
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CENTRO DE ENGENHARIAS

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

Trabalho de Conclusão de Curso

RESÍDUOS, DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO
– ESTUDO DE CASO.

PATRIQUI ERNANDES PATRICIO

Pelotas, 2016



PATRIQUI ERNANDES PATRICIO

RESÍDUOS, DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO
– ESTUDO DE CASO.

Trabalho acadêmico apresentado ao
Curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária, da Universidade Federal de
Pelotas, como requisito parcial à
obtenção do título de Bacharel em
Engenheiro Ambiental e Sanitarista.

Orientador: Prof. Drº. Érico Kunde Corrêia.

Pelotas, 2016



Banca examinadora:

Prof. Dr. Érico Kunde Corrêa - Centro de Engenharias/UFPel - Orientador

Prof. Dr. João Nelci Brandalise - Instituto de Biologia/ UFPel

Msc. Matheus F. da Paz - Departamento de Ciência e Tecnologia Agro-

industrial/ UFPel



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Panorama Internacional: Produção Mundial de Algodão..................... 16

Tabela 2 Panorama Nacional: Produção no Centro Oeste do Algodão.............. 17

Tabela 3 Origem, Classe e Responsabilidades.................................................. 26

Tabela 4 Parâmetros de emissões Gasosas...................................................... 28

Tabela 5 Concentrações típicas de alguns poluentes, no ar limpo e poluído..... 29

Tabela 6 Resíduos Gerados na usina de beneficiamento.................................. 65

Tabela 7 Geração de resíduos por dia cada 1 hora e 10 minutos em média.....67

Tabela 8 Geração dos resíduos por turno de 12 horas, em média 9 fardões..... 68

Tabela 9 Geração dos resíduos por turno de 24 horas, em média 18 fardões....69

Tabela 10 Resultados do pH................................................................................. 70

Tabela 11 Análise, Umidade, Matéria seca e Matéria Mineral..............................72

Tabela 12 Carbono, Nitrogênio e a Relação C/N...................................................72

Tabela 13 Poder Calorífico dos Resíduos Agrícolas.............................................73

Tabela 14 Fitotoxidade...........................................................................................74

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Exportação Brasileira de Algodão........................................................ 17

Figura 1.2 Principais Derivados do Algodão Evolução exportação....................... 18

Figura 2 Esquema Geral Separador de Particulados......................................... 30

Figura 3 Fluxograma da Usina........................................................................... 39

Figura 4 Processo Beneficiamento do algodão ................................................. 39

Figura 5 Fibrilha do Algodão.............................................................................. 41

Figura 6 Farelo do Algodão................................................................................ 41

Figura 7 Casquinha do Algodão......................................................................... 42

Figura 8 Caroço do Algodão.............................................................................. 42

Figura 9 Linter do Algodão................................................................................. 43



Figura 10 Lavoura de algodão; Resto de cultura................................................. 43

Figura 11 Mapa localização do município............................................................ 45

Figura 12 Mapa localização da Usina de Beneficiamento................................... 46

Figura 13 Caminhão Transmódulo....................................................................... 47

Figura 14 Transporte de algodão (Perda do Fardo)............................................. 48

Figura 15 Etapas do Beneficiamento do Algodão................................................ 48

Figura 16 Vista interna, da esteira de desmanche dos fardos............................. 50

Figura 17 Vista interna da usina, Piranha de desmanche.................................... 51

Figura 18 Vista do tubo de sucção de plumas..................................................... 51

Figura 19 Algodão pronto para o descaroçamento.............................................. 52

Figura 22 Equipamentos; Torre de Secagem...................................................... 52

Figura 23 Cilindro de gás..................................................................................... 53

Figura 24 Queimadores........................................................................................ 53

Figura 25 Equipamentos; Batedor inclinado........................................................ 54

Figura 26 Equipamentos; Iimpador Extrator......................................................... 54

Figura 27 Equipamentos; Descaroçador.............................................................. 55

Figura 28 Equipamentos; Smat Jet...................................................................... 55

Figura 29 Equipamentos; Condensador............................................................... 56

Figura 30 Prensa de fardão.................................................................................. 57

Figura 31 Fardão.................................................................................................. 57

Figura 32 Balança Industrial................................................................................. 58

Figura 33 Balança Rodoviária.............................................................................. 58

Figura 34 a/bHomogenização das amostras............................................................. 51

Figura 35 Analise de Fitotoxidade Alface, Pepino e Repolho.............................. 60

Figura 36 Esquema de uma Bomba Calorimétrica.............................................. 62

Figura 37 Bomba Calorimétrica............................................................................ 62

Figura 38 Gráfico resíduos produzidos por dia de beneficiamento...................... 65

Figura 39 Filtros Ciclones..................................................................................... 76

Figura 40 Cilindros de gás e filtros ciclones......................................................... 77

Figura 41 Acondicionamento dos resíduos de casquinha.................................... 77

Figura 42 Dispersão de plumas no pátio da usina............................................... 78

Figura 43 Vista do Pátio da Usina........................................................................ 78



AGRADECIMENTOS

A meu pai, João Patricio do Carmo, que acreditou em mim, mesmo em meio as

dificuldades, a minha mãe, Terezinha de Jesus Patricio (There), que teve muita

paciência e nunca deixou de acreditar.

Por isso, muito obrigado a vocês, meus queridos pais! Além de me terem dado vida,

vocês também me deram tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida digna e

feliz.

A minha irmã, Janaina Patricio, que por mais difícil que fossem as circunstâncias,

sempre soube me escutar, e aconselhar.

E acima de tudo, obrigado pelos sacrifícios que vocês fizeram para que eu pudesse

ser quem eu sou hoje! Eu amo vocês!

Agradeço também aos amigos de Campo Grande-MS Kedna Gislen Pereira de
Almeida (keke), Luciene Nucci Rosa (Lu-bebe), Gils kerlen Pereira de Almeida
(Gil), Fabio dos Santos (cunhado), pelo companheirismo, dignidade, carinho,

autenticidade e amizade, e claro a um saco de mixirica que foi a ponte entre essa

amizade que mesmo a distancia se mantém firme e forte.

Aos professores Drº Érico kunde Corrêa, e Drª Luciara Bilhalva Corrêa, por todas
as oportunidades, das mais variadas formas, dedicaram-se a nos transmitir uma das

maiores virtudes que se pode ter: o conhecimento.

Aos colegas do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Resíduos e

Sustentabilidade (NEPERS), em especial Msc. Matheus F. da Paz, nesse e demais
trabalhos.

Ao amigo Tiago Rodrigues (piquinininha), pela paciência dicas e orientações até os

dias de hoje.

Em fim; obrigado a todos pela compreensão, pela paciência, pelo amor, e por todos

os valores que me ensinaram.



RESUMO

PATRICIO, Patriqui Ernandes. Resíduos, do processo de Beneficiamento do
Algodão– Estudo de Caso. 2016. 90f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade Federal de Pelotas,
Pelotas.

Umas das industrias que merecem destaque nesse cenário é a industria
produtora de algodão, que movimenta a economia brasileira, mas, por outro lado,
gera quantidade significativa de resíduos. Há uma importante contribuição do
algodão na economia nacional como produto de exportação, um significativo
aumento na geração de renda, criação de auto emprego e empreendedorismo nas
zonas rurais. Os resíduos sólidos constituem problemas de ordem sanitária e
ambiental, pois favorecem abrigo e proliferação de vetores e roedores, que além de
ser transmissores de doenças, destruírem alimentos, podem causar danos a
instalações elétricas, provocando incêndios em quaisquer edificações. Em toda e
qualquer atividade industrial, haverá sempre a necessidade de um plano de gestão
dos resíduos sólidos gerados, propiciando condições às indústrias para elaboração
de uma metodologia local de planejamento adequada ao gerenciamento dos
resíduos industriais desde a sua geração ate a sua destinação final. Em 2011 a
cotonicultura de Mato Grosso gerou R$ 3,2 bilhões, representando 45% do valor
gerado nacionalmente na produção de algodão. A região correspondente a Campo
Novo do Parecis- MT, gerou R$ 1,0 bilhão, sendo responsável por 14% de todo o
valor da produção brasileira de algodão em caroço e 32% do valor da cotonicultura
mato-grossense.Tendo em vista a importância da usina de beneficiamento do
algodão para o município de Campo Novo do Parecis que chega a 17% da
economia, e com a expansão dessa atividade, há concomitantemente uma
preocupação com os impactos causados pelas atividades operacionais dessas
mesmas usinas.Portanto, o objetivo deste trabalho consistiu na identificação dos
principais resíduos gerados e propor algumas soluções para os resíduos da Usina
de Beneficiamento do Algodão, localizado na cidade de Campo Novo do Parecis-MT,
de modo à contribuir, na gestão destes, contribuindo assim para a sustentabilidade
da atividade. Diagnosticar os resíduos, gerados no processo de beneficiamento do
algodão em uma usina de beneficiamento, em Campo Novo do Parecis – MT. –
Estudo de caso.



ABSTRACT

PATRICIO, Patriqui Ernandes. WASTE, THE PROCESS OF cotton- CASE STUDY
IMPROVEMENT. 2016. 90f. Work Course Conclusion (TCC). Degree in
Environmental and Sanitary Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas.

One of the industries that deserve attention in this scenario is the cotton-producing
industry, which moves the Brazilian economy, but on the other hand, generates
significant amount of waste. cotton is an important crop for the national economy as
an export product, a significant increase in income generation, creation of self
employment and entrepreneurship in rural areas. Solid waste are problems of health
and environmental concerns, as shelter and favor proliferation of vectors and rodents,
that besides being transmitters of diseases, destroying food, can cause damage to
the electrical wiring, causing building fires. In any industrial activity, there will always
be the need for a management plan for solid waste, providing conditions for
industries to draw up a local methodology of proper planning to the management of
industrial waste from its generation until its final destination. In 2011, the cotton
production in Mato Grosso generated R $ 3.2 billion, representing 45% of the value
generated nationally in cotton production. The region corresponding to Campo Novo
do Parecis, MT, generated R $ 1.0 billion, accounting for 14% of all the value of the
Brazilian production of seed cotton and 32% of the bush-grossense.in view of the
importance of cotton processing plant for the new field of the municipio Parecis field
that reaches 17% of the economy, and the expanssão this activity, there is
simultaneously a concern with the impacts caused by operational activities of Those
plants. Therefore, the objective of this work consisted in Identifying the main waste
generated and propose some solutions for waste from the Chapadao do Parecis
Plant, located in Campo Novo do Parecis-MT, in order to contribute in the
management of these, thus contributing to the sustainability of the activity.
Diagnosing the waste generated in the cotton beneficiation process in a beneficiation
plant in Campo Novo do Parecis - MT. - Case study.
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1. INTRODUÇÃO

A partir da Revolução Industrial a poluição passou a constituir um

problema para a humanidade, problema este que aumentou com a

industrialização e urbanização, e a sua escala deixou de ser local para se

tornar planetária (LORA, 2000a).

Isso não apenas porque a indústria é a principal responsável pelo

lançamento de poluentes no meio ambiente, mas também porque a Revolução

Industrial representou a consolidação e a mundialização do capitalismo,

sistema sócio-econômico dominante hoje no espaço mundial. A partir deste

ponto, com o desenvolvimento do capitalismo, a natureza vai pouco a pouco

deixando de existir para dar lugar a um meio ambiente transformado e

modificado, produzido pela sociedade moderna (LORA, 2000a).

A atividade das indústrias, referenciado ao potencial poluidor, é uma das

fontes mais representativas como causadora de impactos ambientais. Porém,

este cenário vem alterando, direcionado pela pressão da globalização e de um

mercado cada vez mais competitivo, do qual exige questões de preservação

ambiental (LIRA, 2001).

Neste sentido, umas das industrias que merecem destaque nesse

cenario é a industria produtora de algodão, que movimenta a economia

brasileira, mas, por outro lado, gera quantidade significativa de resíduos

(EMBRAPA, 2001). Há uma importante contribuição do algodão na economia

nacional como produto de exportação, um significativo aumento na geração de

renda, criação de auto emprego e empreendedorismo nas zonas rurais

(FERREIRA 2008).

Em relacão à preservação ambiental, a, produção do algodão tem

diversos beneficios, aos quais icluem a não contribuição para queimadas

descontroladas, a inexistência de acúmulo de substâncias ativas derivadas de

pesticidas, e o uso de pesticidas nas regiões algodoeiras com presença de

substâncias proibidas, devido ao uso de componentes de fácil degradação

(MENDONÇA, 2003).

Quando de maneira inadequada, tanto em disposição quanto tratamento,

os resíduos sólidos, quais sejam, acarretarão em problemas sociais e
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econômicos à comunidade mais próxima. Os resíduos sólidos constituem

problemas de ordem sanitária e ambiental, pois favorecem abrigo e proliferação

de vetores e roedores, que além de ser transmissores de doenças, destruírem

alimentos, podem causar danos a instalações elétricas, provocando incêndios

em quaisquer edificações. Notório também, a contaminação do ser humano, no

contato direto com os resíduos não tratados, pois são fontes constantes de

patógenos, tornando-se uma ameaça real a aqueles que entrem em contato

com este resíduo (GARCIA, 2001).

Em toda e qualquer atividade industrial, haverá sempre a necessidade de

um plano de gestão dos resíduos sólidos gerados, propiciando condições às

indústrias para elaboração de uma metodologia local de planejamento

adequada ao gerenciamento dos resíduos industriais desde a sua geração ate

a sua destinação final.

Em 2011, a cotonicultura de Mato Grosso gerou R$ 3,2 bilhões,

representando 45% do valor gerado nacionalmente na produção de algodão. A

região correspondente a Campo Novo do Parecis-MT, gerou R$ 1,0 bilhão,

sendo responsável por 14% de todo o valor da produção brasileira de algodão

em caroço e 32% do valor da cotonicultura mato-grossense (ECOECO, 2013).

Tendo em vista a importância da usina de beneficiamento do algodão

para o município de Campo Novo do Parecis que chega a 17% da economia, e

com a expanssão dessa atividade, há concomitantemente uma preocupação

com os impactos causados pelas atividades operacionais dessas mesmas

usinas.

Portanto, o objetivo deste trabalho consistiu na identificação dos

principais resíduos gerados e propor algumas soluções para os resíduos da

Usina Chapadão do Parecis, localizado na cidade de Campo Novo do Parecis-

MT, de modo à contribuir, na gestão destes, contribuindo assim para a

sustentabilidade da atividade.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral.

Diagnosticar os resíduos, gerados no processo de beneficiamento do

algodão em uma usina de beneficiamento, em Campo Novo do Parecis – MT. –

Estudo de caso.

1.1.2 Objetivos Específicos.

- Caracterizar e quantificar o processo de desencaroçamento do

algodão.

- Identificar e quantificar os resíduos sólidos, no processo de

descaroçamento do algodão;

- Propor melhorias técnicas para o gerenciamento dos resíduos

sólidos do caroço de algodão.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 História do Algodão

O algodoeiro é uma das espécies de vegetais cultivadas mais antigas do

mundo e um importante componente do sistema de produção, permitindo a

rotação de culturas com soja e milho. Embora mecanizado, é um grande

gerador de empregos, no campo na fase de produção e nas cidades na fase de

beneficiamento e industrialização (FREIRE, 2007).

As primeiras referências de utilização do algodão datam de séculos

antes de Cristo, no entanto esse produto só veio adquirir importância comercial

após a revolução industrial. Desde então, o seu cultivo tem como principal

objetivo a produção de fibras para a indústria têxtil (EMBRAPA, 2001).

2.2 Algodoeira no Brasil

No Brasil, desde a época do descobrimento, os indígenas cultivavam o

algodão e o transformavam em fios e tecidos (MELO FILHO, 1998). Durante

toda a história do Brasil, o algodão se fez presente como uma cultura de

exportação, mesmo durante as Guerras Mundiais (FREIRE, 2007).

Um dos fatos mais importantes ocorridos no país certamente foi o

desenvolvimento da agricultura, contudo sua atividade agrícola mal conduzida

inevitavelmente produz fortes impactos sociais e ambientais negativos, que

estão diretamente relacionados com as praticas agrícolas adotadas (MELO

FILHO, 2011).

Em relação ao crescimento da cotonicultura associado ao

desenvolvimento sustentável e responsabilidade sócio-ambiental, o produtor

brasileiro tem como premissas: sustentar e realçar a saúde do solo, das plantas

dos animais e dos seres humanos em um só conjunto; basear-se em sistemas

ecologicamente vivos: estreitar relacionamentos que garantam o equilíbrio para

o meio ambiente, bem como proteger da atual e das futuras gerações

(EMBRAPA, 2000).
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2.3 Panorama Internacional

De acordo com Beltrão (2000), as exportações subiram para 28,5 mil

toneladas, e passando para 147 mil toneladas no ano seguinte. As vendas ao

exterior mantiveram, a partir daí, uma trajetória ascendente, 2006 (305 mil

toneladas) e 2009 (505 mil toneladas), com exceção de 2002 (110 mil

toneladas) que apresentou uma diminuição em relação ao ano anterior.

A área plantada com algodão no País para a safra 2013/14 está definida

em 1121,6 mil hectares e a produção mundial de algodão em pluma conforme

mostra a Tabela 1, encontra-se por volta de 26,283 milhões de toneladas

(CONAB, 2015).

Segundo Beltrão (2000), cerca de 25% do algodão produzido no mundo

são beneficiados com descaroçadores de rolo com tendência de aumento, pois

produzem algodão em pluma de melhor qualidade.

Tabela 1. Produção mundial de algodão em pluma no período de 2010/11 a

2013/14.

Fonte: ABRAPA (setembro/2015)

2.4 Panorama Nacional

No âmbito nacional, a cultura do algodoeiro têm aumentado anualmente

como mostra a Tabela 2. A soma dos estados produtores ocupa uma área de

aproximadamente 1.093 milhão hectares, produzindo cerca de 1,7 milhão de

toneladas de algodão em pluma (CONAB, 2011).

Produção (milhões
toneladas)

País 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014
China 6,400 7,400 7,300 6,929

Índia 5.865 6,239 6,205 6,770

Estados Unidos 3,942 3,391 3,770 2,811

Paquistão 1,948 2,311 2,002 2,076

Brasil 1,960 1,877 1,310 1,734

Uzbequistão 0,910 0,880 1,000 0,940
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Tabela 2. Produção no Centro Oeste do algodão em caroço no período
2009/10 a 2011/14.

Estados
(em mil toneladas)

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Mato Grosso 1.432,2 1.626,4 1.766,1 1129,5 1540,8

Mato Grosso do Sul 135,6 139,6 152,0 104,3 97,0

Goiás 215,2 266,4 225,4 108,1 127,6

DF 3,3 1,0 1,7 - -

Fonte: CONAB (setembro/2015):

De acordo com Conab (2010), a exportação de algodão, para a safra

2011/12, foi da ordem de 1,0 milhão de toneladas, um recorde histórico para o

Brasil, conforme a Figura 1, é possivel identificar uma projeção positiva do

crescimento da exportação.

Figura 1: Gráfico Exportação Brasileira de algodão (estimativa).
Fonte: Conab (2015).

De acordo com Conab (2015), a exportação dos derivados do algodão já

chegaram na ordem de quase a 500 milhões US$. (Figura 2.1), onde mostra

exportação ano a ano.
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Figura 1.2: Principais Derivados do Algodão- Brasil Evolução das Exportações Em
US$ milhões 2006 a 2011.
Fonte: Conab (2015).

2.5 Panorama em Mato Grosso

Em 1933, chegavam ao Estado do Mato Grosso os primeiros 1.200 kg de

sementes melhoradas de algodão herbácio (FREIRE, 2007).

Segundo Curvelo, 2007: “[...] Mato Grosso chegou a plantar uma área

media de 9.144hectare/ano, durante a década de setenta e, em média 13.325

hectare/ano na década de oitenta, porem a atividade era executada sempre por

pequenos produtores e arrendatários”.

No entanto, sua expansão realmente foi significativa, apenas depois de

muitos experimentos, testes, e de baixa produtividade das lavouras. Em

1998/99 a colheita superou as expectativas chegando à 1.113kg pluma/hectare,

média nunca alcançada no Brasil, e vem sendo elevada a cada safra, tendo

atingido 1.399 kg/hectare em 2004, em 2005 1.175 kg/hectare, em 2006 1.457

kg/hectare (FREIRE, 2007)

Mato Grosso ocupa, em 2015 (ABRAPA, 2016), a primeira posição em

área cultivada, produção e produtividade. O estado contribui com 47,60% da

produção nacional, com uma produtividade 43,16% superior a brasileira. O

estado é uma das mais importantes áreas de expansão da cultura do algodão

herbáceo no Brasil (IBGE, 2001).
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2.6 Gestão Ambiental e Legislações Pertinentes

A gestão ambiental pode ser entendida como um
processo de tomada de decisões que devem repercutir
positivamente sobre a variável ambiental de um sistema.
Nesse caso, a tomada de decisão consiste na busca da
opção que apresente o melhor desempenho, a melhor
avaliação, ou ainda, a melhor aliança entre as
expectativas daquele que tem o poder de decidir e suas
disponibilidades em adotá-las (SOARES In BRUNA;
ROMÉRO; PHILIPPI JR., 2004).

No Plano de Gestão Ambiental são elaboradas propostas e alternativas

que devem assegurar controle e redução de impactos sobre o meio ambiente,

garantia de higiene e saúde ocupacional dos empregados e contínua condições

de segurança. O ciclo de atuação deve ser contínuo e compreende desde a

fase de concepção do projeto até a eliminação dos resíduos gerados, esse

procedimento deve ser realizado durante toda sua vida útil [...] “Três devem ser

os módulos a compor o Sistema de Gestão Ambiental da empresa:

Planejamento, Gerenciamento dos Resíduos e Monitoramento” (VALLE, 2000).

O planejamento é o processo de organização das atividades, onde são

traçados objetivos e metas para a execução.

Para que o processo de planejamento possa obter
melhores resultados, deve-se ter entendimento cristalino
da importância da utilização de uma metodologia que
considere, com os cuidados exigidos, o grau de
intervenção desejado, os enfoques a serem adotados no
espaço e no tempo previsto; os recursos humanos,
espaciais, temporais, materiais, econômicos e financeiros
necessários; e o adequado acompanhamento e controle
de variáveis associadas ao desenvolvimento dos planos,
programas e projetos (BRUNA; ROMÉRO; PHILIPPI Jr.,
2004).

Para realizar o gerenciamento dos resíduos é necessário o levantamento

quantitativo e qualitativo dos resíduos gerados, incluindo também o

cadastramento e a classificação, com o objetivo de escolher as melhores

alternativas técnicas e econômicas para o tratamento e destinação final dos

resíduos (VALLE, 2000).

Através do monitoramento, é possível aferir os resultados obtidos,

comparando-os com as tecnologias escolhidas e possibilitando a verificação da
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eficiência do tratamento e disposição dos resíduos gerados. O monitoramento

é realizado por meio de coletas de amostras e análises. Com o resultado das

análises é possível controlar e aperfeiçoar o sistema atual e conseqüentemente

a atender as exigências dos órgãos de controle ambiental (VALLE, 2000).

Para a implantação de um Plano de Gestão Ambiental é necessário o

conhecimento das leis ambientais. A legislação ambiental brasileira se dispõe

em um conjunto de normas jurídicas que se destinam a disciplinar a atividade

humana, para torná-la compatível com a proteção do meio ambiente. No Brasil,

em 1981, foi criado a Política Nacional do Meio Ambiente e, posteriormente,

novas leis foram promulgadas, vindo a formar um sistema bastante completo

de proteção ambiental.

A legislação ambiental brasileira, para atingir seus objetivos de

preservação, criou direitos e deveres para o cidadão, instrumentos de

conservação do meio ambiente, normas de uso dos diversos ecossistemas,

normas para disciplinar atividades relacionadas à ecologia e ainda diversos

tipos de unidades de conservação, inclusive, normas relativas ao tema

abordado nesta pesquisa, que trata sobre produtos químicos, resíduos sólidos

e suas formas de tratamento.

A Constituição Federal do Brasil de 1988, estabelece os princípios da

política nacional do meio ambiente. No capítulo VI (“Do Meio Ambiente”),

apresentado o princípio:

[...] Art. 225, VI. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações [...]
(BRASIL, 1988).

A Lei Federal N° 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,

e dá outras providências. Essa lei introduz alguns instrumentos de

planejamento ambiental e determina a responsabilidade/penalidade para casos

de poluição.

[...] Art. 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se
por: [...] II – degradação da sua qualidade, a alteração
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adversa das características do meio ambiente; III –
poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante
de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem
a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b)
criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d)
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos; [...] (BRASIL,
1981).

O princípio poluidor pagador consta na Lei N° 6.938, que:

[...] Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
[...] VII – à implantação, ao poluidor e ao predador, da
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos
causados [...] (BRASIL, 1981).
[...] Art. 14, IV, § 1º. Sem obstar a aplicação das
penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade [...] (BRASIL, 1981).

A Lei N° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio

ambiente (Lei dos Crimes Ambientais). A Seção III (“Da Poluição e outros

Crimes Ambientais”) – A Lei prevê penas de reclusão de até 5 anos, conforme

mencionado no art. 54:

[...] Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição significativa da flora [...] (BRASIL,
1998).
[...] Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar,
exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar,
guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância
tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana e ao meio
ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas
em leis e nos seus regulamentos [...] (BRASIL, 1998).

2.7 Impactos Causados por Resíduos Sólidos na Agricultura
Alguns produtos quando lançados no meio ambiente não causam graves

impactos, porque são assimilados por processos naturais, sendo necessário

em alguns casos apenas uma diluição desse material.



22

Entretanto, para alguns resíduos usados na agricultura, tais como os

fertilizantes, a diluição não é suficiente, por se tratarem de produtos que são

acumulados no meio ambiente como, por exemplo, os super fosfatos. Estes

componentes são obtidos após o tratamento de acido de rochas fosfatadas,

como a apatita, e concomitantemente, há presença de cádmio, metal pesado

prejudicial a saúde, e caracterizado como grave contaminante. Além do cádmio,

tais fertilizantes constituem-se, ainda, em fontes potenciais de urânio, aos quais

os agricultores ficam expostos, normalmente por inalação ou por contato direto

com a pele, quando há aplicação manual (GARCIA, 2001).

Os resíduos químicos tóxicos presentes em embalagens de agrotóxicos

e afins, quando abandonados no ambiente ou descartados em aterros e lixões,

sob ação da chuva, podem migrar para águas superficiais e subterrâneas,

contaminando o solo e lençóis freáticos (CEMPRE, 2000). A tríplice lavagem

das embalagens, conforme recomendada na Lei nº 9974/00, antes do seu

descarte, pode ser uma das práticas para a solução desse problema

juntamente com a educação ambiental continuada sobre os perigos inerentes

ao uso impróprio desses produtos (GARCIA, 2001).

Além disso, por falta de informação e educação dos agricultores, muitas

vezes atribuída a falta de capacitação técnica, essas mesmas embalagens são

utilizadas de forma totalmente irregular como recipientes para armazenamento

de água para uso domiciliar, fazendo com que os problemas de saúde pública

se agravem devido à ingestão de produtos tóxicos (GARCIA, 2001).

2.7.1 Poluição do Solo

Destacam-se entre as fontes de poluição do solo aquelas de origem

natural, associadas a catástrofes tais como terremotos, vendavais e

inundações e aquelas derivadas de atividade humanas, tais como:

 poluição devida a resíduos líquidos sanitários industriais;

 poluição devida à urbanização e ocupação do solo;

 poluição devido às atividades agropastoris;

 poluição devida às atividades extrativas; e
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 poluição devida a acidentes no transporte de cargas (DERISIO,

2000).

Poluição do solo pode ser entendida como qualquer alteração provocada

na suas características, pela introdução de produtos químicos ou resíduos, de

forma que ele se torne prejudicial ao homem e a outros organismos, ou tenha

os seus usos prejudicados (MOTA, 2003).

2.7.1.1 Métodos de Controle Poluição dos Solos

O controle de poluição do solo compreende em uma parte preventiva

baseada na seleção dos locais e das técnicas mais apropriadas para o

desenvolvimento das atividades humanas visando à minimização dos riscos

ambientais. Inclui ainda aspectos corretivos pelo uso de técnicas de engenharia

no que se refere à execução de sistemas de prevenção:

 sistemas de prevenção da contaminação das águas subterrâneas;

 sistemas de prevenção de erosão, tais como alteração declividade;

 operação em curvas de nível;

 execução de canaletas de drenagem e;

 manutenção da cobertura vegetal (DERISIO, 2000).

2.7.2 Poluição do Ar

Considera-se poluente qualquer substância presente no ar, que pela sua

concentração possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde,

inconveniente ao bem estar público, danoso aos materiais, à fauna, à flora ou

prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais

da comunidade (MOTA, 2003).

A poluição do ar realmente passou a ser considerada um problema

ligado à saúde pública a partir da Revolução Industrial, quando começaram a

ser adotadas técnicas baseadas na queima de grandes quantidades de carvão,

lenha e, posteriormente, óleo combustível. O uso intensivo dessas técnicas

acarretou a perda gradativa da qualidade do ar nos grandes centros urbano-

industriais, com reflexos nítidos na saúde de seus habitantes. Portanto, a
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qualidade do ar deixou de ser um problema de bem-estar e passou a

representar efetivamente um risco à população (LORA, 2000a).

2.7.2.1 Métodos de controle poluição do Ar

Segundo Derisio, (2000), Nos problemas de poluição do ar podem ser

consideradas quatro etapas.

1. A produção;

2. A emissão;

3. O transporte,

4. A Recepção de poluentes (DERISIO, 2000).

Os métodos de controle têm sido considerados:

 Planejamento Territorial e Zoneamento;

 Eliminação e Minimização de Poluentes;

 Concentração do poluente na Fonte para Tratamento antes do

lançamento;

 Diluição e Mascaramento dos Poluentes; e

 Equipamentos de Controle de poluentes (DERISIO, 2000).

2.8 Classificação dos Resíduos

A ABNT NBR 10004:2004 Resíduos Sólidos – Classificação define

resíduos sólidos como:

Resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,

agrícola de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede

pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (BRASIL

ABNT, 2004).
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Segundo a ABNT NBR 10004:2004, os resíduos são classificados em:

a) resíduos classe I - Perigosos;

b) resíduos classe II – Não perigosos;

– resíduos classe II A – Não inertes.

– resíduos classe II B – Inertes.

São Resíduos Classe II A – Não Inertes. Aqueles que não
se enquadram nas classificações de resíduos classe I –
Perigosos ou de resíduos classe II B – Inertes, nos
termos desta Norma. Os resíduos classe II A – Não
inertes podem ter propriedades, tais como:
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em
água (ABNT, 2004).

São Resíduos classe II B – Inertes. Quaisquer resíduos
que, quando amostrados de uma forma representativa,
segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato
dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à
temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não
tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de
água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e
sabor [...] (ABNT, 2004).

C) Classe C - Resíduo Comum

Todos aqueles resíduos que não se enquadram nos tipos A e B e que,

por sua semelhança aos resíduos domésticos, não oferecem risco adicional à

saúde pública. P. ex.: resíduo da atividade administrativa, dos serviços de

varrição e limpeza de jardins e restos alimentares que não entraram em contato

diretamente com as pessoas.

Neste sentido conforme a Tabela 3 os resíduos são classificados quanto

a sua origem, classe e responsabilidade.
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Tabela 3. Origem, Classe e responsabilidade dos resíduos.
Origem Possíveis Classes Responsável

Domiciliar 2 Prefeitura
Comercial 2,3 Prefeitura
Industrial 1,2,3 Gerador do Resíduo
Público 2,3 Prefeitura
Serviços de Saúde 1,2,3 Gerador do Resíduo
Portos, Aeroportos e Term. Ferroviários 1,2,3 Gerador do Resíduo
Agrícola 1,2,3 Gerador do Resíduo
Entulho 3 Gerador do Resíduo

Fonte: ABNT (2010).

2.9 Resíduos Sólidos Industriais

Considerando a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA n° 313, de 29 de outubro de 2002, que dispõe sobre o Inventario

Nacional de Resíduo Sólidos Industriais, no seu artigo 2° entende-se que:

[...] resíduo solido industrial é todo que resulte de
atividades industriais que se encontre nos estados solido,
semi-sólido e gasoso - quando contido, e liquido- cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública e em esgotos ou corpos d’água ou exijam,
para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis
em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos
nesta definição os lodos provenientes de sistema de
tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos
e instalações de controle de poluição (BRASIL, 2002).

O Ministério da Saúde - MS definiu, resíduo Industrial como: Todo aquele

resíduo sólido, líquido, gasoso ou combinação destes, provenientes dos

processos industriais físicas ou químicas ou microbiológicas não podem

assimila-se aos domésticos (BRASIL MS, 2005).

2.10 Resíduos Sólidos Agrícolas

São resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária, rações,

restos de colheita tais como: (palhas, cascas, estrume, animais mortos,

bagaços, etc.) Incluem embalagens impregnadas com pesticidas, fertilizantes

químicos, e defensivos agrícolas, e etc. Em varias regiões do mundo, estes
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resíduos já constituem uma preocupação crescente (ALMEIDA; VILHENA,

2000).

2.11. Tipos de Resíduos Gerados em Usinas de Beneficiamentode Algodão

Os resíduos podem ser oriundos do material de escritório, (papel,

plástico, grampos, papelão) da varrição da usina, (areia, papel, paus e pedras)

da copa (plásticos, resto de alimentos, embalagens de produtos alimenticios),

dos banheiros (papel)(EMBRAPA, 2000).

Pequenos flocos de pluma são desprendidos dos fardos, e ficam

espalhados nas unidades de processamento do algodão, e com a ação dos

ventos eles colaboram para a poluição do ar atmosférico, do solo e nas

comunidades circunvizinhas (EMBRAPA, 2000).

2.12 Classificação das Emissões Atmosféricas

São classificados de acordo com a sua natureza ou pela área que

ocupam, podendo ser divididos em duas ordens, em relação às fontes de

emissão: as provenientes de fontes fixas e aquelas oriundas de fontes móveis.

* Fontes fixas são aquelas que ocupam uma área relativamente limitada,

permitindo uma avaliação direta na fonte.

* Fontes móveis são as que se dispersam pela comunidade, não sendo

possível a avaliação na base de fonte por fonte (BRASIL- CONAMA, 1990).

Barros (2007); vai mais adiante e afirma que:

As alterações climáticas como o caso do efeito de estufa e dos CFC

(clorofluorocarboneto, clorofluorcarbono) é um composto baseado

em carbono que contenha cloro e flúor, responsável pela redução da camada

de ozônio), têm um impacto global na atmosfera, devido ás constantes redução

da camada do ozônio.

 Queima de resíduos, geração de partículas;

 Compostos responsáveis pelas chuvas ácidas as centrais

termoelétricas e metalúrgicas;

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flúor
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Redu%C3%A7%C3%A3o_da_camada_de_oz%C3%B4nio&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Redu%C3%A7%C3%A3o_da_camada_de_oz%C3%B4nio&action=edit&redlink=1
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 CFC as indústrias do frio (ar condicionado e frigorífico) (BARROS

2007).

Os principais parâmetros controlados pelas agencias internacionais (EPA;

IPPC; CCME; CONAMA; CETESP), de proteção ao meio ambiente, bem como

os parâmetros nacionais de emissões gasosas, estão listadas na tabela 4.

Tabela 4 – Parâmetros de emissões gasosas (mg/m3)
EPA IPPC CCME CONAMA CETESB

Óxidos de Nitrogênio 201,0 200,0 400,0 560 375

Óxidos de Enxofre 56,0 50,0 260,0 280 262

Material particulado 17,0 10,0 20,0 70,0 60

Monóxido de carbono 41,0 50,0 57,0 100,0 50

Fonte: Brasil (2006).
EPA _Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, IPPC_ Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, CCM E_ Common Carbon Metric ou
Métrica Comum de Carbono, CONAMA_ Conselho Nacional do Meio Ambiente,
CETESB_ Centro Tecnológico de Saneamento Básico.

2.12.1Padrões de Qualidade do Ar

Os padrões de qualidade do ar, no Brasil, foram estabelecidos pelo

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução nº

003, de 28 de junho de 1990.

São estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do ar: os primários

e os secundários. Sendo os padrões primários de qualidade do ar as

concentrações de poluentes que ultrapassadas, poderão afetar a saúde da

população. Podem ser entendido como níveis máximos toleráveis de

concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e

médio prazo. São padrões secundários de qualidade do ar as concentrações

de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso

sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora,

aos materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis

desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo

prazo (BRASIL- CONAMA, 1990).
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As concentrações de alguns poluentes atmosféricos, no ar limpo e

poluído, e seus respectivos tempo de permanência na atmosfera podem ser

observados na Tabela 5.

Tabela 5 - Concentrações típicas de alguns poluentes, no ar limpo e poluído,
bem como o tempo de permanência dos mesmos na atmosfera.

Poluente Tempo de permanência na
atmosfera

Concentração Típica (PPM).
Ar Limpo Ar Poluído

SO2 4 dias 0,0002 0,2

H2S < 1 dia 0,0002 -

CO < 3 anos 0,1 40-70

NO/NO2 5 dias < 0,002 0,2

Hidrocarbonetos ? < 0,001 -

CO2 2-4 anos 340 400

O3 - 0,03 0,5
Fonte: Brasil (2006).

2.13 Material Particulado

Sob a denominação geral de Material Particulado (MP) se encontra um

conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material

sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa de seu

pequeno tamanho (BARROS, 2007).

Neste caso em particular, considerando que este parâmetro não e um

composto químico definido, surge a necessidade de definir o parâmetro. Assim,

existe o parâmetro poeira total em suspensão, definido como sendo composto

de partículas com diâmetros aerodinâmicos equivalentes menores que 100

micras (DERISIO, 2000).

2.13.1 Métodos de Controle de Material Particulado

Para Barros (2007), os equipamentos mais utilizados para o controle de

MP são:

 Coletores mecânicos (ciclones e multiciclones);

 Coletores gravitacionais;
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 Separadores úmidos (lavadores de gás - scrubers);

 Filtros de mangas;

 Precipitadores eletrostáticos.

Na indústria e em outras atividades humanas ocorrem emissões de

particulados de diferentes características (dimensões e densidade das

partículas, concentração, etc.). As dimensões das partículas constituem o

parâmetro mais importante para definir o tipo de separador (Figura 02) que é

possível utilizar com alta eficiência (BARROS, 2007).

Figura 02 - Esquema geral de um separador de particulados
Fonte: LORA (2000a)

2.14 Gestão dos Resíduos

Uma intervenção adequada dos resíduos sólidos gerados na unidade

produtiva, envolve a separação ou segregação dos resíduos, sua quantificação,

os registros dos dados e sua respectiva avaliação de forma rotineira e

adequada. No caso de pesagem, balanças de boa qualidade e periodicamente



31

calibrada. A definição, cálculo e acompanhamento de indicadores relacionados

à produção, são importantes. Priorizando sempre as medidas padronizadas e

conhecidas (LORA, 2000a).

De acordo com Lora (2000a), a orientação básica para esse

gerenciamento consta:

 Redução na geração de resíduos (nos processos produtivos e

operações auxiliares);

 Reuso dos resíduos “inevitáveis”, aproveitando-os sem quaisquer

tratamentos;

 Reciclagem dos resíduos “inevitáveis”, aproveitando-os após

quaisquer tratamentos necessários.

Uma boa gestão dos resíduos deverá sempre buscar a melhor alternativa,

para que as empresas também tenham condições financeiras para que possa

atendê-las de modo que garanta o gerenciamento dos resíduos (LORA, 2000a).

Para Ferreira (2000), “O principal ator com responsabilidade na gestão

dos resíduos é (tem que ser) o operador ou o profissional responsável pela

usina”. Os profissionais que trabalham nas usinas devem ter o conhecimento

dos riscos ao qual estão expostos e das medidas necessárias para manuseio e

descarte dos produtos e resíduos.

Segundo Moura (2004), não é tarefa fácil definir resíduos sólidos pois a

sua origem e formação estão ligadas a inúmeros fatores, tais como: varrições

sazonais, condições climáticas, hábitos e costumes,variações na economia etc.

Entretanto a Lei N0 12305, de 02 de agosto de 2010 em seu art. 9º das

diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos e dispõe que:

[...] Art. 90 Na gestão e gerenciamento de resíduos
sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos,
(BRASIL 2010).

Para potencializar as possibilidades e recursos disponíveis, um sistema

de gerenciamento de resíduos deve contemplar alguns itens básicos,

(FERREIRA, 2000):
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1. Responsabilidade: Um funcionário deve ser responsável pela

gestão dos resíduos das unidades. Esta responsabilidade não deve ser

confundida com a responsabilidade da instituição na qual as usínas fazem

parte ou com a responsabilidade do gerencial dos serviços de limpeza urbana e

esgotamento sanitário da cidade.

2. Envolvimento: no planejamento do sistema de resíduos é

necessária a participação de todas as pessoas que trabalham nas usinas. A

participação de todos possibilita que todos estejam cientes das suas

responsabilidades e obrigações em relação aos riscos nas usinas.

Determinadas tarefas só poderão ser realizadas por profissionais

capacitados e todos devem estar cientes destas condições específicas.

Caso os funcionários da limpeza não possuam conhecimentos técnicos,

fica a responsabilidade a trabalhadores devidamente treinados de manter o

local limpo e longe de itens perigosos e frágeis que ofereçam riscos de

acidente, a outros funcionários que trabalham na usina (FERREIRA, 2000).

3. Abrangência: o planejamento deve incluir todas as etapas do

processo, desde a sua geração até a destinação final dos resíduos.

4. Conhecimento dos resíduos: a partir dos produtos e materiais que

são manipulados nos locais é possível realizar um cadastro dos resíduos que

são gerados, indicando ainda os riscos que os mesmo podem apresentar a

saúde e ao meio ambiente, e os processos de tratamento dos resíduos.

5. Informação e educação: os treinamentos sobre manuseios de

resíduos devem ser aplicados a todos os trabalhadores, em especial os

funcionários que realizam a limpeza, buscando minimizar os riscos de

acidentes e propiciar o descarte correto dos resíduos.

Para Alberguini, Silva e Rezende (2005, grifo do autor),
“após o tratamento, o que era resíduo orgânico se
transforma em produto orgânico recuperado, ficando
disponível para reutilização. Assim, a tomada de
consciência ética em relação ao uso e descarte de
produtos químicos busca atingir os denominados 5Rs:
reduzir, reutilizar, recuperar, reaproveitar e reprojetar.
Reduzir a quantidade de resíduos impróprios,
reprojetando o desenho experimental, reutilizando-os
após recuperá-los e reaproveitá-los”.
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Para Valle (2000, grifo do autor), a abordagem pelo reaproveitamento

tem três enfoques distintos:

 “Reciclagem, quando há o reaproveitamento cíclico de matérias-

primas de fácil purificação como, por exemplo, papel, vidro, alumínio etc.;

 Recuperação, no caso de extração de algumas substâncias dos

resíduos, como, por exemplo, óxidos, metais etc.;

 Reutilização ou re-uso, quando o reaproveitamento é direto, sob a

forma de um produto, tal como as garrafas retornáveis e certas embalagens

reaproveitáveis”.

Segundo Cunha et al. (2000), “a reciclagem dos materiais plásticos

encontrados no resíduo urbano traz vários benefícios ambientais, sociais e

econômicos para a sociedade, dentre os quais, destacam-se:

 Redução do volume de lixo coletado que é removido para os

aterros sanitários, propiciando aumento de vida útil e remoção dos custos de

transporte;

 Economia de energia e petróleo, pois a maioria dos plásticos são

derivados de petróleo, e um quilo de plástico equivale a um litro de petróleo em

energia;

 Geração de empregos (catadores, sucateiros, operários, etc.);

 Menor preço para o consumidor dos artefatos produzidos como

plásticos reciclado (em média, os artefatos produzidos com plástico reciclado

são 30% mais barato do que os mesmos produtos fabricados com matérias-

prima virgens);

 Melhoria sensíveis no processo de decomposição da matéria

orgânica nos aterros sanitários, uma vez que o plástico impermeabiliza as

camadas de material em decomposição, prejudicando a circulação de gases e

líquidos”.

Dentre as técnicas mais baratas e comumente utilizadas para reciclo da

materia orgânica é a compostagem. Caracteriza-se como um processo de

degradação aeróbia da matéria orgânica realizado por microrganismos sob

condições ideais de: temperatura, umidade, relação carbono/nitrogênio (C/N) e
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outros fatores, gerando um composto que pode ser utilizado com fertilizante

orgânico (CORRÊA, 1989).

De acordo com Naumoff (2000), as vantagens da compostagem são:

 redução de cerca de 50% do lixo destinado ao aterro;

 economia de aterro;

 aproveitamento agrícola da matéria orgânica;

 reciclagem de nutrientes para o solo;

 processo ambientalmente seguro;

 eliminação de patógenos;

 economia de tratamento de efluentes.

2.14.1 Segregação

Os resíduos podem ser misturas de várias substâncias, dificultando a

caracterização e identificação da sua composição. A mistura dos resíduos pode

gerar componentes mais complexos. Para evitar o surgimento desdes e facilitar

a identificação, podem ser tomadas algumas providências como a segregação

dos resíduos no local onde são gerados (VALLE, 2000).

“A separação de matérias para reciclagem deve ser feita antes do

descarte no recipiente de acondicionamento de resíduos em geral. Em

nenhuma hipótese os resíduos misturados devem ser manuseados”

(FERREIRA, 2000, grifo do autor).

Os principais resíduos que oferecem riscos de transmissão de doenças

infecciosas em uma usina de beneficiamento de algoão é o material particulado

e as plumas desprendidas dos fardões, podendo causar doenças respiratórias,

além de servirem como substrato para ninhos de pombos e roedores,
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aumentando a proliferação de insetos, entre outros fatores (FERREIRA In

TEIXEIRA; VALLE, 2000).

2.14.2 Acondicionamento

De acordo com o Zancanaro (2002), para coleta e armazenamento de

resíduos sólidos produzidos na usina de beneficiamento de algodão é

necessário dispor de recipientes de tipos e tamanhos adequados. Os

recipientes coletores devem ser de material estável e com tampas que

permitam boa vedação. Tais recipientes, além de apresentarem rótulos com

caracterização detalhada de seu conteúdo, segundo Zancanaro (2002) devem

ser classificados em:

 Recipiente A – Recebe solventes orgânicos e soluções orgânicas

não halogenados.

 Recipiente B – Recebe solventes orgânicos e soluções orgânicas

halogenados. Não pode ser de alumínio.

 Recipiente F – Recebe compostos combustíveis tóxicos

acondicionados em frascos individuais resistentes, bem vedados e claramente

identificados.

 Recipiente I – Recebe sólidos inorgânicos.

Antes de serem acondicionados nos recipientes, alguns resíduos

necessitam de inativação. Recomenda-se que os recipientes coletores tenham

capacidade de, no máximo, 200 litros, e devem ser de aço ou fibra. Os frascos

individuais recolhidos nos recipientes maiores nunca devem exceder a 20 litros.

Dependendo do material a ser armazenado, os frascos individuais podem ser

de vidro, polietileno ou ainda sacos plásticos e caixas de papelão ou madeira

(ZANCANARO, 2002).
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2.14.3 Armazenamento Temporário

Nos armazéns são necessárias tomadas de medidas de segurança no

armazenamento e no manuseio de produtos orgânicos. Sendo que “o

armazenamento de substâncias químicas classificadas como perigosas requer

sempre muita atenção, bom senso, treinamento, dedicação e boas condições

de trabalho. Existem normas que podem ser consideradas como gerais para

promover a minimização dos riscos ao meio ambiente e à saúde pública, assim

como há procedimentos específicos para os mesmos objetivos [...]”

(ZANCANARO, 2002).

A resolução CONAMA 313/2002 que Dispõe sobre o Inventário Nacional

de Resíduos Sólidos Industriais, informa:

“[...] Os resíduos devem ser armazenados de maneira a não possibilitar a

alteração de sua classificação e de forma que sejam minimizados os riscos de

danos ambientais [...]” (BRASIL, ABNT: 1990).

“[...] Os resíduos das classes II não devem ser armazenados juntamente

com resíduos classe I, em face de a possibilidade da mistura resultante ser

caracterizada como resíduo perigoso [...]” (BRASIL, ABNT: 1990).

“O armazenamento de produtos inflamáveis deve ser feito em locais com

ventilação e com sistema de extinção de incêndio adequados aos resíduos que

estão armazenados” (ALBERGUINI; SILVA; REZENDE, 2005).

2.14.4 Tratamentos e Disposição Final

Os tratamentos de resíduos são realizados através de processos físicos,

biológicos ou químicos. Os tratamentos físicos consistem em reduzir o volume

e imobilizar os componentes do resíduo. Alguns exemplos de tratamento físico

são: “operações de secagem, centrifugação, evaporação, sedimentação,

floculação, adensamento, filtração, absorção, destilação, concentração etc”

(VALLE, 2000).

Lei N0 12.305, de 02 de agosto de 2010 dispõe que:

“[...] Art. 30 Para os efeitos desta Lei, entende-se por: VII -
destinação final ambientalmente adequada: destinação
de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a
compostagem, a recuperação e o aproveitamento
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energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre
elas a disposição final, observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde
pública e à segurança e a minimizar os impactos
ambientais adversos; (BRASIL, 2010).

Alguns tipos de resíduos orgânicos podem ser tratados através do

processo compostagem.

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306, de 07 de Dezembro

de 2004 da ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, define como compostagem

(BRASIL, 2004):

“[...] processo de decomposição biológica de fração orgânica

biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma população diversificada

de organismos em condições controladas de aerobiose e demais parâmetros,

desenvolvido em duas etapas distintas: uma de degradação ativa e outra de

maturação [...]” (BRASIL, 2004).

2.14.5 Coleta e Transporte

“Durante o transporte de resíduos, estes devem estar em local

devidamente acondicionado para que não ocorra vazamento ou dispersão,

sendo respeitado o limite de 80% do volume total de seu conteúdo no

preenchimento dos vasilhames” (ALBERGUINI; SILVA; REZENDE, 2005).

2.14.6 Uso da ferramenta da Educação Ambiental no âmbito da gestão de
resíduos

Para a implantação do gerenciamento dos resíduos é necessário

primeiramente educar os funcionários e que estes estejam cientes da

importância desta prática. A educação ambiental é o passo inicial para que o

processo de gestão seja eficiente, em seguida são realizadas análises e

propostas de melhorias nos processos já estabelecidos e o levantamento do

passivo ambiental da Unidade (JACOBI, 2005).
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A Lei Federal № 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a educação

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras

providências, conceitua educação ambiental como:

“[...] Art. 1° os processos por meio dos quais o indivíduo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para ótima
qualidade de vida e sua sustentabilidade [...]” (BRASIL,
1999).
“[...] Art. 2° A educação ambiental é declarada direito de
todos e componente essencial da educação nacional,
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter
formal e não formal [...]” (BRASIL, 1999).

Dessa forma, a educação ambiental não entra somente como um bem

comum entre o indivíduo e a empresa, mas também com uma importante

ferramenta na gestão, visto que é necessario correta segregação, que é

conseguida, em grande parte, devido ao papel fundamental que a educação

ambiental trás ao plano de gerenciamento de resíduos (JACOBI, 2005).

2.15 Processo Industrial na Usina de Beneficiamento do Algodão

O avanço tecnológico, aplicado à agricultura através da sobrevivência de

uma população maior, o que leva à uma colonização de novas terras ou ao uso

indevido e intensivo, aumentando assim a sua influencia sobre o meio

ambiente (EMBRAPA, 2001).

As usinas modernas e de capacidade elevada são de fabricação

americana ou brasileira, são amplamente automatizadas e precisam de pouca

mão de obra (EMBRAPA, 2001).

Os seus processos são tecnologicamente bem mais avançados e mais

adaptados à colheita mecânica, seu inicio se da na pesagem da carga logo na

entrada da usina de beneficiamento e segue uma seqüência conforme

fluxograma (Figura 3).
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2.15.1 Fluxograma das Atividades dentro da Algodoeira:

Figura 3 – Fluxograma das atividades da usina.
Fonte: (EMBRAPA, 2000)

O processo de beneficiamento do algodão simplificado pode ser

observado atraves da Figura 4 nas seguintes fases (desmanche dos fardões,

limpeza e secagem do algodão em caroço, descaroçamento, separação caroço,

fibra, automatização) (FERREIRA, 2008).

Figura 4: Processo de beneficiamento do algodão.
Fonte: Ferreira, 2008.
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2.16 Descaroçamento

O beneficiamento do algodão é uma etapa bastante delicada do

processo de produção de semente. São varios os cuidados à serem tomados

nas diferentes etapas do beneficiamento, são vários, considerando-se os

maiores riscos os de danos mecânicos (principalmente na etapa do

descaroçamento propriamente dito) e de mistura (VIEIRA et al, 2001).

A máquina de beneficiamento constitui-se em um conjunto de serras

descaroçadoras e de vários percursos de tubulação e roscas por onde

transitam as sementes. Pelas particularidades do processo de beneficiamento,

recomenda-se atender para os seguintes fatores (VIEIRA et al, 2001).

1. Limpeza das máquinas: Efetuar limpeza cautelosa e criteriosa

de toda a usina de descaroçamento, para minimizar os riscos de contaminação

varietal. Alguns pontos críticos de cuidados na limpeza da usina de

descaroçamento são: Desmanchador de fardos, sucção, cata-pedras, torre de

secagem, válvulas, batedor, HL, descaroçador, roscas e drop’s.

2. Regulagem das máquinas: O descaroçamento de algodão

(processo que retira a fibra ao redor do caroço) é composto por diversas etapas,

partes delas com grande potencial de dano mecânicos ás sementes. O

produtor de sementes deve saber que é preciso efetuar regulagem específica

para evitar que as serras e o restante do trajeto, provoquem danos mecânicos

as sementes (VIEIRA et al, 2001).

Recomenda-se descartar para consumo animal o caroço proveniente do

primeiro fardão beneficiado do campo de sementes, para que o produto dos

fardões sucessores apresentem as mínimas chances de contaminação com

resíduos de outros materiais beneficiadores na usina.

2.16.1 Manejo do Algodão em Caroço

São varias as características do algodão em caroço que podem afetar o

descaroçamento, a eficiência de limpeza e a qualidade da fibra. É

recomendável que o algodão em caroço procedente de uma colheita manual ou

mecânica, ao entrar na usina de beneficiamento esteja com nível adequado de

umidade, livre de impurezas, isento de contaminação de pragas e doenças,

além de apresentar um grau satisfatório de maturidade (EMBRAPA, 2008).
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2.16.2 Influência da umidade no processode obtenção do algodão

O excesso ou a falta de umidade no algodão em caroço influi,

diretamente, no beneficiamento. Sendo o ideal uma umidade em torno de 7%

na matéria prima, com limites máximos de 8% e mínimo de 6,5% (EMBRAPA,

2008).

2.17 Classificação dos Produtos e Subprodutos do Algodão

2.17.1 Fibra de Algodão

A fibra (Figura 5) é principal produto do algodão, e possui várias

aplicações industriais, dentre as quais se pode citar: confecção de fios para a

tecelagem, algodão hidrófilo para enfermagem, confecção de feltro, cobertores,

estofamentos, obtenção de celulose, películas fotográficas, chapas para

radiografia entre outros.

Corrêa (1989), cita ainda que sua composição pode ser classificado

como alimento volumoso e outro como concentrado protéico e/ou energético.

Figura 5 Fibra do Algodao (beneficiado)

2.17.2 Farelo de Algodão

Farelo (Figura 6), é um subproduto resultante da extração do óleo

contido no grão após a remoção da pluma, tem baixo teor de fibra e levado teor

protéico, pode ser incluído na mistura de concentrados, pela sua fácil digestão.
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Figura 6 Farelo do Algodão.

2.17.3 Casca de Algodão (capulho)
Casca de algodão (Figura 7), subproduto entretanto é tipicamente um

alimento volumoso, pois seu teor de fibras é bastante elevado, e para o seu

balanceamento deve ser misturados a outras fontes de volumosos como fenos,

capins, e silagens.

Figura 7: casquinha do algodão.
2.17.4 Caroço do algodão

É o material que sobra após a retirada das fibras e da pluma. O caroço

de algodão (Figura 8), integral tem aproximadamente 18% de gordura e cerca

de 20% de proteína bruta, boa fonte de energia. Classifica-se como alimento

volumoso ou concentrado.

Figura 8: Caroço do algodão
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2.17.5 Línter
Línter são pequenas fibras retidas junto ao caroço (Figura 9), o línter

representa 3 a 18% do peso do caroço do algodão, constituído basicamente de

celulose, lipídios, pectinas, resinas, e constituintes minerais.

Figura 9: Fibrilha de algodão.

2.18 Destruição dos Restos da Cultura.

Imediatamente após a colheita, deve-se proceder à destruição dos

restos de cultura, tais como: raízes, caules, botões florais, flores, maçãs e

capulhos não colhidos, (Figura 10), respectivamente, através do arranquio e/ou

coleta, para destruição e incorporação no solo. A destruição dos restos de

cultura no final da safra visa quebrar o ciclo biológico das pragas, através da

eliminação dos sítios de proteção, alimentação e reprodução (EMBRAPA,

2000).

Figura 10: Resto da cultura do algodão.
Fonte: Faz. Santa Terezinha Campo Novo Parecis (2015)

No Brasil a pratica de destruir os restos de cultura é muito antiga e

discutida, mas é obrigatória por lei artigo 36 do decreto federal n0 24.114 de 12



44

de abril de 1934, e a Lei N0 12305, de 02 de agosto de 2010, e regulamentada

por portarias estaduais, o principal objetivo de tal pratica é a eliminação de

pragas e doenças, suprindo o seu alimento e abrigo na entressafra.

De acordo com a Fundação de apoio à pesquisa agropecuária de Mato

Grosso – FUNDAÇÃO MT (1997) a destruição da soqueira do algodoeiro no

Mato Grosso tem grande importância profilática no controle do bicudo, da

lagarta rosada da broca da raiz e da ramulose, pois neste Estado não ocorre

dia pausa das pragas, que continuam a se multiplicar nos restos culturais do

algodão. Desta forma, é essencial que os restos culturais sejam eliminados, o

mais rápido possível, para quebrar o ciclo destas pragas. Cita, ainda, que a

eliminação tem sido realizada por meio de roçada baixa e incorporação

profunda dos restos culturais.

Com o advento do Sistema Plantio Direto na cultura do algodoeiro

recomenda-se, obedecendo aos prazos regulamentares, a destruição mecânica

da soqueira, através do uso de roçadeira ou trituradores.

Sendo o algodão pago conforme o grau de qualidade, o qual reflete o

estado de sanidade e limpeza, é compensatório o esforço de se colher bem pra

que a fibra seja atribuída uma boa classificação comercial, que resultara em

bem valor de venda (VIEIRA et al, 2001).
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3. METODOLOGIA

3.1 Local do Estudo

A Usina de beneficiamento de Algodão, está localizada no município de

Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, (Figura 11) e segundo o IBGE a

população estimada para 2015 é de 31.985 habitantes. no km 4 da MT 358,

saída para Tangará da Serra- MT.

Figura 11: Localização do município de Campo Novo do Parecis- MT.
Fonte: Leandro, D.2016

A sede da usina de beneficiamento de algodão conta com uma área de

6,0 hectares, a 5 km do centro do município. (Figura 12).
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Figura 12 - Localização da Usina de Beneficiamento.
Fonte: Leandro, D.2016

3.2 Coleta de Dados
Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado o levantamento

bibliográfico, exame de campo no local e teste laboratorial, para identificar,

caracterizar, quantificar e classificar os resíduos no beneficiamento.

O levantamento bibliográfico consistiu em consultas a livros, artigos,

projetos, legislação, Normas Técnicas – ABNT e informações disponibilizados

pela Usina, sendo eles: Entrevista com os colaboradores e fotos no local.

Para fundamentação teórica buscou-se discutir assuntos sobre: gestão

ambiental, legislações vigentes relacionadas ao tema proposto, identificar e

quantificar os resíduos, tratamento, acondicionamento e descarte final dos

resíduos gerados na usina.

A etapa de levantamento de dados foi dividida em duas partes. A

primeira consistiu em um levantamento de dados através da entrevista (Anexo

A), com o intuito de verificar a atual gestão dos resíduos.
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O questionário (Anexo A) foi preenchido pelo assistente responsável

pela usina J. B. M. no dia 04 de setembro de 2015, o que possibilitou um

diagnóstico preliminar da gestão dos resíduos gerados na usina.

A segunda etapa teve como objetivo o levantamento de dados no local

de trabalho, onde foi possível identificar e quantificar os resíduos gerados,

utilizando o modelo de cadastro de resíduos sólidos industriais (Anexo B).

3.3 Montagem do Experimento

3.3.1 Conhecimento do Processo de Beneficiamento do Algodão
O transporte dos fardos até a usina de beneficiamento do algodão é feita por

caminhões através da malha rodoviária equipados com esteiras mecânicas fixadas

nas carrocerias para facilitar na hora da descarga (Figura 13).

Figura 13: Caminhão Trans-módulo, de Algodão.

Mesmo com o algodão enfadado por prensas mecânicas, e coberto por

lonas, a perca de plumas no transporte e no decorrer da viajem é inevitável

além de frequentes acidentes como a perda da carga por completa (Figura 14),

ou até mesmo incêndios provocados pelo mau tempo ou descuido com cigarros.
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Figura 14: transporte e perda do Fardão.

3.3.2 Etapas do Beneficiamento do Algodão em Caroço

Figura 15: Etapas do beneficiamento
Fonte: http://www.busa.com.br/Equipamentos

Do pátio uma empilhadeira pega os fardões e os coloca sobre uma

esteira para serem desmanchados conforme a (Figura 16).
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Figura 16: Vista interna, da esteira de desmanche dos fardos da Usina de Beneficiamento.
Fonte: o autor.

O processo de beneficiamento começa com a desmontagem dos

fardões (Figura 17). A piranha tem capacidade para desmanchar de 8 a 9

fardos por turno de 12 horas, sendo fardos de 11 metros, com um tempo de 1

hora e 10 minuto em media, a diferença do tempo restante para a media,

consiste em posicionar o fardo na esteira e limpeza da piranha.

Figura 17: Vista interna, Piranha; desmanche dos fardões.
Fonte: o autor.

Após desmanchados eles seguem por outra esteira e levados por

tubos de sucção (Figura 18); para a secagem e o descaroçamento, marcando o

inicio do processo de limpeza, contudo já pode-se observar uma perda do

algodão em torno de cada equipamento.
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Figura 18: Vista tubo de sucção de algodão.
Fonte: o autor.

O algodão em caroço sempre contém matérias estranhas

incorporadas durante a colheita (Figura 19), sobretudo quando esta é mecânica:

maçãs, cascas, caules, piolhos, folhas verdes ou secas, gravetos, areia,

poeiras.

Figura 19: Algodão pronto para o descaroçamento
Fonte: o autor.
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Para efetuar a limpeza, utilizam-se diferentes tipos de equipamentos

(Figura 20), que se distinguem como os limpadores de cilindros (batedores),

destinados a retirar os pequenos resíduos fragmentos de folhas, areia, etc.

Figura 20: Equipamentos para Limpeza do algodão em caroço
Fonte: http://www.busa.com.br/Equipamentos

No final da esteira fica o Hot Box (Figura 21), com ele é

possível iniciar o processo de secagem com a introdução de ar quente no fluxo

do algodão e, ao mesmo tempo, separar por gravidade do algodão em caroço

as impurezas pesadas, como maçãs verdes, pedras etc, que são descartadas

em um recipiente localizado abaixo do equipamento.

Figura 21: Hot Box
Fonte: http://www.busa.com.br/Equipamentos
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Já desmanchados, o algodão em caroço segue por dutos ate as

torres de secagem de fluxo vertical (Figura 22), é nesta etapa que se faz a

correção da umidade. A máquina é bastante eficiente, transporta o algodão

através de ar quente e ventiladores, por entre 16 e 24 gavetas, permanecendo

ate 10 segundos na torre, deixando o, mais solto para que haja uma maior

eficiência nas outras etapas.

O algodão viaja de cima para baixo por gravidade e pela corrente de

ar quente a uma temperatura de 50°C a 80°C, evitando a proliferação de

fungos e o inicio da fermentação da pluma causando perdas e qualidade. O

algodão é repartido de maneira homogênea, aberto e dispersado por uma

sucessão de cilindros de pinos que gira em cima de uma grade de cantoneiras.

Figura 22: Torre de secagem – esquema
Fonte: http://www.busa.com.br/Equipamentos

Equipamentos complementares são importantes para operar o

sistema, tais como: medidores, sensores e controladores, no caso de sistema

automatizado. A fonte de calor condiciona a eficiência do sistema de secagem.

Ela deve ser adaptada a grandes fluxos de ar. Por isso queimadores de tipo

cortina são preferidos aos de tipo canhão (EMBRAPA 1998).

3.4 Combustíveis

Nas usinas de beneficiamento, é comum o uso de combustíveis para

geração de calor, com o objetivo de secar o algodão em caroço e também
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umidificar a fibra ou o algodão em caroço. Na maioria das usinas do Brasil, a

secagem do algodão utiliza o gás (GLP) (Figura 23).

Da mesma forma que a energia elétrica, o uso do gás necessita de

acompanhamento e controles, pois, além da natureza socioambiental, implica

em custos razoáveis que, em média, podem chegar a 8% do custo de

beneficiamento.

Os queimadores utilizados nas usinas de beneficiamento têm poder

calorífico entre 250.000 e 4 milhões de kcal/h. Usar queimadores grandes,

(Figura 24), com sistemas de secagem de alto volume, não gera mais custo de

combustível por fardo, pela possibilidade de secar com temperaturas menores

ou até com o ar ambiente

Figura 23 e 24: Cilindros de Gás e Queimadores

Baseando-se no fluxo de ar no sistema de secagem e no acréscimo de

temperatura procurado, é possível calcular a quantidade de calor necessária

para aquecer o fluxo de ar, utilizando a seguinte fórmula:

kcal por hora = 0.29 x (fluxo de ar m3 /h) x (T2 -T1 )

Onde:

T1 = temperatura do ar ambiente (em °C); e

T2 = temperatura do ar após o aquecedor (em °C
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Logo após ele é transportado ainda por ar quente, até o limpador

inclinado ou batedor inclinado (Figura 25), equipamento responsável na

remoção das impurezas dos processos anteriores.

A limpeza ocorre por agitação e fricção, que são mais eficazes quanto

mais o algodão em caroço estiver seco. A sujeira fina, separada ao nível da

grelha, cai por gravidade e é levada pela corrente de ar.

Figura 25: Batedor inclinado
Fonte: http://www.busa.com.br/Equipamentos

Por gravidade, o algodão em caroço segue para o limpador Extrator

HLST (Figura 26), que faz a limpeza pesada, retirando cascas, galhos, folhas e

outras impurezas do produto, e se necessário poderá repassar, pelo estagio de

limpeza novamente.
c

Figura 26: Limpador Extrator HLST
Fonte: http://www.busa.com.br/Equipamentos

Quanto menor o tamanho dos contaminantes, mais é difícil separá-los,

por isso é preferível tirar o máximo deles antes de chegar ao descaroçador.
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Porém, todo este processo na limpeza do algodão em caroço não se

consegue eliminar todos os contaminantes, que por sua vez entram no

descaroçador onde é fracionada (folha) ou desmanchada (casquinhas e caules).

Também se deve lembrar que o descaroçador pode gerar matérias estranhas,

particularmente quando ele está em mau estado ou é operado de maneira

errada (caroços inteiros ou fracionados). No caso da colheita mecânica, a

limpeza da fibra é indispensável para conseguir um grau de folha compatível

com os mercados, particularmente de exportação.

No descaroçador (Figura 27), separa-se a pluma do caroço do algodão,

gerando duas cadeias do processo: têxtil e alimentícia. O caroço, então, é

transportado por roscas sem fim até a área de armazenamento e embarque,

enquanto as impurezas que restaram são descartadas e transportadas até o

pátio da usina.

Figura 27: Descaroçador - Resíduos.
Fonte: o autor.

As quantidades de resíduos gerados correspondem aproximadamente ao

total de 23.818.500 ton. de resíduos do algodão, por safra.

O algodão em pluma segue para o Smart Jet (Figura 28), que retira, por

força centrifuga, partículas de impurezas e grande parte de suas fibras

imaturas.
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Figura 28: Smart Jet
Fonte: http://www.busa.com.br/Equipamentos

Já limpas as plumas segue para o condensador (Figura 29), onde é

formada uma manta continua que desce por uma bica, até a prensa, onde é

formado fardos de 200Kg, em média que serão embalados e estocados até sua

comercialização.

Figura 29: Condensador
Fonte: http://www.busa.com.br/Equipamentos

3.5 Identificação e Classificação dos Diferentes tipos de Resíduos

A identificação dos diferentes resíduos gerados na usina iniciou-se do

momento em que o resíduo é gerado. Com a colaboração dos respectivos

supervisores de cada setor, foi utilizado um questionário (anexo B) para cada

tipo de resíduo, e assim montado as (Tabelas 7, 8, e 9), para e identificação,

caracterização e quantificação dos resíduos gerados em seu respectivo setor,

onde foram apresentados os seguintes itens:
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· Resíduos;

· Tipo de resíduos;

· Descrição;

· Origem de geração;

· Características físicas;

· Composição química;

· Riscos potenciais à saúde (ABNT NBR 10004/2004);

· Geração diária;

· Quantidade mensal;

· Forma de acondicionamento;

· Freqüência da geração;

. Logística de transporte da Fonte para Depósito temporário;

. Responsável;

Após o levantamento de dados, os resíduos sólidos foram classificados

de acordo com a norma ABNT NBR 10004:2004.

3.5.1 Quantificação dos Resíduos Gerados

Para este estudo de caso foi levado em consideração a prensa usada

para formação dos fardões (Figura 30), tendo como referencia do fabricante

sua capacidade de prensar 10.000kg, surgindo assim os fardões (Figura 31),

Com isso foi possível quantificar os resíduos gerados, e estimar as perdas no

transporte.

Figura 30: Prensa de algodão capacidade 10.000kg
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Fonte: o autor.

Figura 31: Fardão de algodão.
Fonte: o autor.

Para quantificar os resíduos gerados na usina foram disponibilizados

recipientes para que os funcionários realizassem o descarte dos resíduos. O

levantamento foi realizado durante uma semana em período integral.

No decorrer de sete dias consecutivos, ao final de cada jornada de

trabalho, setorialmente, o colaborador responsável foi encarregado de retirar o

resíduo devidamente segregado e acondicionado e deposita-lo e uma balança

industrial (Figura 32) – para a pesagem dos resíduos sólidos comuns, de

pequenas proporções, tais como os resíduos de escritório, resíduos de varrição,

ou dos descaroçadores – e para a pesagem de fardões utilizou-se a balança

rodoviária (Figura 33), (dado em (quilograma - kg).
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Figura 32: Balança industrial
Fonte: o autor.

Figura 33: Balança rodoviária, entrada da usina.
Fonte: o autor.

3.6 Caracterização dos Resíduos Gerados

3.6.1 Fitotoxicidade

As amostras utilizadas nos ensaios de toxicidade foram obtidas na Usina

de Beneficiamento de Algodão consistindo de resíduos sólidos, contendo

caroço de algodão (semente) e casquinha do algodão (capulho).
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Das amostras fornecidas pela usina fez-se a homogeneização dos

resíduos com auxilio de uma lona preta seca e limpa, (Figura 34a, e Figura 34b)

e coletadas 5 amostras em pontos distintos.

Figura 34a: Caroço de Algodão Figura 34b: Casquinha de Algodão
Fonte: o autor.

O experimento de fitotoxicidade foi conduzido no Laboratório Núcleo de

Educação, Pesquisa e Extensão em Resíduos e Sustentabilidade – NEPERS

da Universidade Federal de Pelotas – UFPel de setembro a outubro de 2015.

Para o desenvolvimento experimental dos ensaios, foram obtidas

sementes comerciais de fornecedores qualificados e isentas de praguicidas,

das seguintes espécies: Eruca sativa (pepino), Lactuca sativa spp (alface), e

Brassica olaracea spp (repolho) segundo metodologia proposta por Zucconi et

al. (1988); Tiquia e Tam (1998) com modificações.

O procedimento para as análises consistiu no preparo de uma solução

1:10 (p/v), em frasco de elenmeyer, acoplado a um agitador magnético modelo

Telga750Wa 30 rpm, ao qual sofreu homogeinização por 1 hora, em

temperatura ambiente. A solução obtida foi filtrada em funil com papel filtro 0,80

gr.

Para a montagem dos recipientes-teste, papéis filtro qualitativos foram

adequadamente ajustados ao diâmetro interno (100 mm) de placas de Petri.

Para cada placa, foram transferidos 5mL diretamente sobre a superfície do
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papel, de forma homogênea e uniforme. Após, foram distribuídas 10 sementes,

em triplicata, na superfície do papel completamente saturado com a amostra,

como pode ser observado na Fig. 35; as placas foram fechadas e vedadas com

filme plástico, de forma a evitar a evaporação de amostra durante o período de

exposição.

Figura 35: Analise de Fitotoxidade Alface, Pepino e Repolho.
Fonte: o autor.

Para cada ensaio, também utilizou-se placas com água destilada como

testemunha. As placas permaneceram por 48 horas em câmara de germinação

a 25 °C, com ausência total de luz. Após o período de incubação, foram

contabilizadas o número de sementes germinadas e verificação de crescimento,

através da medição do comprimento das radículas com auxílio de um

paquímetro.

A partir destes resultados, foi possível calcular o percentual do índice de

germinação (IG).

O cálculo da percentagem relativa ao índice de germinação, RSG, foi

efetuado pela equação descrita por Tiquia (1998).

3.6.2 Análises físico-químicas:

A determinação de carbono foi realizada pelo método Walkley – Black,

que utiliza o dicromato de potássio (K2Cr2O72-) em meio ácido como oxidante, a

titulação foi com uma solução de sulfato ferroso reduzido (FeSO4 7H2O) em
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meio ácido, empregando-se como indicador difenilamina conforme

metodologias descritas em Tedesco et al. (1995).

O Nitrogênio foi pelo método de Kjeldahl, seguindo as recomendações

Tedesco et al,. (1995), ao passo que a Relação C/N, foi calculado segundo a

equação 1. as proporções C/N = % C ÷ % N.

Equação 1

C/N= %C
N

A umidade (%) foi obtida em estufa à 105°C por 24 horas, e calculada

segundo a equação 2. formula U = (Mu – Ms) / Um x 100;

Equação 2

U= (Mu – Ms) x100
Um

As cinzas (%), foram obtidas pela calcinação prévia em inserção das

amostras em forno mufla à 550°C por 4 horas e calculada.

A Matéria Orgânica(%),foi calculada MO = 100 – (% Cinzas). Todas

seguindo as metodologias descritas por Kiehl (1985).

Para o potencial de hidrogênio (pH), foi utilizado Potenciômetro Digital

Marconi® MA-552e, para a Condutividade Elétrica (dS.Cm-1),foi utilizado o

equipamento Condutivímetro Digital Digimed® DM-32, ambos conforme

metodologias adaptadas de Tedesco et al. (1995)

3.6.3 Análise Calorimétrica

A análise do poder calorífico superior foi realizada em um calorímeto da

marca Parr® (Figura 36), conforme a Norma 8633 da ABNT (1984).

A bomba calorimétrica (Figura 36-37), é um calorímetro adaptado para a

medida de precisão de calores de combustão. Consiste em um recipiente de

construção resistente, no qual se coloca uma quantidade conhecida de uma

substância cujo o calor de combustão se queira determinar. Se produz então, a
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combustão em atmosfera rica em oxigênio ( a uma elevada pressão) e se mede

o aumento de temperatura de uma massa conhecida de água na qual se

mantém submergida a bomba (URQUIZA, 1965).

Figura 36: Esquema de uma Bomba Calorimetrica.
Fontes:http://www.directindustry.es/prod/parr-instrument-company/product-28323-
1291563.html;

Figura 37 Bomba Calorimetrica A-B Bomba Calorimétrica, C Calorímetro.
Fonte: FURGS Fundação Universidade do Rio Grande do Sul (2015).

O poder calorífico inferior (PCI) foi determinado conforme a Equação 2:

PCI = PCS - 5,72* (9H +U) (2) em que:

PCS = Poder calorífico superior (cal/g)

H = hidrogênio (%)

U = umidade (%)
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Descrição da Atividade da Usina

A usina de beneficiamento de algodão tem capacidade média para

beneficiamento de 90.000 kg/dia, com capacidade de estocagem de 200 fardos/dia

sendo cada um de 11 metros com 10.000 kg. A produção baseou-se na safra de

2013/2014 do município de Campo Novo do Parecis no Mato Grosso, sendo eles

transportados até a usina através da malha rodoviária do Estado do Mato Grosso em

caminhões.

4.2 Identificação e Quantificação dos Resíduos Sólidos

O estudo de caso identificou quatro tipos de resíduos significativos

diferentes. Casquinha de algodão (Figura 7); este resíduo solido pode chegar a

10% dos fardões e são destinadas a venda como adubo e incorporadas ao solo

nas lavouras e hortas do município; levando em consideração as horas de

produção, e considerando que 1 fardão de 10.000kg e leva em media 70

minutos para o seu beneficiamento, temos:

Taxa de casquinha = 10 % = 1.000 kg.

21 horas de produção/dia = 18 fardões = 18.000kg/dia

Safra média 100 dias = 180.000kg/safra

1 carreta leva 26 ton. = 7 carretas

Portanto, em toda a safra de algodão do estudo, há uma produção

média de 180.000kg de casquinha de algodão.

Outro resíduo encontrado é a fibrilha (Figura 9); que é constituída de

fibras e seus fragmentos em mistura com impurezas eliminadas nos limpadores

de pluma. É resíduo comum que pode representar até 1,3% do total do fardões.

Este resíduo é fonte de renda, todavia, possui valor muito baixo entre (R$ 0,50

e R$ 0,80 por kg). É comum a fibrilha sofrer adições com fibra de melhor

qualidade perdida no processo de limpeza, que pode ocorrer principalmente

devido: (a) Erros de regulagens; (b) Problemas de manutenção dos

equipamentos; (c) Falta de controle e análise de resíduos; (d) Falta de
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capacitação. Com um controle efetivo, pode-se calcular na imerção de Fibria de

boa qualidade na Fibrilha.

Um fardão em média tem 10.000kg e leva em media 70 minutos para o

seu beneficiamento, assim temos:

Taxa de fibriliha total = 1,3 % = 143 kg.

Taxa média de fibrilha total = 0,9% = 99 kg

1 arroba de fibra = R$ 34,00*

21 horas de produção/ dia = 18 fardões = R$ 67,32* / dia

Safra média 100 dias = R$ 6732,00* ou 1.980 arroba

1.980 arroba = 149 fardinhos = 1 carreta + 22 fardinhos

*Os valores acima mencionados foram cotados pelo Instituto Mato-

Grossense do Algodão. http://imamt.com.br/home/, acesso em 03 de junho de

2015.

Tem-se tambem o caroço do algodão que pode ser observado na (Figura

8), é o material que sobra após a retirada das fibras e da pluma, e chega a 50%

dos fardões. O seu reaproveitamento na forma de semente só se da por

completo após o deslintamento, que constitui em uma limpeza das sementes

com acido sulfúrico. No caso do caroço este numero é ainda maior já que 50%

do fardo é constituído deste material temos (*) :

1 fardão 10.000kg

Taxa de caroço total = 50 % = 5.000 kg.

1 ton. de caroço = R$ 437,50* (julho de 2012)

5 ton. de caroço = R$ 2.187,50* cada 70 minuto

21horas de produção/dia = 18 fardões = R$ 39.375,00 / dia

Safra média 100 dias = R$ 3.937.500,00*

1 carreta leva 26 ton. = 3 carretas + 1 fardão e 200kg por dia.

*Os valores acima mencionados cotados pelo Instituto Mato-Grossense

do Algodão. http://imamt.com.br/home/, acesso em 03 de junho de 2015.

As impurezas do algodão como terra, pedra e paus podem ser obsevados

na Figura 36. Estes são considerados como impurezas retirados dos fardões

de algodão e chegam até à 30% do peso.

http://imamt.com.br/home/
http://imamt.com.br/home/
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Portanto temos que 1 fardão de 10.000kg e leva em media 70 minutos

para o seu beneficiamento assim:

Taxa de impurezas total = 3 % = 300 kg.

21 horas de produção/dia = 18 fardões = 5.400/dia

Safra média 100 dias = 54.000 kg

1 carreta leva 26 ton. = 2 carretas e 2 fardinhos de 1000kg

Os resíduos de escritório são resíduos tais como papel, plástico, grampos

e outros, derivados de setores administrativos, não muito expressivos, porém

presentes.

Têm-se também o resíduo de varrição, que é oriundo da limpeza das

maquinas bem como da varrição da usina.

4.3 Resíduos gerados e quantificados

A quantidade de resíduos identificados podem ser observados na (Figura

38).

Figura 38: Gráfico resíduos produzidos por dia de beneficiamento.

Pode-se observar que houve uma maior quantidade no resíduo caroço do

algodão representado 89% da produção diária, seguido pelos resíduos de

casquinha com 5%, contaminantes (terra, paus) 4%, e a fibrilha com 2%, já os

resíduos de escritórios e varrição não foram significativos.
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A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos considerando como

referencia 1 fardo de 10.000 kg, o preenchimento das características de cada

resíduo de acordo com a planilha de (1 Fardão), (Diaria), e (Mensal) formando

assim quantidades conforme apresentadas abaixo.

Tabela 6. Resíduos gerados na Usina.
Resíduo Classe Freqüência/

Geração.
Un Quantidade

1 Fardão Diária Mensal
Casquinha/ Algodão II A Diária kg 300 5.400 162.000
Fibrilha. II A Diária Kg 100 1.800 5.400
Caroço do Algodão II A Diária Kg 5.000 90.000 127.000
Terra, Pedra e Pau. II A Diária Kg 200 3.600 108.000
Resíduos de escritório II A Diária Kg _ 50 1.350
*Varrição II A Diária kg _ 80 2.400
Total Diária Kg 5.600 225.800 793.950

Resíduos gerados
*inclui as plumas que caem dos equipamentos

Os resíduos normalmente apresentam-se ocultos e/ou em segundo plano

dentro dos processos. Atualmente encontram-se em evidência, devido

principalmente, pela possibilidade de utilizá-los como fonte de energia (cascas

e caules/caldeiras), diminuindo custos, também por estes serem fonte de

poluição ambiental nas proximidades das usinas, gerando poeira, sujeira, mau

cheiro, insetos, entre outros (LORA, 2000a).
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Tabela 7. Geração de resíduos por fardo a cada 1 hora e 10 minutos (média).

Procedimentos
Quant.Gerad/
Comp.aprox

Constituinte
Perigoso

Classe/
código

Estado
físico

Estocagem
temporaria

Frequencia
de Geração

Tratamento
Adotado

Estoque
Interno

Estoque
externno Armazenamento Disposição Final

casquinda de
algodão 300kg - A 699* S

patio da
usina diario

sem
tratamento Patio

sem
estoque

S32*- a granel
em solo, área
descoberta.

R06*- incorporação
em solo agricola

Caroço de
algodão 5000kg - A 010* S

Barracão
na usina diario

sem
tratamento Galpão

sem
estoque

S02*- a granel
em piso
impermeável,
área coberta.

R08*- ração animal.
R10*- Re- refino de
óleo

Fibrilha 100kg - A 010* S
Barracão
na usina diario

sem
tratamento Galpão

sem
estoque

S02*- a granel
em piso
impermeável,
área coberta. R13*- reutilização.

Terra, pedra,
pau 200kg - A 099* S

Sacos
Plasticos diario

sem
tratamento Galpão

sem
estoque

S32*- a granel
em solo, área
descoberta. B30*- Lixão proprio.

Resíduos
escritório 30kg - A002* S - diario

sem
tratamento Escritório

sem
estoque

Z05*- bombona
área coberta

B30*- Lixão
proprio/queima

varrição 40kg - A003* S
Sacos
Plasticos diario

sem
tratamento

Bombona
s

sem
estoque

S05*- bombona
área coberta. B30*- Lixão proprio.

Total 5.470kg por fardo.
*As letras acompanhadas de numero são codgos da Resolução 313 de 29 de outubro de 2013, que dispõe sobre o Inventário Nacional de
Resíduos Sólidos Industriais
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Tabela 8. Geração dos resíduos por turno de 12 horas (média 9 de fardões).

Procedimentos
Quant.Gerad/
Comp.aprox.

Constituinte
Perigoso

Classe/
código

Estado
físico

Estocagem
temporaria

Frequencia
de Geração

Tratamento
Adotado

Estoque
Interno

Estoque
externno Armazenamento Disposição Final

Casquinda de
algodão 2.700kg - A 699 S

patio da
usina diario

sem
tratamento Patio

sem
estoque

S32- a granel
em solo, área
descoberta.

R06-
incorporação
em solo
agricola

Caroço de
algodão 45.000kg - A 010 S

Barracão
na usina diario

sem
tratamento Galpão

sem
estoque

S02- a granel
em piso
impermeável,
área coberta.

R08- ração
animal. R10-
Re- refino de
óleo

Fibrilha 8.100kg - A 010 S
Barracão
na usina diario

sem
tratamento Galpão

sem
estoque

S02- a granel
em piso
impermeável,
área coberta.

R13-
reutilização.

Terra, pedra,
pau 1.800kg - A 099 S

Sacos
Plasticos diario

sem
tratamento Galpão

sem
estoque

S32- a granel
em solo, área
descoberta.

B30- Lixão
proprio.

Resíduos
escritório 30kg - A002 S - diario

sem
tratamento Escritório

sem
estoque

Z05- bombona
área coberta

B30- Lixão
proprio/queima

Varrição 40kg - A003 S
Sacos
Plasticos diario

sem
tratamento Bombonas

sem
estoque

S05- bombona
área coberta.

B30- Lixão
proprio.

Total 57.670 kg

por turno
de 12
horas.

*As letras acompanhadas de numero são codgos da Resolução 313 de 29 de outubro de 2013, que dispõe sobre o Inventário Nacional de
Resíduos Sólidos Industriais
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Tabela 9. Geração dos resíduos por turno de 24 horas (média de 18 fardões).

Procedimentos
Quant.Gerad/
Comp.aprox.

Constituinte
Perigoso

Classe/
código

Estado
físico

Estocagem
temporaria

Frequencia
de Geração

Tratamento
Adotado

Estoque
Interno

Estoque
externno Armazenamento Disposição Final

Casquinda de
algodão 5.400Kg - A 699 S

patio da
usina diario

sem
tratamento Patio

sem
estoque

S32- a granel
em solo, área
descoberta.

R06-
incorporação
em solo
agricola

Caroço de
algodão 90.000kg - A 010 S

Barracão
na usina diario

sem
tratamento Galpão

sem
estoque

S02- a granel
em piso
impermeável,
área coberta.

R08- ração
animal. R10-
Re- refino de
óleo

Fibrilha 1.800kg - A 010 S
Barracão
na usina diario

sem
tratamento Galpão

sem
estoque

S02- a granel
em piso
impermeável,
área coberta.

R13-
reutilização.

Terra, pedra,
pau 3.600kg - A 099 S

Sacos
Plasticos diario

sem
tratamento Galpão

sem
estoque

S32- a granel
em solo, área
descoberta.

B30- Lixão
proprio.

Resíduos
escritório 45kg - A002 S - diario

sem
tratamento Escritório

sem
estoque

Z05- bombona
área coberta

B30- Lixão
proprio/queima

Varrição 80kg - A003 S
Sacos
Plasticos diario

sem
tratamento Bombonas

sem
estoque

S05- bombona
área coberta.

B30- Lixão
proprio.

Total 100.925 kg por dia
*As letras acompanhadas de numero são códigos da Resolução 313 de 29 de outubro de 2013, que dispõe sobre o Inventário Nacional de
Resíduos Sólidos Industriais
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4.4 CARACTERIZAÇÃO FISÍCO-QUÍMICA DOS PRINCIPAIS RESÍDUOS
GERADOS

4.4.1 pH

Os valores de pH em água variaram de 3,4 a 9,6 e os de pH em solução

de CaCl2 0,01 mol L-1, de 3,3 a 8,5. Esses últimos valores são mais baixos

que os valores de pH em água, de forma semelhante ao que ocorre em 20

medidas do pH do solo. Comparando-se as duas medições de pH, constatou-

se que os valores de pH em CaCl2 foram, em média, de 0,1 a 1,1 unidade

inferiores aos valores medidos em água (SÁNCHEZ 2006).

Os resultados de pH obtidos nos resíduos podem ser observados na

Tabela 10.

Tabela 10 – Média e desvio padrão dos valores de pH dos resíduo da indústria de

algodão.

Resíduos pH

Resíduos de caroço / semente 6,506±0,114

Casquinha / Capulho de

Algodão

5,944±0,0861

Média e desvio padrão dos valores de pH dos resíduo da indústria de algodão.

De acordo com Sharma et al. (1997), são admitidos, para uso nas

lavouras, materiais com pH em água na faixa de 6 a 8,5. Assim, o resíduo da

casquinha do algodão, se aplicados ao solo, em doses elevadas, poderiam

modificar o valor de pH, para uma faixa abaixo daquela considerada

adequada ao pleno crescimento das culturas.

Segundo a Instrução Normativa nº 25 de 2009 do MAPA (Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o valor de pH minimo, para adubo

orgânico simples ou composto sem tratamento é de 6,0. Na figura 10, observa-

se que os valores para o caroço do algodão é de 6,5 no presente estudo e

assim apresenta resultado satisfatorio e atendendo a IN nº 25.
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Assim, o resíduo da casquinha do algodão, se aplicados ao solo, em doses

elevadas, poderiam modificar o valor de pH, para uma faixa abaixo daquela

considerada adequada ao pleno crescimento das culturas.

4.4.2 MATÉRIA SECA (MS)

O caroço de algodão de boa qualidade técnica deve conter umidade

adequada para o armazenamento. Com a estocagem inadequada, os grãos

não são conservados por longo período, podendo apresentar o

desenvolvimento de microrganismos e, conseqüentemente, baixo estado de

conservação do produto com alterações químicas, acarretando redução das

qualidades nutricionais (EMBRAPA 2000).

O caroço de algodão apresentou 90,8% de matéria seca, ao passo que a

casquinha do algodão apresentou 91,84 %.

Embrapa (2000), afirma que o nível crítico do teor de umidade para

oleaginosas é de 11%, neste sentido, fica claro que os resíduos aqui estudados

estão dentro das orientações dadas pela Embrapa.

Farinhaque (1981) assegura que a materiais com teores de umidade acima

de 25%, não só reduz acentuadamente a quantia de calorias, mas também a

temperatura da câmara de queima e a temperatura dos gases de escape. Além

disso, o excesso de umidade promove a formação de crostas de fuligem nas

chaminés e no interior da câmara de combustão.

Tabela 11 – Umidade, Matéria Orgânica, Matéria Mineral.

Umidade, Matéria Orgânica, e Matéria Mineral. Expresso em base seca.

Resíduos Umidade
(%)

Matéria Orgânica
(%)

Matéria Mineral
(%)

Resíduos de caroço

/ semente

5,07 91,6 3,33

Casquinha /

Capulho de Algodão

8,16 94,3 3,70
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4.4.3 RELAÇÃO ENTRE CARBONO E NITROGÊNIO

Os resíduos com relação C/N igual a 60/1 dispenderão de 30 a 60 dias para

serem bioestabilizados; resíduos com relação C/N entre 60/1 e 33/1 irão

imobilizar nitrogênio, isto é transformarão nitrogênio mineral, nas formas nitrica

e amoniacal solúveis, em nitrogênio orgânico não solúveis e sua

bioestabilização será de 15 a 30 dias . Entre uma relação C/N 33/1 e 17/1 não

haverá imobilização do nitrogênio mineral do solo, mas também não estará

ocorrendo o processo de ineralização (devolução do nitrogênio “emprestado”),

o qual se dará, efetivamente, a partir da relação C/N, inferior a 17/1 (KIEHK

1985).

Nas analíses (Tabela 12), os resíduo estudado a relação C/N apresentou

para o caroço do algodão uma relação C/N de 13/1 e para a casquinha do

algodão a relação C/N foi de 69/1. Sendo assim, o caroço do algodão está

dentro do limite para ser incorporado ao solo. Já os resíduos da casquinha do

algodão quando são incorporados ao solo, deve-se aplicar nitrogênio adicional,

uma vez que a proxíma cultura pode sofrer deficiência temporária de nitrogênio.

Tabela 12 – Carbono, Nitrogênio e Relação C/N.

Carbono, Nitrogênio e Relação C/N.

4.4.4 PODER CALORÍFICO

Resíduos Carbono
g kg-1

Nitrogênio
g kg-1

Relação C/N
g kg-1

Resíduos de caroço

/ semente

454,89 35,37 13:1

Casquinha /

Capulho de Algodão

558,28 8,03 69:1
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Tabela 13 – Poder Calorífico resíduos Agrícola.

Resíduos Poder calorífico

(Kcal/g)

Fonte

Caroço do Algodão (semente) 4,43 o autor

Casquinha do Algodão 3,64 o autor

Milho (semente) 6,11 Paula et al (2011)

Milho (palhada) 3,95 Paula et al (2011)

Milho (sabugo) 8,99 Paula et al (2011)

Soja (semente) 7,35 Paula et al (2011)

Soja (palhada, casquinha) 5,98 Paula et al (2011)

Girassol (semente) 4,32 Drummond (2006)

Girassol (palhada, casquinha) 1,70 Drummond (2006)

Poder Calorífico resíduos Agrícola.

Como pode ser visualizado na (Tabela 13), o caroço do algodão

apresentou um poder calorifico (PC) 4,43 Kcal/g com exceção do sabugo de

milho, os grãos apresentam um PC maior que os resíduos da palhada

(casquinha), pois os mesmo apresentam um alto teor de C em sua estrutura o

que influencia o PC. Enquanto que a casquinha apresentou um PC de 3,64

kcal/g, considerado interessante comparado a outros trabalhos do PC de

culturas da região Paula et al (2011), descreve o PC da palhada do milho 3,95

kcal/g, sabugo do milho 8,99 kcal/g e a soja palhada 5,98 kcal/g o grão da soja

7.35 Kcal/g e Drummond (2006), os residuos do girassol com PC 1,70 kcal/g

para a palhada e 4,32Kcal/g para o grão do girassol.

Apesar de alguns resíduos apresentarem o PC maior que resíduos

estudados, a utilização de resíduos para a geração de energia promove a

melhoria da qualidade ambiental e consequentemente da saúde, além de

atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que diz em seu Art

36, I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis

e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de

resíduos sólidos.

4.4.5 FITOTOXIDADE
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As médias do índice de germinação para as cinco coletas realizadas no

local estudado podem ser observados na tabela 14.

Tabela 14– Índice de germinação em diferentes bioindicadores vegetais para

os resíduos de caroço / semente e casquinha / capulho de algodão.

Bioindicador Resíduos de caroço /

semente1
Casquinha / Capulho de

Algodão1

Alface (Lactuca-sativa) 79,0% 18,7%

Pepino (Eruca-sativa) 89,6% 40,1%

Repolho (Brassica-olaracea) 181,9% 1,0%
1 Médias de um total de 5 coletas com 5 repetições (n= 25)
Índice de germinação em diferentes bioindicadores vegetais para os resíduos de caroço /
semente e casquinha / capulho de algodão.

No Brasil, ainda não há legislação específica para a determinação da

fitotoxicidade de resíduos orgânicos. No entanto, segundo o Conselho

Californiano de Compostos (Calinornia compost Quality Council 2001),

materiais com índice de germinação superiores a 90% são considerados

adequados para disposição em solo sem agressão ao meio ambiente, índices

de germinação entre 80-90% são materiais que estão em processo de

maturação, enquanto que para materiais com índice de germinação inferior a

80%, são considerados resíduos com efeitos deletérios no crescimento de

plantas.

Considerando os resíduos analisados, das três sementes vegetais

alisadas, os resíduos de caroço/semente alcançaram valores inferiores a 80%

apenas para a semente de alface (Lactuca-sativa), demonstrando assim que

em outras culturas, como a semente de pepino (Eruca-sativa) e repolho

(Brassica-olaracea), sua dispersão no solo na proporção analisada (1:10 m/v)

pode ser efetuada sem demais problemas, sendo em alguns casos, como no

caso da cultura do repolho (Brassica-olaracea), este resíduo caracteriza-se

como de crescimento.

Estes resultados podem ser explicados levando em consideração o pH

de 6,5 dentro da faixa de materias admitidos para incorporar ao solo.
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No caso do resíduo casquinha /capulho de algodão, este apresentou

índice de germinação baixos, com valores de 18,7% para alface (Lactuca-

sativa), de 40,1% de pepino (Eruca-sativa) e 1% para repolho (Brassica-

olaracea). Segundo o Conselho Californiano (Calinornia compost Quality

Council 2001), este resíduo torna-se inapto a ser dispensado em solo

independente da cultura analisada, considerando valores inferiores a 80%,

portanto, apresentando efeitos deletérios deste resíduo no crescimento de

plantas.

Estes resultados podem ser explicados levando em consideração o pH

5,9 que em doses elevadas podem modificar o pH do solo.

No entanto, é necessário maiores estudos voltados para a área

ecotoxicológica para justificar sua dispersão deste resíduo em solo, levando em

consideração que a dinâmica complexa da relação resíduo x degradação

ambiental (PAPADOPOULOS et al. 2009).

4.5 Medidas para o controle da poluição atmosférica

Para a gestão da qualidade do ar, não existem inventários das emissões,

monitoramento, implantação de equipamentos de controle nem treinamentos e

implementação de procedimentos e instruções de trabalhos específicos, no

local estudado. O fato dos órgãos ambientais competentes fazerem “vista

grossa”, não exigirem o monitoramento.

Para a secagem das plumas; o algodão passa por uma torre de

secagem ciclones, (Figura 39); onde ocorre mais uma limpeza com a retirada

de pedras, folhas e paus, por gravidade.
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Figura 39a: Vista do pátio da usina, filtros ciclones. Figura 39b Vista interna filtro ciclones
Fonte: o autor. Fonte: Lora 2000.

A limpeza das torres ciclones se da pelo menos uma vez por

semana, já o pátio da usina permanece como esta ate o final de toda a safra

do algodão, conforme a (Figura 39a), com resíduos se dispersando ao longo do

tempo, outrora a formação de ventos, principalmente no mês de agosto

carregam esses resíduos dispersos para a circunvizinhança .

Também existem cilindros de gás, local, próximo à instalação da

usina, para estocagem de produtos inflamáveis, que é muito usado pelas torres

de secagem do algodão. É um local inapropriado para essa finalidade, pois

também existe uma torre ciclones no local e uma grande dispersão de plumas

em seu entorno, aumentando assim o risco de acidentes, como mostra a

(Figura 40).
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Figura 40: Cilindros de gás e filtros ciclones
Fonte: o autor.

4.6 Medidas para a disposição adequada de resíduos sólidos

Apesar de conter acondicionamento dos resíduos do escritório no

próprio empreendimento em valas, ocorre a sua queima destes, esta medida e

a disposição adequada de resíduos sólidos é uma das medidas menos efetiva

na Usina de Beneficiamento do algodão como mostra a (Figura 41 e 42); pois

não apresenta acondicionamento adequado para posterior destinação final dos

resíduos sólidos.

Figura: 41 Acondicionamento dos resíduos de casquinha.
Fonte: o autor.
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Figura: 42 Dispersão de plumas no pátio da usina.
Fonte: o autor.

Como o trânsito de caminhões é freqüente, há um natural

desprendimento das partículas do solo (Figura 43); e uma elevação dos níveis

de poeira, deixando a usina ofuscada pela quantidade de partículas de poeira,

agregadas ao material particulado e plumas dispersas pelo ar.

Figura 43: Vista do pátio da usina; desprendimento de partículas do solo
Fonte: o autor.

Os resíduos líquidos gerados, principalmente no banheiro, são

destinados à fossa séptica.

Não há necessidade de efetuar o monitoramento da qualidade da

água, pois por se tratar de um circuito em cava fechado, os sedimentos na

água sedimentam na própria fossa séptica.
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A usina de beneficiamento de algodão está em pleno funcionamento,

porem não respeita plenamente as legislações e regulamentos vigentes para o

armazenamento e destinação final dos resíduos sólidos dispostos pela Lei n°

12305 de 02 de agosto de 2010 bem como a ABNT NBR 1004 de 2004.

Portanto, para um sistema de gestão ambiental que visa estar em

conformidade com todos os requisitos ambientais, a usina necessita adequar

algumas irregularidades com os princípios da ISO 14001/2004.

O empreendimento não possui certificação ambiental. No geral, a

usina não possui um desempenho ambiental satisfatório, pois não controla e

nem mitiga os impactos causados pela atividade do beneficiamento do algodão.

O fator da qualidade ambiental e de produto são significativos no

setor de competitividade de mercado, podendo ser utilizados não só como

obrigação do empreendimento, mas também como divulgação de uma

empresa ambientalmente correta. Atualmente, a imagem de uma empresa

ambientalmente correta proporciona ganhos econômicos no mercado.

É importante destacar que as oportunidades de melhoria levam, na

maioria das vezes, a redução de custos operacionais, além de cumprir o

objetivo que é o bom desempenho ambiental.

O estudo de caso na usina de beneficiamento do algodão, foi

satisfatório, porém nem todos os requisitos ambientais puderam ser avaliados,

pois a mesma não possui um gerenciamento dos resíduos gerados pela usina

bem como a mesma não possui monitoramento dos resíduos gerados.

Além de identificar os impactos gerados foi possível obter o

conhecimento para que se possa evitar ou minimizar o mesmo.

Recomenda-se a implantação de um programa de gerenciamento de

resíduos sólidos para os resíduos gerados na usina e no escritório. Além da

construção de uma unidade de armazenamento adequada para os resíduos

dispostos ao ar livre a céu aberto, utilizados na separação dos resíduos pela

usina.

Também, recomenda-se que o empreendimento incentive a

utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva dos empregados.



81

O desempenho do beneficiamento é importante e contribui direto na

sustentabilidade e meio ambiente da cadeia e do produtor;

A boa ou má prática podem determinar a permanência na atividade,

seja pela qualidade ou pelos resultados.

 Se não tem medição, não tem controle; Se não tem controle, não

tem gestão; Se não tem gestão, não tem melhoria.
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ANEXOS

Anexo A

Entrevista:

Local: Usina de Beneficiamento de algodão.

Empresa: Chapadão do Parecis.

Cidade: Campo Novo do Parecis Estado: Mato Grosso

Proprietário: Edilson Piaia

1. Qual a área da usina de beneficiamento?

2. Qual o numero de funcionários?

3. Qual a capacidade de beneficiamento da Usina?

4. Qual a capacidade de estocagem no pátio?

5. Como é feito a estocagem dos fardos?

6. Qual o tamanho dos Fardos?

7. Como é feito o controle dos fardos na chegada e saída da usina?

8. Existe tratamento dos fardos para estocagem?

9. Qual o tempo de estocagem?

10.Como é feito o beneficiamento? Manual ou Mecânico?

11.Existe monitoramento nos resíduos sólidos?

12.Existe monitoramento das emissões atmosféricas?

13.O que é feito com os resíduos da casquinha?

a) do caroço

b) da fibrilha

c) do escritório

d) da varrição?

14.Como é transportado o algodão, e a quantidade?

15.Existe perda no transporte?

16.Qual a área plantada de algodão para este ano de 2011?

17.Quanto é esperado para a safra de 2011?
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