Disposição de resíduos
Jaime Urbano
1.Introdução:
1.1. Armazenamento temporário:
1.1.1.Para estabelecimento de uma área de estocagem temporária, deverá ser obedecida as
seguintes medidas de segurança e proteção ambiental:
Impermeabilização do piso;
Cobertura e ventilação;
Drenagem de águas pluviais;
Drenagem de líquidos percolados e derramamentos acidentais;
Bacia de contenção;
Isolamento e sinalização,
Acondicionamento adequado;
Controle de operação;
Treinamento de pessoal;
Monitoramento da área;
Os "containeres" e os tambores devem ser rotulados e apresentar bom estado de conservação.
Assinalar em planta baixa a localização das áreas de estocagem temporária dos resíduos.
2.Disposição final:
2.1.1.Aterros
Aterro é a disposição ou aterramento do lixo sobre o solo e deve ser diferenciado, tecnicamente,
em aterro sanitário, aterro controlado e lixão ou vazadouro.
2.1.2.Aterro Sanitário
É um processo utilizado para a disposição de resíduos sólidos no solo, particularmente, lixo
domiciliar que fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais específicas,
permite a confinação segura em termos de controle de poluição ambiental, proteção à saúde
pública; ou, forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, através de confinamento
em camadas cobertas com material inerte, geralmente, solo, de acordo com normas operacionais
específicas, e de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os
impactos ambientais.
Antes de se projetar o aterro, são feitos estudos geológico e topográfico para selecionar a área a
ser destinada para sua instalação não comprometa o meio ambiente. É feita, inicialmente,
impermeabilização do solo através de combinação de argila e lona plástica para evitar infiltração
dos líquidos percolados, no solo. Os líquidos percolados são captados (drenados) através de
tubulações e escoados para lagoa de tratamento. Para evitar o excesso de águas de chuva, são
colocados tubos ao redor do aterro, que permitem desvio dessas águas, do aterro.
A quantidade de lixo depositado é controlada na entrada do aterro através de balança. É proibido o
acesso de pessoas estranhas. Os gases liberados durante a decomposição são captados e podem
ser queimados com sistema de purificação de ar ou ainda utilizados como fonte de energia (aterros
energéticos).
Segundo a Norma Técnica NBR 8419 (ABNT, 1984), o aterro sanitário não deve ser construído em

áreas sujeitas à inundação. Entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático
deve haver uma camada de espessura mínima de 1,5 m de solo insaturado. O nível do solo deve
ser medido durante a época de maior precipitação pluviométrica da região. O solo deve ser de
baixa permeabilidade (argiloso).
O aterro deve ser localizado a uma distância mínima de 200 metros de qualquer curso d'água.
Deve ser de fácil acesso. A arborização deve ser adequada nas redondezas para evitar erosões,
espalhamento da poeira e retenção dos odores.
Devem ser construídos poços de monitoramento para avaliar se estão ocorrendo vazamentos e
contaminação do lençol freático: no mínimo quatro poços, sendo um a montante e três a jusante, no
sentido do fluxo da água do lençol freático. O efluente da lagoa deve ser monitorado pelo menos
quatro vezes ao ano.
2.1.3.Aterro Controlado
É uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à
saúde pública e a sua segurança, minimizando os impactos ambientais. Este método utiliza
princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de
material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho.
Esta forma de disposição produz, em geral, poluição localizada, pois similarmente ao aterro
sanitário, a extensão da área de disposição é minimizada. Porém, geralmente não dispõe de
impermeabilização de base (comprometendo a qualidade das águas subterrâneas), nem sistemas
de tratamento de chorume ou de dispersão dos gases gerados. Este método é preferível ao lixão,
mas, devido aos problemas ambientais que causa e aos seus custos de operação, a qualidade é
inferior ao aterro sanitário.
Na fase de operação, realiza-se uma impermeabilização do local, de modo a minimizar riscos de
poluição, e a proveniência dos resíduos é devidamente controlada. O biogás é extraído e as águas
lixiviantes são tratadas. A deposição faz-se por células que uma vez preenchidas são devidamente
seladas e tapadas. A cobertura dos resíduos faz-se diariamente. Uma vez esgotado o tempo de
vida útil do aterro, este é selado, efetuando-se o recobrimento da massa de resíduos com uma
camada de terras com 1,0 a 1,5 metro de espessura. Posteriormente, a área pode ser utilizada para
ocupações "leves" (zonas verdes, campos de jogos, etc.).
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB - 1989, realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - e editada em 1991, a disposição final de lixo nos
municípios brasileiros assim se divide:
76% em lixões;
13% em aterros controlados e 10% em aterros sanitários;
1% passam por tratamento (compostagem, reciclagem e incineração).
2.1.4.Lixão
É um local onde há uma inadequada disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela
simples descarga sobre o solo sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. É o
mesmo que descarga de resíduos a céu aberto sem levar em consideração:
- a área em que está sendo feita a descarga;
- o escoamento de líquidos formados, que percolados, podem contaminar as águas superficiais e
subterrâneas;

- a liberação de gases, principalmente o gás metano que é combustível;
- o espalhamento de lixo, como papéis e plásticos, pela redondeza, por ação do vento;
- a possibilidade de criação de animais como porcos, galinhas, etc. nas proximidades ou no local.
Os resíduos assim lançados acarretam problemas à saúde pública, como proliferação de vetores
de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos etc.), geração de maus odores e, principalmente, a
poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas através do chorume (líquido de cor preta,
mau cheiroso e de elevado potencial poluidor produzido pela decomposição da matéria orgânica
contida no lixo), comprometendo os recursos hídricos.
Acrescenta-se a esta situação, o total descontrole quanto aos tipos de resíduos recebidos nesses
locais, verificando-se, até mesmo, a disposição de dejetos originados dos serviços de saúde e das
indústrias.
Comumente, os lixões são associados a fatos altamente indesejáveis, como a criação de porcos e
a existência de catadores (que, muitas vezes, residem no próprio local).
Embora apresente garantias razoáveis do ponto de vista sanitário, a solução Aterro Sanitário tem
algumas desvantagens irrefutáveis:
- Desperdício de matérias-primas, pois que se perdem definitivamente os materiais com que se
produziram os objetos;
- Ocupação sucessiva de locais para deposição, à medida que os mais antigos se vão esgotando.
Numa perspectiva de médio e longo prazo este é um problema grave, pois normalmente apenas um
número reduzido de locais reúne todas as condições necessárias para ser escolhido.
2.1.5.Incineração
A incineração é um processo de decomposição térmica, onde há redução de peso, do volume e
das características de periculosidade dos resíduos, com a conseqüente eliminação da matéria
orgânica e características de patogenicidade (capacidade de transmissão de doenças) através da
combustão controlada. A redução de volume é geralmente superior a 90% e em peso, superior a
75%.
Para a garantia do meio ambiente a combustão tem que ser continuamente controlada. Com o
volume atual dos resíduos industriais perigosos e o efeito nefasto quanto à sua disposição incorreto
com resultados danosos à saúde humana e ao meio ambiente, é necessário todo cuidado no
acondicionamento, na coleta, no transporte, no armazenamento, tratamento e disposição desses
materiais.
Segundo a ABETRE (Associação Brasileira de Empresas de Tratamento, Recuperação e
Disposição de Resíduos Especiais) no Brasil, são 2,9 milhões de toneladas de resíduos industriais
perigosos produzidos a cada 12 meses e apenas 600 mil são dispostas de modo apropriado. Do
resíduo industrial tratado, 16% vão para aterros, 1% é incinerado e os 5% restantes são
co-processados, ou seja, transformam-se, por meio de queima, em parte da matéria-prima utilizada
na fabricação de cimento.
O extraordinário volume de resíduo não tratado segue para lixões, conduta que acaba provocando
acidentes ambientais bastante graves, além dos problemas de saúde pública. Os 2 milhões de
resíduos industriais jogados em lixões significam futuras contaminações e agressões ao meio
ambiente, comenta Carlos Fernandes, presidente da Abetre. No Estado de São Paulo, por
exemplo, já existem, hoje, 184 áreas contaminadas e outras 277 estão sob suspeita de
contaminação.

A recente Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) realizada pelo IBGE colheu dados
alarmantes quanto ao destino das 4.000 toneladas de resíduos produzidos pelos serviços de
saúde, coletadas diariamente e provenientes dos 5.507 municípios brasileiros. Apenas 14% das
prefeituras pesquisadas afirmaram tratar do lixo de saúde de forma adequada. Este tipo de lixo "é
um reservatório de microorganismos potencialmente perigosos, afirma documento da OMS
(Organização Mundial da Saúde).
Para os resíduos de saúde classificados como patogênicos, por exemplo, uma das alternativas
consideradas adequadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) é a incineração. A
redução de passivos ambientais constituídos por resíduos perigosos tem encontrado na incineração
em alta temperatura, a melhor técnica disponível e mais segura, confirma engenheiro químico de
uma empresa.
No Brasil, a destruição de resíduos pela via do tratamento térmico pode contar com os
incineradores industriais e com o co-processamento em fornos de produção de clinquer
(cimenteiras). A Resolução Conama 264/99 não permite que os resíduos domiciliares brutos e
certos resíduos perigosos venham a ser processados em cimenteiras, tais como os provenientes
dos serviços de saúde, os rejeitos radioativos, os explosivos, os organoclorados, os agrotóxicos e
afins.
2.1.6.Co-processamento
O Co-Processamento é a destruição térmica de resíduos em fornos de cimento. Seu diferencial em
relação as demais técnicas de queima está no aproveitamento do resíduo como potencial
energético ou substituto de matéria-prima na indústria cimenteira, sem qualquer alteração na
qualidade do produto final.
2.1.6.1.Resíduos passíveis de co-processamento
Resíduos líquidos, sólidos e pastosos, como os originados das seguintes atividades industriais:
petroquímica, química, montadoras, autopeças, eletroeletrônica, siderurgia, metalurgia,
metal-mecânica, celulose e papel, entre outras
2.1.6.2.Resíduos não passíveis
Resíduos organoclorados, organofosforado, radioativos, hospitalares, domiciliares, pesticidas e
explosivos
2.1.6.3.Vantagens do co-processamento
·destruição total dos resíduos
·emissão atmosféricas totalmente controladas
·tecnologia consagrada internacionalmente
·economia de recursos naturais não renováveis
·atendimento a ampla gama de resíduos
·Armazenamento de resíduos
2.1.6.4.Forno de cimento
FLUXOGRAMA DO CO-PROCESSAMENTO EM FORNOS DE CIMENTO

2.1.6.5.Blendagem
É a mistura de resíduos com o objetivo de homogenizar os diversos resíduos que serão utilizados
de uma mesma forma na unidade de destinação final, garantindo melhor performance operacional e
qualidade do produto fabricado. A destruição térmica ocorre em alta temperatura e com alto tempo
de residência dos gases, proporcionando a destruição total dos resíduos.
2.1.7.Reciclagem
A reciclagem é um processo industrial que converte o lixo descartado (matéria-prima secundária)
em produto semelhante ao inicial ou outro. Reciclar é economizar energia, poupar recursos naturais
e trazer de volta ao ciclo produtivo o que é jogado fora. A palavra reciclagem foi introduzida ao
vocabulário internacional no final da década de 80, quando foi constatado que as fontes de petróleo
e outras matérias-primas não renováveis estavam e estão se esgotando. Reciclar significa = Re
(repetir) + Cycle (ciclo).
Para compreendermos a reciclagem, é importante "reciclarmos" o conceito que temos de lixo,
deixando de enxergá-lo como uma coisa suja e inútil em sua totalidade. O primeiro passo é
perceber que o lixo é fonte de riqueza e que para ser reciclado deve ser separado. Ele pode ser
separado de diversas maneiras, sendo a mais simples separar o lixo orgânico do inorgânico (lixo
molhado/ lixo seco).
Na natureza nada se perde. Seres vivos chamados decompositores "comem" material sem vida ou
em decomposição. Eles dividem a matéria para que ela possa ser reciclada e usada de novo. Esse
é o chamado material biodegradável. Quando um animal morre, ele é reciclado pela natureza.
Quando um material é dividido em pequenas peças, as bactérias e fungos, os mais importantes
decompositores, já podem trabalhar.
A decomposição aeróbia é mais completa que a anaeróbia por gerar gás carbônico, vapor de água
e os sais minerais, substâncias indispensáveis ao crescimento de todos os vegetais, o qual gera o
húmus, ótimo adubo para o solo.
No processo anaeróbio, são gerados os gases (metano e sulfídrico), que causam um odor
desagradável; a decomposição anaeróbia produz um líquido escuro denominado chorume (líquido
com grande quantidade de poluentes) encontrado normalmente no fundo das latas de lixo. Este
chorume é o principal causador da contaminação dos rios e do lençol freático.
A reciclagem traz os seguintes benefícios:
* Contribui para diminuir a poluição do solo, água e ar.
* Melhora a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população.
* Prolonga a vida útil de aterros sanitários.
* Melhora a produção de compostos orgânicos.
* Gera empregos para a população não qualificada.
* Gera receita com a comercialização dos recicláveis.
* Estimula a concorrência, uma vez que produtos gerados a partir dos reciclados são
comercializados em paralelo àqueles gerados a partir de matérias-primas virgens.
* Contribui para a valorização da limpeza pública e para formar uma consciência ecológica.
No Brasil, seria importante que as pequenas e médias empresas recicladoras tivessem apoio
financeiro e tecnológico para melhorar suas tecnologias de reciclagem, pois assim estariam
contribuindo na geração de empregos, na diminuição de lixo e na produção de produtos de melhor
qualidade com tecnologia "limpa".

A grande solução para os resíduos sólidos é aquela que prevê a máxima redução da quantidade
de resíduos na fonte geradora. Quando os resíduos não podem ser evitados, deverão ser
reciclados por reutilização ou recuperação, de tal modo que seja o mínimo possível o que tenha
como destino final os aterros sanitários.
A reciclagem surgiu como uma maneira de reintroduzir no sistema uma parte da matéria (e da
energia), que se tornaria lixo. Assim desviados, os resíduos são coletados, separados e
processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de bens, os quais eram feitos
anteriormente com matéria prima virgem. Dessa forma, os recursos naturais ficam menos
comprometidos.
Conclusões:
Pode-se verificar nos textos acima o alarmante índice de resíduo industrial que é disposto
incorretamente, visto que apenas 20% de todo resíduo industrial produzido são dispostos de modo
apropriado e destes, somente 6% são destruídos.
Outro fato preocupante é o de que pequena parcela das prefeituras tem uma destinação adequada
para seu lixo hospitalar, com isto alem da poluição causada pelo disposição incorreta de resíduos
ainda temos o agravamento pelos fatores patológico que podem advir destes.
Por este dados vemos que temos que trabalhar muito só para reduzir a quantidade de resíduo
disposto indevidamente, somado a isto temos que começar a trabalhar no sentido de reduzir a
quantidade gerada, visto que apenas uma pequena parte é destruída.
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