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PREFÁCIO
A Produção Bibliográfica do NEPER foi elaborada a fim de resgatar e reunir os 10 anos
de trabalhos desenvolvidos pelo núcleo, o qual está vinculado ao Departamento de Hidráulica e
Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP) e cadastrado no Diretório dos
Grupos de Pesquisa do Brasil (CNPq).
Fundado em 2003, o NEPER (Núcleo de Estudo e Pesquisa em Resíduos Sólidos)
originou-se da iniciativa de um grupo de pesquisadores a fim de difundir a área de resíduos
sólidos no país, particularmente para a formação de recursos humanos junto às universidades,
tanto pública quanto privada, para atuarem na área acadêmica e na iniciativa privada.
As primeiras reuniões aconteceram no mês de maio de 2003, onde quatorze integrantes
iniciaram o debate sobre os objetivos, estruturação, forma de comunicação e difusão das
pesquisas na área de resíduos sólidos, além do possível nome do grupo. Depois de várias
sugestões e debates, optou-se pela sigla “NEPER”.
O NEPER é formado por alunos, ex-alunos, professores e outros profissionais que
desenvolvem pesquisas em gestão, gerenciamento e tecnologia na área de resíduos sólidos,
visando a redução, reutilização, reciclagem, recuperação energética e tratamento de resíduos,
bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
As pesquisas desenvolvidas são pautadas na gestão integrada de resíduos sólidos e seu
gerenciamento, visando a proposição de cenários para os diversos tipos de resíduos, conforme o
artigo 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada pela Lei nº 12.305 de 02 de
agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010. A meta do
Núcleo é disponibilizar para a comunidade metodologias e resultados que contribuam para a
prevenção de impactos originados da gestão e gerenciamento inadequados dos resíduos sólidos
no ambiente. Algumas linhas de pesquisa atuais:


Resíduos Domiciliares – estuda-se alternativas para a destinação final
ambientalmente adequada e valorização energética da fração orgânica através de
compostagem e biometanização;



Resíduos de Limpeza Urbana – realiza-se a caracterização física desses resíduos em
redes de drenagem urbana;



Resíduos Industriais – desenvolve-se pesquisa para a reciclagem de poliuretano
oriundo da produção de calçados e materiais esportivos, transformando-o em
compósito polimérico para aplicação na construção civil, e possíveis aplicações de
resíduos de sucata de ferro e aço após remoção de impurezas;



Resíduos de Serviços de Saúde – realiza-se pesquisas sobre gestão e gerenciamento
em estabelecimentos de saúde, baseadas em dados levantados de caracterizações

química, física e biológica, e indicadores de geração, além do estudo da inativação
microbiana no tratamento por autoclavagem;


Resíduos da Construção Civil – direciona-se os estudos para a gestão com inclusão
de software e para a influência do lixiviado na qualidade dos recursos hídricos;



Resíduos Eletroeletrônicos – desenvolve-se modelos de gestão e gerenciamento, a
partir de levantamentos quali-quantitativos de programas de reciclagem conduzidos
por empresas e outras organizações;



Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – desenvolve-se
ferramentas de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos para os planos
municipais de saneamento básico.

O conteúdo dessa publicação é constituído por resumos de pesquisas desenvolvidas
pelos pesquisadores vinculados à trajetória do NEPER, bem como se decidiu incluir trabalhos
realizados por todos aqueles que foram meus orientados, desde o início da minha carreira
acadêmica em 1.977, após ser contratado para ministrar aulas no curso de Engenharia Química
das faculdades Oswaldo Cruz.
Posteriormente na Faculdade de Saúde Pública da USP, surgiu a oportunidade de
trabalhar em São Carlos junto ao Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de
Engenharia de São Carlos - USP, indicado pelo saudoso Prof. Titular Samuel Murgel Branco,
que viria a ser meu orientador de mestrado, realizado junto ao CHREA-USP (Centro de
Recursos Hídricos e Estudos Ambientais) e pelo ilustre Prof. Titular Aristides Almeida Rocha,
da Faculdade de Saúde Pública da USP, responsável pelo meu ingresso na carreira acadêmica,
que teve início em 29 de outubro de 1981 e continua até o presente momento.
A intenção é fornecer ao público um material de consulta na temática de resíduos
sólidos, a fim de contribuir para a disseminação de conhecimento, que através da implantação
da Política Nacional de Resíduos Sólidos veio consolidá-la como uma área de fundamental
importância para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, extensão e inovação em nosso país.

Valdir Schalch
Professor Associado 2 e Coordenador do NEPER
Departamento de Hidráulica e Saneamento
Escola de Engenharia de São Carlos
Universidade de São Paulo
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RESUMOS DE GRADUAÇÃO

1

Estudo do tratamento biológico para a fração orgânica de resíduos sólidos urbanos
e suas perspectivas para o Brasil
Alvares, Bruno Augusto
(2014)
A geração de resíduos sólidos está atrelada a quase todas as atividades humanas diárias.
Com o crescimento populacional constante e o consumismo exagerado, a quantidade de
resíduos sólidos gerados aumenta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída
em 2010, e seu decreto regulamentador, definem os aterros sanitários como locais
sujeitos à disposição apenas de rejeitos. Dessa maneira, qualquer material com algum
potencial de reutilização que é encaminhado para aterros sanitários diminui a sua vida
útil e provoca danos ao meio ambiente. É o caso da fração orgânica de resíduos sólidos
urbanos, que é a maior fração de gravimetria dos resíduos na maior parte dos
municípios. A matéria orgânica pode ser degradada aerobiamente ou anaerobiamente,
na primeira o processo que pode ser utilizado para essa degradação é a compostagem e a
vermicompostagem que tem como produto final compostos orgânicos e podem ser
utilizados como fertilizantes de solo para cultivos agrícolas, na segunda a matéria pode
ser degradada por um processo que vem sendo chamado de biometanização e tem como
produtos finais, além do composto orgânico, o biogás, um gás que tem sua maior parte
composta de metano e é capaz de produzir energia térmica e/ou elétrica que pode ser um
grande incremento na porção de energias renováveis e práticas sustentáveis brasileiras.
O Brasil ultrapassou o prazo definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de
erradicar totalmente os lixões existentes, para isso, as tecnologias de tratamento
biológico para a fração orgânica de resíduos sólidos urbanos são uma importante
ferramenta para lidar com a problemática de destinação ambientalmente inadequada de
resíduos, que apesar de ser proibida atualmente, ainda é realidade.

2

Co-compostagem de resíduos sólidos orgânicos com lodo de fossa séptica
Coltro, Daniel Zonneveld
(2009)
O presente projeto surge da grande demanda de fossas sépticas existentes no país, cuja
limpeza se deve por caminhões limpa fossa, os quais lançam tal lodo em Aterros,
Estações de Tratamento de Esgotos de outros municípios, ou simplesmente liberam-no
ao ambiente. Isso devido à falta de controle sobre os caminhões e a respectiva limpeza
dos tanques sépticos. Na busca de sanar tal situação, o programa FINEP-PROSAB-5,
Edital 6, financiou o presente projeto, que teve por objetivo a verificação da influência
da incorporação de lodo de fossa séptica aos resíduos sólidos orgânicos facilmente
degradáveis com recirculação do percolado, dentro do processo de co-compostagem de
leito fixo, por aeração forçada, via sucção de ar. Variando-se as concentrações de lodo,
buscou-se encontrar a razão ótima, entre lodo e resíduos sólidos orgânicos facilmente
degradáveis, a fim de se obter temperaturas suficientes e tempo adequado visando à
eliminação de patógenos, tornando possível a utilização futura do composto gerado para
diversos fins. Para tanto, foi necessária, com o financiamento da FINEP- PROSAB, a
construção de um laboratório específico, bem como a elaboração de equipamentos
adequados para acomodar tal forma de compostagem. Neste laboratório foram alocadas
quatro baias de compostagem simultâneas, permitindo um processo de compostagem
‘branco’, e três processos com razões diferentes de lodo com resíduos sólidos orgânicos
facilmente degradáveis. Para acompanhar cada processo, foram realizadas
periodicamente análises, para as 4 (quatro) baias, de pH, Nitrogênio Kjeldahl, teor de
Umidade, teor de Matéria Orgânica, e Sólidos Suspensos e Totais. Os resultados obtidos
indicaram a viabilidade do tratamento de lodo por compostagem, sendo essencial o
controle de certos aspectos físicos e químicos da evolução do processo de
compostagem.

3

Coleta seletiva municipal: estudo de caso sobre a formação da cooperativa de
catadores de materiais recicláveis de Jacutinga-MG
Costa, Gustavo Bernardes Cavalcante da
(2011)
O presente estudo visa expor e discutir esse processo de implementação da Coleta
Seletiva e a formação de uma Cooperativa de catadores, em um município de pequeno
porte. Com o objetivo secundário de gerar dados para elaborar o Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, presente na Política Nacional de Resíduos
Sólidos, uma vez que o processo de implementação da Coleta Seletiva e a formação da
Cooperativa geraram parte dessas informações. Neste modelo de gerenciamento da
Coleta Seletiva feito por uma Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, o
grande problema reside na formação, capacitação e regularização das atividades deste
grupo, assim o foco deste estudo estará na construção da Cooperativa de Catadores.

4

O Tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos como cumprimento
da Política Nacional de Resíduos Sólidos: Análise do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos de Sorocaba – SP
Couto, Matheus Ribeiro
(2014)
O aumento da geração de resíduos sólidos vem se tornando um problema para os
municípios brasileiros fazerem a gestão e o gerenciamento dos mesmos. Desta geração,
a fração orgânica representa 51,4% dos resíduos sólidos urbanos. Neste trabalho foram
apresentadas duas formas de tratamento da matéria orgânica, uma aeróbia,
compostagem, e a digestão anaeróbia respectivamente. Na Lei 12.305/2010, foi
instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na qual os aterros sanitários serão
apenas rota tecnológica de disposição final de rejeitos sendo o tratamento da fração
orgânica, necessário, entretanto os municípios brasileiros vêm tendo como prática a
disposição final desta fração em aterros sanitários. Os estados e municípios brasileiros
tinham até o dia 02 e agosto de 2012 para a entrega dos seus planos de resíduos sólidos,
estes que devem apresentar metas relacionadas à gestão e ao gerenciamento dos
resíduos sólidos urbanos. Portanto neste estudo foram analisadas as metas, diretrizes e
ações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, do Plano de Resíduos Sólidos do Estado
de São Paulo, no que diz respeito, à gestão e ao gerenciamento da matéria orgânica,
além do conteúdo mínimo dos mesmos. Feito isso se comparou estas metas com as do
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Sorocaba – SP. Conclui-se
que o plano de Sorocaba apresentou os conteúdos mínimos necessários em relação a
fração orgânica dos resíduos sólidos, porém ao se analisar as metas, verificou-se a falta
de metas quantitativas a respeito desta fração.

5

Subsídios para uso de gases gerados pela digestão anaeróbia da fração orgânica de
resíduos sólidos urbanos para geração de energia elétrica
Di Tullio, Julia Saito
(2014)
Diante do intenso desenvolvimento tecnológico e econômico provido mundialmente nas
últimas décadas, a administração pública tem enfrentado diversos desafios para elaborar
e adequar modelos de gestão de resíduos sólidos, cuja geração tem aumentado
significativamente. Além da preocupação com sistemas de limpeza urbana, coleta de
resíduos nos municípios, implantação de unidades ambientalmente adequadas para
disposição final de rejeitos, é necessário investir no aproveitamento e na valorização dos
resíduos. Os programas de coleta seletiva de materiais recicláveis já apresentam grande
difusão nas diversas regiões brasileiras, contido o destino da matéria orgânica ainda é
majoritariamente a mesma que os rejeitos, ou seja, lixões, aterros controlados ou aterros
sanitários. Frente à necessidade de promover o desenvolvimento sustentável e a
mitigação de impactos ambientais, estão sendo desenvolvidas tecnologias que visam o
aproveitamento energético da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos urbanos.
Em aterros sanitários já existem projetos em operação que captam o biogás proveniente
da degradação anaeróbia dos resíduos sólidos orgânicos, que contém alta concentração
de metano, em busca de usá-lo com combustível para geração de energia elétrica.
Contudo, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2010, e seu
decreto regulamentador, os aterros sanitários devem ser a unidade final apensa de
rejeitos. Estes sistemas são conhecidos como biometanizadores e, além de promoverem
uma fonte renovável de energia, reduzem os impactos ambientais oriundos da
disposição de matéria orgânica em aterro sanitário, principalmente a geração de
chorume. Portanto, se apresentam como uma melhor alternativa para o aproveitamento
dos resíduos sólidos orgânicos.

6

Análise Comparativa do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e do Plano Nacional
de Saneamento Básico, quanto à Gestão Municipal dos Resíduos Sólidos
Failla, Victor
(2014)
De maneira diluída, o meio ambiente é degradado por ações difusas, cotidianas
(MAEDA, 2013), como geração de resíduos sólidos. O objetivo deste trabalho é indicar
as relações entre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de
Saneamento Básico. Para tanto se desenvolveu pesquisa bibliográfica e estudo de caso
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Araraquara.
Os Planos são instrumentos indispensáveis das políticas públicas, sendo ambos
inovadores, planejando uma política de Estado que pauta uma cultura de monitoramento
e avaliação. Os Planos propõem um conjunto de ações de forma a considerar as
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, sob a premissa do
desenvolvimento sustentável. Visando orientar diretrizes, metas, programas e ações no
âmbito da política de resíduos sólidos, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, elaborado
a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída em 2010, buscou
compatibilidade com a proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab),
que foi elaborado segundo a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) instituída
em 2007. Apesar de tratarem muitos dos mesmos aspectos, estes se diferenciam por
suas metas e diretrizes. É de extrema importância que os gestores, do setor público e
privado, entendam que a produção de documentos como os planos de resíduos sólidos
não deve ser encarada apenas como pressuposto para receber financiamentos
governamentais; estes devem entender que estes constituem documentos base para um
planejamento crítico, que objetiva a melhoria da qualidade de vida da população, do
meio ambiente, e do setor econômico. Os Planos são um passo para a transformação
cultural da gestão brasileira, possibilitando o monitoramento e acompanhamento da
realidade da sociedade, o que auxilia tomadas de decisão. Por fim, a PNRS, e seu Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, se mostram mais abrangentes e específicos sobre a
questão dos resíduos sólidos do que a PNSB e o Plansab. Todos os tópicos do conteúdo
mínimo exigido pela PNRS estão presentes no PMGIRS de Araraquara, entretanto, por
vezes de maneira muito vaga, sem especificação de programas e ações a serem
realizados.

7

Avaliação da viabilidade do tratamento de líquidos percolados em estação de
tratamento de esgoto
Ferreira, Flávia de Arruda
(2008)
A disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários não significa
o fim desse problema de saneamento ambiental. Nesse sistema de disposição há a
geração de líquidos percolados com elevada carga poluidora. O principal objetivo desse
trabalho foi avaliar a possibilidade de tratamento dos líquidos percolados gerados no
aterro sanitário de São Carlos na Estação de Tratamento de Esgoto da cidade. Foram
realizados testes de atividade metanogênica específica para avaliar se a presença de
líquidos percolados em amostras com esgoto sanitário e lodo proveniente de reator
UASB influencia na produção de metano. Os dados foram analisados com testes
estatísticos de correlação linear (teste de correlação de Pearson) e não linear (teste de
correlação de Spearman). A velocidade máxima e média de produção de metano para a
pior condição de efluente foi de 1,23x10-4 e 4,07x10-5 gCH4/gSTVh e para a melhor
condição foi de 1,06x10-4 e 4,16x10-5 gCH4/gSTVh, respectivamente. Para o tamanho
da amostra analisada, não houve correlação estatística significativa entre o aumento de
líquidos percolados na amostra e a diminuição da produção de metano, indicando que a
presença de percolados não influencia no tratamento. Os resultados obtidos no estudo
indicam a possibilidade de tratar os líquidos percolados produzidos no aterro sanitário
de São Carlos na Estação de Tratamento de Esgoto, sem prejuízo para a qualidade do
efluente dos reatores anaeróbios.

8

Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos em eventos sustentáveis: estudo de caso
do II Simpósio sobre Resíduos Sólidos da USP - São Carlos
Fracassi, Liziane Bizi
(2012)
A organização de eventos, na atualidade, está fortemente relacionada a uma
significativa geração de resíduos sólidos, devida principalmente à falta de cultura dos
organizadores associada, muitas vezes, ao excesso de patrocínio. Desse modo, gera-se
muito desperdício e, por conseguinte, muitos resíduos. Essa situação contraria a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), que determina como passos iniciais da
gestão a não geração e a redução. Mais incoerente ainda é o fato de um evento que trata
de Gestão de Resíduos Sólidos ter uma produção tão grande de resíduos, em geral
advindos da distribuição de brindes e do desperdício de alimentos do coffee break. No
sentido de minimizar a geração de resíduos no II Simpósio sobre Resíduos Sólidos da
USP de São Carlos, bem como analisar produção de resíduos e comparar os dados com
trabalhos anteriores, criou-se um planejamento de gerenciamento de resíduos, feito em
conjunto com a comissão organizadora do evento, de acordo com suas possibilidades
reais. Esse planejamento baseou-se nas recomendações de um guia para organização de
eventos sustentáveis e incluiu, além de medidas preventivas de geração de resíduos, a
coleta e separação dos resíduos para posterior quantificação e caracterização.
Encontrou-se que divulgação, coffee break, kit do participante e organização foram
respectivamente responsáveis por 6%, 50%, 41% e 3% em massa da geração de
resíduos no evento citado. A geração per capita de resíduos foi de 0,190 kg. Simulandose a aplicação das mesmas estratégias de minimização utilizadas por outros autores em
trabalhos anteriores, notou-se que de fato elas eram eficientes. Uma estratégia simples
poderia gerar uma redução de 51,2% em massa dos resíduos gerados no coffee break, o
que representa 26,4% da geração total. Com uma estratégia mais elaborada, alcançar-seia uma redução de 73,5%, 95,3% e 75% da massa de resíduos advindos respectivamente
do coffee break, do kit do participante e da organização, promovendo uma redução de
78,1% dos resíduos totais gerados no evento e reduzindo para 0,042 kg a geração per
capita de resíduos.
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Estudo prévio de viabilidade econômica e energética para implantação de usina de
incineração para resíduos sólidos urbanos no Brasil
Freire, Marcelo Lopes
(2013)
No Brasil, o PNRS aponta que a aplicabilidade da incineração seja considerada nos
modelos de gestão e gerenciamento de resíduos. Após o governo ter ratificado através
do Plano Nacional de Resíduos Sólidos que, após o dia 2 de agosto de 2014, o Brasil
não poderá ter mais lixões, cidades em todo o país estão buscando soluções
ambientalmente corretas para a gestão de seus resíduos. Este trabalho tem por objetivo
mostrar a incineração como alternativa para tratamento de resíduos sólidos urbanos em
grandes cidades do país, explanar as etapas e processos de uma usina de incineração,
esboçar as fases do plano governamental para implantação de novas usinas para
resíduos urbanos e também apresentar um estudo prévio de viabilidade para a aplicação
em cidades brasileiras.
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Caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos de serviços de saúde
gerados na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, SP
Gil, Tatiana Novis Lopes
(2007)
A geração de resíduos de serviços de saúde tornou-se alvo de grande preocupação
devido a sua composição heterogênea e potencial periculosidade. A presença de
materiais contaminados dispostos juntamente com material não-contaminado e passível
de reutilização e reciclagem é uma das principais questões equacionadas para o correto
gerenciamento destes resíduos. Isto torna evidente a necessidade de apresentação de
alternativas para o gerenciamento de tais resíduos a fim de proteger a saúde pública e o
meio ambiente. Para tanto é necessário realizar um estudo mais detalhado das
características e composição dos resíduos de serviços de saúde, subsidiando a escolha
de alternativas adequadas para o tratamento e disposição final. Este trabalho teve como
objetivo realizar a caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos gerados no
Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, SP. Percebeu-se com
a caracterização que o estabelecimento ao longo dos anos melhorou seu gerenciamento
dos resíduos, porém, ainda não está de acordo com as normas vigentes tendo que tratar
aproximadamente 150 kg de resíduos considerados infectantes. Estes resíduos, por sua
vez, não são compostos somente por materiais contaminados o que onera o seu
tratamento. Foram também realizadas análises dos parâmetros físicos e químicos para
levantar algumas alternativas de tratamento e disposição final destes resíduos onde
ocorra o menor impacto ambiental possível.
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Geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos urbanos
Itô, Leandro Cesar Mazer
(2014)
O crescimento na geração de resíduos sólidos urbanos fez com que o mundo adotasse
providências para reduzir os impactos ambientais. Além de leis e normas
regulamentadoras, o desenvolvimento de novas tecnologias para incineração de resíduos
sólidos em usinas termoelétricas se mostrou eficaz na diminuição do volume de
resíduos em aterros e lixões e também na geração de energia elétrica. O presente
trabalho apresenta o funcionamento da Caldeira, equipamento responsável pela
incineração, bem como dados de tratamento e geração de energia elétrica a partir de
resíduos sólidos em usinas no mundo.
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Análise do plano de gestão de resíduos sólidos para o município de Porto Velho –
RO, especificamente para a região do Baixo Rio Madeira
Ka Heng Mo, Fernando William
(2012)
A contínua criação de materiais artificiais e o crescente consumo de bens e geração de
resíduos, impulsionados pelo sistema de produção, colaboram para o esgotamento da
capacidade ambiental de absorção dos impactos relacionados ao descarte de resíduos.
No Brasil, a Região Norte apresenta índice de 85,5% de destinação em lixões, contudo
com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, este quadro tende a se transformar. O presente trabalho propõe uma
análise sobre a questão dos resíduos sólidos nas comunidades ribeirinhas do Baixo Rio
Madeira no Estado de Rondônia. Pretende-se analisar e problematizar as políticas
públicas voltadas a estas comunidades, além de propor novos meios de gestão de
resíduos no contexto amazônico, que, por diversas questões, se constituem de forma
diferenciada do restante do país, em área de município, número de catadores de
materiais recicláveis, um quarto da população em zona rural e alto índice de preservação
da floresta amazônica. A metodologia utilizada foi pautada no manual de Planos de
Gestão de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente. Como resultado do
trabalho, foram encontradas diversas experiências de municípios que realizam coleta de
resíduos domésticos, mesmo sem estar previsto na PNRS, além de obter diversos dados
financeiros de custos e despesas com o manejo de resíduos sólidos, embasando a análise
da proposta de coleta de resíduos sólidos apresentada pelo grupo de trabalho sobre a
questão no município de Porto Velho. Como conclusão, encontra-se a viabilidade
econômica, tecnológica e ambiental para a situação estudada.
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Avaliação dos metais pesados no solo após ensaio de colunas com chorume
Kasemodel, Mariana Consiglio
(2009)
Este trabalho teve como objetivo avaliar a retenção de metais pesados no solo, após o
ensaio de colunas com chorume. O experimento foi montado em quatro colunas de
acrílico, preenchidas com o solo e percolados com chorume, ambos do aterro sanitário
de São Carlos/SP. A percolação ocorreu com auxílio de bombas peristálticas e
mangueiras de silicone, as quais conectavam os galões de chorume às colunas de solo.
Dois galões do afluente foram acidificados e enriquecidos com metais pesados, e os
outros dois, não foram alterados. Antes do início da percolação com o chorume, foi
bombeado água pura no solo das colunas até que atingisse 1 volume de poros (VP)
percolado. A cada três dias foram coletadas as amostras efluentes das colunas, e estas
submetidas às análises de metais pesados. No final do experimento, a coluna de solo foi
dividida a cada 25 cm, e submetidas às análises de metais pesados, para assim,
determinar onde houve maior retenção de metais pesados na coluna. Os resultados
obtidos para a amostra afluente e efluente foram comparados com as do solo antes e
depois da percolação. Através da análise qualitativa, foi possível explicar o
comportamento de alguns metais no solo. Os resultados do experimento apontaram que
o solo reteve metais pesados, em sua grande maioria, no final da coluna, e que as
amostras acidificadas e enriquecidas apresentaram maior retenção neste mesmo trecho.
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Proposta de indicadores ambientais para os resíduos de serviços de saúde (usando
o health-care waste rapid assesment tool da OMS)
Kuwajima, Julio Issao
(2009)
Os resíduos gerados por serviços de saúde ou RSS representam uma ameaça porque
estes podem estar contaminados com patogênicos ou mesmo serem tóxicos ou mesmo
radioativos. Portanto como todo resíduo perigoso carece de um gerenciamento a fim de
se fazer escolhas de alternativas para seu manejo, coleta, acondicionamento, transporte,
tratamento e disposição. A dificuldade em se produzir informações consistentes sobre
os volumes e condições dos resíduos, no mundo e no Brasil se deve ao fato da
complexidade do tema e da dificuldade resultante em definir e classificar os resíduos,
uma vez que as definições variam conforme o país, avanços tecnológicos e com o
tempo. Os indicadores ambientais são usados como ferramentas para auxiliar o
entendimento da realidade, representar aspectos específicos, estado, condições ou
mesmo respostas do meio ambiente. Através de um questionário desenvolvido pela
OMS “Health-Care Rapid Assesment Tool”, propõe se a criação de um sistema de
indicadores para produzir informações sobre a realidade do RSS.
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Avaliação da gestão de lâmpadas fluorescentes da área 1 do campus de São Carlos
da Universidade de São Paulo
Madrid, Francisco José Pena Y Lillo
(2007)
A problemática ambiental envolvida no descarte inadequado de lâmpadas fluorescentes
constituídas de mercúrio – material que ocasiona riscos à saúde pública quando exposto
ao meio ambiente – instigou a realização deste projeto, quanto à necessidade de uma
análise da situação atual da gestão deste resíduo sólido no Brasil. Após a revisão de
artigos da literatura científica referentes a tal problemática, um diagnóstico final emerge
a necessidade imediata de criação de uma legislação específica para o descarte de
lâmpadas fluorescentes diante à falta de regulamentações presentes para o processo. A
reunião de informações relativas à atual situação desta questão, juntamente com uma
análise de viabilidade de um plano de gestão do resíduo, vêm a contribuir para a
possível elaboração de normas para a regulamentação de seu descarte. Tomando estes
pontos como os objetivos do presente trabalho, pretende-se a avaliação da gestão das
lâmpadas fluorescentes existente da área 1 do campus de São Carlos da USP,
contribuindo para uma possível otimização do programa constituído pela coleta de
lâmpadas com destinação à reciclagem em uma empresa especializada no processo.
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Diagnóstico do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) em
municípios de pequeno porte: estudo de caso do município de Ibaté-SP
Maeda, Elcio Eiti
(2010)
Entre os diversos tipos de resíduos produzidos pelo homem, estão os resíduos no estado
sólido ou semi-sólido, definidos pela Norma Brasileira (NBR) – 10.004:2004, como o
produto resultante de atividades da comunidade, de origem industrial, domiciliar,
comercial, agrícola, radioativa, varrição e hospitalar. Este último caracteriza-se pelos
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) que, embora representem uma pequena parcela
dos resíduos totais, ocupam uma posição de extrema importância pela capacidade que
possuem de transmitir infecção e contaminação aos seres humanos e ao meio ambiente.
Este trabalho buscou apresentar um diagnóstico do gerenciamento dos Resíduos de
Serviços de Saúde (RSS) no município de Ibaté-SP; e identificar e propor medidas que
visem um melhor gerenciamento dos RSS deste município. A metodologia de trabalho
envolveu a elaboração de roteiros de entrevistas e frequência de ocorrência da
composição física dos RSS. Os principais resultados foram: coleta externa dos RSS é
feita semanalmente por uma empresa terceirizada, enviando os resíduos para tratamento
por microondas; apenas 29,2% dos geradores afirmam que possuem o PGRSS (Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde); com relação à segregação dos RSS,
todos os estabelecimentos e funcionários entrevistados afirmaram que segregam os
RSS; no entanto, dados da frequência de ocorrência obtida mostram que em 75%, dos
sacos brancos leitosos amostrados, foram encontrados embalagens de produtos e
plásticos; já nos sacos pretos foram encontrados em 81,3% e 66,7% deles,
respectivamente, copos descartáveis e embalagens de produtos; o levantamento de
frequências mostrou também que no estabelecimento amostrado os resíduos A3 não são
descartados em sacos vermelhos, descumprindo o que prevê a legislação vigente. A
partir deste estudo, pode-se concluir que nos últimos anos há um esforço no município
para a redução da geração dos RSS, por questões econômicas, entretanto, isso, pode ser
melhorado ainda mais, devido à possibilidade de se explorar o grande potencial de
reciclagem.
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Evolução do Gerenciamento de Resíduos Sólidos em eventos vinculados à USP São
Carlos
Marques, Gabriela Pelinsom
(2014)
O padrão de consumo atual da sociedade vem fazendo crescer em todo o mundo a
geração de resíduos sólidos, que se gerenciados de forma incorreta, podem causar uma
série de impactos, como: proliferação de vetores causadores de doenças, contaminação
das águas do solo, poluição do ar, poluição visual e agravamento de enchentes. Daí a
importância da gestão adequada. A caracterização dos resíduos sólidos produzidos é
também fundamental, pois permite que as melhores alternativas de gestão sejam
adotadas. Este trabalho analisa a evolução do gerenciamento de resíduos sólidos em
eventos acadêmicos vinculados à USP São Carlos em diferentes edições, com base em
estratégias de redução e não-geração. Para isso, as comissões organizadoras dos eventos
foram contatadas, os resíduos sólidos produzidos foram caracterizados fisicamente e os
dados gerados foram comparados com estudos de versões anteriores dos eventos. O
Evento 1 – 2012 produziu um total de 62,319 kg de resíduos sólidos (29% menos que a
edição anterior), distribuídos nas categorias Coffee Break (47%), Divulgação (39%),
Kits do participante (11%) e Organização (3%). O evento 2 – 2012 produziu um total de
88,545 kg de resíduos sólidos (36% menos que a edição anterior), superando sua meta
inicial de 10% redução. Os resíduos gerados se distribuem nas categorias: Divulgação
(62%), Coffee Break (32%), Kit do participante (2%) e Organização (4%). De maneira
geral, os resíduos gerados por eventos acadêmicos na USP São Carlos são decorrentes
principalmente dos coffee breaks e da divulgação, e mais de 91% dos resíduos sólidos
são recicláveis, o que mostra a importância da separação e destinação correta desse
material. Concluiu-se que através de estratégias simples, como substituição de materiais
descartáveis por duráveis, melhoramento na gestão de alimentos, não inclusão de
material de divulgação de patrocinadores nos kits do participante e melhor planejamento
da divulgação de patrocinadores nos kits do participante e melhor planejamento da
divulgação do evento, pode-se diminuir a geração de resíduos sólidos em até 58% para
o Evento 1, e 17% para o Evento 2. Apesar da diferença, ambos os eventos mostram
uma evolução no seu planejamento para redução da geração dos resíduos sólidos ao
longo das edições estudadas.
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Estratégias para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos de postos de
combustíveis
Marrara, Luciana Souza
(2007)
Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento e estudo dos resíduos sólidos
especialmente nos postos de combustíveis, contando também com o estudo das
legislações existentes a este respeito e sua aplicabilidade. Desta forma, foi possível
verificar o comportamento dos administradores dos postos de combustíveis da cidade
frente às questões ambientais, a fim de incentivar uma atuação mais responsável neste
sentido por parte destes empresários e, além disso, discutir ainda algumas possíveis
sugestões na busca de melhores alternativas para a gestão dos resíduos gerados. A
legislação ambiental referente a postos de abastecimento em nosso país é uma das mais
completas e, ainda deve ser ressaltada a Resolução N° 273 do CONAMA (Conselho
Nacional do Meio Ambiente), de 2000, que trouxe ao empresário uma nova realidade de
responsabilidades sobre a sua atividade comercial e também dos custos em manter a
conformidade ambiental. Para conseguir uma adequação com a legislação ambiental é
imprescindível a gestão ambiental durante o ciclo de vida da empresa que vise uma
redução dos custos ambientais da mesma. O presente trabalho de pesquisa, com a coleta
de dados nos postos de combustíveis e sua posterior análise, assim como de alguns
resíduos gerados pelos mesmos, poderá contribuir para ampliar o conhecimento no que
diz respeito ao funcionamento dos postos de combustíveis quando se trata da
manutenção da qualidade ambiental, tendo em vista a necessidade pela busca de um
desenvolvimento sustentável.
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Estratégias para medição de biogás e degradabilidade da matéria orgânica em
reatores anaeróbios
Merege, Vitor Rosa
(2011)
A presente pesquisa teve como principal objetivo estudar a produção de biogás e a
degradabilidade da matéria orgânica em reatores anaeróbios. Além disso, procurou-se
analisar as características do biossólido e do lixiviado resultante do processo. O estudo
foi realizado na fábrica de motores da Volkswagen do Brasil, site de São Carlos – SP,
com a utilização de quatro reatores com capacidade de 50L cada, projetados para o
monitoramento de temperatura e pressão e coleta de biogás e lixiviado. Cada reator
recebeu uma mistura de matéria orgânica úmida (MOU) e matéria orgânica seca (MOS)
em quatro diferentes proporções volumétricas, sendo o material proveniente,
respectivamente, do refeitório e da área verde de onde foi realizado o estudo. O
experimento durou seis meses, mas devido a alguns problemas operacionais não foi
obtido nenhum resultado prático. Porém, o estudo traz uma valiosa contribuição sobre
as dificuldades que este tipo de trabalho pode apresentar.
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Quantificação da produção de resíduos sólidos e organização de eventos mais
sustentáveis: estudo de caso na USP de São Carlos
Mortean, Alan Frederico
(2010)
Anualmente, diversos eventos técnicos e acadêmicos ocorrem na Universidade de São
Paulo, campus de São Carlos. Trata-se de simpósios, semanas de cursos de graduação,
congressos, cursos de qualificação profissional entre outros, que envolvem divulgação,
distribuição de materiais, alimentação e transporte de pessoas, entre outros aspectos.
Além disso, do ponto de vista ambiental, também se pode considerar que qualquer
evento gera impactos muitas vezes ignorados pela própria comissão organizadora. O uso
de recursos naturais, água e energia, por meio dos materiais utilizados no evento,
emissões de poluentes no ar devido ao transporte das pessoas, entre outros, são
exemplos de impactos socioambientais. Uma parcela desses impactos refere-se à
geração de resíduos sólidos produzidos antes, durante e após a realização dos eventos.
Buscou-se neste trabalho a realização de um levantamento qualitativo e quantitativo da
produção de resíduos sólidos em três eventos acadêmicos com duração de cinco dias
cada, ocorridos na Universidade de São Paulo, campus de São Carlos, por meio da
caracterização física de resíduos produzidos durante coffee breaks e provenientes da
divulgação e dos kits de materiais comumente distribuídos aos participantes. Através
desse levantamento da produção direta e indireta de resíduos nos eventos, foram tecidas
estratégias de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos para eventos técnicos e
acadêmicos, pautadas no princípio da prevenção à poluição. Os resultados mostraram
que 49% dos resíduos produzidos nos eventos são oriundos da divulgação, seguidos de
36% para os coffee breaks e 15% para os kits de materiais. Também se verificou que,
com ações simples, procurando utilizar-se materiais duráveis em detrimento de
descartáveis, pode-se obter uma redução de 62% da produção de resíduos sólidos nos
coffee breaks ou 22% nos resíduos totais de eventos. Esse tipo de análise, voltada a
eventos, ainda não havia sido feita no campus de São Carlos, e teve a intenção de
colaborar para a organização de eventos mais sustentáveis.
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Estudo de alternativas para reuso, tratamento e destinação final de cinzas de fundo
geradas no processo de incineração de resíduos sólidos urbanos
Nitsch, João
(2014)
Este estudo prevê uma revisão bibliográfica sistemática sobre a situação atual das
possíveis alternativas de tratamento, reutilização e disposição final das cinzas de fundo
provenientes do processo de incineração dos resíduos sólidos urbanos (RSU).
Atualmente o Brasil ainda aposta, em quase cem por cento dos casos por cento dos
casos, no uso de aterros sanitários como disposição final, e direta, dos RSU. Entretanto,
diversos países do mundo, como o Japão, França, Estados Unidos e outros, vêm
mostrando o potencial do uso de incineração como uma etapa de valorização dos
resíduos dentro da gestão dos RSU. A partir do processo de queima dos RSU é possível
produzir energia, calor e produtos que podem ser reutilizados em diversos setores, como
o da construção civil. Entretanto, pela alta concentração de substâncias tóxicas,
principalmente metais pesados, diversos cuidados devem ser tomados para ter um
processo limpo e seguro. Dentro das alternativas apresentadas, tentou-se apresentar
opções sempre viáveis e sustentáveis, visto que atualmente duas grandes preocupações
presentes nos empreendimentos são a questão econômica e a redução do uso dos
recursos naturais finitos. Além disso, dentro das alternativas para as cinzas de fundo, o
presente trabalho hierarquiza as alternativas para as cinzas de fundo da seguinte
maneira: reutilização, tratamento seguido de reutilização e tratamento seguido de
disposição final.
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Avaliação da geração de resíduos sólidos em eventos acadêmicos vinculados à
EESC – USP a partir da utilização do “guia prático para organização de eventos
mais sustentáveis campus USP de São Carlos”
Oliveira, Benjamin Pivotto
(2011)
Eventos são promovidos anualmente no campus da Universidade de São Paulo - São
Carlos, Brasil, onde a aplicação de medidas apoiadas em princípios sustentáveis pode
influenciar positivamente os colaboradores do evento. Esse trabalho tem como objetivo
a análise das taxas de geração de resíduos no evento, em suas distintas categorias,
mediante a aplicação de um guia voltado à organização de eventos mais sustentáveis.
Dois dos três eventos estudados puderam ser comparados com suas correspondentes
versões anteriores mediante o princípio da não-aplicação e aplicação do guia
respectivamente. O terceiro serviu de base para determinar a viabilidade da comparação
das médias de geração de resíduos dos três diferentes eventos. Os resultados obtidos
indicam principalmente que o fato de não usar o guia somado às características da
comissão organizadora do evento acarretaram no aumento em todas médias de geração
de resíduos sólidos por participante, sendo esse aumento de 28% no coffee break, 91%
na divulgação por participante e de 70% na produção total de resíduos. Por outro lado, o
uso do guia indica redução de 10% no total de resíduos gerados. As médias geradas
podem ser devidamente comparadas por causa da manutenção do modelo de gestão e
dimensionamento dos eventos com suas correspondentes versões anteriores. Além do
uso do manual, estratégias pautadas na não-geração de resíduos foram analisadas. Sendo
que os eventos 1,2 e 3 do ano de 2011 apresentam os respectivos potenciais de redução
da geração de resíduos sólidos totais: 46%, 53% e 48%. É válido lembrar que somente o
uso dessas estratégias não é suficiente para obter melhoras expressivas e contínuas na
organização dos eventos. Essa análise entre diferentes eventos revela que o Guia para
organização de eventos mais sustentáveis compõe um bom apoio na melhora da
organização de um evento.
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Análise do processo de implantação de uma Unidade Descentralizada de
Compostagem no campus II da USP São Carlos
Oliveira, Renato Arruda Vaz de
(2013)
A composição física dos resíduos domiciliares no Brasil apresenta predominância de
materiais orgânicos, os quais representam 51% do total de resíduos gerados no país.
Essa grande quantidade de matéria orgânica influi diretamente nos impactos ambientais
associados à disposição final desses resíduos em aterros sanitários. Uma das alternativas
que se apresenta como solução para a destinação final ambientalmente adequada dos
resíduos orgânicos é a compostagem. Este trabalho se propõe a fazer uma análise do
processo de desenvolvimento e construção de uma Unidade Descentralizada de
Compostagem (UDC) para atender a demanda do restaurante universitário do campus II
da USP São Carlos de forma a adequar o gerenciamento integrado de resíduos sólidos
da universidade à Politica Nacional de Resíduos Sólidos. Analisou-se o potencial da
UDC de promover a conscientização e aproximação dos cidadãos sobre a questão do
resíduo orgânico, fomentar a educação ambiental, o engajamento e capacidade
organizativa da comunidade para que a mesma seja protagonista da gestão do próprio
resíduo sólido. Realizou-se uma oficina de compostagem com alunos da Escola
Estadual Prof. Bento da Silva Cesar. Coletaram-se dados do RU para estimar a
produção de resíduos orgânicos, dimensionou-se a estrutura e área necessária para
realizar a compostagem. Além disso, realizaram-se análises físico-químicas e
granulométricas e avaliaram-se outras experiências de compostagem descentralizada
quanto às dificuldades enfrentadas e quanto aos aspectos importantes para a
implantação de UDCs comunitárias. Os resultados mostraram um aproveitamento de
toneladas compostadas por área (ton./m²) abaixo de outras iniciativas. A abordagem da
educação ambiental aliada ao pátio de compostagem demonstrou ser eficiente para tratar
a questão dos resíduos orgânicos com os alunos da escola. Em relação às análises físicoquímicas concluiu-se que as mesmas devem ser repetidas para fornecer resultados mais
conclusivos.
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Aproveitamento energético do gás do aterro sanitário de São Carlos (SP):
viabilidade e oportunidades
Parenti Júnior, Heitor
(2006)
Uma das soluções que desponta atualmente para o controle da emissão gasosa em
aterros sanitários é o aproveitamento racional de energia contida no gás, que é o
resultado da digestão anaeróbia dos resíduos sólidos urbanos – RSU – dispostos em
aterros sanitários municipais. Sabendo-se que sua composição apresenta quantidades
consideráveis de metano – gás de alto poder calorífico –, o gás dos aterros pode ser
utilizado em diversas situações locais de demanda por energia, tanto para usos diretos
(p.ex.: caldeiras), como para usos indiretos (p.ex.: geração de energia elétrica). Nesse
sentido, este trabalho teve como objetivo a avaliação do potencial energético do gás
gerado no aterro sanitário de São Carlos – SP, bem como a averiguação dos aspectos
técnicos, econômicos e políticos envolvidos em sua utilização. Assim, investigou-se a
produção de gás no referido aterro e o seu poder calorífico, através de coletas in situ e
do cálculo do potencial de geração de gás por tonelada de resíduo disposto no aterro
sanitário. Além disso, foram estudados modelos matemáticos de produção de gás em
aterros e a possibilidade de vincular um projeto de aproveitamento energético do gás do
aterro de São Carlos no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, previsto no Protocolo
de Quioto. Sendo assim, os seguintes resultados foram obtidos: a porcentagem de
metano no gás e atualmente da ordem de 40%; o potencial da geração de metano, Lo,
para este aterro é de 129,1 m3 de CH4/t de RSU; e um projeto de aproveitamento
energético pode gerar 83.143 toneladas de CO2 equivalente para um período de 14 anos.
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Sistema eletrônico microcontrolado para medição de temperatura na
compostagem
Phillips, Dennis Wayne
(2010)
Este trabalho apresenta um sistema microcontrolado para medição e aquisição da
temperatura na compostagem, ou vermicompostagem, usando sensores integrados e
contando ainda com comunicação com um microcomputador. O sistema faz a aquisição
automática em data e horário programados, registro da temperatura e transmissão dos
dados registrados, por comunicação serial. A compostagem consiste, em linhas gerais,
na transformação da matéria orgânica grosseira em material utilizável na agricultura, o
composto orgânico. O composto é resultado da degradação biológica sob condições
controladas. A análise dos dados da distribuição vertical da temperatura do composto é
necessária, pois a temperatura é um importante parâmetro na determinação do avanço e
desempenho da compostagem. O trabalho abrange o estudo da melhor forma de realizar
a aquisição e a transmissão dos dados registrados da temperatura ao computador e
possibilitar o controle deste importante parâmetro do processo
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Diminuição do tempo de compostagem através da trituração dos resíduos
orgânicos
Pires, Caio Souza
(2009)
Com o aumento da industrialização, a geração de Resíduos Sólidos Domiciliares tem
aumentado muito e uma forma adequada de disposição e tratamento desses resíduos não
está sendo utilizada pelas cidades brasileiras. A fração orgânica dos resíduos sólidos
domiciliares quando disposta inadequadamente, gera metano e gás carbônico ambos
gases de efeito estufa, e chorume, de difícil tratamento. A compostagem é uma forma de
tratamento da fração orgânica dos Resíduos Sólidos Domiciliares que pode evitar a
geração de produtos indesejados no processo de estabilização da matéria orgânica, mas
é preciso encontrar uma forma de se otimizá-la de modo a se obter um composto de boa
qualidade em menos tempo. Este trabalho teve como objetivo verificar se o controle
granulométrico da fração orgânica dos resíduos sólidos domiciliares influenciaria no
processo de compostagem. Através do acompanhamento da relação C/N, temperatura,
pH e Granulometria, analisou-se a interferência da trituração dos resíduos triturados e
uma leira testemunha sem trituração. Os resíduos são originários da coleta diferenciada
da fração orgânica dos Resíduos Sólidos Domiciliares, realizada pela Prefeitura
Municipal de São Carlos. As leiras trituradas se tornaram bioestabilizadas em menor
tempo se comparadas com a literatura e com a leira testemunha.
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Gestão dos resíduos sólidos de taifa: estudo de caso no porto de Santos – SP
Queiroz, Márcio da Silva
(2008)
Berço da vida no Planeta Terra, os oceanos sofrem graves alterações devido às ações
humanas. Atividade essencial para a circulação de mercadorias no contexto global atual,
o transporte marítimo é uma das principais fontes de poluição marinha. Durante os
trajetos das embarcações, diversos resíduos são gerados, necessitando de ações
adequadas de gerenciamento que evitem a degradação do ambiente marinho. Os
resíduos sólidos provenientes de cozinhas e restaurantes, serviços de higiene e limpeza,
assim como de áreas de enfermarias, cuja composição se assemelha aos resíduos sólidos
domiciliares, são denominados Resíduos Sólidos de Taifa (RST) ou resíduos sólidos
gerados em embarcações. Além do risco ambiental, os RST podem representar também
uma ameaça para a saúde pública e para a segurança agropecuária, pois podem ser
meios de disseminação de doenças e pragas. O trabalho pretende identificar as possíveis
abordagens para um modelo de gestão dos RST em portos. E, 1973, a Convenção
Internacional para a Prevenção da Poluição causada por navios (MARPOL 73/78)
estabeleceu as diretrizes para a gestão dos RST a bordo dos navios, assim como indicou
a necessidade de instalações de recepção adequadas nos portos. Para verificar a
realidade do gerenciamento dos RST em um porto brasileiro, foi escolhido o Porto de
Santos, o maior da América Latina e responsável pela movimentação de um quarto do
comércio exterior brasileiro. A partir de dados fornecidos pela Autoridade Portuária,
foram avaliadas as quantidades de resíduos descarregados por navios em dois períodos.
Todavia, os dados não se mostraram adequados, explicitando uma falha no atual modelo
de gestão. A partir do conhecimento da realidade do Porto de Santos, foram indicados
pontos onde o sistema adotado apresenta deficiências, juntamente com alternativas de
superá-las e sugestões para o avanço no conhecimento acerca dos RST.
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Estudo de alternativas de tratamento e disposição final dos resíduos de poda e
capina gerados no município de São Carlos/SP
Ramella, Rafael Moura
(2009)
A geração de resíduos sólidos no meio urbano e a necessidade de sua disposição final
fazem parte dos maiores problemas ambientais defrontados pela humanidade
atualmente. Os resíduos de poda e capina também fazem parte de tal problemática. O
presente trabalho realizou uma quantificação dos resíduos de poda de árvores e capinas
destinados ao aterro de RCD do município de São Carlos e o seu destino final,
vinculado principalmente ao potencial de tratamento desse resíduo em processo de
compostagem, haja vista que depositá-lo em lixões ou aterros sanitários, além da
poluição gerada a partir da degradação, comprometem o espaço dos mesmos,
diminuindo seu tempo de vida útil. Através do estudo de caso do aterro de resíduos de
construção e demolição (RCD) do município de São Carlos pôde-se verificar a
dimensão da problemática ocasionada pelos resíduos de poda e capina em um município
e, principalmente, em um aterro de RCD, ressaltando a importância de tratamento dos
resíduos de poda e capina. A quantificação dos resíduos de poda e capina foi realizada
através de um cruzamento de dados obtidos por Córdoba (2009) (em fase de elaboração)
e pelo Relatório de Material Coletado, ambos obtidos no aterro de RCD do município
de São Carlos, SP. O volume médio mensal obtido foi de 1.000 m3. Através de uma
análise bibliográfica detalhada foi possível identificar que a compostagem é uma
excelente alternativa ao tratamento dos resíduos de poda e capina. Os 280m3 de
composto produzidos mensalmente podem ser totalmente utilizados por instituições
municipais (Horto Florestal, Horta Municipal e Prefeitura Municipal) e pelo mercado
regional.
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Estudo da viabilidade de alternativas ao aterro sanitário e aproveitamento da
matéria orgânica dos Resíduos Domiciliares
Recco, Daniel Molina
(2014)
Visto a grande quantidade de resíduos sólidos gerados nos municípios, um tratamento
da matéria orgânica se faz necessário, já que o material inerte geralmente é reciclado. A
proibição da disposição final em aterros sanitários e uma legislação, como a Política
Nacional do Meio Ambiente, que cria diversos incentivos políticos ao uso de
tecnologias de recuperação energética e compostagem dos resíduos orgânicos. A partir
de uma caracterização dos resíduos sólidos domiciliares, pode-se afirmar que o Brasil
tem uma produção muito alta de restos orgânicos, e muita energia e produtos de valor
comercial são desperdiçados com a disposição final em aterros sanitários. Para isso,
foram estudadas sete alternativas diferentes para o tratamento da matéria orgânica,
sendo eles a compostagem aeróbia; a biometanização; a incineração; a fermentação; a
extração de óleo; a pirólise; e a gaseificação. Para cada técnica, foram avaliados os
produtos gerados, os aspectos econômicos, os impactos no meio ambiente, as
tecnologias disponíveis e o panorama mundial de uso delas. A partir disso, chegou-se na
conclusão de que o Brasil deveria investir mais nas tecnologias de compostagem e
biometanização, enquanto as alternativas que envolvem calor e queima ainda não são
comercialmente viáveis ou necessárias, já que a matriz energética brasileira é
basicamente hídrica e a curto prazo não há planejamento para mudança. Também se faz
necessário mais estudos com algumas técnicas, que carecem de exemplos em operação e
pesquisas mais voltadas para a área de resíduos sólidos no geral.
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Gestão de Resíduos da Construção Civil: estudo de caso com moradias populares
Rodrigues, Rodrigo Carneiro
(2014)
A indústria da construção civil tem grande importância no cenário econômico, e
desenvolve importante papel social devido ao grande uso de mão de obra.
Recentemente, a questão ambiental foi incorporada ao setor da construção civil,
formando assim o tripé da sustentabilidade: econômico, social e meio ambiente. Uma
importante questão brasileira é o déficit habitacional, que atualmente vem sendo
combatido com o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Diante dessa nova visão
ambiental, a preocupação com impactos ambientais advindos da construção civil, criou
a necessidade de gestão de resíduos sólidos. No presente trabalho buscou-se apresentar
uma proposta de gestão para os resíduos da construção civil em uma obra do programa
MCMV. A construção de casas populares apresenta características, repetição de tarefas,
que favorecem a análise sobre o assunto. Junto a esse processo de criação de ideias de
gestão, a legislação que aborda o tema foi fundamental para criar um direcionamento
para o plano de gestão. O plano proposto passou por várias etapas, como uma reunião
inicial onde visava fortalecer a questão ambiental. Parte fundamental deste plano passa
pela etapa de classificação e caracterização dos resíduos sólidos da construção civil
(RCC), que visam a identificação da tipologia e origem dos RCC, e auxiliaram nas
etapas subsequentes, de segregação e triagem. Após segregados temos a fase de
acondicionamento, transporte e destinação dos RCC, que apresentam características
simples, mas não menos importantes. Por último foi proposto o monitoramento de todo
o processo, pois o assunto gestão de resíduos sólidos ainda é novo e mutável. Temos ao
fim que a ideia de gestão dos RCC, enfrenta alguns entraves ideológicos dentro das
empresas que acabam por enxergar a temática ambiental de forma antiquada, além de
carecer de mão de obra com melhores qualificações.
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Estudo da qualidade do vermicomposto produzido a partir do composto
proveniente da unidade descentralizada de compostagem de São Carlos/SP
Silva, Katia Cristina da Cruz
(2008)
O presente trabalho de graduação teve como objetivo descrever os procedimentos
realizados para avaliar a qualidade do vermicomposto produzido em escala laboratorial.
Para tanto, foi realizado o pós-tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos
urbanos (RSU) via vermicompostagem, utilizando-se como matéria prima, o composto
produzido na Unidade Descentralizada de Compostagem (UDC) de São Carlos/SP. O
experimento foi montado no Laboratório de Resíduos Sólidos do Departamento de
Hidráulica e Saneamento (EESC/USP). Foram construídas 10 caixas de madeira (0,45 x
0,45 x 0,45), as quais foram preenchidas com a mistura de composto de lixo e areia. As
minhocas utilizadas foram as da espécie Eisenia foetida. A vermicompostagem, em
caixas, foi realizada em duplicatas para compostos com 30 e 60 dias e em triplicata para
os compostos com 45 e 90 dias. Análises físico-químicas e bacteriológicas foram
realizadas a fim de avaliar a qualidade do vermicomposto em função das legislações
vigentes. Os resultados indicaram a importância do estabelecimento de um tempo
mínimo de pré-compostagem para eficiência do processo de vermicompostagem (pH,
temperatura, e granulometria adequadas para o desenvolvimento das minhocas, etc.).
Outro aspecto importante é definir adaptações quanto ao número de minhocas utilizadas
ou ao tempo destinado ao processo de vermicompostagem. Neste experimento, o
vermicomposto produzido a partir do composto de lixo com 90 dias apresentou os
resultados mais satisfatórios frente aos parâmetros físico-químicos e biológicos
avaliados.
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Avaliação da gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares no município de São Carlos
Tiba, Rafael Yoshio
(2014)
A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 foi um marco muito
importante para o país devido o inicio da articulação entre a União, o Estado e
Municípios com o setor produtivo e a sociedade civil na busca por soluções dos
resíduos sólidos. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar as
questões relacionadas aos resíduos domiciliares no município de São Carlos, cidade do
interior do Estado de São Paulo, com base nas exigências da Política Nacional e propor
sugestões de ações ao poder público municipal visando melhoria da gestão e do
gerenciamento integrado dos resíduos domiciliares. Esta pesquisa permitiu entender a
importância do envolvimento dos diferentes atores da sociedade civil na elaboração e
aplicação das políticas públicas voltadas para os resíduos sólidos.
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Reaproveitamento energético dos refugos industriais do processo de rotomoldagem
a partir da gaseificação
Zuim, Bruno Brandino
(2013)
O desenvolvimento do sistema capitalista, o crescimento populacional e o aumento da
produção de bens de consumo são alguns dos fatores que contribuem para a geração
crescente e, por vezes, desordenada dos resíduos sólidos no planeta. Contudo, em
muitos casos não há a prática de destinação e disposição ambientalmente adequada para
tais materiais. Possíveis tratamentos para os resíduos englobam processos
termoquímicos de reaproveitamento energético, os quais convertem materiais de baixo
valor agregado em produtos de interesse, tal como a eletricidade. Este trabalho
consistiu, particularmente, na avaliação da instalação de um sistema de gaseificação em
uma indústria de médio porte. A partir de um estudo de caso, foram obtidos os dados do
processo de transformação de polímeros por seu processo produtivo de rotomoldagem,
segundo os quais foi estimada a quantidade de energia possível de ser gerada a partir do
poder calorífico da resina polimérica proveniente dos refugos industriais, sendo estes o
combustível para o processo de gaseificação. A estratégia metodológica compreendeu a
determinação das rotas produtivas e dos equipamentos constituintes do sistema
gaseificador. Dessa forma, foram discutidas, primeiramente, as vantagens e as
desvantagens da eventual utilização de tal sistema para a empresa do estudo de caso.
Por fim, foi considerada tal hipótese para outros possíveis tipos de indústrias presentes
no mercado, principalmente no que se refere às diferentes capacidades produtivas. Os
resultados destacam, em relação à indústria alvo, que o sistema ainda não é viável, em
razão de seu baixo consumo de resina polimérica. No entanto, a discussão aponta uma
série de vantagens para esta aplicação em empresas de grande porte. Nestas, além de
assegurarem-se demandas poliméricas satisfatórias para a geração de energia elétrica em
escalas tangíveis, outros inconvenientes intrínsecos à aquisição do sistema gaseificador
são também minimizados. A análise dos resultados permitiu concluir, ainda, que um
processo de tratamento de resíduos, tal como a gaseificação, não propicia apenas o
benefício energético, mas integra uma das possíveis medidas capazes de desenvolver
plenamente um sistema de gestão ambiental empresarial. Este sistema, ao considerar a
destinação correta dos resíduos em vez da simples disposição final, contemplaria
aspectos econômicos e ambientais. Ao mesmo tempo, a organização fortificaria sua
imagem e projetar-se-ia competitivamente no mercado, minimizando o risco de
eventuais prejuízos financeiros.
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Avaliação dos resíduos domiciliares do município de Poços de Caldas (MG),
visando adequação junto à Política Nacional
Ussier, Ana Carolina Mendes
(2014)
Taxas elevadas de crescimento populacional e a concentração cada vez mais acelerada
em áreas urbanas, associadas à intensificação da industrialização e do consumo de
embalagens descartáveis, tiveram como consequência o aumento da geração de resíduos
domiciliares. Por outro lado, foi sancionada em 2010 a Lei Federal nº 12.305, que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece diversas diretrizes para o
assunto. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo a avaliação do cenário
dos resíduos domiciliares no município de Poços de Caldas (MG) e a proposição de
ações para sua adequação à Política Nacional. Para isso, foi dividido em três etapas
metodológicas: caracterização física dos tipos de coleta, comparação entre as formas de
coleta adotadas e proposição de ações. Não existem no município iniciativas de coleta
de materiais orgânicos, portanto realizou-se a caracterização apenas da coleta regular,
da coleta seletiva e da coleta informal. Entre os resultados obtidos, destaca-se a
composição gravimétrica dos resíduos coletados convencionalmente: 53,2% são matéria
orgânica; 13,3% plásticos; 16,3% papel e papelão; 3,6% metais; 5,4% vidro; e 8,2% são
rejeitos. Ou seja, 91,8% dos materiais que são encaminhados atualmente para o aterro
sanitário poderiam ser reaproveitados, por meio de reciclagem ou da compostagem.
Entretanto, a coleta seletiva abrange apenas 6,1% dos resíduos secos gerados em Poços
de Caldas e 25% dos bairros. Com relação à coleta informal, foram identificados 99
catadores que trabalham nas ruas e que não possuem ainda nenhuma iniciativa para a
sua inclusão social. Portanto, entre as principais ações propostas para a adequação
municipal à Política Nacional de Resíduos Sólidos estão: o encerramento do aterro
controlado e a instalação de um aterro sanitário; o incentivo a iniciativas de
compostagem doméstica; a expansão do programa de coleta seletiva e a inclusão social
dos catadores informais.
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Estudo da atenuação dos contaminantes de líquidos percolados no solo
Almeida, Tania Leme de
(2005)
A maioria dos municípios brasileiros dispõe os resíduos sólidos domiciliares em locais a
céu aberto, sem controle e critério, contribuindo para a poluição das águas superficiais e
do lençol freático. Estudos da contaminação de solos e seus mecanismos são cada vez
mais explorados devido à necessidade de segurança, a longo prazo, exigida para
sistemas de contenção de resíduos. A movimentação de chorume dos aterros para os
solos, águas superficiais e subterrâneas coloca em risco a saúde pública pela
contaminação. Estudos recentes constataram a existência de processos que permitem a
atenuação natural dos contaminantes presentes nestes percolados. O adequado
entendimento destes processos pode dar origem a uma série de benefícios possíveis de
serem aplicados em aterros antigos, novos ou naqueles que ainda serão concebidos. O
presente trabalho avaliou a atenuação de contaminantes, presentes no chorume, pelo
solo por meio de experimento desenvolvido em colunas de percolação. O chorume e o
solo utilizados neste experimento são provenientes do aterro sanitário de São Carlos SP. O solo utilizado foi caracterizado quanto à composição físico-química para verificar
o transporte do percolado nas colunas e a interação solo-contaminante. As curvas
características do transporte de contaminantes traçadas apresentaram baixas
concentrações de Pb (Chumbo), Cd (Cádmio), Fe (Ferro), Zn (Zinco) e Mn (Manganês)
nas amostras efluentes. Já o Na (Sódio), K (Potássio), Cl (Cloro), Ni (Níquel) e Cu
(Cobre) foram preferencialmente lixiviados com o chorume percolante, evidenciando a
variação da faixa de concentração de cada elemento no percolado. Os perfis de
concentração dos metais pesados mostraram que existe uma frente de contaminação,
apresentando uma relação entre a concentração do metal sorvido no solo e sua
concentração no percolado. As curvas de retenção de metais no solo mostraram que o
Cd, Pb, Cr, Cu e Mn foram preferencialmente sorvidos no solo em relação ao Fe, Zn e
Ni. O solo em questão apresentou bom potencial para retenção dos contaminantes
presentes no chorume, apesar de ser classificado como arenoso e de suas características
químicas não se enquadrarem nos parâmetros adequados para sua utilização em áreas de
disposição de resíduos sólidos urbanos. Seu uso em base de aterros sanitários de
pequeno porte pode ser considerado, desde que suas características sejam melhoradas
por meio da mistura com geossintéticos. Este procedimento acarreta certa economia na
construção de camadas impermeabilizantes, pois dispensa o uso de argilas e evita seu
transporte de locais distantes do aterro.
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Classificação e caracterização dos resíduos do beneficiamento da sucata de ferro e
aço utilizada no processo siderúrgico para identificação da viabilidade de
aplicações
Batista, Daniella Cristina
(2014)
A gestão dos resíduos sólidos está se tornando prioridade tanto no sistema público como
no privado. Considerando o tripé da sustentabilidade (social, ambiental e econômico),
as indústrias vêm adotando a transformação dos resíduos em coprodutos como um
negócio estratégico. Um exemplo é a indústria do aço. Na produção do aço em usina
semi-integrada, utiliza-se pelo menos 70% de sucata de ferro e aço como matéria-prima.
O grupo das sucatas de pós-consumo é o mais utilizado, devido à maior disponibilidade
no mercado. Entretanto, este grupo de sucata possui alto teor de impurezas. A remoção
destas impurezas geralmente é feita em um equipamento chamado Shredder, uma
máquina trituradora de sucata. Os metais não ferrosos separados neste beneficiamento
tem alto valor de mercado e são comercializados, e sobram os resíduos não metálicos
que são chamados de Resíduos da Shredder. O foco deste trabalho foi a caracterização
físico-química e a classificação de periculosidade destes resíduos, para identificação de
aplicações viáveis. O trabalho foi realizado em uma Shredder situada no município de
Iracemápolis, no Estado de São Paulo. No período de setembro a março de 2014, foram
geradas, em média, 4.928,32t/mês de Resíduo da Shredder. Pelas características
apresentadas, os Resíduos da Shredder são divididos em Fluf da Shredder e em Terra
da Shredder. A Terra daShredder apresentou características para potencial aplicação na
construção civil, e o Fluf para recuperação energética, principalmente devido ao alto
poder calorífico. O poder calorífico médio encontrado para o Fluf foi de 4.527,48
Kcal/Kg (PCI E PCS). Este valor é equivalente a combustíveis consolidados, como o
carvão mineral brasileiro. Entretanto, devem ser tomadas precauções no gerenciamento
desses resíduos para mantê-los classificados como não perigosos, bem como deve ser
estudada tecnologia para remoção de organoclorados.
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Subsídios bibliográficos para utilização de lixão desativado para disposição final
de resíduos sólidos gerados no setor calçadista do município de Jaú – SP
Bernardi Filho, Nilo André
(2005)
Com o advento da geração do consumo e conforto, depara-se hoje com o aumento
exponencial da quantidade de resíduos sólidos, que são lançados em áreas nem sempre
apropriadas. Cada vez mais, e em função do crescimento, os administradores das
cidades estão encontrando dificuldades para escolher áreas próprias para a destinação
final dos resíduos sólidos, causando inúmeros impactos ambientais, áreas estas, que
muitas vezes se apresentam no caminho do crescimento municipal. Nesse sentido, esta
pesquisa estuda a possibilidade de utilização de áreas anteriormente degradadas pela
disposição de resíduos sólidos, como alternativa locacional para disposição de resíduos
sólidos, gerados pelo setor calçadista do município de Jaú-SP, após a recuperação da
mesma. Este estudo vai ser realizado no lixão de Jaú, onde deverão ser coletadas
amostras de água em poços de monitoramento localizados no entorno da área e amostras
de chorume. Um dos alicerces que sustenta um município e proporciona
desenvolvimento ao mesmo, é o crescimento do setor industrial, já que seus habitantes
precisam de uma ocupação e serem remunerados dignamente por ela. O município de
Jaú gera nas suas indústrias cerca de 30 toneladas diárias de resíduos sólidos, sendo
60% proveniente de indústrias calçadistas, o que torna a pesquisa interessante, já que
serão analisados dados que envolverão o resultado do descarte de resíduos sólidos,
durante vários anos e seu comportamento após esse período.
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Caracterização da comunidade procarionte presente no tratamento anaeróbio da
fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos em conjunto com serragem e lodo de
esgoto
Bianco, Carolina Ibelli
(2015)
Na presente pesquisa, utilizou-se a técnica molecular de Eletroforese em Gel de
Gradiente Desnaturante (DGGE) e microscopia óptica (contraste de fase e
fluorescência) para caracterizar a comunidade procarionte estabelecida em quatro
biometanizadores de 50 L e em três biometanizadores de 5 L, cujo substrato principal
foi a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU) acrescida de serragem
(12% nos biometanizadores de 50 L e 20% nos de 5 L) e lodo de esgoto (9% e 18% nos
biometanizadores de 50 L; 40% e 60% nos de 5 L). Pela análise do perfil das bandas de
DGGE, verificou-se uma alteração na estrutura da comunidade de bactérias presentes no
chorume dos biometanizadores de 50 L entre 60 e 120 dias de operação, período
caracterizado pelo acúmulo de ácidos graxos voláteis, consumo crescente de
alcalinidade, queda de pH e aumento da demanda química de oxigênio, resultando na
baixa remoção de sólidos totais voláteis e na ausência de metano no biogás. Pela análise
de microscopia de fluorescência, não foram detectadas metanogênicas em nenhuma das
amostras de chorume dos biometanizadores de 50 L, sendo que as principais
morfologias e formas de agrupamento visualizadas foram: bacilo, diplobacilos, vibrião,
espirilo, diplococos e cocos em cadeia. Os biometanizadores de 5 L, por serem
inoculados com maiores proporções de lodo de esgoto do que os biometanizadores de
50 L, apresentaram um processo mais equilibrado. Um dos tratamentos de 5 L (ETE 2)
obteve a maior similaridade para o domínio Archaea entre o digestato e o respectivo
inóculo, demonstrando a adaptação das arqueas exógenas ao substrato principal
(FORSU), sendo esse o único tratamento para o qual detectou-se metano no biogás. Os
resultados sugeriram que monitorar a comunidade microbiana que se desenvolve e atua
no processo de biometanização pode trazer maior sensibilidade e especificidade na
detecção e confirmação de instabilidades do sistema, garantindo intervenções somente
quando necessário.
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Reaproveitamento do resíduo Terra da Shredder através da técnica de
solidificação/estabilização em matrizes de cimento Portland para aplicação na
construção civil
Caetano, Juliana Argente
(2015 - em andamento)
O triturador de sucatas “Shredder” é o equipamento para o processamento da sucata
ferrosa. Ele permite a reciclagem do aço nas siderúrgicas. O presente trabalho propõe
utilizar a Terra da Shredder, resíduo sólido gerado nesse equipamento, no setor da
construção civil, por meio da técnica de solidificação/estabilização (S/S) em matrizes de
cimento Portland. Os experimentos dessa pesquisa serão realizados com a Terra da
Shredder gerada no município de Iracemápolis-SP-BR O grande volume de resíduo
gerado, podendo variar de 1848 t a 3079 t por mês, exige o desenvolvimento de
tecnologias para seu reaproveitamento. A investigação experimental se iniciará com a
caracterização do resíduo, avaliando o processo de geração, a caracterização como
agregado e a capacidade pozolânica. A etapa seguinte compreende a produção de
matrizes compostas com cimento, agregados e água. Serão produzidos corpos-de- prova
cilíndricos com os seguintes teores de substituição da areia natural pelo resíduo: 0%,
20%, 30%, 40%, 50% e 60%. Também será feita a avaliação mecânica das matrizes
através do ensaio de resistência à compressão. A matriz com a composição que
apresentar o melhor desempenho mecânico será a matriz utilizada para a confecção das
peças de concreto para pavimentação. As peças de concreto serão confeccionadas e, em
seguida, serão submetidas aos ensaios de resistência à compressão, absorção de água e
solubilização. Esse último ensaio demonstrará a eficiência da estabilização do resíduo
na matriz de cimento, enquanto que os ensaios anteriores demonstrarão se as peças de
concreto produzidas estão adequadas às normas brasileiras.
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Proposta de minimização de resíduos em indústria de acabamento de metais:
estudo de caso
Capelini, Márcia
(1999)
Tendo em vista a crescente preocupação em se criar novas soluções para o
gerenciamento de resíduos industriais, em face aos problemas ambientais e econômicos
que estes representam, apresentam-se neste trabalho, propostas de alternativas para o
processo industrial, visando diminuir a geração de resíduos, na fonte ou através de
reciclagem. Estas propostas estão embasadas na ênfase em minimização de resíduos,
como estratégia de gerenciamento de resíduos. Utilizou-se para este fim, um estudo de
caso de um processo industrial de acabamento de metais, realizado na indústria
Correntes São Carlos Ltda., situada na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo.
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Prevenção da poluição aplicada às embalagens de uso industrial: estudo de caso
Castro, Marco Aurélio Soares de
(2005)
O conceito de prevenção da poluição, já abordado em estudos sobre efluentes e outros
tipos de resíduos, deve se estender também à questão das embalagens utilizadas em
indústrias. Isto porque, com o aumento na complexidade dos processos produtivos, as
embalagens passaram a ser empregadas também para abrigar componentes durante a
fabricação e o transporte, e não mais apenas para conter o produto final; assim, sua
utilização pode acarretar a geração de grandes quantidades de resíduos, caso o princípio
da prevenção não seja adotado. É neste quadro que o presente trabalho se insere:
inicialmente, apresenta considerações relativas às embalagens e à evolução dos
conceitos do gerenciamento de resíduos, destacando a presença da prevenção da
poluição em norma ISO 14001 e em dispositivos legais do Brasil e de países da
Comunidade Econômica Européia. Através de estudo de caso realizado em uma
empresa montadora de motores localizada em São Carlos (SP), foram identificados
procedimentos adequados à prevenção da poluição por embalagens de uso industrial,
como a utilização de embalagens retornáveis; observou-se, no entanto, a geração de
resíduos a partir de acessórios que acompanham as embalagens, como filmes e cintas
plásticas. Por fim, a partir da escolha de um modelo de motor produzido na empresa,
foram analisadas as embalagens cujos componentes estão envolvidos em sua fabricação;
com os dados obtidos, foram propostos e determinados índices de desempenho relativos
à ocorrência de descartes de acessórios em termos quantitativos e qualitativos, segundo
o tipo de material.
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Tratamento biológico de líquidos de aterros sanitários utilizando reator anaeróbio
horizontal de leito fixo (RAHLF)
Contrera, Ronan Cleber
(2003)
Ainda são poucas as cidades brasileiras que dão destino adequado aos seus resíduos
sólidos urbanos. A disposição de resíduos em aterros sanitários é hoje uma das formas
mais econômicas e adequadas de disposição. A grande quantidade de matéria orgânica
presente nos resíduos domiciliares, a umidade própria dos resíduos, a infiltração de
águas de chuvas e as atividades microbiológicas faz com que se gere no interior dos
aterros os líquidos percolados. Esses líquidos apresentam elevada demanda bioquímica
de oxígenio (DBO) e são potencialmente poluidores. Esse trabalho avaliou a eficiência e
a viabilidade da utilização de um reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) no
tratamento de líquidos percolados coletados nos aterros sanitários de Bauru-SP e Rio
Claro-SP. O reator, em escala piloto, constituiu-se de um tubo de PVC com 3,0 m de
comprimento e 14,5 cm de diâmetro interno, perfazendo uma relação comprimento por
diâmetro (L/D) de aproximadamente 20 e volume de aproximadamente 50 L. O reator
possuía coletor de gases e amostradores intermediários ao longo do comprimento, em
posições correspondentes a L/D de 4, 8, 12 e 16. Como suporte de imobilização foi
utilizada espuma de poliuretano com densidade de 20 Kg.m-3 na forma de cubos de
aproximadamente 10 mm de lado. Os percolados foram coletados e armazenados em
uma câmara fria a 5ºC e o reator foi mantido com temperatura controlada em uma
câmara a 30ºC. Ao se operar o sistema por oito semanas, com o percolado coletado em
Bauru-SP, não houve adaptação da biomassa devido provavelmente às altas
concentrações de NH3 . Utilizando o percolado de Rio Claro-SP, o sistema apresentou
inicialmente baixas eficiências, mesmo com o tempo de detenção hidráulica de 25 dias.
Mas após mudanças na estratégia de operação, utilizando-se um substrato sintético na
adaptação e substituindo-se o percolado por outro coletado no mesmo aterro, o sistema
reagiu muito bem, obtendo-se eficiências de aproximadamente 80% em termos de
remoção de DQO, com tempo de detenção hidráulica de 2,5 dias e com DQO afluente
da ordem de 5.000 mg/L.
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Estudo do sistema de gerenciamento integrado de resíduos de construção e
demolição do município de São Carlos – SP
Córdoba, Rodrigo Eduardo
(2010)
Com a intensificação da geração de resíduos sólidos urbanos, as autoridades,
pesquisadores e sociedade têm voltado seus esforços para enfrentar as dificuldades de
manejo e disposição final adequada desses resíduos. Neste sentido, é coerente afirmar
que os resíduos de construção e demolição (RCD) fazem parte dessa problemática, pois
geralmente representam a maioria dos resíduos sólidos gerados no meio urbano. A
ausência de políticas públicas em relação à gestão e gerenciamento desses resíduos tem
provocado diversos impactos como, por exemplo, o surgimento de vários depósitos
clandestinos nas áreas mais afastadas do perímetro urbano e gastos por parte da
administração pública com modelos de gestão corretiva. Entretanto, esse modelo
corretivo tem se demonstrado obsoleto e ineficaz para minimizar os impactos negativos
gerados pela deposição irregular de RCD. Diante desses fatos, foi criada a Resolução
CONAMA nº 307/2002, que instituiu que os municípios devem prover políticas
públicas voltadas a evitar o descarte dos RCD em locais irregulares e que contemplem a
minimização dos impactos causados ao meio ambiente e saúde humana. Assim, com
intuito de contribuir nesta área de conhecimento a presente pesquisa teve por finalidade
estudar a situação do sistema de gerenciamento integrado de RCD do município de São
Carlos-SP, após a regulamentação da Resolução CONAMA nº 307/2002. Para tanto, foi
realizado um levantamento da situação atual do gerenciamento dos RCD no município,
por meio de quatro etapas de estudo - contextualização dos indicadores básicos locais;
caracterização quantitativa; caracterização qualitativa e por fim análise das áreas de
descarte clandestino e áreas de implantação de pontos de captação para pequenos
volumes de RCD. Com base nos resultados obtidos neste estudo, foi possível verificar
que o município de São Carlos possui um Plano Integrado de Gerenciamento de RCD,
em consonância com a Resolução CONAMA nº 307/2002. Porém pode-se constatar que
o respectivo município não possui implantada uma rede de captação que contemple os
pequenos volumes, assim este sofre com o aumento de áreas de descarte clandestino, as
quais causam diversos impactos ao meio ambiente e saúde pública local. Entretanto,
medidas adotadas neste novo sistema também demonstraram fatores positivos como a
redução de descartes em aterros e geração de emprego e renda. Por fim, esta pesquisa
implementou uma metodologia de caracterização dos RCD por análise de imagens, a
qual se demonstrou eficiente na caracterização de amostras que apresentavam peças
com grandes volumes como, por exemplo, vigas, pilares e placas de concreto.
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Análise de viabilidade da utilização do lodo de ETA coagulado com Cloreto de
Polialumínio (PAC) composto com areia como agregado miúdo em concreto para
recomposição de calçadas – Estudo de caso na ETA do município de Mirassol –SP
Costa, Álvaro José Calheiros da
(2011)
O presente trabalho foi elaborado com o intuito de equacionar dois problemas: redução
do impacto ambiental do lançamento do lodo de ETA Mirassol in naturanos córregos e
a redução de custos através da redução na quantidade de lodo enviada para o aterro
sanitário e da redução no volume do agregado miúdo o qual, apesar de não representar o
maior custo entre os matérias necessários para a confecção do concreto, representa uma
redução de custos para a empresa concessionária que precisa recompor diariamente as
calçadas que são quebradas para a execução de seus serviços de manutenção nos
sistemas de água e esgoto . Devido ao fato de a ETA Mirassol ainda não dispor de um
plano de gerenciamento dos resíduos de seu tratamento, como metodologia de secagem
das amostras de lodo, optou-se pela simulação de lagoa de lodo fora de escala em que o
lodo ficou exposto ao sol durante períodos diferentes de 15 a 30 dias. A primeira
amostra, mais seca, foi utilizada nos ensaios de lixiviação e solubilização e a segunda
nos ensaios envolvendo o concreto. Foram realizados ensaios de lixiviação e
solubilização como o objetivo de classificar o lodo de acordo com a ABNT NBR
10.000/2004 os quais, resultaram em excesso nos teores de cádmio, chumbo e,
principalmente de manganês, cerca de 400 vezes maior que o permitido. Por conta disto,
o lodo pode se classificado como resíduo classe II A, ou seja, não perigoso e não inerte.
Vale destacar que apesar de coagulado com policloreto de alumínio, o lodo não
apresentou teores deste metal que superassem os limites da norma. Voltando a padrões
que determinem a maneira adequada de executá-lo. Desta forma, optou-se por simular a
confecção do concreto realizada no dia-a-dia pelos pedreiros, compreendendo o traço
1:2:3 (cimento: areia: brita) em massa e com o acompanhamento visual de sua
tratabilidade. A análise de viabilidade da utilização do lodo como agregado foi realizada
com base nos ensaios de compressão axial e compressão diametral, também conhecido
como ensaio brasileiro (tração). Estes ensaios demostraram que para os traços que
utilizam 5%, 10% e 20% de lodo, foram obtidas resistências à compressão axial
superiores à meta de 15MPa o que foi considerado bastante satisfatório uma vez que são
recomendados para calçadas valores de 10MPa. Já para os ensaios de tração, não há
referências , mas pode-se constatar que a utilização do lodo como composto com areia
como agregado miúdo interfere sensivelmente nos resultados , sendo que a utilização do
lodo da ETA Mirassol em concretos para recomposição de calçadas é viável nas
porcentagens até 10%.
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Avaliação multicritério de cenários em gerenciamento de resíduos sólidos urbanos
D’Aloia, Luís Gustavo Pila
(2011)
A hierarquia do gerenciamento de resíduos sólidos apresenta-se como a melhor opção
global em termos ambientais ao prever práticas de redução na fonte e processos de
recuperação material e energética anteriores à disposição final. Suas diretrizes foram
incorporadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, redefinindo responsabilidades
e estratégias em gerenciamento de resíduos sólidos. Aplicada aos resíduos sólidos
urbanos (RSU), a hierarquia envolve, além do aspecto ambiental, a análise de
viabilidade econômica, aspectos sociais, aspectos de saúde pública, a análise de
viabilidade técnica e a motivação política, tomando contextual a tomada de decisão para
implementação de estratégias nesse sentido. Dessa forma, esta pesquisa teve como
objetivo avaliar a preferência de especialistas por cenários orientados à hierarquia do
gerenciamento de RSU em São Carlos/SP utilizando a Metodologia Multicritério de
Apoio à Decisão. Inicialmente, foram identificadas, através da revisão da literatura,
ações e/ou métodos de tratamento de RSU voltados à hierarquia do gerenciamento de
RSU. Posteriormente, foram identificados os critérios de decisão por meio da
construção de mapas cognitivos com 6 atores de reconhecida experiência em
gerenciamento de RSU no contexto do município. Os mapas cognitivos também
restringiram as alternativas de decisão àquelas passíveis de serem empregadas pelo
poder público municipal. Com base na avaliação dos mapas, foram selecionados 10
critérios de decisão e construídos 11 cenários (ações potenciais) contemplando as
alternativas, compondo o modelo multicritério de apoio à decisão. Os critérios de
decisão englobaram aspectos econômicos, ambientais, de saúde pública e sociais. Os
cenários foram construídos considerando estratégias de recuperação material
(compostagem e reciclagem), recuperação energética (biogás e incineração) e redução
na fonte (cobrança de taxas, consumo consciente e incentivo à reutilização). Para
avaliação da importância dos critérios utilizou-se a metodologia Delphi, associada ao
Analytic Hierarchy Process, envolvendo 18 especialistas que também avaliaram o
desempenho dos cenários segundo os objetivos de cada critério. Dentre os critérios,
obtiveram as maiores importâncias relativas aqueles relacionados à saúde pública e à
recuperação material, sendo os de mais baixa importância relativa os critérios de
recuperação energética e de geração de créditos de carbono. O julgamento do modelo
multicritério pelos especialistas subsidiou a aplicação dos Métodos Multicritério de
Apoio à Decisão Compromise Programming, Cooperative Game Theory, ELECTRE II
e PROMETHEE II, disponíveis para apoio à decisão no software MCDA-FEC
(UNICAMP). Seus resultados mostraram que os cenários preferidos foram aqueles que
conjugaram estratégias de recuperação material e energética, sendo menos preferidos
aqueles que previram apenas a incineração, com ou sem recuperação energética.
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Estudo dos lixiviados das frações do aterro sanitário de São Carlos - SP por meio
da caracterização físico-química
Ferreira, Adriana Gonçalves
(2010)
Este trabalho teve como objetivo determinar as fases de decomposição das frações dos
resíduos dispostos no aterro sanitário de São Carlos – SP a partir do estudo das
características dos lixiviados gerados. Foram coletadas amostras do lixiviado gerado na
parte mais antiga do aterro (encerrada a 10 anos) e nas 1a, 2a e 3a ampliações (esta
última em operação). A coleta foi dividida em dois períodos: seco (junho a setembro de
2009) e chuvoso (outubro a dezembro de 2009). As seguintes análises foram realizadas:
pH, alcalinidade, ácidos voláteis totais, DQO, sólidos, metais NTK e ‘N’ amoniacal. Em
todos os pontos os valores de pH encontrados foram superiores a 8. A alcalinidade
variou entre 4000 e 12000 mg/L ‘CA”CO IND.3’ enquanto os AVT apresentaram
concentrações sempre inferiores a 700 mg/L ‘ CA”CO IND.3’. A DQO apresentou
concentrações entre 3000 e 7000 mg/L durante o período seco, decaindo para 2000 e
4000 mg/L no período chuvoso. Os resultados encontrados sugerem que o lixiviado de
todos os pontos encontram-se na fase metanogênica de decomposição da matéria
orgânica. A partir dos resultados de NTK e ‘N’ amoniacal ficou evidente que a amônia é
o poluente presente em maior concentração no lixiviado – corresponde a mais de 70 %
do NTK. A biodegradabilidade foi investigada através das relações AVT/DQO e
STV/ST e resultaram em valores menores que 0,25 e 0,3 respectivamente, indicando
que o lixiviado do aterro de São Carlos possui baixa biodegradabilidade.
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Estudo da geração de resíduos sólidos domiciliares no município de São Carlos,
SP, a partir da caracterização física
Frésca, Fábio Rogério Carvalho
(2007)
O desenvolvimento tecnológico, o crescimento industrial, o acelerado processo de
urbanização e o crescimento populacional transformaram o espaço geográfico brasileiro.
Somado à mudança de hábitos e de consumo acarretou e vem acarretando diversos
problemas ambientais. O incentivo à troca e o investimento em produtos descartáveis,
levaram a um aumento significativo da geração de resíduos sólidos. Tratar e dar um
destino adequado à grande quantidade de resíduos tem sido um grande desafio às
autoridades brasileiras. Para que haja melhor gestão e gerenciamento dos resíduos
sólidos é preciso conhecer o que tem sido gerado, ou seja, qual a quantidade e que tipo
de material é descartado. Para bem conhecer essa produção, a melhor maneira é fazer
um estudo da geração e composição gravimétrica dos resíduos sólidos através de sua
caracterização física. Portanto, a proposta deste trabalho foi fazer um levantamento da
geração dos resíduos sólidos domiciliares no município de São Carlos. Essa
investigação levou em conta não apenas os resíduos que chegam ao aterro
sanitário através da coleta convencional, mas também os que chegam às centrais de
triagem através da coleta seletiva, utilizando-se como instrumento principal a sua
caracterização física. Na coleta convencional, o número de amostragem compreendeu
todos os setores, sendo a massa da amostra obtida por quarteamento. Foi feito uma
caracterização no inverno e outra no verão. Destacam-se, nos resultados, o percentual de
resíduos sólidos domiciliares, em massa: matéria orgânica (59,08%), papel e papelão
(6,44%), tetra pak (0,94%), vidro (1,67%), metal e alumínio (1,31%), plásticos 10,47%
(2,84% de plásticos rígidos e 7,63% de plásticos filmes) e outros (20,09%). Observouse que o percentual de materiais que poderiam ser reintroduzidos no mercado e estão
sendo depositados no aterro sanitário, ainda é elevado, considerando que a coleta
seletiva foi introduzida no município em 2002. Na coleta seletiva destacam-se: o papel e
papelão, com 47,41%; seguido pelos plásticos, com 21,60% (rígidos - 17,95% e filmes 3,65%); vidro, 12,25%; metal e alumínio, 7,63% (lata - 1,54% e geral - 6,10%); rejeitos,
5,79% e tetra pak, 5,30%.
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Levantamento da geração dos resíduos de serviços de saúde nas unidades da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos (SP)
Gauszer, Tais
(1996)
Levantamento das unidades e dos respectivos resíduos que geram, em um
estabelecimento de saúde (Hospital da Irmandade da Santa casa de Misericórdia de São
Carlos, SP). O levantamento evidencia que a questão dos resíduos de serviços de saúde
passa por uma série de indefinições e divergencia de opiniões. A simples
adequabilidade na denominação para os resíduos de serviços de saúde pode parecer, a
priori, não se constituir num fator relevante. Entretanto, existe uma relação direta entre
sua denominação como resíduo e sua conceituação, considerando-se os riscos que
representam e de onde são originados. Mediante revisão bibliográfica procura-se
levantar as polemicas e as visões divergentes sobre os resíduos de serviços de saúde, sua
geração e segregação na origem, passando pela incineração e indo ao seu destino final,
por meio do aterro sanitário, e ate mesmo sua reciclagem. Identificar as diferentes
fontes de geração, segregação e destino dos resíduos de serviços de saúde, comparando
os dados encontrados com a legislação existente, como forma de obter subsídios para
discussão e proposição de soluções que envolvem os problemas por eles gerados.
Conclui-se que, no hospital onde ocorreu o levantamento, os resíduos de serviços de
saúde são manejados de forma aleatória, provavelmente aumenta seus custos e provoca
riscos intra e extra-estabelecimento.
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Avaliação dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos dos fertilizantes
orgânicos produzidos pelas técnicas de compostagem e vermicompostagem da
fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos
Guermandi, Júlia Inforzato
(2015)
Apesar dos elevados teores de matéria orgânica nos resíduos domiciliares e da
implantação da compostagem para os resíduos sólidos orgânicos ser prevista pela
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/10), a adoção da prática como
forma de tratamento ainda apresenta ações incipientes no país. Este trabalho teve como
proposta a coleta seletiva da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos - FORSU
produzida em 19 estabelecimentos comerciais de São Carlos para a realização da
compostagem e vermicompostagem. A primeira etapa do trabalho consistiu na
verificação da adaptação ao sistema de segregação proposto e na avaliação da percepção
dos proprietários dos estabelecimentos em relação à separação dos resíduos orgânicos e
da compostagem, sendo esta análise realizada através da aplicação de questionários. Na
segunda etapa, foi realizada a compostagem: os resíduos coletados foram depositados
em quatro leiras cilíndricas de alambrado de 1,2 m de diâmetro e 1 m de altura; testouse diferentes tratamentos relacionados à trituração e ao revolvimento dos resíduos e
verificou-se, através do monitoramento dos parâmetros físico, químico e
microbiológicos e de análises estatísticas, se eles apresentaram comportamentos
diferentes entre si. Atingida a estabilização dos compostos, iniciou-se a terceira etapa:
inoculou-se 500 minhocas da espécie Eisenia foetida em uma quantia entre 20-25 kg de
composto retirado de duas das leiras e os mesmos parâmetros da etapa anterior foram
monitorados na vermicompostagem. Os resultados encontrados na etapa 1 indicam que:
os estabelecimentos realizaram a correta segregação dos resíduos, mostrando-se bem
adaptados; quase a metade dos entrevistados desconheciam a técnica de compostagem;
e, embora a maioria realizasse a separação da FORSU, a mesma era coletada de forma
não diferenciada e encaminhada diretamente ao aterro. Na etapa 2, constatou-se que:
independente da trituração, o que diferiu um tratamento do outro foi a presença/ausência
de revolvimento; em uma das leiras, que era composta por tubos de PVC, os registros de
temperatura foram menores, o que pode ter influenciado na detecção de coliformes
termotolerantes acima dos limites legais previstos. Concluiu-se que somente a etapa 2
foi suficiente para o atingimento dos limites legais estabelecidos para os fertilizantes
orgânicos, sendo os benefícios da adoção da vermicompostagem na etapa 3 relacionados
aos incrementos das propriedades agronômicas de fertilidade de solo.
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Proposta de um sistema para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos da
cidade de Pato Branco – PR
Hernández, Ricardo Hernández
(1998)
É constante e permanente a geração de resíduos sólidos urbanos, independente do
tamanho da cidade. Os problemas ambientais gerados, pela forma como os resíduos são
dispostos e tratados, é que fazem a diferença. A preocupação da maior parte dos
administradores municipais é a de coletar os resíduos domiciliares e a varrição das ruas,
muitas vezes desconhecendo a forma e local onde os resíduos são dispostos. Isto ocorre
porque as informações não estão ao alcance dos responsáveis pelo setor da limpeza
urbana, seja pelas limitações de escolaridade e /ou pela falta de técnicos e especialistas
que venham a contribuir para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. A
coleta de informações para a realização do estudo apresentado requer o envolvimento e
participação de um grande número de colaboradores, principalmente das prefeituras,
que normalmente são as que realizam as atividades de limpeza nas cidades. Essa
pesquisa tem por objetivo oferecer alternativas de metodologia, dentre das já existentes
para a caracterização dos resíduos sólidos urbanos e de serviços de saúde para facilitar o
planejamento e execução de um sistema de gerenciamento de resíduos para cidades de
porte semelhante à cidade de Pato Branco-PR.
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Subsídios para minimização dos resíduos de saúde gerados na unidade hospitalar
da UNIMED na cidade de Rio Claro – SP
Lima, Marcio Milani Marques
(2001)
As proposições deste trabalho tiveram como objetivo fundamental orientar e/ou
melhorar um sistema organizado de RSS (Resíduos de Serviços de Saúde), em qualquer
estabelecimento gerador, com a finalidade de controlar, reduzir com segurança e
economia, os riscos associados aos RSS. Para o desenvolvimento de tais aspectos, foi
escolhido o Hospital Unimed, unidades I e II, por ser de porte médio. No
desenvolvimento do trabalho, foram considerados três aspectos fundamentais: a
organização do sistema de manuseio dos resíduos sólidos, os aspectos técnicosoperacionais, os recursos humanos necessários, determinando assim responsabilidades
bem definidas com o intuito de reduzir ao máximo os riscos para a saúde e meio
ambiente, atendendo as especificações exigidas pela legislação e colaborando assim
com toda a comunidade para uma qualidade de vida cada vez melhor.
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Estudo da gestão e do gerenciamento de integrado dos resíduos sólidos urbanos no
município de São Carlos – SP
Lopes, Adriana Antunes
(2003)
O presente trabalho teve como objetivo analisar as questões relacionadas aos resíduos
sólidos urbanos (RSU) do município de São Carlos, a fim de propor diretrizes para a
elaboração de um Plano de Gestão e Gerenciamento Integrado desses resíduos
baseando-se em informações fornecidas pelos órgãos envolvidos, bem como em estudos
e experiências anteriores. A investigação decorreu da necessidade de se avaliar as leis e
os processos envolvidos na busca de estratégias para minimização dos impactos sócioambientais negativos acarretados por esses resíduos, exigindo da administração
municipal a adoção de medidas emergenciais incapazes de equacioná-los. O estudo
destacou ainda a relação entre os resíduos sólidos e os recursos hídricos, considerando a
Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré como unidade de planejamento, na qual a cidade de São
Carlos está inserida, uma vez que as atitudes tomadas pelas gestões municipais podem
inferir na qualidade ambiental de uma região. Esta pesquisa permitiu entender a
importância de políticas públicas voltadas para os resíduos sólidos, visto que o
crescimento desordenado das cidades e a escassez de áreas adequadas para a disposição
final dos mesmos são resultados da falta de planejamento urbano da maioria das
cidades, proporcionando o aumento da degradação ambiental.

54

Balanço do potencial energético de resíduos sólidos domiciliares, a partir da coleta
seletiva efetuado por catadores
Maccarini, Adelino Carlos
(1998)
O presente trabalho propõe para cidades de pequeno e médio portes, uma metodologia
de recolhimento de resíduos sólidos domiciliares recicláveis realizada pelos catadores
(carrinheiros) e implantado como projeto-piloto na cidade de Pato Branco (PR). Foram
realizados os balanços dos potenciais energéticos gastos para efetuar este sistema de
coleta, bem como dos resíduos recolhidos, para que fosse determinada principalmente
sua viabilidade energética. O projeto é proposto para ser desenvolvido em múltiplos
estágios, envolvendo em primeira instância pesquisas com a população envolvida em
um bairro-piloto, estudos e desenvolvimento de um programa de estruturação para a
coleta, orientação e treinamento dos catadores e equipe de apoio para, em segunda
instância, propor a implantação do projeto de forma que seja otimizado o sistema de
recolhimento pelos catadores nos dias específicos. Como principais resultados,
observou-se em relação ao sistema de coleta seletiva convencional efetuada por
caminhões, uma grande vantagem tanto na eficiência de coleta quanto nos gastos de
energia para realizá-la, incorrendo a custos menores, desvinculação deste sistema ao
órgão municipal e maiores ganhos econômicos para os catadores, sem considera outros
ganhos indiretos, quais sejam ,ambientais , sociais e educativos .Como conclusão,
observa-se a vantagem de organizar de um lado, os moradores a disporem seus resíduos
recicláveis no dia e hora determinado para que, de outro lado, os catadores passem
recolhendo , sem perderem muito tempo e sem precisarem deslocarem-se
desnecessariamente ou em demasia para encherem seus carrinhos.
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Usinas de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos domiciliares: uma análise
do processo de produção, com considerações sobre suas operações unitárias e os
riscos existentes à saúde dos trabalhadores – estudos e casos
Machado, Lilian de Assis
(1998)
Os municípios brasileiros passam por sérios problemas referentes ao gerenciamento dos
resíduos sólidos domicialiares, agravados pela falta de recursos técnicos e financeiros.
Em muitos casos a técnica tem sucumbido ao improviso e a preservação do meio
ambiente não tem sido considerada como um fator relevante ao desenvolvimento social.
As
usinas de reciclagem
e
compostagem
são
parte
dos
sistemas de tratamento de resíduos sólidos domiciliares utilizados no Brasil. Existiam
até 1994, cerca de 71 usinas instaladas de 10 sistemas diferentes. Este trabalho
apresenta um estudo sobre processamento de resíduos sólidos domiciliares em uma
usina do sistema Dano, com dados reais de produção e verificação do processo nos
principais pontos, por meio da caracterização física dos resíduos sólidos. São
apresentadas descrições dos sistemas visitados, e observações referentes aos
aspectos de saúde e segurança do trabalhado.
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Diagnóstico da gestão de resíduos sólidos nos municípios do Estado de São Paulo, a
partir dos planos municipais de gestão integrada
Maeda, Elcio Eiti
(2013)
Cada vez mais se buscam soluções para as questões ambientais. Com os resíduos
sólidos não é diferente. A Lei Federal n° 12.305 de 02 de agosto de 2010 regulamentada
pelo Decreto Federal n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010 estabelece preceitos e
ferramentas que visam a gestão integrada dos resíduos sólidos. O Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é uma dessas ferramentas,
primeiramente com o diagnóstico da situação atual dos municípios na gestão de
resíduos e posteriormente buscando metas e soluções para atender o que foi estabelecido
nas referidas legislações. Os municípios tinham, pela referida Lei, até o dia 02 de agosto
de 2012 para terem elaborado seus respectivos PMGIRS. O presente trabalho visa
diagnosticar a situação atual da gestão dos resíduos sólidos dos municípios do Estado de
São Paulo, a partir dos PMGIRS elaborados. Como o Estado de São Paulo possui
muitos municípios (645), verificou-se a necessidade de realização de amostragem,
definindo 244 municípios como universo de estudo. A metodologia empregada foi
elaboração e envio de um ofício às Prefeituras Municipais dos municípios amostrados,
solicitando informações sobre a situação atual da elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ao mesmo tempo os sites oficiais (prefeitura e
câmara municipal) dos municípios amostrados foram consultados visando obter
informações e acesso ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
elaborado. 99 municípios responderam ao ofício e somando-se os dados obtidos nos
sites oficiais concluiu-se que 32 municípios apresentaram os Planos Municipais de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos oficialmente aprovados pela municipalidade.
Destes, 23 estavam disponíveis para análise e assim foram analisados. Dentre as
constatações dos planos analisados podem-se citar: os resíduos de construção civil são
os gerados em maior quantidade nos municípios, no entanto, de maneira geral, ainda são
alvo de despejo clandestino e carecem de gestão que possibilite atender os preceitos da
Lei 12.305/10. Com relação aos pneus, muitas Prefeituras possuem convênio com a
entidade Reciclanip para promover o transporte e destinação adequada. Os PMGIRS
analisados possibilitaram um diagnóstico da situação atual da gestão dos resíduos
sólidos gerados nos municipios, bem como estabelecimento de metas concretas, com
base no diagnóstico obtido.
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Diagnóstico para estudo de gestão dos resíduos de construção e demolição do
município de São Carlos- SP
Marques Neto, José da Costa
(2003)
O crescimento populacional e o acelerado processo de urbanização das cidades de
médio e grande porte, têm contribuído para a geração de grandes volumes de
resíduos da construção, renovação e demolição (RCD) de edificações e infra-estrutura
urbana. A ausência de gerenciamento desses resíduos por parte das administrações
municipais tem ocasionado significativo aumento nos custos de limpeza pública e
degradação da qualidade ambiental das áreas de descarte. Diante destes fatos, faz-se
necessário planejar políticas de desenvolvimento sustentável para o setor de construção
civil como forma de minimizar os danos ambientais. Este trabalho apresenta o
diagnóstico da situação atual dos RCD da cidade de São Carlos-SP e estudo do modelo
de gestão desses resíduos, como primeiro passo para aproveitamento do potencial
reciclável dos entulhos de construção. Na elaboração do diagnóstico dos RCD, foram
estudados aspectos que cercam sua geração, composição, manejo e descarte. Descrição
dos indicadores básicos do município foram importantes na análise do setor gerador e
seu desenvolvimento. A caracterização quantitativa forneceu a dimensão da geração,
enquanto a composição foi determinada pela caracterização qualitativa. Os sistemas de
coleta, transporte e disposição final, apresentaram uma visão da situação do manejo dos
entulhos em São Carlos. O mapeamento dos locais de deposição irregular de RCD
revela áreas mais vulneráveis a impactos ambientais com problemas para administração
municipal. Todos esses fatores são essenciais na investigação, como subsídios para
programa de gestão integrada entre a prefeitura municipal e os geradores.
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Gestão e gerenciamento de resíduos da construção civil em obras de grande
porte: estudos de caso
Martins, Flávia Gadelha
(2012)
O crescimento da economia brasileira proporcionou uma intensificação na quantidade
de obras de infraestrutura iniciadas no país nos últimos anos. A adoção e ampliação de
estratégias utilizadas pelo governo para combater os efeitos da crise internacional sobre
a economia e as obras necessárias ao país, em razão de eventos internacionais que
acontecerão, como a Copa do Mundo de Futebol em 2014, e de programas como o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foram uma resposta às atuais
necessidades do Brasil. Com essas inúmeras obras, houve um crescimento na geração
dos resíduos da construção civil (RCC), o que fez com que autoridades, pesquisadores e
a sociedade voltassem seus esforços para enfrentar as dificuldades de manejo e
disposição final adequada desses resíduos. A ausência de políticas públicas que
promovessem a fiscalização do gerenciamento desses resíduos, em relação aos
geradores, provocava diversos impactos como, por exemplo, o surgimento de vários
depósitos clandestinos nas áreas mais afastadas do perímetro urbano e gastos por parte
da administração pública com modelos de gestão corretiva. Contudo, com a elaboração
da Resolução CONAMA nº 307/2002 e da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta a Lei nº 12.305, ficou instituído que os
geradores devem ser responsáveis pelos resíduos das atividades voltadas à construção
civil, contemplando, assim, a minimização dos impactos causados ao meio ambiente e à
saúde humana. Dessa forma, esse quadro de descaso com a situação dos resíduos
começou a mudar. Com a intenção de contribuir com essa área de conhecimento, esta
pesquisa teve como finalidade estudar a situação do sistema de gerenciamento de RCC
de obras de grande porte, após a regulamentação da Resolução CONAMA nº 307/2002
e do Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a Lei nº 12.305, referente à Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Para tanto, foi realizado um estudo da situação da gestão
e do gerenciamento dos RCC na demolição e construção da Arena Fonte Nova, em
Salvador - BA, e na construção da Arena Pernambuco, em São Lourenço da MataPE,
realizadas para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, por meio de três etapas de estudo:
análise das variáveis e indicadores locais; caracterização qualitativa dos resíduos; e, por
fim, comparação do gerenciamento da obra com o preconizado em ambas as leis. Esta
pesquisa utilizou metodologia de classificação qualitativa do RCC, por meio de
observações e entrevistas de campo, com o objetivo de identificar e analisar sua gestão e
seu gerenciamento nessas obras, e teve como principal importância ajudar as
empresas construtoras de obras de grande porte a fazerem uma autoavaliação de sua
gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Portanto, concluiu-se que as obras
pesquisadas atendem às exigências das leis e que, para que haja um efetivo sistema de
gestão e gerenciamento dos resíduos da construção civil, deve-se influenciar a mudança
cultural das pessoas, visando a efetiva compreensão e concordância das necessidades
ambientais.
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Levantamento qualitativo dos resíduos sólidos industriais gerados nas micro e
pequenas indústrias do município de São Carlos (SP) e panorama atual dos
inventários estaduais
Martins, Guilherme Duarte
(2004)
O objetivo deste trabalho é levantar qualitativamente os resíduos sólidos industriais
gerados pelas diversas atividades industriais no município de São Carlos - SP, aplicando
um questionário, e propor diretrizes para futuros inventários. Para tanto realizamos um
levantamento das indústrias de transformação do município, usando a lista das
indústrias cadastradas na Prefeitura Municipal. Estas indústrias foram classificadas
segundo a CNAE (Classificação das Atividades Econômicas), de acordo com sua
atividade. Revisamos a bibliografia para avaliar a situação atual, internacional e do
Brasil, em relação a índices de geração de resíduos sólidos industriais e o panorama dos
inventários estaduais realizado em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente.
Foram visitadas 112 unidades industriais, sendo que apenas 36 atenderam prontamente,
destas apenas 17 empresas apresentaram dados adequados para análise. Outras 21 eram
endereços residenciais, 11 estavam fechadas ou mudaram de endereço e 44 não
atenderam, apesar das várias tentativas, que em alguns casos chegaram a 15 visitas na
mesma empresa. Os resultados obtidos com a avaliação do questionário mostram que os
resíduos sólidos industriais nas micro e pequenas empresas, nos aspectos qualitativos,
são semelhantes aos das médias e grandes indústrias, porém, alguns resíduos como lodo
de estação de tratamento de efluentes não foram encontrados nas empresas visitadas.
Pode-se concluir que em relação aos dados obtidos nas indústrias, apesar da amostra de
tipologias ser pequena, é importante incluir as micro e pequenas indústrias em futuros
inventários.
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Proposta de minimização de resíduos sólidos industriais: estudo de caso com areia
de fundição
Matos, Stelvia Vigolvino
(1997)
A procura de soluções para o aumento dos custos de disposição final e a crescente
preocupação com a qualidade do meio ambiente têm impulsionado o desenvolvimento e
aplicação de soluções mais efetivas. A minimização de resíduos constitui-se num novo
conceito de gerenciamento fundamentado na prevenção da geração de poluentes,
reduzindo, ao máximo possível, a quantidade de resíduos a serem tratados ou dispostos.
Utilizando uma sistemática de avaliação de oportunidades de minimização de poluentes
na aplicação das etapas - planejamento, levantamento de dados, bem como
considerações ambientais, técnicas e econômicas, este trabalho apresenta, dentre
técnicas de redução na fonte e reciclagem, alternativas para a minimização do resíduo
de areia de moldagem resultante do processo de fundição da indústria Tecumseh do
Brasil Ltda, localizada na cidade de São Carlos, São Paulo.
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Diagnóstico dos resíduos poliméricos presentes nos resíduos sólidos domiciliares
gerados em São Carlos, SP
Matos, Tássio Francisco Lofti
(2006)
O consumo sempre crescente de produtos juntamente com a falta de incentivo à
redução, reutilização e reciclagem, e à escassez de área para disposição dos rejeitos
propiciam o aumento descontrolado de resíduos sólidos presentes no meio ambiente. Os
resíduos poliméricos, pós-consumo - embalagens plásticas – se destacam nos resíduos
sólidos domiciliares (RSD), por apresentarem crescimento de participação no lixo
urbano e possuírem características como: degradação lenta e volumetria elevada, o que
compromete a vida útil dos aterros sanitários, e, ainda, terem potencial econômico para
reutilização e reciclagem. Este trabalho tem por objetivo realizar uma caracterização
física, mássica e volumétrica, dos resíduos poliméricos, no município de São Carlos,
SP, complementado por estudo dos grupos de polímeros termoplásticos. O método
adotado para caracterização física foi por amostragem, na coleta convencional, e pela
massa total coletada, na coleta seletiva. Na coleta convencional, o número de
amostragem compreendeu todos os setores, sendo a massa da amostra obtida por
quarteamento. Foi feita uma caracterização no inverno e outra no verão. Destacam-se,
nos resultados, o percentual de resíduos poliméricos, em massa, de 10,47%, composto
por PET (35,96%), PEAD (26,42%), PP (16,25%), PS (7,96%), Outros (7,85%), PVC
(3,76%), PEBD (1,79%), na coleta convencional, e na coleta seletiva, de 20,60%,
composto por PET (50,64%), PEAD (24,03%), PP (13,76%), PS (6,96%), Outros
(1,79%), PEBD (1,70%), PVC (1,12%). Os índices percentuais volumétricos foram de
27,20%, na coleta convencional e de 56,56% na coleta seletiva. Observou-se que o
percentual de resíduos poliméricos destinados ao aterro sanitário ainda é elevado,
considerando a existência de coleta seletiva, e que a resina de PET teve o maior índice
de participação, superando o PEAD, tradicionalmente a de maior descarte nos resíduos
sólidos domiciliares.
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Caracterização e classificação dos resíduos de madeira gerados no
processo de fabricação de móveis: estudo de caso
Mattos, Carlos Eduardo de
(2004)
O presente estudo apresenta uma caracterização e classificação dos resíduos de madeira
gerados no processo de fabricação de móveis de uma das maiores indústrias do pólo
moveleiro de Votuporanga-SP, proporcionando um diagnóstico da geração anual dos
resíduos de madeira, a participação percentual desses resíduos, a identificação dos
resíduos contaminados, realizando uma análise sobre aproveitamento e destinação dos
resíduos, além de propor medidas de reciclagem e ações que venham promover a
minimização de resíduos na indústria.

63

Classificação, quantificação e análise microbiológica dos resíduos de serviços de
saúde da santa casa de misericórdia de São Carlos
Mattoso, Valéria Duarte Benatti
(1996)
Os resíduos sólidos estão se tornando, cada vez mais, um grande problema devido a sua
crescente e infinita geração. Da mesma forma, embora os resíduos de serviços de saúde
contribuam com uma pequena parcela dos resíduos sólidos totais, eles possuem resíduos
infectantes, o que aumenta a sua importância. Na maioria dos hospitais do Brasil, a
inexistência de claras definições, classificação, quantificação e analise do potencial de
contaminação dos resíduos leva, em muitos casos, os mesmos a possuírem um
gerenciamento de resíduos inadequado. O gerenciamento dos resíduos de serviço de
saúde (RSS) da santa casa de misericórdia de São Carlos foi estudado, possibilitando
assim a sua classificação, quantificação e analise microbiológica. A taxa de geração de
1,07 quilos/leito/dia encontrada, mostrou-se ser uma das menores registradas na
literatura, evidenciando assim uma economia feita em todos os locais do hospital, sendo
a maior taxa encontrada nos apartamentos da ala privada, e a menor nos apartamentos
públicos. A análise microbiológica de amostras dos RSS de uma área critica do hospital
(UTI pediátrica), mostrou que seus resíduos não apresentam contaminação maior do que
resíduos domiciliares registrados na literatura, quando se considera a contagem total de
bactérias e a concentração de e. Coli.
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Subsídios para elaboração de um plano de gestão e gerenciamento de resíduos da
construção civil em cidades de pequeno porte
Palamin, Caroline Michele
(2015 - em andamento)
A gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos têm sido estudados e utilizados
para que o desenvolvimento das cidades e as atitudes da humanidade, se tornem o mais
sustentável possível. A exploração destas tecnologias facilitará a adequação dos
municípios brasileiros à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída em
2010, que contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País
no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos
decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos, e que deve ser aplicada a todos
os municípios brasileiros, sejam de grande, médio ou pequeno porte. Entre os diferentes
tipos de resíduos gerados no País e no mundo, os resíduos da construção civil, também
conhecidos como RCC, ficam no topo na geração de resíduos sólidos, e os mesmos
merecem atenção, pois ainda é muito freqüente encontrarmos destinação clandestina
para estes resíduos, e a falta de um planejamento correto por parte das indústrias,
construtoras e pela própria população, para o cuidado necessário quanto a necessidade
da destinação ambientalmente adequada, redirecionando também o reuso destes
materiais. Os municípios de pequeno porte ainda sofrem algumas dificuldades na
implantação e gestão da PNRS, bem como a falta de levantamento de dados das
próprias cidades quanto a geração de seus resíduos, além de problemas com a
implementação de um plano de gestão para resíduos sólidos urbanos, como a não
adequação dos municípios com as leis vigentes, e a falta de tratamento e destinação
corretos. O objetivo principal deste trabalho propõe a criação e implantação de um
plano de gestão e gerenciamento dos resíduos da construção civil para cidades de
pequeno porte, e suas vantagens, além da necessidade de redução na geração deste
resíduo, a possibilidade do seu reuso, e a sua destinação correta aos aterros de resíduos
de construção civil Classe A, como forma de minimizar os impactos ambientais gerados
por esse resíduo proveniente das diversas atividades da indústria construtiva, e seu
efetivo crescimento. Para isto, ainda será estudado a necessidade e viabilidade da
reciclagem dos RCC, já que as atividades de beneficiamento de RCC realizadas em
centrais de reciclagem, têm importante papel, pois uma das principais ações
incentivadas pela resolução, é a reinserção destes resíduos no ciclo produtivo.
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Geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos: avaliação e diretrizes
para tecnologias potencialmente aplicáveis no Brasil
Pavan, Margareth de Cássia Oliveira
(2010)
O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) tornou-se uma tarefa que demanda
ações diferenciadas e articuladas, em função da quantidade e diversidade dos mesmos.
O grande desafio está em encontrar soluções ambientalmente seguras, socialmente
adequadas e economicamente eficientes para equacionar este problema. Todavia, se
corretamente gerenciados, estes resíduos podem ser aproveitados do ponto de vista
energético. Estimativas realizadas neste estudo apontam para um potencial de geração
de energia a partir de resíduos urbanos, para o Brasil, da ordem de 16 GW (utilizando o
processo de incineração) ou 5,8 GW (pela digestão anaeróbia em aterros). Outros
benefícios da recuperação energética dos resíduos também podem ser destacados tais
como: (a) benefícios estratégicos, uma vez que essa ação pode contribuir como fonte
alternativa de energia; (b) benefícios ambientais, pois colabora com organização dos
aterros e a mitigação de gases de efeito estufa; (c) benefícios sócio-econômicos, devido
ao desenvolvimento de tecnologia nacional com o uso de equipamento e insumos
nacionais e, sobretudo, (d) emprego de mão-de-obra qualificada e não qualificada nas
várias etapas do processo de recuperação energética. O presente trabalho faz uma
análise das tecnologias potencialmente aplicáveis no Brasil, para recuperação energética
a partir RSU, e propõe uma série de diretrizes para esse aproveitamento, levando em
consideração as especificidades da realidade brasileira.
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Monitoramento integrado em aterro sanitário com codisposição de resíduos sólidos
não inertes e inertes: Experiência do município de Limeira – SP
Pimentel Júnior, Antônio Carlos Nogueira
(1998)
O trabalho teve por objetivo avaliar o método de codisposição de resíduos sólidos
industriais não inertes e inertes com resíduos sólidos domiciliares em aterro sanitário,
estabelecendo critérios e metodologias que atendessem as exigências técnicas e
operacionais dos órgãos de controle ambiental. Os estudos foram desenvolvidos no
aterro sanitário do município de Limeira, Estado de São Paulo, Brasil. Para avaliar o
método de codisposição, considerou-se a infra-estrutura do empreendimento e o sistema
de monitoramento implantado. Foram realizadas amostragens e análises periódicas dos
líquidos percolados e das águas subterrâneas. Os resíduos sólidos industriais não inertes,
das principais indústrias, dispostos no aterro sanitário, foram caracterizados e
quantificados. Avaliou-se também o sistema de recirculação de líquidos percolados na
massa de resíduos sólidos com forma de reduzir o tempo de estabilização biológica do
resíduos sólidos, tratando o efluente sem que houvesse necessidade de lançamento em
recursos hídricos. As concentrações dos parâmetros analisados, para os líquidos
percolados e águas subterrâneas apresentaram-se coerentes com os valores citados na
bibliografia pesquisada. Demostrou-se que o método de codisposição é uma alternativa
técnica e economicamente adequada para disposição final de resíduos sólidos não
perigosos em regiões industrializadas e que a relação entre a iniciativa privada e o poder
público municipal pode viabilizar a solução de problemas na área de saneamento básico
e meio ambiente.
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O tratamento dos resíduos orgânicos como cumprimento da Política Nacional de
Resíduos Sólidos: análise dos planos municipais da bacia do alto Tietê
Pires, Caio Souza
(2013)
A pesquisa teve como objetivo estudar as possibilidades de tratamento, aeróbio e
anaeróbio, da fração orgânica dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de forma a atender
ao disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Além de ser previsto em
lei, o tratamento da fração orgânica se faz necessário já que no Brasil são gerados quase
100 mil toneladas por dia de resíduos orgânicos. A maioria desses resíduos é atualmente
disposta em aterros sanitários. Porém, a PNRS determina que a partir de agosto de 2014
apenas sejam dispostos em Aterros Sanitários os rejeitos, resíduos os quais já se
esgotaram as possibilidades técnicas e econômicas de tratamento. Verificou-se que os
resíduos orgânicos podem ser tratados através da compostagem e biodigestão. Outro
objetivo da pesquisa foi analisar os objetivos relacionados ao tratamento da fração
orgânica dos RSU dos Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos (PMGIRS) dos municípios da bacia hidrográfica do Alto Tietê. Esses planos são
outra obrigatoriedade prevista na PNRS. Essa lei determinou um prazo (Agosto de
2012) para que os municípios tivessem apresentado seus planos e, assim, tivessem
acesso aos recursos da União destinados a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos.
A Bacia em estudo está localizada na região sudeste e possui 34 municípios. Juntos,
esses municípios geram mais de 12 mil toneladas por dia de resíduos orgânicos. De
todos os municípios da bacia apenas sete, aproximadamente 20%, apresentaram o
PMGIRS. As metas relacionadas ao tratamento de resíduos orgânicos dos PMGIRS
estudados foram avaliadas e, dos sete municípios que apresentaram o plano municipal,
apenas dois apresentaram metas favoráveis, dois apresentaram metas intermediárias e
dois apresentaram metas desfavoráveis, segundo critério de classificação apresentado
pela prévia do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Apenas um município não
apresentou nenhuma meta relacionada ao tratamento de resíduos orgânicos. Após
análise dos PMGIRS foi proposto um modelo de gestão da fração orgânica do RSU para
os municípios da bacia do Alto Tietê.
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Compilação de inventários do ciclo de vida de sistemas de gestão de resíduos
sólidos
Pucci, Felipe Guedes
(2015 - em andamento)
O mundo demanda novas alternativas às fontes energéticas fósseis, precisa gerir seus
Resíduos Sólidos e efluentes além de garantir a produção de alimentos. Parte dessa
solução energética/alimentar está em dois tipos de resíduos sólidos, os biodegradáveis e
os orgânicos não biológicos/materirais lenhosos, ambos ainda contêm energia solar em
suas ligações covalentes. Esta energia pode ser liberada na forma de gás metano e gás
de síntese por meio da biometanização (processo vivo) e pirólise/gaseificação (processo
físico-químico), respectivamente. Estes são processos que ocorrem na ausência de O2, e
permitem um melhor reaproveitamento da energia em comparação com a compostagem
do resíduo biodegradável e a incineração do resíduo combustível. Além do
reaproveitamento energético que ambos os processos possibilitam, é também possível o
reaproveitamento material, que na biometanização é o cerne da produção orgânica de
alimentos via o uso do efluente sólido e líquido na fertilização e na pirólise/gaseificação
é o início da cadeia de reciclagem de polímeros. Para realizar isso, é necessário
compreender o papel do ser humano na cadeia trófica global, principalmente nossa
relação com os microorganismos e organismos fotossíntetizantes, com o fim de utilizar
nossos resíduos em prol de nós mesmos e de outros animais, aliando o saneamento à
ecossistemas criados pela humanidade. A aquacultura multitrófica, fornece as respostas
à necessidade de gestão do efluente da biometanização multisubstratos e multifases, o
que abre o caminho para a produção de algas, macrófitas, peixes, crustáceos e reuso da
água tratada na irrigação e até uso humano. Enquanto que o sólido digerido alimentará a
criação de cogumelos, que depois pode ir para a lavoura e/ou agricultura/agrofloresta.
Um método adequado para determinar a sustentabilidade de sistemas como esse é o da
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), uma ferramenta que serve para comparar e
determinar o impacto ambiental e viabilidade econômica, social e ambiental de sistemas
de produto. Portanto o método da ACV será usado nesse trabalho para compilar
inventários dos sistemas de produto citados e assim caminhar no caminho de poder
determinar as melhores opções e escalas para serem aplicadas no Brasil, com o fim de
se adequar os municípios ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS em prol da
soberania energética e alimentar brasileira.
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Proposta de educação ambiental como instrumento de apoio à implantação e
manutenção de um posto de orientação e recebimento de recicláveis secos em uma
escola estadual de ensino fundamental
Ruffino, Paulo Henrique Peira
(2001)
O gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares, entre as muitas opções técnicas
desenvolvidas, apresenta a coleta seletiva onde, através da conscientização prévia dos
indivíduos envolvidos, permite a seleção e encaminhamento de diferentes materiais ao
processo de reciclagem. Esta opção gerencial requer, no entanto, participação efetiva e
consciente que, no presente estudo foi planejada e implantada junto ao ensino público
fundamental, baseada na coleta de informação local (caracterização sócio, econômica e
cultural relativa a resíduos sólidos domiciliares e caracterização física destes resíduos) e
nos princípios da educação ambiental e dos 3R´s (redução, reutilização e reciclagem).
Os resultados alcançados permitem avaliar positivamente a iniciativa de envolver, no
programa de coleta seletiva, uma unidade escolar em sua totalidade de alunos,
professores, direção e funcionários. O estudo permite concluir que a iniciativa, se
monitorada, cria condições a médio longo prazo de auto gerenciamento do programa via
proposta pedagógica e motivação pessoal dos indivíduos envolvidos.
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Utilização do lodo de lagoa de estabilização na cultura de sorgo granífero
(Sorghum bicolor, L. Moench) em condições de casa de vegetação
Silva, Nelson Luiz da
(2001)
O presente trabalho tece como objeto os efeitos da aplicação de doses crescentes de lodo
de esgoto de lagoas anaeróbias sobre a fertilidade do solo, disponibilidade de metais
pesados no solo e produção de matéria seca, acúmulo de nutrientes e metais pesados em
plantas de Sorghum bicolor L. (Moench). Os tratamentos testados foram: 1)
Testemunha; 2) Fertilização Mineral; 3) L 100 - Lodo de esgoto em quantidade
suficiente para fornecer o nitrogênio exigido pela cultura; 4) L200 - O dobro da
quantidade de lodo aplicada no tratamento 3; 5) L300 - O triplo da quantidade de lodo
aplicada no tratamento 3. O experimento foi conduzido por 124 dias, em condições de
casa de vegetação, sendo que o delineamento estatístico foi o bloco casualizados com 5
tratamentos e quatro repetições, totalizando 20 parcelas. Os resultados obtidos foram
submetidos à análise de variância (Teste F) e, nos casos ertinentes as médias foram
comparadas pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade. Procedeu-se à realização da
análise de regressão linear entre as variáveis estudadas e as doses de lodo de esgoto.
Considerando-se os resultados obtidos no presente trabalho, foi possível elaborar as
seguintes conclusões: - A incorporação do lodo de esgoto no solo proporcionou
melhorias de algumas variáveis consideradas na avaliação da fertilidade do solo,
podendo-se citar: teor de Matéria Orgância, teor de fósforo disponível, potássio
disponível e capacidade de troca de cátions. - Por outro lado, algumas variáveis,
também relacionadas a fertilidade do solo sofreram prejuízos, podendo-se citar: pH,
teores de cálcio disponível, magnésio disponível e saturação por bases. Todos os
elementos metálicos pesados, presentes no lodo de esgoto tiveram suas disponibilidades
aumentadas no solo. - O lodo de esgoto promoveu maior produção de biomassa vegetal
de ramos e folhas, panículas e raízes. - O aumento da dose de lodo proporcionou
decréscimo no acúmulo de P nas folhas e ramos das plantas de sorgo granífero. Porém,
nas outras partes analisadas houve aumento do acúmulo de P. Os totais acumulados de
’CA’e ’MG’ não foram influenciados pelas dose de lodo de esgoto. Para os demais
macronutrientes, o aumento da dose de lodo de esgoto resultou em maior acúmulo nas
plantas. - Todos os metais presentes no lodo de esgoto tiveram seus acúmulos
aumentados nas diferentes partes das plantas de sorgo granífero , com o aumento das
doses de lodo incorporadas nos solos. Entretanto, nenhum teor encontrado foi alto o
suficiente para proporcionar o surgimento de sintomas de toxicidade nas plantas. - O
lodo de esgoto apresentou bom desempenho como fonte de micronutrientes para as
plantas de sorgo granífero.
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Gerenciamento de resíduos sólidos industriais em uma empresa de usinagem sobre
o enfoque da poluição mais limpa
Simião, Juliana
(2011)
As atividades industriais geram resíduos sólidos, de diferentes características e
quantidades, que precisam ser gerenciados adequadamente para não causar poluição
ambiental e danos à saúde do homem. A Lei nº 12.305/2010, que institui a Política
Nacional dos Resíduos Sólidos, estabelece a seguinte ordem de prioridade no
gerenciamento dos resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento
dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A adoção destas
estratégias no gerenciamento dos resíduos industriais é um desafio tendo em vista que a
maioria das empresas ainda está focada na abordagem convencional de fim-de-tubo.
Especial atenção ainda deve ser dada as empresas de pequeno e médio porte que
costumam apresentar maiores dificuldades para o desenvolvimento de práticas de gestão
ambiental por disporem de recursos financeiros mais limitados que empresas maiores,
além de normalmente contarem com uma falta de estrutura organizacional adequada. A
produção mais limpa pode ser uma importante aliada no gerenciamento dos resíduos
sólidos, pois se trata da aplicação de uma estratégia técnica, econômica e ambiental
integrada aos processos e produtos, com o objetivo de aumentar a eficiência no uso de
matérias-primas, através da não geração, minimização ou reciclagem dos resíduos e
emissões. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar, através de estudo de caso
desenvolvido em uma empresa de pequeno porte do segmento de usinagem, as práticas
de gerenciamento dos resíduos sólidos a partir da metodologia de produção mais limpa,
com intuito de identificar oportunidades de otimização do gerenciamento dos resíduos
sólidos na empresa avaliada. No diagnóstico constatou-se que são gerados sete
diferentes tipos de resíduos. O cavaco é o resíduo gerado em maior quantidade na
empresa, sendo que da totalidade de barras de aço que entram para a produção da peça,
62% são convertidos em cavaco. Durante a usinagem da peça o cavaco arrasta o fluído
de corte, havendo uma perda em média de 257 L/ano, o que em termos financeiros
representa R$ 10.000,00 por ano. A empresa vende o cavaco contaminado com o fluído
de corte para sucateiros da região. Constatou-se que para otimizar o gerenciamento dos
resíduos é necessário, primeiramente, elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (PGRS), que deverá ser analisado e revisado periodicamente, de forma que a
empresa sempre possa alcançar novos objetivos e metas para a melhoria contínua do
processo. Além disso, propõem-se: a realização de treinamentos para os funcionários
quanto ao manuseio dos resíduos e as boas práticas de fabricação, adequar o
armazenamento dos resíduos oleosos, exigir dos fornecedores padronização na
dimensão das barras de aço e realizar a separação do cavaco e fluído de corte.
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Gerenciamento ambiental e propostas para minimização de resíduos orgânicos, de
serviços de saúde e potencialmente recicláveis gerados em atividades industriais:
estudo de caso
Stevão, Nelson de Andrade
(2000)
A procura por soluções para o aumento dos custos de disposição final e a crescente
preocupação com a qualidade do meio ambiente tem impulsionado as empresas a
adotarem um política de gerenciamento ambiental em todas as fases de seus processos,
para tal, estas contam com a norma da série ISO 14000. A minimização de resíduos seja
de que classe for, representa um novo conceito de gerenciamento ambiental
fundamentado na redução na fonte. Este trabalho apresenta técnicas de redução na fonte,
reciclagem e alternativas para minimazação de resíduos orgânicos, de serviços de saúde
e potencialmente recicláveis gerados em atividades industriais, utilizando a empresa GE
Dako S/A, localizada na cidade de Campinas, São Paulo.
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Avaliação da co-disposição de lodo de tanques sépticos e fração orgânica de
Resíduos Sólidos Domiciliares em reatores anaeróbios
Tosetto, Vitor
(2009)
Apesar de surgir como um país emergente, infelizmente a situação do saneamento
básico no Brasil é bastante precária. Dos 5.507 municípios brasileiros apenas 52,2%
possuem algum tipo de serviço de esgotamento sanitário (IBGE, 2000). Diante deste
cenário alarmante, soluções individuais passam a ganhar mais importância. A adoção de
tanques sépticos como uma alternativa para a solução do esgoto sanitário, em regiões
carentes de rede de esgoto,passa a ser viável devido ao seu baixo custo e eficiência
satisfatória. No entanto, a operação inadequada dessas pequenas unidades podem se
tornar um passivo ambiental, em virtude do lodo produzido, subproduto da degradação
anaeróbia. A solução mais fácil e prática seria a sua disposição em Estações de
Tratamento de Efluente, no entanto é uma minoria dos municípios brasileiros, 20,2%
(IBGE, 2000), que contam com estas unidades. A proposta do presente trabalho foi
simular a comportamento da disposição do Lodo de Tanques Sépticos (LTS) em aterros
sanitários, juntamente com resíduos sólidos domiciliares (RSD). Por meio de quatro
reatores anaeróbios, com 50 litros cada, avaliaram-se os efeitos da degradação anaeróbia
da Fração Orgânica do RSD (FORSD) na presença de LTS. Todos os reatores possuíam
a mesma quantidade de FORSD, 28 kg. Cada unidade experimental recebeu quantidades
diferentes de LTS: reator 1=0 L; reator 2=4,9 L; reator 3=9,8 L e reator 4=14,7 L. O
monitoramento acompanhou as características químicas e a quantidade do lixiviado, a
composição do biogás e as mudanças físico-químicas na mistura de FORSD e LTS no
início e no final do experimento. Entre os resultados obtidos, destaca-se a eficiência de
remoção de DQO da FORSD, 21%, 51%, 68% e 73% para os reatores 1, 2, 3 e 4
respectivamente. E a aceleração na degradação anaeróbia nos reatores que receberam
LTS, devido a produção precoce de metano, aparecimento no 40o dia nos reatores
tratados com LTS e pela disponibilidade imediata de nutrientes, observada pelas
análises de nitrogênio amoniacal.

74

Biometanização: estudo da influência do lodo e da serragem no tratamento
anaeróbio da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU)
Vilela, Fernanda Resende
(2015)
Um dos maiores desafios com que se defronta a sociedade moderna é o equacionamento
da geração excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos resíduos sólidos.
Com as restrições impostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios
passam a ter que introduzir um novo modelo de gestão de resíduos. A gestão integrada e
sustentável dos resíduos sólidos inclui a redução da produção nas fontes geradoras, o
reaproveitamento, a coleta seletiva com inclusão de catadores de materiais recicláveis, a
reciclagem, a compostagem do resíduo sólido orgânico e, ainda, a recuperação de
energia. A grande evolução no tratamento da matéria orgânica foi obtida com a
Biometanização ou, simplesmente, Digestão Anaeróbia, que ao tratar a fração orgânica
produz um composto que pode ser utilizado como condicionador do solo e propicia a
recuperação da energia através da utilização do metano produzido. Esta pesquisa se
propôs a analisar a técnica de biometanização para o tratamento da FORSU e geração de
biogás, avaliando a influência do lodo e da serragem em duas etapas de operação. Na
primeira etapa foram operados, sob condições distintas, quatro biometanizadores de
50L: I- reator 1 - controle (preenchido somente com FORSU); II – reator 2 (preenchido
com FORSU, 5% de lodo e serragem); III – reator 3 (preenchido com FORSU, 10% de
lodo e serragem); IV – reator 4 (preenchido com FORSU e serragem). Com o
monitoramento do processo foi possível concluir que devido a manutenção de um pH
ácido, mesmo nos biometanizadores com adição de lodo, prevaleceu-se uma condição
ácida que foi responsável por inibir a biometanização em todos os tratamentos, que
apresentaram baixa remoção de matéria orgânica e ausência de produção de metano.
Com isso, iniciou-se a segunda etapa da pesquisa (reatores de 5L), com o intuito de
testar dois tipos de lodos e elevar a porcentagem de inoculação, nas seguintes
configurações: reator ETE 1 - preenchido com lodo de esgoto, serragem e FORSU; ETE
2 – preenchido com lodo de esgoto, serragem e FORSU; DACAR – preenchido com
lodo do tratamento anaeróbio de efluente de avícula, serragem e FORSU. Após 78 dias
(tempo de operação) constatou-se que maiores proporções de inóculo e uma temperatura
mais elevada (30 a 35ºC) favorecem o pH, a alcalinidade, a degradação da matéria
orgânica e a produção de metano, observada no reator ETE 2 (preenchido em proporção
2:2:1 - lodo de esgoto/FORSU/serragem). Neste sentido, a mistura da FORSU com lodo
se mostrou uma alternativa viável sob condições operacionais e ambientais adequadas,
podendo produzir energia e um composto sólido rico em nutrientes para o solo.
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Implicações ambientais dos processos de atenuação de lixiviado em locais de
disposição de resíduos sólidos urbanos
Almeida, Tania Leme de
(2009)
Estudos recentes constataram a existência de processos que permitem a atenuação
natural dos contaminantes presentes nos lixiviados. O adequado entendimento destes
processos pode originar benefícios possíveis de serem aplicados em aterros antigos,
novos ou naqueles que ainda serão concebidos. O presente estudo avaliou o
comportamento e a atenuação de contaminantes dos líxiviados no solo, por meio de
experimento desenvolvido em colunas de percolação e, para a avaliação da atenuação
este teste é indicado por refletir as condições naturais e as características adsortivas do
solo, propiciando uma melhor simulação da atenuação. O lixiviado e o solo utilizados
neste experimento são provenientes do aterro sanitário de São Carlos - SP. O solo
utilizado foi caracterizado quanto à composição física, química, biológica e
mineralógica para verificar o transporte do percolado nas colunas e a interação solocontaminante. Na área do aterro foram feitas perfurações, ensaios de condutividade
hidráulica e avaliação da geologia local, para conhecimento das características físicas,
químicas, biológicas, mineralógicas e geológicas do solo in situ. Este foi classificado
como arenoso, apresentando características físicas e químicas que não se enquadram nos
parâmetros adequados para sua utilização em áreas de disposição de resíduos sólidos
urbanos, pois, a capacidade de troca de cátions, superfície específica, potencial
hidrogeniônico e classe textural arenosa, evidenciam que este solo possui deficiente
capacidade de retenção e imobilização de contaminantes. Além disso, pela observação
in situ, constata-se que a área de disposição de resíduos sólidos de São Carlos esta
situado sobre rochas da Formação Botucatu, sendo que a mineralogia do solo presente
no local é composta de quartzo, caulinita, goethita, hematita, gibsita e ilita. O ensaio de
condutividade hidráulica indicou que o solo presente na base do Aterro sanitário não
atende a valor de permeabilidade exigida por norma, o que poderá permitir a infiltração
de água da chuva, aumentando a produção do lixiviado e sua movimentação no perfil,
podendo atingir as águas subterrâneas. Assim, foram traçadas curvas características do
transporte de contaminantes nas amostras efluentes monitoradas durante o processo de
percolação, coletadas a cada 0,25 volume de poros até atingir 10,0 volume de poros
percolados. As curvas características do transporte de contaminantes traçadas
apresentaram baixas concentrações de Chumbo, Cádmio, Ferro, Zinco, Manganês,
Cálcio, Magnésio, Cobre, Cromo nas amostras fluentes. Já o Sódio, Potássio, Cloro,
Níquel e Alumínio foram preferencialmente percolados com o lixiviado, evidenciando a
variação da faixa de concentração de cada elemento no percolado. Os perfis de
concentração dos metais pesados mostraram que existe uma frente de contaminação. As
curvas de retenção de metais no solo mostraram que a preferência de sorção apresentada
pelos solos nas colunas foi: Cobre > Cádmio > Cálcio > Zinco > Magnésio > Potássio >
Manganês > Fósforo > Ferro > Níquel > Alumínio. Cujos valores retidos no solo das
colunas podem estar evidenciando a capacidade deste solo em reter contaminantes. O
solo em questão apresentou baixo potencial para retenção dos contaminantes presentes
no lixiviado, classificado como arenoso e, com características químicas que não se
enquadram nos parâmetros adequados para sua utilização em áreas de disposição de
resíduos sólidos urbanos.
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Análise do fluxo e das características físicas, químicas e microbiológicas dos
resíduos de serviços de saúde: proposta de metodologia para o gerenciamento em
unidades hospitalares
Andrade, João Bosco Ladislau de
(1997)
A problemática do lixo hospitalar (ou resíduos de serviços de saúde - RSS) remete
diretamente às questões de Saúde Pública e Saneamento Básico. Isto torna evidente a
necessidade de apresentação de alternativa(s) para o gerenciamento de tais resíduos, a
fim de proteger a qualidade de vida. Para o caso particular do Brasil, onde tal
problemática é negligenciada e a pesquisas são quase inexistentes, este trabalho mostra
aspectos referentes aos sistemas interno (estabelecimento gerador) e externo (limpeza
urbana) de manipulação destes resíduos e, também, seus respectivos fluxos. Igualmente
apresenta as características físicas, químicas e microbiológicas dos resíduos de serviços
de saúde produzidos nas áreas crítica, semicrítica e não crítica de uma instalação
hospitalar de porte extra e em outros estabelecimentos geradores. Finalmente, a partir da
análise dos sistemas (interno e externo), dos fluxos e das características observadas, é
proposta a metodologia para o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde na qual
a redução (minimização), reutilização e a reciclagem sobressaem.
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Reciclagem de pó de forno elétrico a arco para a produção de Aglomerado PréFundido (APF) para uso em processo siderúrgico
Araújo, José Alencastro de
(2014)
O pó de forno elétrico a arco (FEA) é gerado durante a fusão de sucata ferrosa nos
fornos elétricos a arco e coletado predominantemente através de filtros de mangas. Esta
substância é listada como resíduo sólido perigoso de fonte específica, K061, conforme a
Norma ABNT NBR 10004:2004. As maiores empresas siderúrgicas semi-integradas do
mundo têm adotado para o tratamento de pó de FEA, fundamentalmente três rotas: a
recuperação de zinco e chumbo, através de dois processos complementares, um pirometalúrgico, o Wäelz kiln e outro hidro-metalúrgico, o processo de dupla lixiviação
Óxido de Wäelz; a inertização através da blendagem com a cal, aditivos e água, de
forma a alcançar o pH da mistura >11, o que garante que metais pesados como o
chumbo, cádmio e o zinco, presentes no pó de forno elétrico, não possam se tornar
solúveis, evitando consequentemente, a sua lixiviação e a disposição em aterros
industriais de resíduos sólidos perigosos. Sob a perspectiva da sustentabilidade, deve ser
considerada a rota da recuperação de zinco e chumbo, que para ser viável necessita
reunir a geração de pó de FEA de varias plantas, o que para um país com dimensões
continentais pode ser um fator de insucesso. Esse trabalho trata da reciclagem do pó de
FEA através do processo de sinterização de um compósito constituído de pó de FEA
aglomerado com coque, carepa e fluorita cerâmica em pelotas, aplicável a uma planta
unitária. Como resultado deste processo foram obtidos dois coprodutos, o aglomerado
pré-fundido, APF, com teor de óxido de ferro superior a 70%, objeto do processo de
sinterização e o concentrado de zinco, com teor de óxido de zinco maior que 50%,
resultante da volatilização deste metal durante o processo de sinterização e coletado
através de filtro de mangas. Complementarmente foi extraído aproximadamente 90%
dos óxidos de chumbo e cádmio contidos no pó de FEA inicial. A produção do APF
ocorreu em escala experimental dividida em três fases, a primeira fase foi efetuada com
oito formulações distintas e comprovou através de análises químicas de espectrometria
por fluorescência de raios X e difratometria de raios X, a viabilidade técnica da
utilização somente de resíduos sólidos industriais para fabricação do APF. A segunda
fase, também com oito formulações, definidas conforme planejamento de experimentos
com delineamento fatorial, teve como objetivo identificar os principais efeitos das
interações entre os componentes do APF, para obtenção da mistura com formulação
ótima. A terceira fase testou a intensidade das variáveis, coque e fluorita cerâmica, para
a extração do zinco. As duas primeiras fases dos testes de produção em escala
experimental foram realizadas em uma planta piloto de sinterização de fluxo
descendente e a terceira fase em uma planta piloto de fluxo ascendente, ambas
instaladas na usina ArcelorMittal Piracicaba. O APF, com a formulação ótima, foi
produzido em escala industrial na planta de sinterização Metalflexi, também instalada
na usina ArcelorMittal Piracicaba, e testado em alto-forno de pequeno porte. O
concentrado de zinco foi caracterizado quimicamente para se avaliar o uso em
segmentos industriais que utilizem este elemento.
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Avaliação do risco à saúde da população vizinha às áreas de disposição final de
resíduos sólidos urbanos: o aterro sanitário como cenário de exposição ambiental
Azevedo, Mônica de Abreu
(2004)
O presente estudo visou ao desenvolvimento de um estudo epidemiológico do tipo
transversal para a avaliação do risco para a saúde da população residente próxima a uma
área de disposição final de resíduos sólidos urbanos. O levantamento dos dados foi
realizado no bairro de Perus, na cidade de São Paulo, SP, vizinho ao aterro sanitário
Bandeirantes. O aterro Bandeirantes recebe diariamente cerca de 6.000 toneladas de
resíduos sólidos do tipo classe II e III. O aterro ocupa uma área total de 1.400.000
metros quadrados, contendo aproximadamente 33 milhões de toneladas de resíduos
dispostos. Os riscos para a saúde pública foram avaliados junto à população de estudo,
972 crianças na faixa etária de 1 a 5 anos incompletos, residente próxima ao aterro
Bandeirantes. A área de estudo foi dividida em faixas distantes de 500 m do limite do
aterro, para a definição das condições de exposição. Os indicadores de saúde utilizados
foram: as prevalências de enfermidades diarréicas e parasitárias e os índices
antropométricos. Na área de estudo, foi realizado um levantamento da qualidade
ambiental, com intuito de relacionar os impactos ambientais, ocasionados pela prática
de disposição final considerada, aos indicadores de saúde empregados. Os resultados
obtidos, pela realização deste estudo, permitiram concluir que há relações
estatisticamente significativas entre as exposições pesquisadas e os indicadores de sáude
empregados.
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Medidas da emissão de gases em oito aterros de resíduos sólidos urbanos do Estado
de São Paulo - Brasil
Berto Neto, José
(2009)
Os aterros de disposição de resíduos sólidos urbanos são equipamentos que,
necessariamente, devem ser integrados ao sistema de saneamento e proteção à saúde
pública das municipalidades. Independentemente se bem planejados, construídos e
operados, os mesmos oferecem impactos ambientais aos locais onde estão implantados
e ao seu entorno. Os referidos aterros são fontes de emissão antropogênica de gases
indutores do efeito estufa global, como o metano ('CH IND.4') e o dióxido de carbono
('CO IND.2'). O presente trabalho teve por objetivo medir, estimativamente, in situ, a
contribuição destes equipamentos no fluxo destes gases na natureza. Para isso, foram
desenvolvidas duas campanhas em oito aterros de municípios do estado de São Paulo
(Brasil) nos anos de 2006 e 2007. Foram medidas a concentrações de 'CH IND.4' e 'CO
IND.2' no ar ambiente dos aterros, a emissão solo-ar e o fluxo a partir dos dissipadores
verticais, quando presentes. As amostras coletadas do GAS foram analisadas por
cromatografia gasosa. Os resultados evidenciaram que as concentrações de 'CH IND.4' e
'CO IND.2' na atmosfera dos aterros foram de 18.000 ppm e 5.500 ppm,
respectivamente. Estes valores corresponderam a dez mil vezes e quinze vezes maiores
que aquelas medidas em locais distantes dos aterros (background). Os resultados das
medidas do fluxo solo-ar apontaram para uma grande variabilidade desta emissão, entre
os sítios da coleta, entre os aterros e entre as campanhas. As taxas médias de emissão
solo-ar variaram de 5,66 g/'M POT.2'.d a 148,20 g/'M POT.2'.d para 'CH IND.4' e de
17,78 g/'M POT.2'.d a 223,04 g/'M POT.2'.d para 'CO IND.2'. A emissão estimada soloar para os aterros variou de 276,82 a 75.730,20 toneladas por ano de 'CH IND.4' e de
501,02 a 76.312,74 toneladas por ano para o 'CO IND.2'. A emissão estimada para os
aterros a partir dos dissipadores verticais variou de 73,52 a 307,31 toneladas para 'CH
IND.4' e de 165,83 a 692,32 toneladas por ano para o 'CO IND.2'. Os resultados
também evidenciaram que a concentração dos gases no ar ambiente dos aterros e a
emissão solo-ar, especialmente, pareceram independer da operação dispensada: caso
aterros sanitários, controlados ou lixões. Todos apresentaram muitas semelhanças no
processo de emissão. Mesmo a presença do sistema de sucção do GAS para alimentar a
usina termoelétrica (UTEB) no aterro Bandeirantes, São Paulo, Capital, não o
diferenciou dos demais. De modo geral, não foi possível correlacionar variáveis que
apontassem para tendências gerais na emissão destes sistemas de disposição de RSU.
Com base nos resultados supracitados, este trabalho sugere futuras perspectivas de
pesquisas.
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Desempenho do processo de biometanização mesofílica da fração orgânica dos
resíduos sólidos urbanos em reator anaeróbio compartimentado
Bianco, Carolina Ibelli
(2015 – em andamento)
A biometanização tem sido estudada e utilizada para estabilizar diversos substratos em
sistema anaeróbio, demonstrando sua potencialidade para o tratamento de resíduos
sólidos orgânicos, principalmente pelo balanço energético favorável resultante da
elevada produção de metano que pode ser obtida. A exploração dessa tecnologia
facilitaria a adequação dos municípios brasileiros à Política Nacional de Resíduos
Sólidos, instituída em 2010, a qual prioriza o não aterramento da fração orgânica e a
recuperação energética dos resíduos. No Brasil, entretanto, a biometanização ainda não
é difundida para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos, principalmente devido aos
seguintes fatores: ausência do hábito de separação dos resíduos na fonte, bem como da
implantação de coleta seletiva na maioria dos municípios; inexistência de uma
configuração de tratamento anaeróbio adaptada às condições brasileiras; longo tempo de
estabilização dos resíduos pelo processo anaeróbio quando comparado com o aeróbio e
restrito conhecimento quanto à partida, operação e controle do sistema. Neste sentido,
são essenciais o desenvolvimento e estudo de escalas maiores que as laboratoriais, bem
como a compreensão da dinâmica e diversidade dos micro-organismos, os quais, além
de estabilizarem o resíduo sólido orgânico, podem atuar como indicadores sensíveis às
possíveis perturbações do processo. O presente trabalho avaliará o desempenho do
tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU) pelo processo de
biometanização em reator anaeróbio compartimentado (RAC) de 240 L. A fim de
aproximar as condições experimentais da realidade, a alimentação do reator será semicontínua (três vezes por semana) e a temperatura de operação será a faixa mesofílica
(mantida entre 30 e 35ºC). Pretende-se operar o RAC por 360 dias, sendo que,
diariamente, será realizada a medição da vazão e composição do biogás,
quinzenalmente serão realizadas análises físico-químicas do material em digestão e
mensalmente serão coletadas amostras para análises moleculares dos micro-organismos
(PCR/DGGE - Polymerase Chain Reaction/Denaturing Gradient Gel Electrophoresis e
sequenciamento genético via plataforma Illumina (Miseq)).
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Modelagem de propriedades mecânicas e de durabilidade de concretos produzidos
com agregados reciclados, considerando-se a variabilidade da composição do RCD
Cabral, Antonio Eduardo Bezerra
(2007)
A realização de uma eficiente gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos
(RSU) é um desafio ao meio técnico-acadêmico e administrativo das grandes cidades.
Os resíduos de construção e demolição (RCD) consistem em uma importante parcela
dos RSU, em função do volume dos mesmos se é gerado e dos danos que estes podem
trazer ao meio-ambiente. A reciclagem dos RCD tem sido uma solução adotada no
gerenciamento dos mesmos, sendo em sua grande maioria voltada para a produção de
agregados reciclados, em função do grande volume de agregados que são usados pela
indústria da construção civil. Entretanto, a grande variabilidade apresentada na
composição desses agregados é uma das barreiras na difusão do uso dos mesmos como
matéria-prima alternativa na confecção de concretos. Com o intuito de contribuir nesta
área de conhecimento, através dos resultados obtidos em um programa experimental
baseado em um projeto fatorial fracionado composto de segunda ordem, que contempla
a produção de concretos com os três principais componentes do RCD (concreto,
argamassa e cerâmica vermelha), modelou-se o comportamento da resistência à
compressão (fc), do módulo de deformação (Ec), da retração por secagem ('épsilon') e
do volume de poros permeáveis (VPP) dos concretos produzidos, ao se variar o teor de
substituição dos agregados naturais pelos reciclados e a relação água/cimento. Os
resultados indicam que com exceção da resistência à compressão para o concreto
confeccionado com o agregado miúdo reciclado de cerâmica vermelha, a substituição
dos agregados naturais pelos reciclados minora o desempenho dos concretos para todas
as propriedades estudadas. Observou-se também que a substituição do agregado miúdo
natural pelos miúdos reciclados influencia mais no desempenho dos concretos, sobre as
propriedades estudadas, que a substituição dos agregados graúdos naturais pelos
graúdos reciclados. Ao se validar os modelos propostos para a fc e para o Ec, utilizando
dados provenientes de outros autores, observou-se que tais modelos descrevem muito
bem o comportamento das propriedades, embora não tenham produzido valores
semelhantes aos publicados originalmente. Simulou-se também, utilizando os modelos
propostos, o uso dos agregados reciclados de RCD de algumas cidades brasileiras na
fabricação de concretos, sendo que, de uma maneira geral, percebeu-se uma grande
viabilidade no uso dos mesmos, uma vez que os concretos simulados ainda atingiram
consideráveis fc e Ec, principalmente quando se utilizou o agregado miúdo.
Classificaram-se também os concretos quanto à durabilidade baseando-se nos
acréscimos do VPP para com o concreto de referência de relação a/c=0,46, sendo que a
classificação encontrada sugere que os concretos com elevados teores de substituição
não possuem um bom desempenho com relação à sua durabilidade, sendo a substituição
de pequenos teores dos agregados miúdos mais recomendada. De uma maneira geral,
pode-se concluir que é possível utilizar agregados reciclados, considerando-se as
variabilidades dos mesmos, na produção de concretos com desempenho mecânico e
durabilidade satisfatórios, dentro das condições estudadas.
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Potencialidade e aplicação da prevenção de resíduos de embalagens: abordagem
sobre o projeto do produto e o consumo
Capelini, Marcia
(2007)
A prevenção de resíduos, enquanto estratégia ambiental, tem sido aplicada com sucesso
em várias indústrias. Porém, sua aplicação durante a fase de desenvolvimento dos
produtos ainda é pouco explorada. A prevenção de resíduos é mais efetiva quando
incorporada ao projeto do produto, pois possibilita uma análise dos impactos durante
todo o seu ciclo de vida. Os resíduos de embalagens são particularmente preocupantes,
pelos materiais utilizados e pelo volume que ocupam nos aterros sanitários. A análise
das potencialidades da prevenção de resíduos de embalagens justifica-se pelas
características destes resíduos quanto a degradabilidade e volume, e também pela vida
reduzida associada às embalagens. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma análise
das potencialidade da prevenção de resíduos de embalagens com abordagem sobre o seu
consumo e seu projeto, através da introdução de considerações ambientais no
desenvolvimento de embalagens. Para isso, buscou-se um referencial que permitisse
entender os mecanismos do modelo de produção e consumo, as tendências de consumo,
o comportamento dos consumidores e sua importância na modificação dos projetos de
embalagens. No desenvolvimento de embalagens foram identificadas as alternativas
quanto às considerações ambientais durante a fase de projeto. Finalmente, realizou-se
uma confrontação entre as possibilidades identificadas e a atual aplicação no mercado
nacional e um apontamento das oportunidades não exploradas. Com isso, buscou-se não
somente apresentar um panorama sobre a situação brasileira quanto ao desenvolvimento
de embalagens com vistas a prevenção de resíduos, como também contribuir para que
esta seja realmente implementada. Explorou-se também as características e tendências
da legislação ambiental referentes aos resíduos sólidos, tendo em vista ter a legislação
papel fundamental na prevenção de resíduos. Várias alternativas de estratégias de
projeto de embalagens com considerações ambientais foram identificadas: redução da
quantidade de material por embalagem ou número de embalagens, projetar a forma da
embalagem visando a facilitar seu transporte, projetar produtos de uso coletivo e
compartilhado, produtos concentrados ou desidratados, redução das dimensões físicas
dos produtos, projetar produtos mais duráveis e reutilizáveis [redução do uso de
recursos - materiais e energia]; priorizar recursos vindos de fontes renováveis, usar
materiais biodegradáveis, eliminar o uso de constituintes tóxicos, como metais pesados
dos corantes, usar material reciclado [escolha de recursos de baixo impacto ambiental];
projetar para reuso [extensão da vida do produto]; projetar para reciclagem [extensão da
vida do material]. Estas alternativas ainda são pouco utilizadas no desenvolvimento de
embalagens nacionais. Quanto aos consumidores brasileiros, estes demonstram um
baixo nível de priorização e informação quanto às questões ambientais, o que
compromete a motivação para o consumo mais consciente. Com relação à legislação
brasileira, inexiste uma lei que oriente, em nível nacional, quanto à gestão de resíduos
sólidos, uma política nacional de resíduos sólidos, o que compromete a gestão dos
resíduos com enfoque na prevenção, embora a tendência dos projetos analisados, com
vista à instituição de política de resíduos, é sobre a prevenção de resíduos e a coresponsabilização do setor produtivo pelos resíduos pós-consumo.
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Diagnóstico da gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos e proposta de
modelo em um contexto de Green Supply Chain Management
Castro, Marco Aurélio Soares de
(2014)
Ao longo do ciclo de vida de um produto, a empresa que o disponibiliza interage com
diversas outras organizações, tanto no fluxo direto como no fluxo reverso da cadeia
estabelecida, além do consumidor. Assim, para a gestão dos aspectos e impactos
ambientais desse produto, é necessário considerar as contribuições de atores como
fornecedores, produtores, consumidores e organizações da cadeia reversa que coletam e
processam os resíduos gerados. Isso implica adotar o conceito de Green Supply Chain
Management (Gestão Ambiental da Cadeia de Suprimentos), o que, entre outros
benefícios, permite maior eficiência na gestão de resíduos sólidos gerados ao longo da
cadeia, especialmente após o fim da vida útil do produto. Ainda na área de resíduos
sólidos, os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos se caracterizam por conterem
diversas substâncias que os tornam potencial fonte de matérias-primas e de riscos à
saúde e ao meio ambiente. Sua geração extremamente difusa dificulta a caracterização
quali-quantitativa e portanto sua gestão e gerenciamento adequados. Neste contexto, a
presente pesquisa, suportada por revisões bibliográfica e sistemática e por estudos de
caso em organizações do município de São Carlos (SP) e de outros municípios que
integravam uma mesma cadeia, apresenta um diagnóstico quali-quantitativo da gestão
de REE gerados a partir de computadores pessoais descartados na área urbana do
município e propõe diretrizes de um modelo de gestão destes resíduos que adota
princípios de Green Supply Chain Management. Foi observado que já há
disponibilidade técnica para a reutilização, via remanufatura, e a reciclagem de
computadores pessoais, porém a deficitária infraestrutura para coleta e armazenamento
é um fator limitante para a gestão e gerenciamento adequados. Constatou-se também
que a interação e colaboração entre diferentes atores da cadeia identificada pode
contribuir para aperfeiçoar a gestão deste tipo de REE.
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Avaliação de um sistema australiano de lagoas no tratamento conjunto de esgoto
sanitário e líquidos percolados gerados em aterro sanitário
Castro, Marcus César Avezum Alves de
(2001)
Um dos desafios na elaboração de projetos de aterros sanitários é o equacionamento do
destino/tratamento dos líquidos percolados em função das elevadas concentrações de
poluentes, associadas a grandes variações, e seu abrandamento natural ao longo do
tempo. Nesse sentido, o trabalho avalia, a partir da montagem de unidade piloto, a
viabilidade do lançamento dos líquidos percolados gerados no aterro de sanitário,
localizado no município de Piracicaba-SP, na Estação de Tratamento de Esgoto que
dispõe de sistema australiano de lagoas. A unidade foi montada na própria estação e
operada durante 18 meses, sendo avaliado o comportamento da eficiência para vazões
crescentes de líquidos percolados. No trabalho foi investigado também a adequação dos
métodos Suíço, Racional e do Balanço Hídrico na previsão da taxa de geração de
líquidos percolados, a partir da comparação das estimativas obtidas pela aplicação dos
métodos com a observada na prática. De maneira geral, pode-se dizer que é viável o
lançamento de chorume em estações de tratamento de esgoto, sem prejuízo na eficiência
do sistema. Com relação às estimativas das vazões de chorume pela aplicação dos
métodos, os erros variaram desde menos 22% até mais 20% da vazão obtida na prática.
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Tratamento de lixiviados de aterros sanitários em sistema de reatores anaeróbio e
aeróbio operados em batelada sequencial
Contrera, Ronan Cleber
(2008)
Este trabalho avaliou a tratabilidade dos lixiviados do aterro sanitário de São Carlos-SP,
utilizando-se reatores biológicos. O experimento foi conduzido à temperatura ambiente,
em uma unidade piloto construída no aterro sanitário de São Carlos-SP. Inicialmente
foram testados e comparados dois tipos de reatores anaeróbios, cada um com volume
total de 1.200 L e ambos providos de agitação mecânica, diferenciando-se pelo tipo de
imobilização da biomassa, sendo o primeiro com biomassa auto-imobilizada (ASBR) e
o segundo com biomassa imobilizada em espuma de poliuretano (ASBBR). Um filtro
biológico anaeróbio contínuo de fluxo ascendente de aproximadamente 120 L também
foi avaliado. Além do pré-tratamento anaeróbio, foi avaliado também o pós-tratamento,
que consistiu em um sistema de lodos ativados em batelada seqüencial de
aproximadamente 180 L. O ASBR, inoculado com lodo granular de reator UASB,
apresentou-se ineficiente, com problemas de desagregação e sedimentação da biomassa.
O ASBBR, inoculado com lodo proveniente do fundo de uma lagoa de lixiviados, ao
final de sua adaptação, apresentou eficiências superiores a 70%, em termos de remoção
de DQO, utilizando-se lixiviado sem diluição, com DQO afluente da ordem de 11.000
mg/L, relação AVT/DQO aproximadamente igual a 0,6 e tempo de reação igual a 7
dias. Verificou-se que a biodegradabilidade anaeróbia dos lixiviados está diretamente
relacionada à relação AVT/DQO, e que para relações AVT/DQO Total inferiores a
0,25, a biodegradabilidade é baixa, para relações entre 0,25 e 0,40 é média, e acima de
0,40 pode ser considerada elevada. Observou-se também que concentrações de Namoniacal, da ordem de até 4.500 mg/L, não impedem o tratamento anaeróbio, desde
que a biomassa esteja devidamente adaptada. Aos perfis temporais de concentração,
realizados no ASBBR, foi ajustado um modelo de primeira ordem para consumo de
substrato, na forma de DQO Total, obtendo valores de K1 variando entre 3,18 x '10
POT.-5' e 5,82 x '10 POT.-5' /(d.mgSTV/L). O pós-tratamento dos efluentes do ASBBR
foi avaliado em um sistema de lodos ativados em batelada seqüencial, que obteve
eficiência máxima da ordem de 30% em termos de remoção de DQO, com DQO
afluente da ordem de 5.000 mg/L. Quanto ao filtro biológico anaeróbio de fluxo
ascendente, obteve-se eficiências superiores a 70%, ao ser alimentado com uma mistura
de lixiviado recalcitrante e etanol acidificado, com DQO afluente da ordem de 20.000
mg/L.
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Estudo do potencial de contaminação de lixiviados gerados em aterros de resíduos
da construção civil por meio de simulações em colunas de lixiviação
Córdoba, Rodrigo Eduardo
(2014)
No Brasil, a Resolução CONAMA nº 307/2002 e a Resolução CONAMA nº 448/2012
definem que os resíduos da construção civil (RCC) classe A, caso não sejam
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, devem ser destinados para aterros de
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros. Porém, pequenas
quantidades de resíduos de outras classes, e resíduos não inertes acabam dispostos neste
tipo de aterro. Esse fato pode ser agravado devido esses aterros não possuírem
impermeabilização de base e sistemas de drenagem de lixiviados, o que pode favorecer
a migração desses lixiviados de RCC para reservas de água, e colocar em risco a saúde
da população e o meio ambiente. Com intuito de contribuir nessa área de conhecimento
o presente estudo teve por finalidade investigar o potencial de contaminação de
lixiviados de aterros de resíduos da construção civil por meio de simulações em colunas
de lixiviação. Para tanto, foi realizado um estudo por meio de duas etapas – simulação
de lixiviação de amostras de RCC em colunas de lixiviação (saturadas e não saturadas),
e coleta de água subterrânea do aterro de RCC classe A. Resultados da pesquisa
apontaram que as amostras de agregados de RCC classe A foram classificadas, de
acordo com a NBR 10.004 (ABNT, 2004), como sendo resíduos não perigosos e não
inertes – Classe II A. A hipótese tema do estudo foi verificada, a qual apontou que
existe potencial de contaminação dos lixiviados gerados em aterros de RCC Classe A,
os quais podem vir a poluir ou contaminar o solo e as águas subterrâneas inviabilizando
o uso dessas águas para consumo humano. As concentrações máximas dos lixiviados de
RCC que excederam o valor máximo permitido para consumo humano nas simulações
foram: sulfato (950 mg/L), dureza (11.280 mg/L), cor (124 uH), Pb (0,36 mg/L), Cd
(0,075 mg/L), Ni (0,088 mg/L), Fe (0,658 mg/L), Ba (1,205 mg/L), Cr (0,125 mg/L),
Mn (0,297 mg/L), e Al (3,44 mg/L). A pesquisa também contribuiu para melhoria de
projetos, execução e controle de aterros de resíduos da construção civil, a fim de
futuramente equacionar possíveis impactos negativos gerados por esse tipo de resíduo
ao solo e recursos hídricos.
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Estudo da tratabilidade anaeróbia de lixiviados de aterros sanitários utilizando
filtros biológicos operados em batelada sequencial
Corrêa, Tatiana
(2012)
Este trabalho procurou contribuir na busca por informações das características de
tratabilidade de lixiviados de diferentes aterros sanitários do interior de São Paulo, e
estabelecer correlações entre parâmetros analisados. As coletas foram realizadas nos
aterros sanitários de: São Carlos, Araraquara, Rio Claro, Ribeirão Preto, Catanduva e
Votorantim. O experimento foi conduzido a 30ºC, em dois filtros biológicos anaeróbios
operados em batelada sequencial, com capacidade de tratamento de 8 L de lixiviado
cada e biomassa imobilizada em suportes de poliuretano inoculados com lodo do fundo
de uma das lagoas de lixiviados do aterro de São Carlos-SP. Os filtros operados
simultaneamente eram idênticos e foram, alimentados com os lixiviados. O
monitoramento do reator foi realizado por meio da caracterização físico-química do
afluente e efluente de cada ciclo de batelada e dois perfis temporais. Foi realizada a
caracterização do lodo, que apresentou morfologias microbianas pertinentes ao
tratamento anaeróbio. A caracterização do lixiviado de São Carlos apresentou sólidos
totais de 14,5 g/L e sólidos totais voláteis de 5,1 g/L, nitrogênio amoniacal de 2.411
mg/L e nitrato de 115,5 mg/L. Além disso, apresentou resultados mais elevados para
DQO (bruta 3.940 mg/L e filtrada 3.565 mg/L); entretanto apresentou características
recalcitrantes ao tratamento anaeróbio, assim como os lixiviados de Araraquara, Rio
Claro e Ribeirão Preto. Nos tratamentos dos lixiviados de Catanduva e Votorantim a
eficiência de remoção de DQO foi de aproximadamente 30%. Com exceção do lixiviado
de Catanduva, o nitrogênio amoniacal esteve presente em todos os lixiviados em altas
concentrações, representando cerca de 80% do nitrogênio total e refletindo na
alcalinidade total. A concentração de metais estava dentro dos valores máximos
permitidos pela Resolução no. 430/2011 do CONAMA. A população de coliformes
totais manteve-se estável (de 2,3 x '10 POT.5' para 1,1 x '10 POT.5' NMP/100 mL) no
lixiviado de São Carlos, no entanto, em todos os demais tratamentos, os coliformes
totais e termotolerantes foram removidos totalmente, demonstrando a eficiência do
tratamento em filtro anaeróbio para estes parâmetros. Os lixiviados de aterros jovens
apresentaram algumas características de aterros velhos, o que sugere que eles passaram
rapidamente para a fase metanogênica. A implementação de filtros biológicos nos
aterros sanitários torna-se uma alternativa de pré-tratamento em municípios com
número reduzido de habitantes e baixa vazão de lixiviado, sendo possível dimensionar o
filtro biológico e viabilizar o tratamento.
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Diagnóstico e diretrizes para o gerenciamento de resíduos perigosos domiciliares:
estudo de caso do município de São Carlos - SP
Fernandez, Jaqueline Aparecida Bória
(2008)
Os resíduos perigosos domiciliares (RPD) têm sido gerenciados juntamente com os
resíduos sólidos urbanos (RSU) e essa mistura apresenta um risco potencial de
contaminação ambiental, mesmo quando sua destinação final é considerada adequada.
Devido à ausência de informações, considera-se que a quantidade de RPD nos aterros
sanitários é desprezível e os efeitos adversos sobre o meio ambiente e a saúde pública
são negligenciados. O planejamento de estratégias de gerenciamento de RPD requer um
diagnóstico a fim de identificar a sua geração e propor alternativas adequadas para
previnir a poluição do solo e águas superficiais e subterrâneas. Os objetivos do presente
trabalho foram estudar a presença dos RPD no município de São Carlos - SP, e elaborar
diretrizes para o gerenciamento municipal destes resíduos. A metodologia adotada foi
composta pela caracterização física dos RPD, encaminhados ao aterro sanitário do
município, por meio do método do quarteamento. No total, foram analisadas trinta
amostras de cerca de 200 kg cada, no ano de 2005. Ainda, realizou-se a caracterização
física dos RPD nas três cooperativas de coleta seletiva, investigando-se o total de
resíduos coletados no período de uma semana. Para investigar a percepção da população
a respeito dos RPD foram aplicados 100 questionários em uma região do município.
Como resultados, apresentam-se os valores da caracterização física juntamente com a
quantificação em unidades de RPD frente ao total de resíduos coletados, dentre os
materiais presentes destacam-se inseticidas, aerossóis, baterias, tintas e pilhas, entre
outros, representando cerca de 0,20% de resíduos perigosos nos resíduos sólidos
domiciliares. Por meio do questionário verificou-se que a população possivelmente
participaria de um programa especial de coleta de RPD. A atual política ambiental
municipal apresenta instrumentos que favorecem a adoção de práticas de gerenciamento
para os RPD, indicando a preocupação crescente com o assunto, contudo ainda não
estão implantadas. As diretrizes para a elaboração de um programa de gerenciamento de
RDP incluem orientações técnicas e enfatiza a importância da educação para a
prevenção da poluição.
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Gestão e gerenciamento do resíduos de serviços de saúde pela administração
pública municipal na UGRHI do Pontal do Paranapanema - SP
Ferreira, Eduardo Rodrigues
(2012)
Esta tese de doutorado teve como foco principal das análises, as atividades de gestão e
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde na Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos 22, Pontal do Paranapanema - SP. A hipótese formulada foi de que
não havia conhecimento técnico em manejo de resíduos de serviços de saúde. Nos
municípios, foram analisados a gestão e o gerenciamento dos resíduos de serviços de
saúde em 19 municípios bem como as atividades das vigilâncias sanitárias municipais e
o gerenciamento interno e externo dos resíduos de serviços de saúde de 77
estabelecimentos geradores, distribuídos nesses municípios, a saber: unidades básicas de
saúde, prontos socorros e laboratório de análises clínicas. O estudo abrangeu também as
atividades da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e do Comitê de Bacia
Hidrográfica. As técnicas empregadas para a realização desta pesquisa foram: coleta de
dados (emprego de questionário, formulário e observação); pesquisa bibliográfica
(teses, livros, artigos) e documental (leis, normas, contratos, planos municipais de saúde
e plano de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde - PGRSS); caracterização
gravimétrica e classificação dos resíduos de serviços de saúde gerados pelos
estabelecimentos municipais, durante o período de oito dias, como preconiza a
Organização Pan-Americana de Saúde, aliada à Resolução CONAMA nº. 358/05. A
pesquisa demonstrou que todos os 19 municípios contrataram empresas especializadas,
terceirizando a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos de
serviços de saúde. Além disso, foram verificadas dificuldades das vigilâncias sanitárias
municipais em relação, às atividades de fiscalização, monitoramento e controle de
resíduos de serviços de saúde, principalmente devido à transferência da gestão plena às
vigilâncias sanitárias municipais pelo governo do Estado de São Paulo. Quanto ao
gerenciamento interno dos resíduos de serviços de saúde nos estabelecimentos
geradores, constatou-se a dificuldade em segregar resíduos do grupo A (infectantes) dos
integrantes do grupo D (comuns), tendo sido constatada uma média de 15% de resíduos
considerados comuns junto aos infectantes. A pesquisa revelou ainda, em relação aos
procedimentos adotados, um aspecto preocupante do ponto de vista do cumprimento da
RDC ANVISA nº 306/04, uma vez que 97,4% dos estabelecimentos não possuíam o
PGRSS. A infraestrutura para abrigar os resíduos de serviços de saúde dentro das
normas técnicas nos estabelecimentos geradores é quase inexistente, considerando que
tal instalação foi verificada em somente 6,49% dos 77 estabelecimentos geradores.
Diante dos resultados, confirmou-se, por fim, a ausência de capacitação técnica voltada
ao manejo dos resíduos de serviços de saúde, na área de estudo desta pesquisa,
corroborando a hipótese inicialmente estabelecida.
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Ferramentas de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos para os Planos
Municipais de Saneamento Básico, aplicadas ao estudo de caso de Campinas-SP
Kawatoko, Ivie Emi Sakuma
(2015)
As Leis nº 11.445/2007 e 12.305/2010, além de representarem um marco no avanço das
políticas ambientais no Brasil - ao promoverem os princípios de universalização e
integralidade na prestação de serviços de saneamento - têm ganhado notoriedade entre
os gestores públicos por vetarem acesso aos recursos federais, caso não sejam
apresentados os respectivos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). Nesse sentido, a presente pesquisa testa
a hipótese de como a proposição de ferramentas de gestão integrada de resíduos sólidos
urbanos (RSU) pode beneficiar o PMSB aplicadas no estudo de caso de Campinas-SP,
através do estabelecimento de metodologias para o cálculo de cenários e indicadores. A
partir do Diagnóstico de RSU, foram adotadas diferentes metodologias extrapolativas e
prospectivas (MA, 2005) na simulação de cenários de geração e gerenciamento de RSU,
bem como na concepção de um Índice de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Urbanos (IGRSU), o qual além de avaliar a prestação desse serviço, também promoverá
a análise de efetividade no cumprimento de metas. Assim, as metodologias propostas
foram aplicadas no estudo de caso de Campinas-SP, com a inclusão de Objetivos,
Metas, Programas e Ações, de modo a propiciar uma análise da efetividade das
Ferramentas de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em estudo. Como
resultados, pode-se inferir que a simulação dos cenários prospectivos (Global
Orchestration, Order from Strength, Adapting Mosaic e TechnoGarden) possibilitou
correlacionar a influência do PIB sobre a geração dos RSU e permitiu aos gestores
públicos, traçar diferentes rotas de gerenciamento, mediante a adoção de práticas
proativas ou reativas. Já o Índice de Gestão e Gerenciamento de Resíduos
SólidosUrbanos (IGRSU) avaliou a efetividade na prestação de serviços, através da
melhoria em seus valores de 5,39 para 8,28, com a implantação dos Programas
propostos, os quais delimitam ações sobre a educação ambiental, comunicação social,
otimização da coleta seletiva, compostagem dos resíduos de limpeza urbana, tratamento
conjunto de lixiviados e esgoto sanitário e, por fim, o controle da poluição difusa
originária de resíduos sólidos urbanos.
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Estudo da gestão de resíduos sólidos: uma proposta de modelo tomando a Unidade
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) como referência
Leite, Wellington Cyro de Almeida
(1997)
No Brasil, um dos grandes desafios para o enfrentamento do problema dos resíduos
sólidos está no campo da gestão. É urgente a definição de uma política para o setor,
envolvendo os três níveis de governo (federal, estadual e municipal), considerando
questões ambientais, tecnológicas, sociais e econômicas. O compromisso com a gestão
dos resíduos deve envolver setores públicos, iniciativa privada e segmentos organizados
da sociedade civil. Esta pesquisa propõe um desenho básico de modelo de gestão de
resíduos sólidos domiciliares, que resulta da análise da prática internacional e da
situação brasileira, tomando como referência o espaço físico-territorial e institucional da
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI-5), formada pelas bacias dos
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Considera-se que as UGRHIs, apesar de terem sido
criadas recentemente para buscar soluções para os problemas relativos aos recursos
hídricos no Estado de São Paulo, reúnem também as condições necessárias para
comportar em seu âmbito de atuação a questão dos resíduos sólidos.
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Lodo de esgoto em plantações de eucalipto: carbono, nitrogênio e aspectos da
fotossíntese
Lira, Ana Cláudia Silva de
(2006)
O tratamento de esgoto gera um resíduo, o lodo de esgoto, que tem potencial para
promover o crescimento de plantas e aumentar a produtividade de cultivos. O objetivo
geral do trabalho desenvolvido foi avaliar como esse resíduo aplicado em plantações de
eucalipto altera os estoques de C e N, aspectos do processo fotossintético, da área e
nutrientes foliares. O estudo foi conduzido na estação experimental de Itatinga ESALQ/USP, com aplicação de doses até 40 t/ha de biossólido para cultivo de
Eucalyptus grandis. Considerando a biomassa total acima do solo, os eucaliptos que
receberam 10 t/ha de biossólido + K e P mineral (10+KP) e adubação mineral completa
(AD) produziram, em média, 107,5 t/ha, 63% a mais do que a testemunha; além de
maiores valores de conteúdo de C e N na biomassa. Não houve diferenças significativas
entre os tratamentos para os conteúdos totais de C (F = 1,3450; p = 0,3096), N (F =
1,2183; p = 0,3536) e conteúdo de N mineral (F = 0,5192; p = 0,7218) no solo. Apenas
o C do solo determinado por oxidação úmida foi alterado. A dose de 10 t/ha propiciou
aumentos no C Walkley e Black em relação às maiores doses, mostrando que o
desenvolvimento das árvores é mais importante para propiciar entradas de material
orgânico no sistema do que a própria aplicação do biossólido. A utilização de biossólido
alcalino, em superfície, propiciou baixas taxas de decomposição aos 5 anos após
aplicação e não contribuiu para aumentar os estoques totais de C e N no solo. Os
eucaliptos que receberam nutrientes, seja pela adubação mineral, seja pela aplicação de
biossólido apresentaram maior área foliar. A diferença entre o maior IAF (4,3), do
tratamento 40+K, e o controle superou uma unidade. As doses de biossólido
polimerizado foram correlacionadas positivamente com os teores foliares de N, P, S, e
Zn e com a clorofila do eucalipto com 3 meses de idade. Esse biossólido pode aumentar
a fotossíntese líquida, quando as medições são realizadas no período da manhã, sendo
também capaz de promover aumentos na eficiência do uso da água e no
desenvolvimento de eucaliptos jovens.
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Estudo da gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos na bacia Tietê-Jacaré
(UGRHI-13)
Lopes, Adriana Antunes
(2007)
Os resíduos sólidos podem poluir e contaminar as águas superficiais e subterrâneas, pela
migração de lixiviado gerado em aterros e lixões, o que pode colocar em risco a saúde
pública e o ambiente. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a gestão dos resíduos
sólidos urbanos na bacia hidrográfica Tietê-Jacaré, pertencente a 13a Unidade de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRHI-13) do Estado de São Paulo, bem como
verificar a sua influência na qualidade dos recursos hídricos da região, por meio de
coletas de água superficial (14 pontos) e subterrânea (20 pontos), localizados nos
municípios de Araraquara, Bauru, Brotas, Jaú, Ribeirão Bonito e São Carlos. Para a
realização deste trabalho foram coletadas quatro amostras de água subterrânea em
quatro poços de monitoramento, um a montante e três a jusante, de cinco aterros.
Também foram coletadas quatro amostras de água em dois pontos de sete córregos na
área de influência de aterros e lixões. As coletas foram realizadas durante 2004 e 2005.
As amostras foram submetidas a análises físico-química, microbiológica e
ecotoxicológica. O nível d´água, bem como os parâmetros pH, condutividade elétrica,
salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura foram obtidos in situ. Durante o
monitoramento realizado foi constatado alteração das características naturais dos
recursos hídricos, indicando poluição e contaminação em alguns pontos. Com base nas
visitas realizadas e nas informações obtidas, o estudo permitiu concluir que não há
gestão integrada dos resíduos sólidos na bacia Tietê-Jacaré, salvo avanços em alguns
municípios. Os aterros municipais estão melhorando gradativamente, a fim de
atenderem às exigências dos órgãos ambientais, porém constatou-se que as medidas são
emergenciais e corretivas. Falta investimento da administração pública no que se refere
à prevenção dos impactos negativos.
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Estudo da gestão municipal dos resíduos de construção e demolição na bacia
hidrográfica do Turvo Grande (UGRHI-15)
Marques Neto, José da Costa
(2009)
Os principais problemas enfrentados pelas cidades em relação aos resíduos de
construção e demolição (RCD) estão associados à disposição irregular das enormes
quantidades produzidas. O descarte clandestino dos RCD pode provocar a degradação
dos ecossistemas água, ar e solo. O acúmulo de resíduos espalhados em diferentes locais
das cidades leva à proliferação de vetores de doenças com danos à saúde pública. Além
disso, provocam problemas nos sistemas de drenagem urbana. Do ponto de vista
econômico, os custos de limpeza pública para remoção dos resíduos demonstram a não
sustentabilidade do modelo corretivo. Essa situação pode ser explicada pela ausência de
políticas específicas de gestão. Com a introdução do marco regulatório nacional para os
RCD, vários municípios têm procurado implantar um modelo mais sustentável, mas as
dificuldades para operação e manutenção têm inviabilizado sua continuidade. Assim, o
objetivo desta pesquisa foi avaliar os modelos de gestão dos resíduos de construção e
demolição na Bacia Hidrográfica do Turvo Grande (BH-TG) pertencente a 15ª Unidade
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI-15) do Estado de São Paulo, bem
como desenvolver um software para apoio à gestão municipal dos RCD - SISRCD.
Ainda dentro da proposta do estudo, também são apresentados a situação dos RCD em
Portugal e os resultados da experiência realizada em uma obra predial na cidade de
Guimarães. Para estudo na UGHRI-15, foram coletados dados da situação dos entulhos
nos 64 municípios integrantes, que permitiram fundamentar e sistematizar a
metodologia. Os dados foram levantados nos anos de 2008 e 2009 com aplicação de
questionário aos gestores e por meio de visitas aos municípios para levantamentos in
loco das áreas de disposição final. Os principais itens avaliados foram os sistemas de
manejo em operação, a produção de RCD, os custos com gestão, formas de tratamento e
descarte. Com base nos resultados obtidos, dos municípios que fizeram parte desta
pesquisa, foi possível concluir que apenas São José do Rio Preto possui um plano
integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme diretrizes da
resolução n.º 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Por esta razão, a
implantação do sistema de apoio à gestão municipal dos resíduos da construção civil SISRCD - pode ser transformada em excelente ferramenta para orientação e auxílio no
controle municipal dessas atividades. O SISRCD é uma proposta original de uma
ferramenta computacional cuja principal característica é a simplicidade de utilização
pelos usuários a qual, após validação poderá ter ampla aplicação nos mais diferentes
municípios do país.
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Desenvolvimento do processo de compostagem em unidade descentralizada e
proposta de software livre para o gerenciamento municipal dos resíduos sólidos
domiciliares
Massukado, Luciana Miyoko
(2008)
A presente pesquisa teve como objetivos desenvolver o processo de compostagem dos
resíduos sólidos, previamente separados na origem e, propor um software livre para o
gerenciamento municipal de resíduos sólidos domiciliares. O processo de compostagem
se desenvolveu em uma unidade descentralizada experimental, localizada no município
de São Carlos, com capacidade para tratar 4 t/mês de resíduos orgânicos. A análise da
qualidade do composto foi realizada segundo parâmetros físicos, químicos e
microbiológicos. Os resultados indicaram que o composto atende à maioria dos limites
estabelecidos pela legislação brasileira, principalmente, com relação à concentração de
metais pesados (Cd < 0.5, Pb = 1.3, Cr = 17.4, As < 0.5, Hg < 0.5, Se < 0.5 e Ni = 0.8,
em mg/kg) e presença de organismos patogênicos. No entanto, quando esse composto
foi submetido a ensaio ecotoxicológico teste agudo em minhocas da espécie Eisenia
andrei - constatou-se toxicidade do mesmo, com taxas de mortalidade significativas
(P<0.05) a partir da concentração de 16% de composto em solo artificial tropical(TAS),
o que significa uma dose de 60 t/ha. A alta condutividade elétrica do composto (CE =
7,48 mS/cm) foi considerada a responsável pela toxicidade do mesmo, uma vez que os
teores de metais pesados estiveram muito abaixo dos limites estabelecidos pela
legislação. O software livre desenvolvido nesta pesquisa foi denominado SIMGERE simulação para a gestão de resíduos sólidos - que permite ao usuário simular a vida útil
do aterro sanitário a partir da proposição de diferentes cenários de gerenciamento de
resíduos sólidos domiciliares. Como estudo de caso aplicou-se o SIMGERE para
estimar a vida útil do novo aterro sanitário de São Carlos/SP a partir da simulação de 27
cenários, nos quais foram alteradas as taxas de produção per capita de resíduos (0; 0,5 e
1,0% a.a.), a eficiência da central de triagem (0,5 e 10% a.a) e da unidade compostagem
(0,5 e 10% a.a). Os resultados das simulações apontaram uma vida útil variando entre
17 (pior cenário) e 20 anos (melhor cenário). Pode-se inferir pelas simulações que a
variação na produção per capita teve maior influência na vida útil do aterro do que a
variação na eficiência da central de triagem e da unidade de compostagem. Esse
resultado reforça a importância de se realizar investimentos em campanhas de
conscientização da população para reduzir a geração de resíduos.
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Seleção de fronteiras para análise de ciclo de vida de sistemas que emitem
poluentes tóxicos de chaminés
Matos, Stelvia Vigolvino
(2002)
Este trabalho desenvolve um método de seleção de fronteiras para análise de ciclo de
vida (ACV) de sistemas que emitem componentes tóxicos. Isto envolve o
desenvolvimento de um modelo de predição de concentração e dose de poluentes
emitidos de chaminés, que tem a vantagem de ser simples e não requerer grande número
de dados de entrada. Esse modelo e mais os dados de valoração econônmica de danos
ambientais disponíveis na literatura, compõem o modelo geral de estimativa de custos
devido à emissão de poluentes, ou seja, a análise de custos em ciclo de vida (ACCV). O
modelo geral é então usado para definir as fronteiras do sistema de ACCV. Demonstrase a aplicação do novo método em um ciclo de vida hipotético de produção de celulose.
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Avaliação da viabilidade de reintegração de resíduos de PET pós-consumo ao meio
produtivo
Matos, Tassio Francisco Lofti
(2009)
Entre os materiais presentes nos resíduos sólidos domiciliares, os resíduos poliméricos
pósconsumo representam cerca de 27% do volume total da coleta convencional, segundo
Matos (2006), com o agravante da degradação lenta, comprometendo a vida útil dos aterros
sanitários e poluindo o meio urbano. Dos resíduos poliméricos, destaca-se o Poli (tereftalato
de etileno) PET. O PET é utilizado em embalagens alimentícias e, preferencialmente, no
envasamento de bebidas carbonatadas e água mineral com gás. O consumo das embalagens
de PET tem sido crescente, o que gera uma presença maior deste resíduo no meio ambiente.
A reintegração do PET pós-consumo ao meio produtivo pode ser considerada uma ação
mitigatória dos impactos ambientais causados por este resíduo, além de otimizar o ciclo de
vida da resina presente na garrafa. A reintegração do PET pós-consumo já é realizada por
meio da obtenção de diversos produtos diferentes ao de sua origem (garrafa), com taxas de
reciclagens crescentes a cada ano. Entretanto, muitos dos produtos reciclados têm breve
vida útil, em decorrência das aplicações que lhes são destinadas. Uma alternativa de vida
útil longa para o reciclado de PET seria uma aplicação na construção civil, onde os
componentes têm uso de longo prazo, além de ser mais uma opção para suprir o consumo
elevado de recursos naturais desta indústria. Neste trabalho foi realizada uma avaliação da
viabilidade de reintegração dos resíduos de PET pós-consumo ao meio produtivo, visando
os potenciais de disponibilidade da matéria-prima e de propriedades intrínsecas e de
desempenho tecnológico do produto reciclado para a indústria da construção civil. A
estratégia metodológica da pesquisa compreendeu duas vertentes de avaliação: a gestão dos
resíduos e as propriedades e desempenho tecnológico do produto reciclado. O método de
avaliação da gestão dos resíduos compreendeu os procedimentos de uma pesquisa
exploratória e documental, visando identificar o modelo de recuperação associado às
dimensões básicas da logística reversa, assim como o potencial das cadeias de suprimento
direto e reverso das garrafas de PET. O método de avaliação tecnológica foi desenvolvido
por meio de pesquisa experimental, onde o produto reciclado foi obtido por reciclagem
mecânica, compreendendo os processos de revalorização e transformação por injeção, e
submetido a diversos ensaios para caracterização das propriedades intrínsecas e o
desempenho tecnológico. Destaca-se nos resultados, em relação à avaliação da gestão de
resíduos, que a logística reversa das garrafas de PET tem no fator econômico a maior
motivação, e, referente à avaliação tecnológica, que os produtos reciclados apresentam
perda de desempenho a partir do quarto ciclo de reciclagem, decorrente da degradação das
cadeias poliméricas em função das sucessivas reciclagens. A Análise dos resultados permite
concluir que existe viabilidade para a reintegração dos resíduos de PET pós-consumo ao
meio produtivo da construção civil, visando à aplicação como componente construtivo,
considerando as condições de reciclagem adotadas na pesquisa e o potencial de
disponibilidade e propriedades de desempenho tecnológico.
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Estudo sobre resíduos sólidos em postos de combustíveis, funilarias e
estabelecimentos de lavagem automotiva no município de São Carlos, visando
indicadores de sustentabilidade
Neves, Anne Alessandra Cardoso
(2010)
A presente pesquisa teve como objetivo levantar dados básicos para posterior
composição de indicadores de sustentabilidade, em postos de combustíveis, funilarias e
estabelecimentos de lavagem automotiva no município de São Carlos, tendo em vista a
busca de soluções para questões sociais, ambientais e econômicas que garantam
sustentabilidade nesses tipos de empresas. Foram feitas visitas com entrevistas e
aplicação de questionários em cada estabelecimento, coletados resíduos sólidos
industriais em quatro estabelecimentos de cada tipo de empresa e em seguida
caracterizados esses resíduos. Para a classificação de resíduos foram feitos ensaios de
lixiviação e solubilização. Os produtos mais utilizados nas empresas estudadas foram
classificados como classe I-perigosos. Apesar disso, os resíduos coletados foram
classificados como não perigosos, classe II A - não inertes, possivelmente devido à
dissolução dos produtos perigosos. Com base no tratamento dos dados obtidos
determinaram-se alguns indicadores que, por vezes, mostraram-se mais eficientes
quando analisados em conjunto com outros. Ao se confrontar Indicadores de Consumo
com Indicadores de Produção, por exemplo, pôde-se prever a dimensão de lucros e
prejuízos sociais, financeiros e, sobretudo ambientais do empreendimento. Constatou-se
a partir da análise de indicadores estudados que nas empresas em questão, existe falta de
investimentos em pesquisas e tecnologias que garantam desenvolvimento sustentável
das mesmas. Existe também carência de investimentos em capacitação de funcionários
que busque melhorias na qualidade, no meio ambiente, sociais e na segurança dos
trabalhadores, e assegure assim o desempenho sustentável das empresas em foco.
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Prevenção à poluição industrial: identificação de oportunidades, análise dos
benefícios e barreiras
Penteado, Carmenlucia Santos Giordano
(2005)
A prevenção à poluição é uma abordagem de gerenciamento ambiental que prioriza a
redução dos resíduos na fonte como forma de preservar os recursos naturais e reduzir o
desperdício de materiais, água e energia, em contraposição à abordagem tradicional, que
se apóia nas tecnologias de controle e tratamento de resíduos. Apesar de resultar em
benefícios ambientais e econômicos, existem uma série de barreiras que impedem uma
maior disseminação das práticas de prevenção à poluição nas indústrias, dentre as quais
a principal é a falta de conscientização em relação aos benefícios. Para eliminar esta
barreira, faz-se necessário o desenvolvimento e a divulgação dos conceitos e
ferramentas de apoio ao processo de identificação de oportunidades, ferramentas para o
monitoramento e avaliação da performance ambiental dos processos produtivos, bem
como de estudos de caso propondo alternativas de prevenção à poluição para os
diferentes setores industriais. Esta pesquisa tem como objetivo fundamental apresentar
os conceitos, sistemáticas e ferramentas necessárias ao entendimento da abordagem de
prevenção à poluição, e ao desenvolvimento, implantação e monitoramento de
programas de prevenção à poluição em processos industriais. Como forma de avaliar a
aplicação do conceito e das ferramentas de identificação de oportunidades, e os
benefícios e barreiras, foi realizada a avaliação de um processo produtivo industrial. Os
resultados obtidos fornecem embasamento teórico para que outros trabalhos
semelhantes sejam desenvolvidos, e servem como incentivo para que a empresa na qual
foi realizada a avaliação, passe a adotar o conceito de prevenção à poluição como
princípio norteador nas suas atividades de gestão ambiental.
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Estudo da evolução da composição dos resíduos de serviços de saúde (RSS) e dos
procedimentos adotados para o seu gerenciamento integrado, no Hospital
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos - SP
Pugliesi, Érica
(2010)
Este trabalho teve como objetivos avaliar as práticas adotadas no gerenciamento dos
resíduos de serviços de saúde (RSS) e como a Resolução ANVISA - RDC nº 306/04 foi
incorporada aos processos em um hospital de grande porte. Para tanto, tomou-se como
estudo de caso o hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, por
já haver um histórico de produção de pesquisas na instituição, que serviu como base
para o estudo comparativo da composição dos resíduos gerados, além da evolução
temporal dos procedimentos adotados para o gerenciamento no local. O método de
avaliação do gerenciamento dos resíduos compreendeu uma pesquisa exploratória e
documental. No desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e aplicados questionários aos funcionários da instituição para avaliar o
envolvimento dos mesmos no gerenciamento dos resíduos. Os setores do hospital foram
classificados em áreas críticas, semi-críticas e não críticas para a avaliação dos riscos
envolvidos. Foram identificadas as fontes geradoras, as rotinas e os processos-chave de
manejo dos resíduos. Como parte dos resultados, a capacitação dos funcionários
resultou na redução do volume de resíduos pertencentes ao grupo A e dos acidentes de
trabalho por perfurocortantes. O hospital apresentou uma taxa de geração de resíduos
inicial de 2,09 kg/paciente/dia, constituído por resíduos do grupo A (33,8%), grupo D
(64,0%) e grupo E (2,2%). Após os treinamentos, a taxa de geração foi de 2,04
kg/paciente/dia, constituído por resíduos do grupo A (21,7%), grupo D (76,1%) e grupo
E (2,2%). Os resíduos do grupo D foram caracterizados nos setores administrativos,
onde houve o predomínio de papel e papelão, indicando o potencial de reciclagem
desses resíduos. O volume de resíduos orgânicos gerados na cozinha justifica a busca de
alternativas de tratamento, como a compostagem. A análise dos resultados obtidos
indica que houve a incorporação parcial dos princípios da legislação no modelo
implantado, apresentando resultados significativos na etapa de segregação dos resíduos.
Os pontos identificados como críticos estão relacionados principalmente à necessidade
de adequação da estrutura física do hospital e na sistematização de treinamentos com os
funcionários e campanhas educativas com os usuários do estabelecimento, não só para
atenderem às exigências legais e normativas, mas também, para a manutenção da saúde
coletiva, ocupacional e do meio ambiente.

102

Avaliação da inativação de Geobacillus stearothermophilus no tratamento de
Resíduos de Serviços de Saúde por autoclavagem
Ribeiro, Amanda Borges
(2015 - em andamento)
Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), ainda que tratados e depois de dispostos em
aterros sanitários, podem ser causas de impactos ambientais por apresentarem algum
indicador de periculosidade. Segundo o apêndice IV da Resolução ANVISA RDC nº
306/2004, para as tecnologias de tratamento de resíduos de serviços de saúde, é
necessário que se atinja pelo menos o Nível III de inativação microbiana. Apesar de ser
a tecnologia mais utilizada para tratamento de resíduos infectantes, o processo de
desinfecção por autoclave pode ser otimizado, para atender maiores eficiências na
inativação dos micro-organismos. O aquecimento dos resíduos em autoclave acontece
em regime transiente não-isotérmico. Segundo a ANVISA (2006), durante o
procedimento, o vapor é introduzido na autoclave e o aumento gradual da pressão
favorece o contato entre o vapor e os resíduos. Há uma ausência de dados na literatura
que revelem o tempo de exposição, temperatura e pressão ideais para a inativação
microbiana e não atenuação dos micro-organismos. A fração ocupada dos resíduos na
autoclave pode também ser um fator de influência no tratamento, pois a massa
específica aparente do resíduo no interior do equipamento interfere no aumento da
temperatura da amostra. A pesquisa irá avaliar tecnicamente, em escala de laboratório, a
influência das condições operacionais, fração ocupada da câmara de autoclavagem,
pressão de vapor e tempo de exposição na fração de inativação de endósporos resultante
do processo de tratamento de RSS. Para tal processo de desinfecção sob calor úmido
serão utilizados endósporos de Geobacillus stearothermophilus. Uma vez que os
experimentos de desinfecção serão realizados em bateladas, por conseguinte, em
condição não-isotérmica, é preciso levar em consideração a variação da temperatura do
resíduo em função do tempo de processamento, para aplicação do modelo cinético. A
integração numérica do modelo cinético escolhido será efetuada pelo método de
Simpson com determinação dos parâmetros envolvidos pelo critério de mínimos
quadrados obtidos entre as frações de inativação experimentais e calculadas.
Posteriormente, o modelo será utilizado para simular o processo de autoclavagem, com
o intuito de obter 99,99% de inativação de endósporos (Nível III) em condições de
pressão e tempo de exposição otimizadas. Na última etapa do estudo será avaliado se o
processo de autoclavação dos RSS resulta em inativação ou se os endósporos
de G. stearothermophilus voltam a se reproduzir após dias expostos em temperatura
ambiente, ocasionando a contaminação do resíduo, que já deveria estar em aterro
sanitário.
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Análise de substratos e parâmetros de controle para vermicompostagem de
resíduos sólidos urbanos
Sartori, Hiram Jackson Ferreira
(1998)
A técnica de vermicompostagem foi aplicada, de forma experimental, para escolha de
matérias-primas e parâmetros de controle que possibilitem o seu aprimoramento e a sua
apropriação como técnica de tratamento de resíduos sólidos. A investigação foi
conduzida a partir da aplicação do processo em canteiros idênticos, preenchidos com
diferentes substratos. Os substratos utilizados foram obtidos pela mistura, em diferentes
proporções, entre fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, composto orgânico de
resíduos sólidos urbanos, serragem, palhada e esterco de gado bovino. Os materiais
foram analisados, quanto às suas características granulométricas, nutricionais e
microbiológicas, antes e depois de serem submetidos ao processo de
vermicompostagem. O processo de vermicompostagem das misturas empregadas
comportou-se em parte como o processo de minhocultura, e em parte como o processo
de compostagem, demonstrando poder ser controlado pela interpretação da variação dos
valores dos parâmetros de controle, normalmente empregados nos dois processos
citados.

104

Medidas para prevenção e minimização da contaminação ambiental e humana
causada pelos resíduos de serviços de saúde gerados em estabelecimento hospitalar
- estudo de caso
Souza, Eduardo Luiz de
(2005)
O crescente e desordenado aumento da população mundial e seus avanços tecnológicos,
muitas vezes conseguido com violentas agressões à natureza, têm trazido consequências
amargas que levam a sociedade a refletir como um todo sobre que tipo de futuro
esperamos legar às próximas gerações e até onde podemos progredir sem desrespeitar as
leis imutáveis do meio ambiente. Uma das principais preocupações modernas
relacionadas a este tema é o aumento progressivo da geração de resíduos resultantes da
produção, prestação de serviços e consumismo descontrolado. Dentre estes resíduos,
ocupam lugar de importância os resíduos de serviços de saúde (RSS), por
caracterizarem um desequilíbrio de caráter epidemiológico, com potencial de infecção
altamente conhecido, tornando-se um assunto de interesse mundial no impacto
ambiental gradativamente acumulado. Atitudes estão sendo tomadas por autoridades
governamentais, sanitárias e científicas, que procuram minimizar estes impactos e
encontrar saídas para o gerenciamento seguro destes resíduos, que estão cada dia mais
volumosos e trazendo preocupações sociais e ambientais. Esta tese de doutorado focou
atenção no potencial de contaminação ambiental e humana, causada pelos resíduos de
serviços de saúde gerados em estabelecimento hospitalar, estabelecendo o objetivo de
contribuir com medidas que, em associação com o manejo adequado dos RSS,
promovam a prevenção e minimização dos efeitos infectantes e agressivos destes
resíduos em relação ao meio ambiente, à infecção hospitalar, e à saúde dos
trabalhadores em ambiente hospitalar. As atividades de pesquisa de campo foram
desenvolvidas em um hospital de grande porte, voltado ao tratamento do câncer, que
apresentou um modelo de gerenciamento dos RSS, antes da promulgação das leis
federais atualmente em vigor sobre o assunto – Anvisa 306/2004 e Conama 358/2005.
Constatou-se, após uma metodologia investigativa e exploratória, que é possível
gerenciar corretamente os RSS – conforme as regras atuais de manejo previstas em lei e contribuir para um maior alcance de preservação da saúde ambiental e humana,
através de medidas de prevenção e minimização frente ao potencial infectante dos RSS.
Para tanto, esta tese foi construída no sentido de contribuir para a discussão técnicocientífica da difícil tarefa de reorganizar e reverter o processo de contaminação de nossa
casa por excelência - o nosso planeta.
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Conscientização ambiental na macharia da Saint-Gobain canalização: uma
metodologia de educação ambiental para indústria
Vieira, Lênia Ribeiro de Souza
(2004)
Em trabalho anterior pioneiro realizado em uma indústria de alumínio primário,
dissertação de mestrado intitulada educação ambiental na redução III da Alcan
Alumínio do Brasil S.A. - um estudo de caso, no período de 1993 a 1995, começou a ser
desenvolvida uma metodologia de conscientização ambiental para os operários de
indústria. A proposta desta tese de doutorado foi de dar continuidade ao trabalho
anterior da autora, procurando-se definir melhor os aspectos estruturais desse método de
trabalho, bem como, testá-lo novamente e, aperfeiçoá-lo na tentativa de se alcançar
melhores resultados em sua aplicação na formação de recursos humanos diretamente
envolvidos nos processos de produção. Esse método trabalha a educação ambiental
intramuro das fábricas e dá ênfase à participação dos empregados para se alcançar
resultados positivos em termos de ganho em qualidade ambiental. Funciona como um
facilitador tanto na implantação do sistema de gerenciamento ambiental (SGA) nas
empresas, como no desenvolvimento de projetos independentes de educação ambiental.
Outras características deste trabalho são os seus traços de educação tecnológica pródesenvolvimento sustentável, influência da formação da pesquisadora na área da
engenharia civil sanitária. A educação ambiental internamente às empresas tem um
papel importante, porém seu emprego é ainda muito restrito e superficial. No âmbito das
empresas certificadas ou não, a educação ambiental é um instrumento indispensável
para se alcançar uma mudança de comportamento e de atitudes dos operários com
relação ao meio ambiente, considerando-se a missão ambiental de cada um, em seus
postos de trabalho, no dia-a-dia. A abordagem metodológica que foi utilizada para que
fossem atingidos os objetivos propostos neste projeto foi o estudo de caso. Este estudo
de caso foi realizado no setor de produção conhecido como macharia da indústria SaintGobain canalização situada em Itaúna, Minas Gerais, Brasil. Essa fundição produz
peças de ferro fundido para o setor de saneamento ambiental. O projeto de educação
ambiental restringiu-se a um treinamento ambiental aplicado à minimização dos
resíduos sólidos industriais gerados na macharia e conhecidos como areia solta e
refugos de machos. Teve como público alvo os operários chamados de macheiros. O
treinamento ambiental foi avaliado direta e indiretamente. A avaliação direta foi em
termos de ganho de conhecimento e, constituiu-se de duas fases, aplicação de um préteste e de um pós-teste. A avaliação indireta considerou o estudo de gráficos de
desempenho ambiental para se verificar a qualidade ambiental na macharia com o
desenvolvimento do projeto de educação ambiental. Ocorreram alterações nesses
gráficos que demonstram que houve um início de mudança de comportamento dos
operários, o que significa que esses passaram a incorporar às questões ambientais às
suas rotinas de trabalho. Ao serem confrontadas as ferramentas de avaliação do projeto
de educação ambiental: pré-teste e pós-teste com os gráficos de mensuração da
qualidade ambiental na macharia, identificou-se que embora tenham sido utilizados
instrumentos de medição distintos, os resultados alcançados foram similares. Concluiuse da análise dos dados gerais que houve uma melhoria da qualidade ambiental da
macharia, em função do aumento do nível de conscientização ambiental dos
empregados.
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