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O Brasil, por causa de
vários exemplos que
podem ser lembrados
de formas equivocadas
e irresponsáveis de como algumas indústrias
se livraram de seus rejeitos, o resíduo industrial é tido como
algo perigoso. Mas nem todo material
pode ser classificado dessa maneira.
Segundo a legislação brasileira, são resíduos perigosos aqueles com características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Os três primeiros itens são mais relacionados à dificuldade de armazenamento e os dois últimos à capacidade que
um resíduo tem de ameaçar a saúde.
Há também os resíduos não perigosos, divididos em dois tipos: os não perigosos inertes e os não perigosos não inertes. Essa inércia química é definida principalmente com relação à possibilidade de parte (ou todo o resíduo) se dissolver em água. Dessa forma, inertes são resíduos como vidros e tijolos. Os resíduos
não perigosos e não inertes são os restos
de comida, papéis, metais e plásticos, por
exemplo, pois podem ser biodegradáveis,
combustíveis ou apresentarem constituintes solubilizados em concentrações
superiores ao estabelecido em lei.
Mesmo se um resíduo for considerado perigoso, isso não quer dizer que ele
não serve para mais nada. Usamos produtos que são ou que contêm ingredientes perigosos no nosso dia a dia e, desde que o façamos com cuidado, eles têm
sua utilidade, como um inseticida ou
uma lâmpada fluorescente. Após o uso,
a lata do inseticida poderá ser reciclada, assim como a lâmpada queimada.
Os componentes complicados de cada

resíduo (como o inseticida) podem ser
tratados a ponto de não representarem
mais ameaça. O mercúrio pode, inclusive, ser purificado e reutilizado. Só que
essas técnicas de reciclagem/recuperação não são geralmente simples e baratas, demandando muitas vezes empresas especializadas e etapas anteriores
igualmente complexas e caras, como armazenamento e transporte feitos com
os devidos cuidados que a carga merece.
Na indústria, os resíduos em geral são
causa de preocupação, pois são da competência dos produtores. Ou seja, independentemente de serem perigosos
ou não, a destinação final do resíduo é
responsabilidade da indústria e isso tem
um custo. Não é tão difícil perceber que

as opções para resíduos perigosos são
mais complicadas e onerosas que para
resíduos não perigosos e que, dentre esses últimos, a destinação final adequada
de um resíduo não inerte será mais cara e
complexa que a de um resíduo inerte.
Por menor que seja o preço, as indústrias adorariam eliminar os gastos que
possuem com a destinação final de resíduos. Mais que isso: e se houver algum
outro processo ou finalidade em que esse
resíduo possa ser útil como matéria-prima? Aí os olhos dos industriais brilham.
Um ótimo negócio em termos econômicos, inclusive para o comprador, pois como estão sendo adquiridos resíduos, o
preço é geralmente mais barato do que se
a matéria-prima semelhante fosse nova.
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malização e a legislação nacionais consideram como perigoso. Tudo bem, passou
no teste, mas, ainda segundo a reportagem, várias coisas poderiam ter sido mais
bem esclarecidas, antes de uma utilização
em massa desse resíduo, como os efeitos
de longo prazo dos contaminantes presentes (ainda que em concentrações mínimas) e uma eventual sinergia entre eles.
Outro aspecto, porém, deve ser colocado: será que não existe nenhum outro resíduo que possa substituir a escória nessa
aplicação? Dessa forma, teríamos os mesmos benefícios técnicos que a escória ou
mesmo matérias-primas naturais trazem
à obra, assim como os benefícios ambientais do aproveitamento de resíduos.
Esse resíduo existe e é ainda mais
abundante e barato que a escória: o entulho de construção. Boa parte dos restos jogados fora numa reforma, demolição ou construção pode ter resistência
mecânica tão boa quanto a brita natural
e a escória. Muitas cidades do Brasil possuem gigantescas máquinas que moem
materiais cerâmicos, comprovadamente inertes, como blocos, concreto, tijolos,
telhas e azulejos descartados, e usam o
moído para várias finalidades, inclusive pavimentação e nivelamento de solo.
Uma utilização disseminada desses resíduos representaria, além de uma grande
economia de matérias-primas naturais,
uma pressão menor em ambientes urbanos com relação ao entulho gerado. Isso
porque, apesar de serem aparentemente
de manejo mais simples que os resíduos
domésticos (pois não apresentam mau
cheiro, geração de líquidos e gases poluentes), são produzidos em quantidades bem maiores e vêm se tornando problemas silenciosos, mas enormes, para
todos os municípios brasileiros.
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Ainda, essa utilização de resíduos como
matéria-prima geralmente é benéfica em
termos ambientais. Assim, tem-se o ideal:
a despesa virando receita e ainda poder
ser explorado o "marketing verde".
Essa análise pode remeter ao publicado no texto A Escória em Nova Embalagem, publicado originalmente em
CartaCapital e reproduzido nas páginas
anteriores. Nele, é tratada a escória de alto-forno, resíduo sólido produzido pelas
siderúrgicas brasileiras na fabricação de
ferro-gusa e aço. De acordo com a reportagem, a quantidade produzida desse resíduo é imensa: são 600 quilos para cada
1.000 quilos de aço produzidos. Em 2011,
a siderurgia brasileira destinou quase
30% desse resíduo para ser usado como

brita na pavimentação e nivelamento do
solo, substituindo a brita natural. A reportagem informa ainda que, embora isso aconteça há mais de 20 anos no Brasil,
só agora, pelo volume envolvido, começou a trazer preocupação, principalmente para moradores que residem próximos a áreas em que o material foi utilizado. Consultada sobre o assunto, a agência
ambiental paulista, a Cetesb, informou
que a escória pode ter essa utilização.
Dizer que pode não significa dizer que
deve. A autorização para uso provavelmente veio após os interessados apresentarem um laudo técnico em que comprovaram que amostras representativas desse resíduo continham certos constituintes em quantidade inferior ao que a nor-
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Na simbiose
industrial, o lixo de
uma empresa vira
material para a outra,
trazendo vantagens
para ambas

a

fin

da escória, a finalidade é diferente, pois
não tem poder combustível: ela acaba substituindo matérias-primas naturais na composição do cimento, podendo inclusive melhorar a sua qualidade.
Dos livros de Biologia vem o termo
"simbiose", definido em linhas gerais
como a união entre seres de diferentes espécies vivendo conjuntamente, o
que traz vantagens para ambos. De uma
forma semelhante foi cunhado o conceito de simbiose industrial, muito associado a resíduos sólidos: o lixo de uma
empresa pode ser matéria-prima para
outra. Assim, o caso da escória ou dos
resíduos perigosos sendo utilizados como matéria-prima por cimenteiras pode ser classificado como um caso bem-sucedido de simbiose industrial. •
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E a escória, para onde mandar? Para
onde já vai atualmente a maior parte.
Cerca de 60% desse material produzido no Brasil vai para as cimenteiras, indústrias que estão se tornando unidades "decompositoras", dadas as quantidades crescentes de resíduos de outras indústrias que estão por elas sendo usadas. Necessitando de muita matéria-prima e energia, a fabricação de
cimento atinge cerca de 2.000 graus,
temperatura que pode destruir elementos perigosos. Dessa forma, é prática comum nas cimenteiras o uso de resíduos como combustível para a geração de calor. Essa queima só é aprovada se o controle de emissões atmosféricas for eficiente a ponto de cumprir a
legislação específica para isso. No caso

Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 75, p. 50-52, abr. 2013.

