandido; recicla-
gem de plástico

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Informação sobre reciclagem de isopor.

SOLuÇÃO APRESENTADA  

Introdução 
Segundo a Associação Brasileira do Poliestireno Expandido (ABRA-
PEX), EPS é a sigla internacional, de acordo com a Norma DIN ISSO-
10��/��, para  Poliestireno Expandido. No Brasil, é mais conhecido 
como “Isopor®”, marca registrada da Knauf Isopor Ltda., e designa, 
comercialmente, os produtos de poliestireno expandido, comercia-
lizados por essa empresa.

O EPS não é biodegradável, mas é reciclável. Processadores reciclam 
sobras de produção e corte de blocos, para serem usadas com gran-
des vantagens em outros produtos. 

EPS no Brasil 
Resíduos de EPS (representam apenas 0,1% do lixo).
1� mil t/ ano = �0 caminhões / dia

Fatos sobre o EPS 
l O EPS é 100% reciclável e reaproveitável.
l O EPS não destrói a camada de ozônio, pois não utiliza CFC’s e 

HCFC’s.
l O EPS não contamina solo, ar ou água.
l Fungos e bactérias não atacam o EPS.
l A moldagem do EPS consome pouca energia e não gera resídu-

os.
l O EPS não contamina alimentos e atende a todas legislações in-

ternacionais de saúde.
l O uso do EPS como isolante térmico representa grande economia 
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de energia no aquecimento ou resfriamento de ambientes.
l EPS representa apenas 0,1% do lixo. 

Guia Básico de Procedimentos de Reciclagem e 
Reaproveitamento do EPS
O Guia Básico foi preparado pela ABRAPEX aos seus associados, com 
o intuito de uniformizar a linguagem e os procedimentos quanto à 
reutilização do EPS no Brasil. A seguir são apresentados alguns itens 
extraídos deste Guia, que pode ser consultado na Internet no ende-
reço <http://www.abrapex.com.br/62Recicla01.html> .

O Que Pode Ser Feito
Geração de Energia
A energia contida em 1 (um) kg de plásticos é equivalente à contida 
em 1 kg de óleo combustível.

Cerca de 1�% da reciclagem de plásticos na Europa Ocidental é reali-
zada via reciclagem energética.

Os produtos fabricados com EPS, ao serem queimados em usinas tér-
micas a 1.000 ºC, para geração de energia, se transformam em gás 
carbônico e vapor d’água, elementos que fazem parte da natureza.

Testes em escala real na Europa comprovaram os bons resultados da 
co-combustão dos Resíduos de plásticos com carvão, turfa e madeira 
tanto técnica e econômica como ambientalmente;

Queima de plásticos em processos de reciclagem energética reduz o 
uso de combustíveis (economia de recursos naturais).

Matéria Prima
Os produtos finais de EPS podem ser reciclados e novamente trans-
formados em matéria-prima.

Aeração do Solo
O uso do EPS incorporado à argila faz com que a água penetre mais 
facilmente no solo, levando adubo para as raízes. 
Na jardinagem pode ser utilizado junto com a brita como substrato 
para plantas, especialmente as orquídeas.
Em gramados e campos de futebol, permite a drenagem das águas 
pluviais.



�0�

Concreto Leve
O concreto leve de EPS é um concreto do tipo cimento/areia, que uti-
liza o EPS moído no lugar da pedra britada. A mistura cimento areia 
se solidifica, envolvendo as partículas de EPS, proporcionando um 
concreto de baixa densidade aparente, e de múltiplas utilidades.
Toda parte da construção convencional que não exige materiais de 
alta resistência, pode ser feita com esse concreto, além de pré-mol-
dados leves que não sejam estruturais.

Quando se pensa que o EPS terá um custo muito baixo se for origi-
nário de lixo, o concreto feito com esse material além da leveza, do 
coeficiente de dilatação menor, tem o custo mais baixo que as arga-
massas e concretos normalmente utilizados.

De 0 a �0ºC a dilatação linear do concreto leve de EPS se assemelha à 
do concreto comum. Entre �0 e �0ºC esta é menor no concreto leve e 
entre �0 e �0ºC é menor ainda, chegando a 1,� x 10(-�).

Exemplo de usina
Para uma cidade que coleta por dia cerca de �0 toneladas de material 
reciclável, o EPS pode representar de 1 a 1,�% desse total. Neste caso 
se recolhe cerca de �00 a �00 kg de EPS ou de 1� a �� m³ por dia.

Pontos Importantes
a)  No espaço disponível, é necessária a construção de um galpão 

para abrigar os equipamentos e o produto.
b)  O EPS coletado não pode chegar sujo ao local. Assim, uma coleta 

especial é de fundamental importância para o projeto. 

Como Fazer
Para se processar o concreto leve em betoneiras deve-se seguir uma 
ordem de colocação dos materiais para se obter uma mistura homo-
gênea. Além disso, deve ser levada em conta a finalidade do mesmo.
Dependendo do produto final a composição deve ser diferente, com 
resistências adequadas ao uso e consumo de componentes especí-
ficos.

Nessa fase é necessário a escolha de vasilhames previamente prepa-
rados para manter as proporções adequadas a cada tipo de concreto 
desejado, obtendo-se assim densidades aparentes e resistências per-
tinentes ao produto final.
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A mistura do concreto leve deve ser feita preferencialmente em beto-
neira. Devido ao seu baixo peso as partículas de EPS flutuam na água 
da mistura, não absorvendo a água. 

Usa-se então um adesivo à base de emulsão de PVA ou acrílico que 
irá deixar essas partículas receptivas à agregação. 

Com esse tratamento o EPS recebe o cimento que imediatamente 
se adere às partículas criando um lastro para que elas participem 
melhor da mistura dos outros componentes que serão em seguida 
adicionados para compor o concreto leve.

Em casos excepcionais de concretos com �00 kg/m³ ou menos, o uso 
do aglutinante deve ser bem definido – polímeros de polivinil em 
forma de dispersão a �0%. 

Nos ensaios de tração e flexão de amostras desse concreto pode-se 
ver na zona de ruptura que a aderência do EPS no cimento é bem 
grande, rompendo sempre através do EPS e não na superfície de con-
tato entre ambos.

Os mesmos ensaios feitos em concreto sem o adesivo obtêm resul-
tados menores.

Para a produção de concretos com densidades aparentes menores 
de �00 kg/m³ pode-se dispensar a areia. 

O fator água/cimento deve ter cuidados especiais para não ultrapas-
sar as proporções indicadas na tabela fornecida pela ABRAPEX.

Outra vantagem na produção do concreto leve: o calor produzido 
pela hidratação do cimento permanece por não ser absorvido pelo 
EPS acelerando a “pega” de volumes maiores, sem necessidade do 
uso de vapor. <http://www.abrapex.com.br/62Recicla12.html>. Acesso em 
1� de jul �00�.

O que fazer
O concreto leve de �00 ou mais kg/m³ tem larga aplicação em painéis 
pré moldados, para substituir as alvenarias convencionais e, assim, 
permitir o desenvolvimento da construção industrializada de casas 
de baixo custo.
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Mesmo que se queira permitir o sistema mutirão, o concreto leve de 
1000 kg/m³ ou mais pode ser utilizado na construção dos blocos de 
alvenaria feitos usualmente com concreto de pedrisco.

Como componente de obras convencionais, sendo preparado no 
canteiro de obras o concreto leve de EPS pode ser utilizado nos se-
guintes serviços 
l regularização de lajes em geral.
l calçadas, 
l sub-base para pisos de acabamento,
l enchimento de rebaixos
l elementos de mobiliário fixo como bancos,  mesas, camas etc.

Aplicações como elementos pré moldados decorativos:
l elementos vazados para fachadas,
l vasos ornamentais,
l bancos de jardim,
l balaústres,
l pedestais etc.

Como material de construção normalizado pela DIN �10�, pode ser 
usado como concreto isolante de proteção de estruturas metálicas, 
contra incêndio. 

Além disso, existe no concreto leve a possibilidade de desenvolver 
a criatividade artesanal das pessoas que têm acesso a ele como ele-
mento construtivo
 
utilização na Construção Civil
Graças ao poder de isolamento térmico, resistência ao fogo e estabi-
lidade dimensional, permite inúmeras utilizações:

l Proteção contra incêndio em estruturas metálicas qualquer;
l Peça pré-moldada não estrutural;
l Bases para calçamento;
l Quadras poliesportivas;
l Contrapisos;
l Muros pré-moldados, balaústres;
l Vasos e elementos decorativos para jardins;
l Bancos;
l Painéis pré-moldados para a construção de casas;
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Seus valores de isolamento, peso escasso do elemento construtivo, 
a possibilidade de elaboração, tanto nas indústrias como na obra, a 
possibilidade de composição com o concreto convencional, transfor-
mam o Concreto Leve com EPS no material com maiores possibilida-
des de aplicação na indústria da construção.

Alguns processos de reciclagem de EPS

Fonte: <http://www.abrapex.com.br/61Recicla.html>
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CONCLuSõES E RECOMENDAÇõES
Sugere-se conhecer profundamente o mercado de reciclagem de 
isopor, analisar e avaliar todas as etapas de maneira adequada. Para 
tanto, necessário se faz desenvolver o plano de negócio que ofere-
cerá dados indicativos da viabilidade ou não do empreendimento. 
Neste caso o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas oferece apoio aos empresários e aos futuros empreende-
dores. O número do telefone do SEBRAE é (0�00) �� 0�0�.

No site  do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas há uma resposta 
sobre o reaproveitamento do isopor como concreto e pode ser con-
sultada no endereço: http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt562.pdf 

FONTES CONSuLTADAS 
Associação Brasileira do Poliestireno Expandido. Disponível em: 
<http://www.abrapex.com.br/>. Acesso em: 1� de jul. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Magda das Graças Costa

DATA DE FINALIZAÇÃO
1� de jul. �00� 
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RECICLAGEM DE LÂMPADAS 
FLuORESCENTES

PALAVRAS-CHAVE
Lâmpada fluorescente; reciclagem.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Gostaria de saber sobre  recuperação de lâmpadas fluorescentes, 
processo produtivo, maquinário e estrutura.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Segundo material técnico da empresa Brasil Recicle, para se ter uma 
estrutura mínima de uma empresa de reciclagem de lâmpadas, se-
ria necessário primeiramente uma área longe de rios ou lagos (para 
afastar qualquer risco de contaminação acidental). A administração 
da fábrica também deve ficar distante da área de produção, para pro-
teger os funcionários despidos de EPIs. Além disso é necessário um 
local para recepção, depósito e armazenagem das lâmpadas, com sis-
tema de captação para evitar possíveis fugas de vapores, resultantes 
de quebras acidentais; câmara de descontaminação; laboratório de 
análises; oficina de manutenção; e caminhão com sistema de coleta 
de mercúrio.

Para o processo de recuperação de lâmpadas seguiremos as informa-
ções publicadas no site do projeto “Coleta de Embalagens Pós-con-
sumo”, sobre reciclagem das lâmpadas.

Processo de reciclagem de lâmpadas
O termo reciclagem de lâmpadas refere-se à recuperação de alguns 
de seus materiais constituintes e a sua introdução nas indústrias ou 
nas próprias fábricas de lâmpadas. 

Existem vários sistemas de reciclagem em operação em diversos paí-
ses da Europa, EUA, Japão e Brasil. 

Um processo típico de reciclagem inclui desde um competente ser-
viço de informação e esclarecimentos junto aos geradores de resídu-
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os, explicitando como estes devem ser transportados para que não 
ocorra a quebra dos bulbos durante o seu transporte, até a garantia 
final de que o mercúrio seja removido dos componentes recicláveis 
e que os vapores de mercúrio serão contidos durante o processo de 
reciclagem. Analisadores portáteis devem monitorar a concentração 
de vapor de mercúrio no ambiente para assegurar a operação dentro 
dos limites de exposição ocupacional (0,0� mg.m~�, de acordo com 
a Occupational Safety and Health Administration - OSHA). 

O processo de reciclagem mais usado e em operação em várias par-
tes do mundo envolve basicamente duas fases: 

Fase de esmagamento:
As lâmpadas usadas são introduzidas em processadores especiais 
para esmagamento, quando, então, os materiais constituintes são 
separados por peneiramento, separação eletrostática e ciclonagem, 
em cinco classes distintas:
l terminais de alumínio; 
l pinos de latão;
l componentes ferro-metálicos; 
l vidro;
l poeira fosforosa rica em Hg; 
l isolamento baquelítico. 

No início do processo, as lâmpadas são implodidas e/ou quebradas 
em pequenos fragmentos, por meio de um processador (britador e/
ou moinho). Isto permite separar a poeira de fósforo contendo mer-
cúrio dos outros elementos constituintes. As partículas esmagadas 
restantes são, posteriormente, conduzidas a um ciclone por um siste-
ma de exaustão, onde as partículas maiores, tais como vidro quebra-
do, terminais de alumínio e pinos de latão são separadas e ejetadas 
do ciclone e separadas por diferença gravimétrica e por processos 
eletrostáticos. 

A poeira fosforosa e demais particulados são coletados em um filtro 
no interior do ciclone. Posteriormente, por um mecanismo de pulso 
reverso, a poeira é retirada desse filtro e transferida para uma unida-
de de destilação para recuperação do mercúrio. 

O vidro, em pedaços de 1� mm, é limpo, testado e enviado para 
reciclagem. A concentração média de mercúrio no vidro não deve 
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exceder a 1,�mg/kg. O vidro nessa circunstância pode ser reciclado, 
por exemplo, para a fabricação de produtos para aplicação não ali-
mentar. 

O alumínio e pinos de latão, depois de limpos, podem ser enviados 
para reciclagem em uma fundição. A concentração média de mercú-
rio nesses materiais não deve exceder o limite de �0 mg/kg. A poei-
ra de fósforo é normalmente enviada a uma unidade de destilação, 
onde o mercúrio é extraído. O mercúrio é, então, recuperado e pode 
ser reutilizado. A poeira fosforosa resultante pode ser reciclada e reu-
tilizada, por exemplo, na indústria de tintas. 

O único componente da lâmpada que não é reciclado é o isolamento 
baquelítico existente nas extremidades da lâmpada. 

No que se refere à tecnologia para a reciclagem de lâmpadas, a de 
maior avanço tecnológico é apresentada pela empresa Mercury Re-
covery Technology - MRT, estabelecida em Karlskrona Suécia. O pro-
cessador da MRT trabalha a seco, em sistema fechado, incorporado 
em um “container” de �0 pés de comprimento (�,10m). Todo o siste-
ma opera sob pressão negativa (vácuo) para evitar a fuga de mercú-
rio para o ambiente externo (emissões fugitivas). 

Fase de destilação de mercúrio
A fase subseqüente nesse processo de reciclagem é a recuperação 
do mercúrio contido na poeira de fósforo. A recuperação é obtida 
pelo processo de reportagem, onde o material é aquecido até a va-
porização do mercúrio (temperaturas acima do ponto de ebulição 
do mercúrio, ���° C). O material vaporizado a partir desse processo 
é condensado e coletado em recipientes especiais ou decantado-
res. O mercúrio assim obtido pode passar por nova destilação para 
se removerem impurezas. Emissões fugitivas durante esse processo 
podem ser evitadas usando-se um sistema de operação sob pressão 
negativa. 

A MRT utiliza uma câmara de vácuo para o processo de destilação. 
Para se conseguir uma pureza de mercúrio da ordem de ��,��%, as 
partículas orgânicas carreadas pelos gases durante a vaporização do 
mercúrio são conduzidas a uma câmara de combustão onde são oxi-
dadas. 
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Custos para Descontaminação de Lâmpadas
O custo para a reciclagem e a conseqüente descontaminação do ge-
rador de resíduos depende do volume, distância e serviços específi-
cos escolhidos pelo cliente.

No Brasil, uma tradicional empresa do ramo cobra pelos serviços 
de descontaminação valores de R$ 0,�0 a R$ 0,�0 por lâmpada. A 
esse preço, deve-se acrescentar os custos de frete (transporte), em-
balagem e seguro contra acidentes. O ônus envolvido no processo 
de reciclagem tem sido suportado, até o presente momento, pelas 
empresas e indústrias mais organizadas, que possuem um programa 
ambiental definido.

Cuidados com as lâmpadas fluorescentes
Outra empresa, a Apliquim Tecnologia Ambiental, ressalta alguns 
cuidados que deverão ser tomados no manuseio, armazenamento e 
transporte das lâmpadas.

Manuseio
Enquanto intacta a lâmpada não oferece risco. Entretanto ao ser rom-
pida, liberará vapor de mercúrio que será aspirado por quem a manu-
seia. A contaminação do organismo se dá principalmente através dos 
pulmões. Quando se rompe uma lâmpada fluorescente o mercúrio 
existente em seu interior (da ordem de �0mg) se libera sob a forma 
de vapor, por um período de tempo variável em função da tempera-
tura e que pode se estender por várias semanas. Além das lâmpadas 
fluorescentes, também contêm mercúrio as lâmpadas de vapor de 
mercúrio propriamente ditas, as de vapor de sódio e as de luz mista.

Limites de Tolerância Biológica
A legislação brasileira através das Normas Regulamentadoras (NRs) 
do Ministério do Trabalho e a Organização Mundial de Saúde estabe-
lecem igualmente, como limite de tolerância biológica para o ser hu-
mano, a taxa de �� microgramas de mercúrio por grama de creatinina 
urinária (NR-� ANEXO I, quadro I) e 0,0� miligramas por metro cúbico 
de ar no ambiente de trabalho (NR-1� ANEXO 11, quadro Nº 1).

EPI’s e Assepsia
No contato com lâmpadas quebradas é necessário o uso de aven-
tal, luvas e botas plásticas. Quando houver quebra acidental de uma 
lâmpada o local deve ser bem limpo por aspiração. Os cacos devem 
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ser coletados de forma a não ferir quem os manipula e colocados em 
embalagem estanque, com possibilidade de ser lacrada, a fim de evi-
tar a contínua evaporação do mercúrio liberado.

Armazenamento
É recomendável que as lâmpadas a descartar sejam armazenadas em 
local seco, nas próprias caixas de embalagem original, protegidas 
contra eventuais choques que possam provocar sua ruptura. Essas 
caixas devem ser identificadas para não serem confundidas com cai-
xas de lâmpadas novas. Em nenhuma hipótese as lâmpadas devem 
ser quebradas para serem armazenadas, pois essa operação é de ris-
co para o operador e acarreta a contaminação do local. Também não 
se deve “embutir” os pinos de contato elétrico para identificar as lâm-
padas fluorescentes inservíveis, prática condenada pois os orifícios 
resultantes nos soquetes das extremidades da lâmpada permitem o 
vazamento do mercúrio para o ambiente.
As lâmpadas que se quebrem acidentalmente deverão ser separa-
das das demais e acondicionadas em recipiente hermético como, 
por exemplo, um tambor de aço com tampa em boas condições que 
possibilite vedação adequada. As lâmpadas inteiras, depois de acon-
dicionadas nas respectivas caixas, podem ser armazenadas em con-
teiners metálicos. 

Transporte
Deve-se evitar choques no carregamento, manuseio e transporte 
do conteiner. Se for utilizada empilhadeira, posicionar corretamen-
te seus garfos não permitindo que eles forcem a chapa da base do 
conteiner. No caso de se utilizar paleteiras (carros hidráulicos) sem 
amortecedores, deve ser tomado cuidado especial ao transpor obs-
táculos ou irregularidades do piso, pois os choques são transferidos 
diretamente às lâmpadas, que podem se romper.
O envio de lâmpadas tipo bulbo (de vapor de mercúrio, vapor de só-
dio, luz mista ou similares) pode ser também feito em tambores fe-
chados, tomando-se a precaução de acondicioná-las, de preferência 
em suas embalagens originais, para não se quebrarem no transporte. 
Esse acondicionamento em tambores não pode ser adotado para 
lâmpadas fluorescentes (tipo tubo), que requerem acondicionamen-
to especial, tal como recomendado nos itens acima.

Máquina para reciclagem de lâmpadas fluorescentes
A empresa Naturalis Brasil importou e comercializa no Brasil uma 



�1�

máquina móvel para a primeira parte do processo de reciclagem de 
lâmpadas fluorescentes. Trata-se da máquina denominada “Papa-
lâmpadas”.

Composto de um tambor metálico de �00 litros, tem capacidade para 
compactar aproximadamente ��0 lâmpadas e possui triplo sistema 
de filtragem:
l um para o pó fosfórico;
l um para partículas de vidro;
l outro para retenção dos gases venenosos

Fluxograma do processo da empresa APLIQuIM para descon-
taminação de lâmpada
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CONCLuSõES E RECOMENDAÇõES

Para a criação de uma empresa desse tipo, é fundamental a presença 
de um químico responsável, que prestará orientações e será respon-
sável pela segurança de todo o processo de reciclagem. Além disso, 
também é fundamental se ater à legislação ambiental, de todas as 
esferas, e obter as devidas licenças ambientais para se operar com 
metais pesados.

Recomenda-se a elaboração de um plano de negócios para verificar 
a viabilidade do empreendimento. 

FONTES CONSuLTADAS

Empresa Apliquim Tecnologia Ambiental. Disponível em: <http://
www.apliquim.com.br/>. Acesso em: 0� set. �00�.

Empresa Brasil Recicle. Disponível em: <http://www.brasilrecicle.com.
br/siteflash.htm>. Acesso em: 0� set. �00�.

Portal “Coleta de Embalagens Pós-consumo”. Disponível em: <http://
www.maoparaofuturo.org.br/cole_lampadas.php>. Acesso em: 0� set. 
�00�.

Empresa Naturalis Brasil. Disponível em: <http://www.naturalisbrasil.
com.br>. Acesso em: 0� set. �00�.
 
NAIME, Roberto e GARCIA, Cristina. Propostas para o gerenciamento 
dos resíduos de lâmpadas fluorescentes. Revista Espaço para a Saú-
de, Londrina, v.�, n.1, p. 1-�, dez. �00�. Disponível em: <http://www.
ccs.uel.br/espacoparasaude/v6n1/propostas.pdf>.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Guilherme Leite Cunha

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� set. �00�
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RECICLAGEM DE ÓLEO

PALAVRAS-CHAVE
Reciclagem de óleo, óleo lubrificante, óleo automotivo.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Quer obter informações sobre o processo de reciclagem de óleo so-
lúvel de origem mineral e sintético.

SOLuÇÃO APRESENTADA
A maior parte do óleo usado coletado para re-refino é proveniente 
do uso automotivo. Dentro desse uso estão os óleos usados de mo-
tores à gasolina (carros de passeio) e motores diesel (principalmente 
frotas). As fontes geradoras (postos de combustíveis, super trocas, 
transportadoras, etc.) são numerosas e dispersas, o que, aliado ao fa-
tor das longas distâncias, acarreta grandes dificuldades para a coleta 
dos óleos lubrificantes usados. 

Alguns fatores contribuem para que a carga do processo de re-refi-
no e, mais especificamente, a carga da etapa de acabamento, sejam 
uniformes:
l a carga do re-refino sofre, normalmente, uma homogeneização 

prévia ao processamento, para evitar oscilações de rendimentos 
e condições de processo;

l as etapas de destilação e/ou desasfaltamento restringem o con-
teúdo de frações leves e de componentes de alto peso molecular, 
inclusive produtos de oxidação, restringindo a faixa de destilação e, 
indiretamente, a composição da carga da etapa de acabamento.

RE-REFINO DE ÓLEOS uSADOS
Um processo de re-refino deve compreender etapas com as seguin-
tes finalidades:
l remoção de água e contaminantes leves;
l remoção de aditivos poliméricos, produtos de degradação termo-

oxidativa do óleo de alto peso molecular e elementos metálicos 
oriundos do desgaste das máquinas lubrificadas (desasfaltamento);

l Fracionamento do óleo desasfaltado nos cortes requeridos pelo 
mercado;



M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
, R

EC
IC

LA
G

EM
 E

 T
R

AT
A

M
EN

TO
 D

E 
R

ES
ÍD

U
O

S

��1

l acabamento, visando à retirada dos compostos que conferem cor, 
odor e instabilidade aos produtos, principalmente produtos de oxi-
dação, distribuídos em toda a faixa de destilação do óleo básico.

A água removida do processo deve passar por tratamento complexo, 
em função de contaminação com fenol e hidrocarbonetos leves.
Os produtos pesados da destilação e desasfaltamento têm aplicação 
potencial na formulação de asfaltos.

As propriedades do óleo destilado, ainda carentes de ajuste, são a 
estabilidade de cor, odor e índice de acidez do óleo, principalmente.
Além da remoção de metais e produtos de oxidação, a etapa desasfal-
tamento aumenta a uniformidade da carga da etapa de acabamento, 
em termos de conteúdo de metais e nível de oxidação.

PROCESSOS DE RE- REFINO 
Um processo de re-refino deve ter, imprescindivelmente, baixo custo, 
flexibilidade para se adaptar às variações de características das car-
gas e não causar problemas ambientais.

O processo clássico de re-refino consiste na desidratação e na remo-
ção de leves por destilação atmosférica, tratamento do óleo desidra-
tado com ácido sulfúrico e neutralização com absorventes.

A tendência atual vai em direção aos processos de desasfaltamen-
to através de evaporadores de película ou T.D.A. (torre ciclônica de 
destilação). O subproduto de fundo da destilação geralmente é em-
pregado como componente de asfaltos. No tocante a etapa de aca-
bamento, as unidades de hidroacabamento são as selecionadas no 
caso de maiores escalas. Para unidades menores, o acabamento por 
absorção é mais econômico. Na Europa, os principais processos en-
volvem o desasfaltamento térmico ou a propano e o acabamento por 
absorção, enquanto nos Estados Unidos, em função da maior escala 
das plantas existentes, são usados processos de desasfaltamento se-
guidos de hidroacabamento.

Os óleos usados são aqueles lubrificantes líquidos que foram usados 
em algum processo, como automotivos, motores e máquinas, e que 
se oxidaram, alteraram-se e passaram a conter substâncias estranhas 
originárias do próprio óleo ou provenientes de contaminações.
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PROCESSO DE RE-REFINO DE ÓLEO 
O processo de re-refino compreende as seguintes etapas: 

Desidratação
Após ser descarregado numa caixa receptadora, o óleo usado passa 
por um peneiramento e por uma filtração para a retenção de partí-
culas grosseiras. A desidratação é iniciada com um pré-aquecimento 
do óleo até �0ºC antes de ser enviado aos desidratadores. Numa ope-
ração em batelada, o óleo é desidratado a 1�0ºC em desidratadores 
com trocador externo em circulação forçada. A água e os solventes 
evaporados são condensados e separados em um separador de fa-
ses. Os solventes são aproveitados como combustível para os fornos 
e a água é enviada para tratamento (ETE).

Destilação Flash
Uma vez desidratado, o óleo é bombeado para um forno onde é 
aquecido até uma temperatura de ��0ºC. A partir daí, o óleo entra 
no sistema de vasos de flasheamento sob alto vácuo (�� mBAR). Aqui 
são separadas as frações leves do óleo usado: óleo neutro leve, óleo 
spindle e óleo diesel. O óleo neutro leve entra na formulação de óleo 
com média viscosidade. O óleo spindle é usado em formulações di-
versas. O óleo diesel é empregado como combustível. Estas frações 
precisam de um acabamento antes do seu uso. 

Desasfaltamento
O óleo destilado é bombeado para outro forno, onde é aquecido a 
uma temperatura de ��0ºC, e enviado para os evaporadores de pelí-
cula. Nesta etapa, é separada a fração asfáltica do óleo sob alto vácuo 
(1 mBAR). A fração asfáltica é composta pela maior parte degradada 
do óleo lubrificante usado. Na sua composição encontramos princi-
palmente polímeros, metais, resinas, aditivos e compostos de car-
bono. Esta fração é empregada na fabricação de mantas e produtos 
asfálticos em geral. 

Tratamento Químico - Borra Ácida
O óleo proveniente do desasfaltamento ainda possui alguma quan-
tidade de componentes oxidados. Para extraí-los, aplica-se pequena 
quantidade de ácido sulfúrico, que promove a aglomeração dos con-
taminantes que decantam, gerando a borra ácida, um resíduo po-
luente se lançado ao ambiente.
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A borra ácida é lavada com água, neutralizada e desidratada, trans-
formando-se em combustível pesado de alto poder calorífico. A água 
ácida gerada na lavagem desta borra é neutralizada com lama cal e 
cal virgem, transformando-se em gesso para corretivo de solo. Já a 
água neutralizada é enviada para tratamento (ETE).

Em relação aos resíduos produzidos no processo de re-refino, o ácido 
sulfúrico da borra ácida é recuperado, formando sulfato de magné-
sio, e a borra lavada entra na composição com asfalto para oxidação 
e produção de asfalto oxidado para impermeabilização e outros sub-
produtos. A torta do filtro é incorporada de � a 10% na composição 
do barro para a fabricação de tijolos.

Clarificação e Neutralização
Após a sulfonação, o óleo é bombeado para os reatores de clarifi-
cação, onde é adicionada argila descorante (absorvente natural). A 
mistura óleo/argila é aquecida para promover a absorção de com-
postos indesejáveis. No final, é adicionada a cal para corrigir a acidez 
do óleo.

Filtração
A mistura óleo/argila/cal passa por filtros prensa para separar a fra-
ção sólida. A argila com cal impregnada com óleo é empregada em 
indústrias cerâmicas e cimenteiras. O óleo ainda passa por filtros de 
malha mais fina para eliminar os particulados remanescentes. No fi-
nal, é obtido o óleo básico mineral re-refinado com as mesmas carac-
terísticas de óleo básico virgem.

Após estas etapas, o óleo é armazenado em tanques. Para atender às 
especificações de viscosidade, cor, ponto de fulgor, etc., cada lote é 
analisado e corrigido pelo laboratório. 

RECICLAGEM DE LuBRIFICANTES 
INDuSTRIAIS uSADOS 
As vantagens ambientais deste processo de reciclagem consistem, 
principalmente, na eliminação da utilização de ácidos e a subseqüen-
te geração de borras ácidas. A reciclagem gera apenas água e mate-
rial filtrante impregnado com óleo, produtos da oxidação e resíduos 
antes presentes no óleo lubrificante. A água depois de tratada é des-
tinada às ETEs (Estação de tratamento de efluente), e os resíduos só-
lidos são destinados à incineração. Enquanto o descarte de óleos lu-
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brificantes automotivos e/ou industriais usados para o re-refino gera 
nenhuma ou pouca receita para o usuário do lubrificante, o processo 
de reciclagem resulta numa economia de lubrificantes que varia de 
�0 a �0%.
No site do SBRT , Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, foi pu-
blicada uma Resposta Técnica sobre reciclagem de óleo, disponível 
em:<http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt1826.pdf>
Acesso em: 1� de abr. �00�.

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES

Como o volume mensal é pequeno, um estudo dos custos operacio-
nais para reciclar esse material é importante, parta avaliar se é mais 
viável vender esse material para empresas que re-refinam óleo ou 
investir na própria reciclagem.
É interessante ler a matéria do site da CETESB, intitulada Caso de su-
cesso / CETESB
Disponível em:<http://www.cetesb.sp.gov.br/Ambiente/producao_limpa/ca-
sos/caso25.pdf> Acesso em: 1� de abr. �00�.

REFERÊNCIAS

Ambientebrasil. Disponível em: <http://www.ambientebrasil.com.br/com-
poser.php3?base=residuos/index.php3&conteudo=./residuos/oleolubrificante.
html#composicao> Acesso em: 1� de abr. �00�

Revista Meio Ambiente Industrial, Ano VI, ed. �1, no �0 Maio/Junho 
da �001. Disponível em:
<http://www.meioambienteindustrial.com.br> Acesso em 1� de abr. �00�

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Sérgio Vallejo

DATA DE FINALIZAÇÃO
1� de abr. �00�.
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RECICLAGEM DE PNEu

PALAVRAS-CHAVE
Pneu, reciclagem de pneu

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Como desenvolver solvente para separar a cinta de aço da borracha.

SOLuÇÃO APRESENTADA
A reciclagem de pneus por processo mecânico é a mais utilizada, sen-
do o processo patenteado.

Nas pesquisas sobre reciclagem por processo químico, usando um 
solvente para separar as cintas de aço nada foi encontrado. A orienta-
ção é pesquisar junto ao INPI, para verificar se existe algum processo 
químico para a separação dessa carcaça.

A reciclagem dos pneus chamados inservíveis, sem condições de 
rodagem ou de reforma, ainda é um desafio. A composição da bor-
racha vulcanizada confere a essa material alta resistência química e 
física fazendo da reciclagem um processo complexo e ainda não eco-
nomicamente atraente para a indústria, explica o professor Rochel 
Montero Lago, pesquisador e professor do Departamento de Quí-
mica da Universidade Federal de Minas Gerais. O desafio motivou o 
pesquisador a buscar novas tecnologias para a reciclagem de pneus. 
O Laboratório de Tecnologia Ambiental da UFMG desenvolveu um 
processo inédito de desvulcanização da borracha. Assim a resistente 
e insolúvel borracha do pneu volta a ser matéria-prima e passa a ter 
aplicações mais nobres.

Com a Resolução n. ��� o CONAMA exige que as fábricas e distri-
buidores de pneus reciclem ��% de sua produção em �00�, �0% em 
�00� e 100% em �00�.

O processo de desvulcanização tem as suas desvantagens: é caro, 
produz um material de composição indefinida e de características 
físicas inferiores e ainda poluente. No Laboratório de Tecnologia Am-
biental da UFMG, já é possível desvulcanizar o pneu a baixo custo 
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e com controle da emissão de poluentes como o gás carbônico e o 
dióxido de enxofre. Por esse processo o material polimérico fluído 
pode ser transformado em combustível, óleo, graxa, plásticos, pneus 
novos, asfalto de maior elasticidade e durabilidade.
Esse processo também tem seu pedido de registro de patente junto 
ao INPI.

INDICAÇõES
ESPECIALISTAS/INSTITUIÇÕES:

INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial
http://www.inpi.gov.br 

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Como o processo químico não foi encontrado nas pesquisas, reco-
menda-se a pesquisa junto ao INPI. Outra alternativa seria novas apli-
cações para os pneus sem condições de serem reaproveitáveis.

Pneus inteiros: uso na agricultura, barragem de água, proteção para 
acidentes, combustível, contensão de erosão de solo.

Pneus picados: engenharia civil, combustível, pirólise, composto para 
escória.

No site http://www.tirex.com a empresa vende tecnologia para a reci-
clagem de borracha de pneu. O processo envolve o congelamento e 
separação do aço e das fibras de borracha.

No site do IPT http://www.ipt.br/tecnologia/chat/?ARQ=61está disponível 
a transcrição de um bate-papo com um especialista sobre reciclagem 
de pneus.

METODOLOGIA DO ATENDIMENTO/FONTES 
DE INFORMAÇÃO CONSuLTADAS/ BIBLIOGRAFIA

CONAMA/MMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. Disponível 
em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/index.cfm>. Acesso em: �� de 
fev. �00�.

FUNASA - Fundação Nacional da Saúde. Nota Técnica n.0�/�00�. 
Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/svs/amb/pdfs/nota_triturado-
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res_pneus_final.pdf>. Acesso em: �� de fev. �00�.

RECICLAGEM DE PNEU. Disponível em: <http://www.ipt.br/tecnologia/
chat/?ARQ=61>. Acesso em: �� de fev. �00�.

CARVALHO, Juliana de. Pneus. Disponível em: <http://www.reciclagem.
pcc.usp.br/pneus.htm>. Acesso em: �� de fev. �00�.

RECICLAGEM DE PNEUS. Revista FAPEMIG. Minas Gerais, n.10, mar./
maio �00�.   Disponível em:
 <http://revista.fapemig.br/materia.php?id=164>. Acesso em: �� de fev. 
�00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Sérgio Vallejo

DATA DE FINALIZAÇÃO
�� de fev. �00�
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RECICLAGEM DE PNEu

PALAVRAS-CHAVE
Reciclagem, reciclagem de pneus, reaproveitamento de pneus

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Identificar formas economicamente viáveis para a reciclagem pneus.

SOLuÇÃO APRESENTADA
A reciclagem é um ramo que cada vem mais vem atraindo empresá-
rios e investidores, pois apresenta um bom potencial lucrativo, além 
de não exigir altos investimentos iniciais, o que a torna acessível a 
pequenos e micro empresários.

Porém, falar que a reciclagem apresentar um potencial lucrativo leva 
muitas pessoas a cometerem o engano acreditar que a reciclagem 
seja lucrativa em qualquer lugar, para qualquer produto e para qual-
quer empresa. Isto é um grande engano, e da mesma forma que se 
deve proceder quando se deseja abrir uma empresa, é necessário 
elaborar uma análise cuidadosa do mercado e um plano de negócios 
que sejam capazes de localizar onde estão as verdadeiras oportuni-
dades e de aproveitá-las com sucesso.

Quanto ao caso particular da reciclagem de pneus, determinar sua 
viabilidade é uma tarefa que exige um estudo específico do mercado 
no qual se deseja ingressar, observando aspectos como qual é a dis-
ponibilidade de matérias primas (pneus usados) existentes na região, 
assim como sua formas de aquisição e custo; quem são os potenciais 
consumidores de pneus reciclados e quanto estão dispostos a pa-
gar pelo produto; quem são os concorrentes regionais, como atuam 
neste mercado, quais seus pontos fortes e quais seus pontos fracos 
e como explorar suas fraquezas. Além disso, é necessário consultar 
as particularidades legais da região. Como é possível perceber, esta 
é uma tarefa impossível de ser realizada a distancia, exigindo a pre-
sença de profissionais capacitados para coletarem as informações 
necessárias.

Seguem-se uma série de informações interessantes a respeito da re-
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ciclagem de pneus, contendo dados quantitativos, descrição do ma-
terial, processo de reciclagem, entre outras.

Estas informações foram obtidas a partir do site do Compromisso 
Empresarial para a Reciclagem – CEMPRE.

Reciclagem de pneus
A trituração dos pneus para uso na regeneração da borracha, median-
te a adição de óleos aromáticos e produtos químicos desvulcanizan-
tes é um dos principais mercados para a reciclagem desse material. 
Com a pasta resultante deste processo, as indústrias produzem ta-
petes de automóveis, solado de sapato, pisos industriais e borrachas 
de vedação, entre outros. No Brasil já há tecnologia em escala indus-
trial que regenera borracha por processo a frio, obtendo um produto 
reciclado com elasticidade e resistência semelhantes ao do material 
virgem. Além disso, essa técnica usa solventes capazes de separar o 
tecido e o aço dos pneus, permitindo seu reaproveitamento. 

O pó gerado na recauchutagem e os restos de pneus moídos podem 
ser aplicados na composição de asfalto de maior elasticidade e dura-
bilidade, além de atuarem como elemento aerador de solos compac-
tados e pilhas de composto orgânico.

Os pneus inteiros são reutilizados em pára-choque, drenagem de 
gases em aterros sanitários, contenção de encostas e produtos arte-
sanais. No Brasil, as carcaças são reaproveitadas como estrutura de 
recifes artificiais no mar, visando o aumento da produção pesqueira. 
É possível recuperar energia com a queima de pneus velhos em for-
nos controlados - cada pneu contém a energia de �,� litros de petró-
leo. No Brasil, calcula-se que existam �00 mil pneus disponíveis para 
utilização como combustível, proporcionando economia de 1� mil 
toneladas de óleo. A usina de São Mateus no Paraná incorpora no 
processo de extração de xisto betuminoso, pneus moídos que garan-
tem menor viscosidade ao mineral e uma otimização do processo.

Quanto é reciclado 
��% das ��0 mil toneladas de pneus inservíveis que, se estima, são 
descartadas por ano foram destinadas a fornos de cimento no Brasil. 
Nos Estados Unidos, o percentual gira em torno de ��%, ou ��� mil 
das ��0 mil toneladas de carcaças jogadas fora por ano.
O Brasil produziu em �00�, �1 milhões de unidades de pneus e em 
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�00�, �� milhões. Os EUA, que geram ��� milhões de pneus velhos 
por ano, têm em estoque cerca de � bilhões de carcaças.

Não há dados no Brasil sobre taxas referentes às demais formas de re-
ciclagem de pneus. Contudo, os remoldadores (que reformam pneus 
velhos) também dizem ter recolhido em �00� quase �,� milhões de 
carcaças, que foram prioritariamente enviadas para a Usina de pro-
dução de gás da Petrobrás no Paraná.

Valor da matéria prima
Pneus com meia vida ou carcaças passíveis de recauchutagem têm 
“valor positivo”. Pneus não passíveis de recuperação têm “valor ne-
gativo”: os geradores da sucata normalmente pagam às empresas de 
limpeza urbana para o recebimento do material.

Conhecendo o material
O Brasil produz cerca de �� milhões de pneus por ano. Quase um 
terço disso é exportado para �� países e o restante roda nos veículos 
nacionais. Apesar do alto índice de recauchutagem no País, que pro-
longa a vida dos pneus em �0%, a maior parte deles, já desgastada 
pelo uso, acaba parando nos lixões, na beira de rios e estradas, e até 
no quintal das casas, onde acumulam água que atrai insetos trans-
missores de doenças. Os pneus e câmaras de ar consomem cerca de 
�0% da produção nacional de borracha e sua reciclagem é capaz de 
devolver ao processo produtivo um insumo regenerado por menos 
da metade do custo da borracha natural ou sintética. Além disso, eco-
nomiza energia e poupa petróleo usado como matéria-prima virgem 
e até melhora as propriedades de materiais feitos com borracha.

Redução na Fonte de Geração de Matéria Prima
Nos últimos �0 anos, a melhoria das técnicas de manufatura aumen-
tou muito em média a vida útil dos pneus. A recauchutagem, que 
no Brasil atinge �0% da frota de transporte de carga e passageiros, é 
outro importante meio para se reduzir esses resíduos.

O ciclo da reciclagem
Cortados em lascas, os pneus velhos são transformados em pó de 
borracha, purificado por um sistema de peneiras. O pó é moído até 
atingir a granulação desejada e, em seguida, passa por tratamento 
químico para possibilitar a desvulcanização da borracha. Em autocla-
ves giratórias, o material recebe o oxigênio, calor e forte pressão, que 
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provocam o rompimento de sua cadeia molecular. Assim, a borracha 
é passível de novas formulações. Ela sofre um refino mecânico, ga-
nhando viscosidade, para depois ser prensada. No final do processo, 
o material ganha a forma de fardos de borracha regenerada. Eles são 
misturados com outros ingredientes químicos para formar uma mas-
sa de borracha que é moldada ao passar por uma calandra e um ga-
barito. Numa bateria de prensas, a borracha é vulcanizada, formando 
os produtos finais, como tapetes de carro e solas de sapato.

OuTRAS INFORMAÇõES

Compostagem
A sucata de pneu não pode ser transformada em adubo. Mas a bor-
racha cortada em pedaços de �cm pode ajudar na aeração do com-
posto orgânico. Essas partículas devem ser retiradas do adubo antes 
da comercialização.

Incineração
O pneu é altamente combustível, com poder calorífico de 1� mil a 1� 
mil BTUs por quilo, superior ao carvão.

Aterro
Dispostas em lixões, aterros, ou outros locais abertos, as carcaças 
atraem roedores e mosquitos transmissores de doenças. Às vezes, 
devido a problemas de compactação, pequenos pedaços de pneus 
aterrados podem voltar à superfície. Algumas cidades proíbem a co-
locação de carcaças inteiras em aterros.

LIMITAÇõES: POLuIÇÃO
A queima de pneus para aquecer caldeiras é regulamentada por lei. 
Ela determina que a fumaça emanada se enquadre no padrão I da 
escala de Reingelmann para a totalidade de fumaças. Os principais 
usuários de pneus em caldeiras são as indústrias de papel e celulose 
e as fábricas de cal e cimento, que usam a carcaça inteira e aprovei-
tam alguns óxidos contidos nos metais dos pneus radiais. A queima a 
céu aberto, que gera fumaça negra de forte odor (dióxido de enxofre) 
é proibida em vários países, inclusive no Brasil.

RECOMENDAÇõES
O site do CEMPRE possui diversos artigos, livros, manuais, documen-
tos, e informações atualizadas sobre o tema reciclagem e afins, sendo 
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recomendável visitá-lo para obter mais informações. Há também um 
mecanismo de busca para localizar por região fornecedores de má-
quinas e equipamentos utilizados na reciclagem. Site diisponível em: 
<http://www.cempre.org.br/>.

Um plano de negócios é ferramenta indispensável para o sucesso de 
qualquer empresa, seja ela pequena ou grande. O SEBRAE fornece al-
guns elementos básicos sobre como elaborar um plano de negócios. 
Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/br/parasuaempresa/planodenegocio.asp>. Aces-
so em: 0� de jul. �00�.

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC disponibiliza um 
modelo de plano de negócios em PowerPoint. Disponível em:
 <http://www.inf.ufsc.br/~gauthier/PlanoNeg/Cap2.1.ppt>.Acesso em: 0� 
de jul. �00�.

REFERÊNCIAS

CEMPRE – Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Disponível 
em: <http://www.cempre.org.br/>. Acesso em: 0� de jul. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Carlos A. V. de A. Botelho

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� de jul. �00�
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RECICLAGEM DE 
RESÍDuOS TÊXTEIS

PALAVRAS-CHAVE
Reciclagem; resíduos têxteis; retalho

IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDA
Informações de como transformar resíduo têxtil em fio novamente e 
transformar em tecido.

SOLuÇÃO APRESENTADA
O processo de fabricação dos tecidos também consome grandes 
quantidades de água e energia. Além disso, esta indústria é muito 
poluidora a nível dos efluentes líquidos, pois os tecidos passam por 
inúmeros processos de tingimento e tratamento com substâncias 
antifúngicas, por exemplo. Assim, a reciclagem dos resíduos têxteis 
é importante para a redução da poluição, uma vez que estes resídu-
os são freqüentemente queimados a céu aberto ou depositados em 
vazadouros.

A reciclagem de tecidos pode se dar de forma industrial ou artesanal. 
Entretanto, a reciclagem industrial de tecido pós-uso não é praticada 
no Brasil. Algumas fábricas utilizam aparas de outras, que são incor-
poradas na produção antes de se tornarem resíduos, mas esta ainda 
não é uma atividade muito comum no Brasil. A impossibilidade de re-
ciclagem industrial pós-consumo é conseqüência do estado em que 
os tecidos se encontram após serem descartados (sujos, rasgados e 
já um tanto degradados) e também pela pouca quantidade gerada 
em um curto período de tempo (a porcentagem de tecidos no lixo 
doméstico é muito pequena). Algumas instituições fazem uma reci-
clagem artesanal, utilizando restos de tecidos para produzir bonecas 
de pano, bolsas, colchas, tapetes etc.

Logo, deve-se procurar reutilizar ao máximo todos os panos e restos 
de tecidos antes de serem descartados. Roupas não mais desejáveis 
devem ser doadas ou consertadas ou, quando em estado impres-
tável, transformadas em pano de chão. Depois disso e em poucas 
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quantidades, não há grandes problemas em jogar este resíduo no 
lixo comum, desde que este vá para aterros sanitários.

Para que esses retalhos sejam novavemente utilizados como matéria-
prima, deverão serem desfiados e colocados no processo de fiação.

O PROCESSO DE FIAÇÃO
Descrição do processo de fiação fibra curta (algodão) compreendida 
em três fases:

Aspectos Gerais dos Vários Processos de Fiação

1) Limpeza �) Preparação �) Fiação

Algodão Virgem 
Abertura 
Cardação

Passador 
Reunideira 
Penteadeira 
Maçaroqueira

Fiação de Anel 
Fiação Open-End 
Retorcedeira

Preparação para a Tecelagem 
- Bobinagem 
- Preparação do Rolo de Urdume 
- Urdição 
- Urdição Contínua 
- Urdição Seccional 
- Tingindo Fios 
- Engomagem 
- Desengomagem 
- Remeteção 

Componentes
- Principais Componentes de um Tear 
- Movimentos Primários do Tear 
- Formação da Cala 
- Inserção da Trama 
- Movimento do Batente 
- Percurso da Matéria Prima no Tear 
- Guarda – Urdume

Teares Mecânicos
1 -  Teares Não Automáticos 
� -  Teares Semi-Automáticos ou Automatizados 
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� -  Teares Automáticos 
�.1 -  Teares Convencionais 
�.1.1 -  Teares com Troca de Espula 
�.1.� -  Teares com Troca de Lançadeira 
�.� -  Teares sem Lançadeiras 
�.�.1 -  Teares de Projétil 
�.�.� -  Teares de Haste Rígida 
�.�.� -  Teares de Haste Flexível 
�.�.� -  Teares de Jato de Ar 
�.�.� -  Teares de Jato de Água 
� -  Teares Especiais 
�.1 -  Teares Triaxiais 
�.� -  Teares de Maquineta Jaquard 
�.� -  Teares para Felpas 
� -  Teares para Fitas (passamanarias)
� -  Teares de Cala Ondulante

CONCLuSõES E RECOMENDAÇõES

O processo de reciclagem de resíduos têxteis é muito complexo, pois 
os resíduos são encontrados de diversas composições, de várias gra-
maturas e outras tantas cores.

Para que volte a ser fio novamente para a sua posterior transforma-
ção em tecido, esse material deve ser separado por matéria-prima e 
comprimento de fibra.

Os equipamentos a serem utilizados dependem da aplicação final, se 
é para tecido plano, ou para malharia.

Portanto para entrar nesse nicho de mercado, deverá ser elaborado 
um plano de negócios verificando a aceitação desse produto, onde 
irá conseguir os residuos  em quantidade suficiente para manter os 
equipamentos funcionando de maneira rentável. 

O SEBRAE fornece orientação na elaboração do plano de negócios, 
para saber qual o escritório regional mais próximo 0�00 �� 0� 0�.
Uma sugestão para o aproveitamento desses residuos, seria na pro-
dução de estopas, que não é necessário a eliminação dos tingimen-
tos e só a fragmentação dos retalhos.
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No site do SBRT, já existe uma Resposta Técnica sobre o assunto, dis-
ponivel em:
<http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt3333.pdf>. Acesso em 0� de set. 
�00�.

FONTES CONSuLTADAS

Educação Ambiental. Disponível em:
<http://www.pucpr.br/comunidade/ambiental/lista.html>. Acesso em: 0� 
de set. �00�

Processos Têxteis. Disponível em:
<http://www.textilia.net/a3.html> . Acesso em 0�. de set. �00�

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Sérgio Vallejo

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� de set. �00�
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RECICLAGEM DO COCO VERDE

PALAVRAS-CHAVE
Reciclagem do coco verde, reaproveitamento fibra coco, coco verde, 
coco.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Informação sobre como iniciar um negócio de reciclagem de coco 
verde. Quais são os equipamentos utilizados e seu custo? Qual pro-
duto que poderá produzir?

SOLuÇÃO APRESENTADA
O texto a seguir foi obtido no site do SEBRAE ES, Serviço Brasileiro 
de Apoio às Pequenas e Micro Empresas do Espírito Santo. A fibra de 
coco têm sido utilizada para confecção de cordas, capachos e vas-
souras. No Brasil, algumas empresas já despertaram para o potencial 
deste produto, criando com isso um mercado bastante promissor 
para os futuros empreendedores.

O PROCESSO
Para a preparação das fibras é utilizada a parte do coco chamado 
de mesocarpo. Ainda hoje as técnicas para transformação das fibras 
continuam sendo feitas de modo artesanal. Basicamente o método 
de transformação das fibras é o seguinte: 

1º Passo
Separar a casca do fruto, este processo é realizado através do uso 
de uma ferramenta, espécie de cunha que fará a retirada da polpa. 
Em processo industrial esta etapa é feita em autoclave que separa a 
casca do fruto em cerca de � a 10 minutos; 
2º Passo 
As cascas deverão ser maceradas (amolecidas),
3º Passo 
Depois que as cascas forem maceradas, será feito o desfibramento, as 
cascas, separando a parte celulósica (fibra) da semicelulósica (pó);
4º Passo 
As fibras deverão ser lavadas em água corrente para a retirada parcial 
da lignina (substância que constitui tecidos lenhosos);
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5º Passo 
A secagem pode ser feita ao sol ou através de estufas (que acelerará 
o processo);
6º Passo
A peneiração, as fibras são separadas e classificas (longas ou curtas), 
com o auxílio de peneiras de aço inoxidável;
A partir daí o processo será específico de acordo com o produto final 
desejado

PRODuTOS MANuFATuRADOS

As fibras de coco podem ser usadas para a fabricação de cordas, 
capachos, vassouras e até nos estofamentos de carros populares. 

Vassouras e Cordas
Vassouras e cordas são obtidas a partir de meadas de fibras, que po-
dem ser as fibras mais curtas que não precisam ser do mesmo ta-
manho. O processo produtivo é simples e não exige pessoal muito 
especializado. 

* O processo de fabricação de vassouras. Segue as seguintes etapas: 

1.  A fibra é molhada para amolecer e evitar que se desfie na opera-
ção de corte;

�.  Corta-se a fibra no comprimento de aproximadamente �� cm;
�.  Passa-se a fibra no pente de ferro, para desembaraçá-la e retirar 

pedaços soltos;
�.  Separam-se os molhos de fibra (�� gramas cada) que são fixados 

com arame;
�.  Prega-se o cepo (suporte) na lata litografada;
�.  Os molhos de fibra são dobrados na amarra e colocados na parte 

aberta da lata litografada. O arame fica apoiado no cepo (supor-
te);

�.  Coloca-se outro cepo, prensando-o para fixar a fibra ao fundo da 
peça;

�.  Prega-se o cepo;
�.  Apara-se a fibra para dar um tamanho uniforme;
10. A peça já preparada é repassada no pente de ferro para desem-

baraçar;
11. Coloca-se o cabo, fixando-o com prego.
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Capachos
Capachos de fibra de coco com plastificação nas bordas para não des-
fiar e assegurar a duração, com gravação de letras ou logotipos em 
corante especial e com recorte em baixo relevo para dar destaque.
Podem ser cortados em qualquer tamanho com o máximo de � me-
tros de largura e �0 m de comprimento. Os acabamentos são varia-
dos: cordão, kilim, gogin, etc. 

Estofamentos
A indústria automobilística sempre usou a fibra de coco na forração 
de bancos. Recentemente, a fibra vem substituindo a espuma injeta-
da usada no estofamento, apresentando vantagens como não defor-
mar e não esquentar, sendo excelente isolante térmico.

Xaxim
As cascas de coco além de servirem como adubo orgânico, prestam-
se bem para fabricação vasos, em substituição ao tradicional xaxim.

Equipamentos
O desenvolvimento do maquinário para o processamento da casca 
de coco verde também foi desenvolvido por uma equipe de pesqui-
sadores da Embrapa, em parceira com a iniciativa privada. A estrutu-
ra básica consiste de uma máquina trituradora da casca do coco; uma 
prensa rotativa e uma máquina classificadora, que faz a separação 
entre pó e fibra.

OuTRAS APLICAÇõES
De acordo com Senhoras (�00�), outras aplicações possíveis da fibra 
de coco, são apresentadas a seguir.

utilização do coco verde na produção de mantas e telas para 
proteção do solo

A fibra do coco verde ou maduro pode ser empregada na área agrí-
cola como matéria-prima para a proteção de solos, no controle da 
erosão e na recuperação de áreas degradadas. 

A fibra, tecida em forma de manta é um excelente material para ser 
usado em superfícies sujeitas à erosão provocada pela ação de chuvas 
ou ventos, como em taludes nas margens de rodovias e ferrovias, em 
áreas de reflorestamento, em parques urbanos e em qualquer área 
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de declive acentuado ou de ressecamento rápido (Aragão, �00�). 

As mantas e telas utilizadas na bem sucedida recuperação de áreas 
degradadas têm lenta decomposição, protegem o solo diminuindo 
a evaporação aumentando a retenção de umidade, protegendo e 
aumentando a atividade microbiana do solo e, conseqüentemente, 
criando as condições favoráveis ao desenvolvimento vegetal. 

O sistema de telas e mantas biodegradáveis tem a vantagem de 
proporcionar a rápida recuperação do solo e a um baixo custo, se 
comparado com outros sistemas. Tem ainda a vantagem de ser in-
corporado ao terreno com o passar do tempo, diminuindo o impacto 
gerado sobre o meio ambiente. Pode-se salientar também os ganhos 
estéticos para a paisagem logo após a instalação dos mesmos. 

As mantas podem também trazer as sementes de gramíneas incor-
poradas às fibras, as quais germinarão tão logo sejam fixadas no solo 
e regadas regularmente. Existem ainda redes orgânicas tecidas com 
fibra de coco verde, em cujas malhas é feito o plantio da espécie ve-
getal desejada

utilização da fibra de coco verde na biotecnologia e agricultura 
O resíduo da fibra de coco verde como substrato de cultivo tem sido 
utilizado com êxito. As razões de sua utilização são suas extraordiná-
rias propriedades físicas, sua facilidade de manejo e sua característica 
ecológica. 

A fibra de coco é uma matéria-prima para elaborar substratos que se 
destaca por elevada estabilidade e capacidade de retenção de água, 
assim como uma boa aeração. 

Concretamente para a técnica hidropônica é comprovado que a fibra 
de coco verde tem necessidades nutritivas inferiores aos tecidos mi-
nerais que normalmente se empregam para este tipo de cultivo. 
A fibra de coco utilizada como componente de substratos a base de 
turfa proporciona uma alta capacidade de retenção de água, uma 
elevada aeração do sistema radicular, assim como uma grande esta-
bilidade dos valores de pH e condutividade elétrica do meio. 

A utilização da fibra de coco verde como substrato para o crescimento 
de plantas tem sido pesquisada e os resultados mostram que as plan-
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tas que crescem em substratos contendo fibra de coco apresentam 
altas produções e qualidade em relação a outros substratos como 
areia, ou xaxim, portanto tratando-se de um produto ecológico. 

A transformação da casca do coco verde em pó é também uma alter-
nativa ecologicamente correta e adequada a um substrato agrícola. 
O pó do coco usado pela agricultura no mercado internacional chega 
a custar US$ ��0 a tonelada. 

utilização da fibra de coco na produção de papel 
O consumo de papel derivado da indústria madeireira é uma das cau-
sas de desflorestamento no mundo, o que ilustra a preocupação de 
encontrar alternativas não-madeireiras, tal qual o retorno de resíduos 
agrícolas como fonte primária para a fabricação de papel. 

Estima-se que os países em desenvolvimento têm um papel funda-
mental neste processo, pois neles se encontram disponíveis uma ci-
fra de �.�00 milhões de toneladas de resíduos da produção agrícola 
e agroindustrial. 

Diante dessa preocupação, a utilização da casca do coco verde pode 
representar uma considerável porcentagem de matéria-prima para 
a indústria de papel e celulose, haja vista que dentro dos padrões 
industriais, se considera que um material vegetal é apto para a pro-
dução de papel quando apresenta uma porcentagem de ��% de ce-
lulose, componente básico na elaboração deste produto. 

Conforme pesquisa desenvolvida pelo engenheiro Fred Albán, do 
Departamento de Materiais da Universidad del Valle, da Colômbia e 
os estudantes Hector Caviedes e Walter Rojas do Curso de Engenha-
ria Química da mesma instituição, a celulose presente na casca do 
coco verde é ao redor de ��% (Vidal, s.d.). 

A fibra principal, da qual se extrai a polpa, chama-se comumente 
cuauá, ou Ananas erectifolius e ela é muito curta, o que impossibilita 
a sua utilização como matéria-prima única para a produção de pa-
pel. Ela deve ser mesclada com outro tipo de polpa que possua fibras 
cumpridas, que são as que dão a resistência e flexibilidade do pa-
pel. Dessa maneira, associada com outros materiais, obtém-se uma 
ampla gama de papéis, com diferentes cores, texturas, espessuras e 
aparências. 
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Utilizando-se como fonte de fibra celulósica a casca de coco verde, a 
mescla de polpa permite a utilização de menor quantidade de polpas 
extraídas de madeiras como pinheiros e eucaliptos, reduzindo assim 
o tempo de corte das árvores e, por conseguinte, ampliando a quan-
tidade de papel produzido ou diminuindo a área de plantio. 

Não obstante, existem limitações quanto ao planejamento e a gestão 
logística, uma vez que devem ser trabalhados conforme as diferentes 
regiões a serem adotados os projetos de integração entre a indústria 
de papel e celulose e a cadeia agroindustrial do coco verde. Dessa 
maneira, fatores como a dispersão dos resíduos, coleta e transporte 
causam impactos que devem ser minimizados ou racionalizados. 
Indubitavelmente, a prospecção tecnológica na indústria de papel e 
celulose pode produzir excelentes resultados a curto e médio prazo, 
quando utilizado o aproveitamento da casca do coco verde, que atu-
almente causa graves problemas ambientais.

utilização da fibra de coco no enriquecimento de alimentos 
para a alimentação humana
Como o desenvolvimento tecnológico mundial avança cada vez mais 
no caminho dos processos biotecnológicos, devido à irreversível ten-
dência de prevalência das políticas ambientais, a substituição de 
processos químicos convencionais por processos enzimáticos torna 
o desenvolvimento e o aprimoramento desta tecnologia de suma im-
portância. 

O aumento das técnicas de imobilização de enzimas em substratos 
permitiu que os processos obtidos por esta técnica alcançassem pre-
ços mais competitivos. 

Uma das alternativas para a casca de coco verde poderia ser o seu 
aproveitamento em processos fermentativos, com a produção de 
enzimas. Como a maioria dos rejeitos agroindustriais, estes materiais 
contêm grande quantidade de compostos como celulose, hemicelu-
lose, pectina e outros, não havendo necessidade de grandes comple-
mentações nutricionais para o adequado desenvolvimento micro-
biano. Estes compostos funcionam como indutores para a produção 
de enzimas extracelulares, tais como celulases, xilanases, pectinases 
e outras (Coelho et alii., �001). 

No campo da comercialização de enzimas, o Brasil é ainda, basica-
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mente consumidor de produtos importados, o que insere o potencial 
do coco verde, como uma arma estratégica para o aproveitamento 
de suas fibras e como alavanca para o desenvolvimento de uma in-
dústria de enzimas nacional. 

Portanto, investir no aproveitamento da casca de coco verde para a 
produção de enzimas significa se inserir em um mercado de tecno-
logia enzimática que movimenta, anualmente, cerca de � bilhões de 
dólares. Tal montante justifica-se pelo interesse gerado por processos 
que envolvem tecnologia de baixo custo energético, com menor im-
pacto ambiental e que utiliza matérias-primas renováveis, adequan-
do-se ao reaproveitamento de sub-produtos da agroindústria. 

utilização da fibra de coco verde em complementação alimentar 
animal
A América Latina produz mais de �00 milhões de toneladas de sub-
produtos e resíduos agroindustriais. O Brasil produz mais desta meta-
de. Embora esses materiais volumosos sejam pobres em nutrientes, 
eles podem suprir em parte as necessidades energéticas dos animais, 
se previamente tratados e melhorados para este fim. 

O Brasil como país tropical, apresenta excelentes condições para a 
exploração de ruminantes em pastagens, porém em determinados 
períodos do ano, a dificuldade de adquirir alimentos volumosos em 
regiões áridas e semi-áridas, em épocas secas, torna-se uma árdua e 
difícil tarefa para muitos produtores rurais. Neste contexto, aparecem 
os resíduos e os subprodutos agropecuários, como as palhas, o ba-
gaço de cana-de-açúcar e a fibra do coco verde. que podem oferecer 
excelente opção como alimentação alternativa para os ruminantes, já 
que sendo animais poligástricos, possuem um aparelho digestivo es-
pecial, capaz de converter resíduos e subprodutos agropecuários sem 
utilidade alguma na alimentação humana, em carne, leite, lã, etc. 

Segundo pesquisas, em nível mundial o coco é mais conhecido por 
suas propriedades oleaginosas. Depois de extraído o óleo da polpa, 
ou copra, o resíduo, também chamado de torta, é empregado na ali-
mentação de animais, por ser uma ração rica, com �0 por cento de 
proteína. (Simões, �00�). 

Porém, existe um alerta sobre a utilização dos cocos verdes, esses 
alimentos podem apresentar uma baixa digestibilidade, possuem 
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freqüentemente pouca palatabilidade, razão pela qual sua ingestão 
voluntária é limitada. Isto dificulta o atendimento das necessidades 
dos animais que as consomem, quando administradas como fonte 
única de nutrientes. Materiais lignocelulósicos, mesmo o coco sen-
do verde, quando são administrados na alimentação animal, sem um 
prévio tratamento, proporcionam insuficientes quantidades de mi-
nerais, energia e proteínas para manter sequer o peso corporal dos 
animais. 

Existem algumas maneiras práticas de melhorar o aproveitamento 
da fibra do coco verde na alimentação animal. O tratamento químico 
é uma delas. A técnica é de fácil manuseio, relativamente barata e 
bastante acessível aos produtores. 

Ao longo desses anos, diversas entidades governamentais e não go-
vernamentais, quer seja por iniciativa própria, ou mesmo recomen-
dados por organizações como a ONU busca incansavelmente soluções 
sistemáticas quanto ao aproveitamento desses subprodutos e resíduos 
na alimentação animal. Na verdade, esses materiais, quando adequa-
damente tratados e tecnicamente orientados na alimentação animal 
podem representar um enorme benefício à população mundial.

utilização da fibra de coco em matrizes poliméricas
Compósitos reforçados com fibras naturais podem ser uma alterna-
tiva viável em relação àqueles que usam fibras sintéticas como as 
fibras de vidro. As fibras naturais podem conferir propriedades inte-
ressantes em materiais poliméricos, como boa rigidez dielétrica, me-
lhor resistência ao impacto e características de isolamento térmico e 
acústico. 

Na indústria de embalagens existem projetos para a utilização da 
fibra de coco como carga para o PET, podendo gerar materiais plás-
ticos com propriedades adequadas para aplicações práticas e resul-
tando em contribuição para a resolução de problemas ambientais, 
ou seja, reduzindo o tempo de decomposição do plástico. 

A indústria da borracha é receptora também de grande número de 
projetos envolvendo produtos ecológicos diversos, desde a utiliza-
ção da fibra do coco maduro e verde na confecção de solados de cal-
çados, até encostos e bancos de carros, estofamentos e colchões. 
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Dessa forma é possível diminuir o preço do produto final, à medida 
que se aumenta a quantidade de utilização do resíduo do coco verde. 

A fibra de coco verde tem sido muito estudada para a utilização na 
composição de novos materiais (biocompostos) com polímeros tais 
como polietileno, poliéster, polipropileno. Neste caso, a utilização da 
fibra de coco para a obtenção de biocompostos é importante por ser 
um processo barato, natural e renovável. A maioria destes biocom-
postos apresenta um aumento de biodegradação. A fibra de coco 
verde age como um componente reforçador da matriz dos polímeros. 
Assim, altera as propriedades mecânicas destes compostos tais como 
resistência em relação à tensão, tração e elongação na ruptura. 

A fibra de coco verde, em especial, necessita sofrer um processo 
de modificação química superficial, de forma a proporcionar maior 
compatibilidade com os polímeros empregados. Esses processos de-
pendem do tipo de polímero que vai compor o biopolímero e as ca-
racterísticas finais desejadas do produto. Os exemplos de processos 
disponíveis para o tratamento superficial da fibra de coco são: trata-
mento com base, ácidos, acetilação, cianoetilação e inserções de vinil. 

As modificações superficiais da fibra de coco otimizam a adesão da 
fibra à matriz de polímero. Os biopolímeros compostos com fibras 
tratadas tanto por base quanto por ácido, apresentam uma maior fa-
cilidade de biodegradação. 

Portanto, a produção de diversos artefatos derivados da fibra do 
coco verde para a indústria é tecnicamente viável, uma vez os pro-
dutos obtidos com a adição da fibra de coco maduro ou verde têm 
propriedades semelhantes aos compostos originais, ou até mesmo 
melhores. 

utilização da fibra de coco na construção civil 
Com o surgimento dos eco-materiais para revestimentos, pinturas, e 
tubulações entre outros, o processo de reciclagem aplicado à cons-
trução teve um progresso considerável. 

A incorporação de fibras em materiais pouco resistentes à tração – 
materiais frágeis – tem sido usada há milênios. No antigo testamen-
to existe a referência sobre a impossibilidade de se fazer tijolos sem 
palha. 
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Ademais, a crise energética mundial das últimas � décadas tem mo-
tivado o desenvolvimento de pesquisas sobre o fibro-cimento ou fi-
bro-concreto devido ao fato de a fabricação de cimento exigir menor 
demanda de energia comparada com a necessária à fabricação do 
aço ou dos plásticos. 

Assim, no Brasil, a utilização da fibra de coco verde na construção civil 
pode criar possibilidades no avanço da questão habitacional, através 
da redução do uso e do custo de materiais, envolvendo a definição de 
matrizes que inter-relacionam aspectos políticos e sócio-econômicos. 

A fibra de coco verde tem um excelente potencial para uso na cons-
trução civil através de pranchas pré-moldadas, por suas característi-
cas de resistência e durabilidade, ou na utilização do fibro-cimento. 
No caso da construção civil, a fibra de coco verde deve ser usada com 
cimento especial, de baixo teor de alcalinidade. A alcalinidade do ci-
mento normal destrói as fibras, fazendo com que a parede apresente 
rachaduras e fraca resistência. 

Em testes feitos pelo IPT, pranchas pré-moldadas de �,� metros de 
comprimento por �0 centímetros de largura e peso de 100 quilos apre-
sentaram excelente resultado em termos de resistência ao impacto. 
Para produzir as pranchas, é necessário recorrer a uma prensa. 

É possível utilizar a fibra de coco verde, depois de seca e desfiada em 
um sistema parecido com o duratex, no qual a fibra é misturada a 
uma resina e depois prensada. 

Portanto, vários fatores justificam o desenvolvimento de pesquisas 
quanto a aplicação das fibras do coco verde no fibro-cimento e no 
concreto-fibra, pois além de viabilizar soluções econômicas para 
problemas de cobertura, equipamentos sanitários, placas e painéis, 
introduzindo novas alternativas no mercado de construção, o apro-
veitamento das fibras traria grande incentivo ao reaproveitamento 
do resíduo da cadeia comercial e agroindustrial do coco verde.

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
Conhecer e caracterizar quem são seus futuros clientes, o que e por-
quê compram, como e quando fazem suas compras e quais são suas 
tendências de consumo são avaliações essenciais para o sucesso de 
seu negócio.
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No site do SBRT-Sistema Brasileiro de Respostas Técnicas, está dispo-
nível uma resposta técnica sobre o assunto e indicação de equipa-
mentos. Disponível em:
www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt709.pdf acesso em: 0� de jul. �00�.

No site do Coco Verde Reciclado – FAQ(perguntas freqüentes) irá 
encontrar  mais de �0 perguntas sobre o assunto que auxiliarão na 
pesquisa, disponível em: http://www.cocoverderj.com.br/faq_reciclados.
htm acesso em: 0� de jul. �00�.

REFERÊNCIAS

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Parque Estação Biológica - PqEB S/N - Edifício Sede - Plano Piloto - 
Brasília – (DF)�0��0-�01 
Tel. (�1) ��� ����.

SBRT Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. Disponível em: <http://
www.ibict.br>. Acesso em: 0� de jul. �00�.

SEBRAE ES Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenos e Micro Empresas 
do Espírito Santo. Fábrica de Aproveitamento da Fibra de Coco. Dis-
ponível em: <http://www.sebraees.com.br/IdeiasNegocios/pag_mos_ide_
neg.asp?id=402&tipoobjeto=3&objeto=402&botao=0>. Acesso em: 0� de 
jul. �00�.

SENHORAS, E. M. Oportunidades da cadeia. Revista Urutaguá – Re-
vista Acadêmica Multidisciplinar (CESIN-MT/DCS/UEM). Número �, 
dez/jan/fev/mar/�00�, Maringá, pp.1-�. ISSN 1�1�-�1��. Disponível 
em: <http://www.uem.br/~urutagua/005/22eco_senhoras.htm>. Acesso em 
0� de jul. �00�. 

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Sérgio Vallejo

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� de jul. �00�
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REFLORESTAMENTO VISANDO 
EXTRATIVISMO MADEREIRO E 
NÃO MADEREIRO

PALAVRAS-CHAVE
Reflorestamento, lecitação pública, reflorestamento extrativista, ex-
trativismo de madeira, extrativismo de não-madeira, financiamento 
público de reflorestamento, financimento privado de reflorestamen-
tolicitação de área pública

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Possibilidades de se fazer reflorestamento visando extrativismo, bem 
como formas de financiamento dessa atividade, além da possibilida-
de de se arrendar áreas públicas para reflorestar.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Segundo o professor: José Luiz Stape do Departamento de Ciências 
Florestais da ESALQ-USP, Escola Superior “Luiz de Queiroz”  da Uni-
versidade de São Paulo, o reflorestamento com posterior extratismo 
seja madeiro seja ou não-madeira (por exemplo, extrativismo de se-
mentes oleoginosa, frutos, resinas) pode ser feito. Já com relação as 
melhores espécias de árvores que devem ser plantadas isso  depen-
de da região, dos objetivos do produtor, dos recursos financeiros dis-
poníveis, do mercado local, entre outros; nesse sentido deve-se fazer 
um projeto e para isso deve entrar em contato com um engenhei-
ro florestal ou com uma instituição pública que trate desse assunto 
como IBAMA, disponível em: <http://www.ibama.gov.br/sp/index.php?id_
menu=0> acesso em 0� de Jul. de �00� ou secretaria do meio ambien-
te do estado de São Paulo, disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.
br/> acesso em 0� de Jul. de �00� ou Embrapa florestas, disponível 
em: <http://www.cnpf.embrapa.br/links.htm> acesso em Jul.de �00�. 

Com relação a licitação de áreas públicas para relflorestamento, isso 
está em discussão no congresso e logo se terá uma posição mais cla-
ra. No entanto, as FLONA, Floresta nacional já praticam algo parecido 
com isso, mais informações, sobre as FLONAS,consulte em: <http://
www.ibama.gov.br/flona_tapajos/> acesso em 0� de Jul. de �00� .
Para se ter informações sobre licitação no livro: Licitações e Contra-
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tos, Roteiro Prático, cujas referências completas estarão abaixo.
Com relação a incetivos ao setor de reflorestamento pelo governo 
federal tem-se o PRONAF,  Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar, disponível em: <http://www.pronaf.gov.br/quem_so-
mos/perguntas.htm> acesso em 0� de jul. de �00�, que libera até1�0 
mil reais a juro bem baixo e o PROPFLORA, Programa de Plantio Co-
mercial e Recuperação de Florestas, disponível em: <http://www.bndes.
gov.br/programas/agropecuarios/propflora.asp> acesso em 0� de jul. de 
�00�, que libera até � mil reais, também a juros módicos. Já com re-
lação a investimentos privado, isso é algo bastante comum em áreas 
próximas a grandes empresas do setor de madeira, como por exem-
plo empresas de papel e celulose.

CONCLuSõES E RECOMENDAÇõES

No sentido de fazer um projeto de reflorestamento, seria de grande 
ajuda buscar uma consultoria junto a ESALQJR, Empresa Júnior de 
Escola Superio ‘Luiz de Queiroz’, formada por alunos da Universidade 
de São Paulo, unidade ESALQ.

ESALQ Júnior Consultoria
Site: <http://www.ciagri.usp.br/~esalqjrc/>  acesso em 0� de Jul. de �00�.
Telefone: (1�) ����-����.
Piracicaba-SP

FONTES CONSuLTADAS
Professor Doutor: José Luiz Stape do Departamento de Ciências Flo-
restais da ESALQ-USP, Escola Superior “Luiz de Queiroz”  da Universi-
dade de São Paulo. Disponível em: <http://lcf.esalq.usp.br/docentes.asp> 
acesso em: 0� de Jul. de �00�;

SANTOS, Márcia W. Batista dos & CARRIJO, Maria T. Dutra. Licitações e 
Contratos, Roteiro Prático. São Paulo, 1���. Malheiros Editores LTDA. 
P- 1��.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Paulo Cézar de Oliveira

DATA DE FINALIZAÇÃO
0� de jul. de �00�
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TRATAMENTO DE EFLuENTES 
LÍQuIDOS

PALAVRAS-CHAVE
Efluente, resíduo, tratamento de efluente, produto de limpeza.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Referente a necessidade de tratamento de efluentes líquidos – e 
quais os procedimentos para realizá-lo – emitidos por pequena em-
presa de saneantes e domissanitários, cuja produção cuja produção 
corresponde a �.000 litros por mês, sendo as seguintes matérias-pri-
mas: ácido sulfônico, amida, hidróxido de sódio, lees, nonil fenol, eto-
xilado, etc.

SOLuÇÃO APRESENTADA
Conforme consulta realizada ao Engenheiro da CETESB (Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental) Regis Nieto, o procedimen-
to para a avaliação e tratamento de efluentes líquidos compreende, 
inicialmente, a verificação dos níveis de cada substância emitida no 
corpo d’água e se estes estão de acordo com os limites permitidos 
pela legislação. Tal serviço deverá ser feito por meio da contratação 
de empresa especializada e de laboratório, para análise das substân-
cias, credenciado pelo INMETRO. Caso os efluentes líquidos apresen-
tem níveis irregulares, há a necessidade de realização do STAR (Siste-
ma de Tratamento de Águas Residuais), o que também necessitará a 
contratação de empresa especializada. 

Sobre os padrões de emissão de efluentes líquidos, presentes nas le-
gislações do Estado de São Paulo e Federal, consultar o documento 
sobre controle de poluição de águas, enviado como anexo.
Para a contratação de empresas especializadas no tratamento de 
efluentes líquidos, a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo) disponibiliza cadastro de prestadores de serviços para a 
indústria. Maiores informações pelo fone (11) ����-����  ou e-mail: 
atendimento@fiesp.org.br .

Também recomendamos entrar em contato com a agência ambien-
tal da CETESB em sua localidade a fim de obter maiores orientações e 
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o licenciamento ambiental, caso ainda não possua:

Agência Ambiental de Araraquara (atende Taquaritinga).
Avenida Castro Alves, 1��1 – Carmo – Araraquara / SP. 
Cep: 1��00 -1�0
Telefone: (1�) ����-��11 Fax: (1�) ������11.
E-mail: araraquara@cetesb.sp.gov.br 

Sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, consultar 
Resolução no ���, de 1� de março de �00�, disponível em http://www.
mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf .

Por fim, sugerimos a consulta a respostas técnicas referentes ao trata-
mento de efluentes inorgânicos, acessando links  abaixo:
http://sbrt.ibict.br/upload/sbrt2053.pdf
http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt2574.pdf 

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES

Curso de Formulação Básica e Registro de Produtos Saneantes e Do-
missanitários.
Para mais informações, entre em contato com a ABIPLA pelo telefone 
(11) ��1���0�, ou pelo e-mail abipla@abipla.org.br.

REFERÊNCIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE PRODUTOS DE LIMPE-
ZA E AFINS (ABIPLA). Cursos. Disponível em: < http://www.abipla.org.br/ 
>. Acesso em: �� de abr. �00�.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA. Resolução no ���, de 1� de março de �00�. 
Disponível em: 
< http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf >. Acesso 
em: �� de abr. �00�.

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Dis-
ponível em: < http://www.cetesb.sp.gov.br >. Acesso em �� de abr. �00�.

Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. Respostas técnicas disponí-
veis. Disponível em: < http://sbrt.ibict.br/ >. Acesso em �� de abr. �00�.
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NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Iva Maria Alves

DATA DE FINALIZAÇÃO
�� de abr. �00�.
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TRATAMENTO DE RESÍDuOS

PALAVRAS-CHAVE
FISPQ; Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico; pro-
duto químico; gesso; sulfato de calcio; aterro; resíduo; resíduo de 
gesso

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Gostaria de saber sobre a FISPQ-”Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico” para o gesso (Sulfato de Cálcio). Qual é o melhor 
tratamento para o resíduo do produto gerado e quais documentos 
devem ser exigidos da transportadora e do aterro.

SOLuÇÃO APRESENTADA
A sigla FISPQ significa “Ficha de Informação de Segurança de Produ-
to Químico”. Compreende uma ficha de preenchimento obrigatório 
para todos os ramos da atividade econômica em que são utilizados 
produtos químicos. Esta ficha exige o preenchimento de informações 
sobre segurança, proteção à saúde e ao meio ambiente de forma a 
orientar a todas as partes envolvidas com o trabalho, transporte e 
manipulação do produto. Em alguns países, essa ficha é chamada de 
Material Safety Data Sheet - MSDS. 

A FISPQ tem como objetivo transferir informações essenciais sobre 
riscos do fornecedor de um produto químico ao usuário desse pro-
duto. Não menos importante é sua função de transferir essas infor-
mações para instituições e outras partes envolvidas com os produtos 
químicos. A norma NBR 1���� foi desenvolvida pela ABNT (Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas) com base na ISO 1101�:1��� e 
detalha todo o conteúdo da Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico (FISPQ). 

A partir de �� de janeiro de �00� a apresentação da FISPQ passou 
a ser obrigatória. O Ministério do Trabalho fiscalizará com base no 
Decreto ����/�� e no Código de Defesa do Consumidor. A ausência 
do preenchimento da FISPQ acarretará em sanções, baseada no De-
creto ����/�� e no Código de Defesa do Consumidor, Artigos 1� e �� 
inciso VIII. 
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As informações apresentadas em uma FISPQ não são confidenciais, 
porém, no Anexo A, que trata das instruções para elaboração e pre-
enchimento da FISPQ, há orientações de forma a apresentar as in-
formações confidenciais sobre ingredientes, de maneira diversa das 
informações não confidenciais.

O fornecedor de uma FISPQ é responsável por disponibilizar aos usu-
ários a ficha completa, onde serão apresentadas as informações mais 
relevantes de segurança, saúde e meio ambiente. 

Também é obrigação do fornecedor a constante atualização da FIS-
PQ e a disponibilização da edição mais atual ao usuário/receptor. De 
acordo com a legislação, deve-se entender por fornecedor tanto os 
fabricantes como os importadores e os distribuidores de produtos 
químicos. 

 Os usuários são responsáveis por agir de acordo com a avaliação de 
riscos, por tomar as devidas precauções em situações de trabalho e 
por manter informados, os trabalhadores, quanto aos perigos rele-
vantes em seu local pessoal de trabalho.

Todas as informações relevantes para cada um dos títulos-padrão são 
obrigatórias. Se a ficha não apresentar a informação, o motivo deverá 
ser explicitado.

É importante lembrar que não são permitidos espaços em branco. Os 
títulos-padrão que deve conter uma FISPQ são:

l Identificação do produto e da empresa 
l Composição e informações sobre os ingredientes
l Identificação de perigos
l Medidas de primeiros socorros
l Medidas de combate a incêndio
l Medidas de controle para derramamento ou vazamento
l Manuseio e armazenamento
l Controle de exposição e proteção individual
l Propriedades físico-químicas 
l Estabilidade e reatividade
l Informações toxicológicas
l Informações ecológicas
l Considerações sobre tratamento e disposição
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l Informações sobre transporte
l Regulamentações
l Outras informações

A FISPQ é um documento particular sobre o produto produzido. Não 
se trata de um documento geral, de alcance a todos os produtos. Cada 
empresa deve conter o documento referente ao produto ou resíduo 
que produz. Este documento deve ser elaborado por um profissional 
da área (engenheiro químico ou ambiental) que mediante análise do 
produto dará o diagnóstico para sua destinação.

Ainda que as informações gerais sobre o sulfato de cálcio possam ser 
encontradas, seguindo as orientações de preenchimento do cadastro 
da FISPQ, estas informações são gerais e não validam o documento. 
É necessário saber quais os compostos envolvidos no processo para 
a obtenção do produto (no caso gesso) para se ter este documento. 
Esse deverá acompanha-lo – ser complementado se for o caso - em 
toda a logística do produto, isto é, das fontes de extração até a desti-
nação residual. O gesso segundo a resolução nº�0�/�00�, classifica o 
gesso na categoria A (materiais sólidos e destinados a reciclagem ou 
aterro). Para consultar a resolução acesse o link abaixo:
http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/federal/resoluco-
es/2002_Res_CONAMA_307.pdf#search=%22conama%20REsolu%C3%A7%C3
%A3o%20n%20307%22 

O aterro deverá constar a documentação que comprove ser aterro 
voltado para a construção civil e não voltado para a recepção de lixo 
domiciliar. O transporte deverá estar de acordo com o Decreto PR/MT 
��0�� 

Regulamentação do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – 
de 1� de maio de 1���, que regulamenta o transporte de resíduo de 
acordo com sua classificação tóxica contida na resolução da CONA-
MA já citada. Lembramos que, ainda que seja um material que possa 
ser reutiliado, o melhor tratamento ou reciclagem para o resíduo de-
verá estar de acordo com produto e sua finalidade.  

CONCLuSõES E RECOMENDAÇõES
A NBR 1���� poderá ser adquirida pelos telefones: 
São Paulo  (11) �01�-�0�0 
Rio de Janeiro: (�1)-����-��00 ou pelo site 



���

URL: http://www.abntdigital.com.br 

A resolução �0� da CONAMA pode ser acessada pelo link abaixo
http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/federal/resolu-
coes/2002_Res_CONAMA_307.pdf#search=%22conama%20REsolu%C3%A7%
C3%A3o%20n%20307%22 

Para maiores informações sobre a destinação do gesso veja
http://www.reciclagem.pcc.usp.br/ftp/Alternativas%20para%20gest%C3%A3o
%20de%20resiudos%20de%20gesso%20v2.pdf  

Normas e Orientações Técnicas - http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/
arq/residuos/referencias.htm 

FONTES CONSuLTADAS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  Disponível em: <http://www.
anvisa.gov.br/>. Acesso em: 1� de set. �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Wladimir Barbieri Junior

DATA DE FINALIZAÇÃO
1� de set. �00�



M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
, R

EC
IC

LA
G

EM
 E

 T
R

AT
A

M
EN

TO
 D

E 
R

ES
ÍD

U
O

S

���

TRATAMENTO DE RESÍDuOS DE 
ALuMÍNIO E FERRO

PALAVRAS-CHAVE
Mineração, resíduos, alumínio

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Saber sobre o aproveitamento de resíduos de mineração de alumí-
nio.

SOLuÇÃO APRESENTADA

1. Introdução
Resíduos são o resultado de processos de diversas atividades da co-
munidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e ainda da varrição pública. Os resíduos apre-
sentam-se nos estados sólido, gasoso e líquido (1).

2. Classificação quanto à origem
Quanto a origem, pode-se dividir os resíduos em: domiciliar, comer-
cial, serviços públicos,  hospitalar, portos, aeroportos, terminais rodovi-
ários e ferroviários, industriais (motivo da consulta), entre outros (1). 

2.1. Resíduo de origem industrial
Oriundo das atividades dos diversos ramos da indústria, tais como: o 
metalúrgico, o químico, o petroquímico, o de papelaria, da indústria 
alimentícia, etc.

O lixo industrial é bastante variado, podendo ser representado por 
cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, ma-
deira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas. Nesta cate-
goria, inclui-se grande quantidade de lixo tóxico (1).

Em contato com profisisonais da área, como o Eng. Claret Vidal, da 
CBA (empresa do ramo de mineração), o mesmo cita: “este resíduo 
ainda não é utilizado e estudos estão em desenvolvimento”.

Outro profissional consultado foi o Prof. Arthur Chaves, da USP, diz: 
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“temos estudado este resíduo na fabricação de cimento, porém estu-
dos ainda não são conclusivos”.

O Prof. Dr. Alexandre Teixeira, da UFBA, diz: “provavelmente não é viá-
vel o uso deste resíduo para fabricação de novas peças e desconhece 
estudos relacionados ao resíduo”.

INDICAÇõES

CBA (Companhia Brasileira de Alumínio)
Estrada Itamarati de Minas - Descoberto, km 1�
Zona Rural CEP �����-000
Telefone: (��) ���1-��11
Itamarati de Minas - MG
Site: http://www.aluminiocba.com.br 
Contato: Eng. Claret Vidal
E-mail: claret.vidal@aluminiocba.com.br

Prof. Arthur Pinto Chaves
Universidade de São Paulo / Departamento de Engenharia de Minas
E-mail: apchaves@usp.br 

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES
O aproveitamento de resíduos de mineração de alumínio ainda está 
em avanço. Atualmente diversos estudos, sejam nas universidades 
ou empresas, estão em desenvolvimento, buscando a melhor forma 
de aproveitamento deste resíduo. 

METODOLOGIA DO ATENDIMENTO / FONTES 
DE INFORMAÇÃO CONSuLTADAS / BIBLIOGRAFIA

1. Resíduos. Disponível em: 
<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=residuos/index.
php3&conteudo=./residuos/residuos.html>. Acesso em 1� de abr. �00�. 

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Kleberson Ricardo de Oliveira Pereira

DATA DE FINALIZAÇÃO
1� de abr. �00�
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TuBO DE IMAGEM

PALAVRAS-CHAVE
Reciclagem, tubo de imagem, tubo de televisão, reciclagem de tubo 
de imagem

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Informações sobre processo de reciclagem de tubo de imagem.

SOLuÇÃO APRESENTADA

TELEVISÃO
Assim como o cinema, as imagens que se formam no receptor de te-
levisão (Figura 1) consistem de uma série de quadros, construídos em 
curtos intervalos de tempo. Graças à persistência na retina do olho 
humano, a sucessão de quadros é interpretada pelo cérebro como 
uma imagem contínua. Porém, ao contrário do cinema, a imagem de 
televisão é construída por um feixe eletrônico que varre a tela do ci-
nescópio (tubo de imagem do receptor) da esquerda para a direita 
e do alto para baixo. No cinema o processo consiste de fotografias 
levemente diferentes umas das outras, a uma velocidade bastante 
elevada (1).

 
Figura 1: Receptor de televisão (1)



��0

O tubo de imagem
O tubo da televisão é um tubo de vidro (Figura �) em cujo interior 
foi feito vácuo. No lado interno da tela, a parte frontal do tubo é re-
vestida com um material fluorescente. Da extremidade oposta um 
canhão eletrônico lança elétrons contra a tela. Ao colidirem com ela, 
produzem pontos luminosos (1).

Figura 2: Representação esquemática de um tubo de imagem (1)

Os elétrons lançados na tela são liberados de um filamento supera-
quecido. Através de um campo elétrico produzido por um capacitor, 
esses elétrons são atraídos e deslocam-se rumo à tela, constituindo 
um feixe eletrônico. O brilho de cada ponto é regulado controlando-
se a velocidade com que o elétron atinge a tela.

O feixe eletrônico varre todos os pontos da tela, desviado pela ação 
dos defletores (que na televisão é composto por bobinas magnéti-
cas). O feixe percorre todos os pontos de uma linha e todas as linhas, 
vinte e cinco vezes por segundo. A iluminação distinta dos diferentes 
pontos da tela produz a imagem de uma cena. 

Tudo isso é controlado pelos sinais enviados pela câmera, correspon-
dentes à imagem que se focalizou. A imagem formada desse jeito, no 
entanto, se compõe apenas de pontos de maior ou menor brilho - ela 
se forma em preto e branco.

Transmissão e Recepção
Todas as imagens reproduzidas pelos televisores são formadas por 
um conjunto de pontos luminosos distribuído na área frontal do 
aparelho, chamada de tela. Estes pequenos pontos são agrupados 
de três em três, sendo que cada um tem uma cor básica: vermelha, 
verde ou azul. Tecnicamente estas três cores são conhecidas como 
RGB (Red, Green, Blue, em inglês) (�).
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Existem vários tipos de tela de televisão. A mais comum usa um tubo 
de raios catódicos, feito de vidro. Ele tem elementos de imagem for-
mados por pequenos pontos de fósforo colorido depositados na par-
te interna da tela. Por dentro do tubo, uma espécie de corrente elétri-
ca faz com que cada elemento de imagem colorido brilhe, formando 
a cena completa na tela.

Figura 3: Como as cores viram sinais eletrônicos (2)

1 Um sistema de espelhos divide a cena nas três cores primárias da luz 
- vermelha, azul e verde.

� Os tubos da câmera transformam as imagens em sinais eletrônicos.
� Um microfone faz o mesmo com os sons

� Estes sinais vão até o codificador, que produz um sinal compatível 
para transmissão.

� O transmissor combina os sinais de áudio e de vídeo para irradiação 
pela antena.

� Amplificador de áudio.



���

Figura 4: Como a televisão converte o sinal (2)

1 Um receptor capta os sinais eletrônicos com sua antena.

� Os sinais passam por um seletor de canais, que escolhe a estação de-
sejada.

� Dentro do aparelho de TV, circuitos eletrônicos separam o sinal em áu-
dio e vídeo.

� Um decodificador transforma os sinais de vídeo em sinais de cor 
primária.

� Três canhões de elétrons no tubo da imagem, um para cada cor 
primária, varrem a tela.

�
A tela é revestida com minúsculos pontos de fósforo em vermelho, azul 
e verde. Atingidos pelo feixe, os pontos coloridos emitem luz e formam 
a imagem.

�

A tela do tubo de imagem possui mais de �00 mil pontos de fósforo 
coloridos, dispostos em grupos de três sobre uma superfície. Uma 
máscara metálica de contornos, atrás da tela, tem orifícios que man-
têm cada feixe eletrônico alinhado com seus respectivos pontos col-
oridos, afastando-os dos pontos de outras cores.

� Alto-falante.
� O amplificador transforma o sinal de áudio em som.

Reciclagem do vidro
Os produtos de vidro devem ser separados por tipo e cores. Por 
exemplo, as embalagens de geléia e os copos comuns não devem ser 
misturados aos vidros de janela. As cores mais comuns são o âmbar 
(garrafas de cerveja e produtos químicos), o translúcido ou “branco” 
(compotas), verde (refrigerantes) e azul (vinho) (�).
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Os vidros enviados para reciclagem devem estar limpos, ou seja, sem 
outros materiais como metais, plásticos, palhas e etc, pois eles pro-
vocam prejuízos ao processo industrial. Os vidros técnicos (béquer, 
tubos de ensaio, buretas, provetas, entre outros) são compostos por 
matérias-primas diferentes e não são facilmente reciclados.

O vidro usado retorna às vidrarias, onde é lavado, triturado e mistura-
do com mais areia, calcário, sódio e outros minerais. Tudo é derretido 
em fornos com temperatura de até 1�00 ºC. Na reciclagem do vidro, 
o caco funciona como matéria-prima já balanceada, podendo subs-
tituir o feldspato que tem função fundente, pois o caco precisa de 
menos temperatura para fundir. 

Tabela 1: Materiais de vidro recicláveis e não recicláveis (3).

Vidro - o que pode ser reciclado
Recicláveis Não Recicláveis
Garrafas de bebida 
alcoólica e não alcoólica 
(refrigerantes, cerveja, suco, 
água, vinho, etc).

Espelhos, vidros de janela e box de 
banheiro, lâmpadas, cristal.

Frascos e potes  de 
produtos alimentícios.

Tubos de imagem de televisores e válvulas.

Frascos em geral (molhos, 
condimentos, remédios, 
perfumes e produtos de 
limpeza).

Ampolas de remédios, formas, travessas e 
utensílios de mesa de vidro temperado.

Cacos de embalagens. Vidros de automóveis.

ASSOCIAÇõES

Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas do Vidro - 
ABIVIDRO
Rua General Jardim, ��� - 1�º andar.
Vila Buarque - CEP: 01���-010
São Paulo - SP
Telefone: (11) ����-�0��
Fax: (11) ����-����
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Site: http://www.abividro.org.br/

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE
Avenida Paulista, 1�1� - �º andar - conjunto �0�
01�11-��� - São Paulo - SP 
Telefone: (11) �1��-0000
Fax: (11) �1��-00�0
Site: http://www.abinee.org.br/

CONCLuSÃO E RECOMENDAÇõES

Apesar do tubo de imagem configurar a lista de materiais não reciclá-
veis é possível reciclar este tipo de material, porém é necessário des-
contaminá-lo e segundo a ABIVIDRO o processo é custoso e viável ape-
nas se o interessado possuir uma grande quantidade do material.

Caso o cliente necessite de maiores informações sobre a reciclagem 
do material, indicamos que entre em contato direto com o Sr. Auré-
lio da área de meio ambiente da ABINEE, através do e-mail aurélio@
abinee.org.br. 

REFERÊNCIAS

1. COMO funciona – Sala de Física. Televisão. Disponível em: <http://
br.geocities.com/saladefisica7/funciona/televisao.htm>. Acesso em: �� de 
maio �00�.

�. SEM dúvida: de olho na telinha. Galileu. Disponível em: <http://revis-
tagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT705278-1716,00.html>. Acesso em: 
�� de maio �00�.

�. CAGECE. Reciclagem do vidro. Disponível em: <http://www.cagece.
com.br/meioambiente/coleta/curso_coletaseletiva/cap07c>. Acesso em: �� 
de maio �00�.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Kleberson Ricardo de Oliveira Pereira

DATA DE FINALIZAÇÃO
01 de jun. �00�
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uTILIZAÇÃO DE CAXETA 
(TABEBuIA CASSINOIDES) EM ÁREA 
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

PALAVRAS-CHAVE
Caxeta, kiri, madeira, exploração, APAs, legislação.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Como obter madeira de caxeta ou kiri para confecção de tamancos, 
sendo que atualmente, a área onde a mesma era explorada é prote-
gida em regime de Área de Proteção Ambiental.

SOLuÇÃO APRESENTADA

Tabebuia cassinoides
 
A espécie Tabebuia cassinoides (nome vulgar; caxeta) é uma árvore 
com copa simpodial (caule com crescimento em várias direções) que 
ocorre na região de Mata Atlântica de Pernambuco a Santa Catari-
na. A espécie pode adquirir grande predominância quando em áreas 
alagadas periódicas ou permanentes, na região litorânea; essas áreas 
são conhecidas como cachetais.

A caxeta ou caixeta é uma árvore que atinge até �0 metros de altura 
e �0 centímetros de diâmetro de tronco, além disso possui flores es-
branquiçadas (Figura 1) . Apresenta uma alta capacidade de brotação 
de cepas e de raiz, sendo comum o encontro das mesmas em áreas 
que já sofreram exploração.

Figura 1. Flores de Tabebuia cassinoides. 
Disponível em: 
< www.ipphonecallcenter.com/sem/taheebo/ >. 
Acesso em: 10 de ago 2006.
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Tradicionalmente os caxetais eram explorados para a produção de 
madeira para lápis e no caso de populações tradicionais, para a con-
fecção de tamancos e artesanato. No caso destas últimas, hoje ainda 
existe a exploração desta madeira, mas a legislação exige que a co-
lheita seja feita sob regime de manejo sustentável, segundo plano 
de manejo aprovado pelo órgão fiscalizador apropriado. No caso da 
elaboração de um plano de manejo, as normas legais têm como uma 
das exigências o inventário florestal com as estimativas apropriadas 
do volume de madeira na floresta a ser manejada. Devido ao grande 
uso da madeira para a fabricação de palitos de fósforo, caixas leves 
e tamancos, os caxetais estão sendo devastados rapidamente, assim 
como todo o resquício de Mata Atlântica restante.

De acordo com Batista et al., �00� os caxetais costumam ocupar áre-
as de solos orgânicos ou podzóis hidromórficos nas depressões das 
restingas, avançando para o interior do continente ao longo das mar-
gens dos rios, como por exemplo no baixo e médio Vale do Rio do 
Ribeira do Estado de São Paulo (desta maneira, a espécie constitui 
parte importante da mata ciliar dos rios, evitando a errosão das mar-
gens e contribuindo para a manutenção de seu curso).

ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
Atualmente cerca de �,�% do território nacional está protegido por 
lei na forma de UCs (Unidade de Conservação), sendo que esta pe-
quena parcela sofre com problemas envolvendo gestão, falta de re-
cursos e irregularidades fundiárias.

ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)
As APAs ou áreas de proteção ambiental são uma categoria de uni-
dade de conservação (UCs) relativamente novas. Sua implementação 
se deu na década de �0 com base na lei federal nº �.�0�, de �� de 
Abril de 1��1, que estabelece no seu artigo � que: “Havendo relevan-
te interesse público, os poderes executivo, Federal, Estadual ou Mu-
nicipal poderão declarar determinadas áreas dos seus territórios de 
interesse para a proteção ambiental, afim de assegurar o bem estar 
das populações humanas, a proteção, a recuperaçãoe a conservação 
dos recursos naturais”.

Além disso, as APAs são consideradas como espaços de planejamento 
de gestão ambiental de áreas que possuem ecossistemas de impor-
tância regional. Necessitam de um ordenamento territorial orientado 
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para o uso sustentável dos recursos naturais, elaborado por meio de 
processos participativos da sociedade civil, que resultem no melho-
ramento da qualidade de vida das comunidades locais.

De acordo com a resolução do CONAMA (Conselho Nacional do 
Meio-Ambiente) nº10 de dezembro de 1���, “as APAs terão sempre 
um zoneamento ecológico-econômico, o qual estabelecerá normas 
de uso, de acordo com suas condições”. Assim, todas as APAs devem 
possuir em seu perímetro, uma zona de Vida silvestre (ZVS), ou seja, 
as áreas abrangidas por remanescentes da flora original e as áreas de 
preservação permanente definidas pelo Código florestal.

Conforme Lei Federal nº �.���, de 1� de Julhi de �000, que instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a APA é classificada 
na categoria de uso direto dos recursos naturais, assim como as re-
servas extrativistas, florestas nacioanis e as reservas de fauna, onde 
são permitidas a ocupação e a exploração dos recussos naturais, de 
acordo com normas específicas que garantam a proteção da unidade 
(Disponível em: 
< http://www.ambiente.sp.gov.br/apas/apa.htm >. Acesso em: 10 de ago 
�00�).

ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO 
ESTADO DE SÃO PAuLO
Existem hoje �� APAs regulamentadas no Estado de são Paulo. Para 
visualização das APAs recomenda-se o acesso ao atalho do sítio da 
Secretaria do Meio-Ambiente do Estado de São Paulo sobre APAs. 
Disponível em: 
< http://www.ambiente.sp.gov.br/apas/apa.htm >. Acesso em: 10 de ago 
�00�.

No caso de Caraguatatuba, a APA mais próxima da região é a APA da 
Será do Mar. O objetivo de criação desta APA foi a proteção da Serra 
do Mar, cobertapor Mata Atlântica, bem como fauna a ela associada. 
Abrange um grande número de municípios e tem um elo de conti-
nuidade com outras áreas de conservação do Estado.

Caso a exploração de madeira de caxeta se dê dentro da APA, deve 
ser feito um plano de manejo sustentável e primeiramente deve-se 
entrar em contato com o DEPRN.



���

Este departamento é resposável pelo licenciamento das atividades 
e obras que impliquem na supressão de vegetação nativa, corte de 
árvores nativas, intervenção em áreas de preservação permanente e 
manejo de fauna silvestre.

De acordo com o departamento, qualquer atividade que envolva 
a supressão de vegetação nativa depende de autorização. Mesmo 
para bosqueamento (retirada de vegetação do sub-bosque) ou ex-
ploração florestal sob regime de manejo sustentável, para a retirada 
seletiva de exemplares comerciais não podem ser realizados sem o 
amparo da licença do DEPRN. A pena pelo crime varia de � meses a 
um ano de detenção e multa de R$ 1.�00, 00.por hectare.

Recomenda-se o acesso ao sítio do DEPRN para mais informações 
a respeito do licenciamento. Disponível em: < http://www.ambiente.
sp.gov.br/deprn/deprn.htm >.Acesso: 10 de ago �00�.

É importante que se entre em contato com a Professora Doutora 
Adriana Nolasco, especialista em aproveitamento de resíduos flores-
tais, do Departamento de Ciências Florestais, da ESALQ (Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz). Ela dará orientação sobre o que é 
possível fazer para obter madeira de caxeta, estando esta nos limites 
da APA, fora da APA ou dentro desta. TEL: (1�)����-���0.

Kiri (Paulownia tomentosa)

O kiri pertence a família das Scrophulariaceae e é uma espécie origi-
nada da China, ou seja, no Brasil, é considerada como espécie exótica. 
É uma árvore que possui mais de �0 metros de altura com tronco que 
vai de 0.� metros a um metro de diâmetro. Possui folhas pilosas com 
trinta centímetros de comprimento, dispostas de forma oposta e al-
ternada. Suas flores são tubulosas com coloração violeta, distribuídas 
em panículas e devido a sua coloração, é muito usada em parques e 
arborização urbana (figura �). Sua madeira é especialmente usada na 
produção de tamancos.
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Figura 2: 
Flores de Palownia tomentosa. 
Disponível em: 
< http://www.paulownia.org/ >. 
Acesso em: 10 de ago 2006.

Apesar de estar ameaçada de extinção no Japão e China, aqui no Bra-
sil o kiri é considerado como planta exótica e invasora, pois suas se-
mantes leves podem se propagar a grandes distâncias. Assim como 
no caso da caxeta, para exploração de madeira de kiri dentro da APA 
deve ser feito um projeto de manejo sustentável para tal, mesmo que 
seja uma planta exótica. Já no caso da exploração ser fora da APA ou 
em seus limites, é necessário estudar o que se deve fazer. Para tanto, 
recomenda-se o contato com a Professora doutora Adriana Nolasco.

CONCLuSõES E RECOMENDAÇõES

A espécie Tabebuia cassinoides é uma árvore nativa presente no ecos-
sistema de Mata Atlântica, de Pernambuco a Santa Catarina. Como 
este bioma está fortemente ameaçado de extinção, muitas APAs fo-
ram criadas visando a sua proteção, bem como da fauna e flora do 
local, assim, apesar de empresas depredatórias serem afastadas do 
local, muitas comunidades tradicionais também o são, prejudicando 
seu modo de vida e sua cultura, entretanto, as APAs permitem que 
se desenvolva um projeto de manejo sustentável dentro desta, de 
modo que a comunidade possa exercer seus direitos, sem danificar o 
meio-ambiente, aprendendo, além disso, um modo de vida mais sus-
tentável. Para qualquer tipo de licenciamento e projeto de manejo 
deve-se entrar em contato com o DEPRN, todavia como não se sabe 
qual é exatamente o local onde se quer explorar a madeira, é inte-
ressante que se entre em contato com a Professora Doutora Adriana 
Nolasco, para maiores esclarecimentos.

Recomenda-se o acesso ao sítio do NUBAUB (Núcleo de Apoio à Pes-
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quisa Sobre Populações Humanas em áreas Úmidas Brasileiras), que 
desenvolve projetos de pesquisa interdisciplinares que visam estu-
dar e conservar a diversidade biológica e cultural nos ecossistemas 
de área úmida, promove cursos sobre o tema e dá subsídio técnico e 
científico aos Movimentos Sociais que buscam melhoria de vida das 
comunidades locais. Disponível em: 
< http://www.usp.br/nupaub/ >. Acesso em: 10 de ago �00�.

Para mais informações a respeito do kiri, recomenda-se o acesso ao 
sítio “kiri.org”, que ocntém uma série de informações sobre a espécie, 
inclusive artigos de divulgação científica. Disponível em: < http://www.
paulownia.org/ >. Acesso em: 10 de ago �00�.
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Professora Doutora Adriana Nolasco, especialista em aproveitamen-
to de resíduos florestais, do Departamento de Ciências Florestais, da 
ESALQ. TEL: (1�) ����-���0.

Paulownia.org. Disponível em: < http://www.paulownia.org/ >. Acesso 
em: 10 de ago �00�.
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vel em: < http://www.cenargen.embrapa.br/publica/trabalhos/liv003.pdf >. 
Acesso em: 10 de ago �00�.
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